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مجتمع وإقتصاد

تقرير

أخبار

أنشطة نادي سما
ممنوعة في «الفنون »1
في وقت ال تزال فيه
االنتخابات الطالبية
معطلة في الجامعة
اللبنانية ،تشهد كليات
الجامعة مزيدًا من
التضييق على األنشطة
الطالبية .من فترة
ّ
ضيقت إدارة كلية
الحقوق في زحلة على
نشاط طالب «الوضع مش
طبيعي»ُ ،
وهدد طالب
الحملة ،واألسبوع الفائت
ُمنعت كافة نشاطات
نادي «سما» في معهد
الفنون الجميلة
حسين مهدي
األنـشـطــة الـتــي تـقــوم بـهــا ال ـنــوادي
وال ـج ـم ـع ـي ــات ف ــي م ـع ـهــد ال ـف ـنــون
الـ ـجـ ـمـ ـيـ ـل ــة ف ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ـمـ ــع ال ـ ـحـ ــدث
الجامعي "ال أحبها" وهي "خطيرة".
هذا ما نقله طالب عن مدير الفرع
األول للمعهد علي الحسيني ،الذي
حظر أنشطة نادي "سما" الطالبي
داخل املعهد.
نـ ـ ـ ــادي "سـ ـ ـم ـ ــا" ه ـ ــو أح ـ ـ ــد األنـ ــديـ ــة
الطالبية ،الذي يقول إنه ينشر فكر
امل ــواط ـن ــة ف ــي ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة
عبر أساليب طرح قضايا أكاديمية
واج ـت ـمــاع ـيــة وث ـقــاف ـيــة وريــاض ـيــة
داخ ـل ـه ــا ،ك ــذل ــك ي ـق ــول الـ ـن ــادي إنــه
يسعى من خــال عمله إلــى تحفيز

الفكر النقدي لدى الطالب.
النشاط "الخطير" هو "،"flash mob
الـ ــذي ن ـفــذه ط ــاب نـ ــادي س ـمــا في
مـعـهــد ال ـف ـنــون األسـ ـب ــوع املــاضــي.
ت ـج ـم ـه ــر عـ ـل ــى أثـ ـ ـ ــره ال ـ ـطـ ــاب فــي
الـبــاحــة الــرئـيـسـيــة للمعهد ،وقبل
انـ ـتـ ـه ــاء ع ـ ــرض الـ ـ ـط ـ ــاب ،خــرجــت
موظفة من أمانة سر املعهد وبدأت
بالصراخ على الطالب ،طالبة منهم
إيـ ـق ــاف ن ـشــاط ـهــم فـ ـ ــورًا .اس ـتــدعــت
املوظفة طالب نادي "سما" ،منظمي
هذا النشاط ،والمتهم على تنفيذه
قبل حصولهم على موافقة اإلدارة.
ّ
رد ال ـ ـطـ ــاب ب ـ ــأن ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مــن
النشاطات هــو عـفــوي ،وال يتطلب
م ــواف ـق ــة مـسـبـقــة أو "ع ـل ــم وخ ـب ــر"،
لكونه يقع ضمن املساحة املشتركة
ل ـل ـطــاب داخـ ــل ال ـح ــرم ال ـجــام ـعــي،
وال يـحـتــاج إل ــى أي تـجـهـيــزات أو
غـيــر ذل ــك مــن األم ــور الـتــي تتطلب
الحصول على موافقة مسبقة.
أصـ ّـرت املوظفة على اعتبار ما قام
بــه الـطــاب "تخطيًا ملــديــر الكلية"،
ف ـي ـمــا ت ـم ـســك الـ ـط ــاب ب ـمــوق ـف ـهــم،
وأش ــاروا إلــى أنهم لــم يخالفوا أي
ق ــان ــون ،وأن الـ ـن ــادي ي ــرف ــع دائ ـمــا
كـتـبــا رسـمـيــة بــالـنـشــاطــات املـنــوي
تـنـفـيــذهــا داخـ ــل ال ـك ـل ـيــة ،وآخ ــره ــا
كـ ـت ــاب رفـ ـع ــه ال ـ ـطـ ــاب إلـ ـ ــى م ــدي ــر
املعهد يبلغونه فيه نيتهم تنفيذ
نشاط حــول الـحــرب األهلية داخــل
املـعـهــد .وق ــد ح ــاول ه ــؤالء الـطــاب
غـيــر م ــرة مقابلة مــديــر املـعـهــد ،إال
أن األخير رفــض لقاءهم ،علمًا أنه
ال ـت ـقــى ف ــي األسـ ـب ــوع نـفـســه طــاب
نــادي السينما وأبلغهم نيته منع
أنشطة نادي "سما".
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم نـ ـفـ ـس ــه ل ـت ـن ـف ـي ــذ ه ــذا
ال ـن ـش ــاط ،رفـ ــض ال ـح ـس ـيـنــي طلبًا
رس ـم ـي ــا إلق ــام ــة ال ـن ـش ــاط امل ــذك ــور
حول الحرب األهلية ،إذ كان النادي

يستعد الستضافة الفنان سامي
ح ـ ـ ـ ــواط .الـ ـج ــدي ــر ذكـ ـ ـ ــره فـ ــي ه ــذه
امل ـســألــة ،أن ـهــا لـيـســت امل ــرة األول ــى
الـتــي يـجــري فيها التضييق على
ن ـش ــاط نـ ــادي س ـمــا داخـ ــل املـعـهــد،
ف ــالـ ـبـ ـي ــروق ــراطـ ـي ــة الـ ـت ــي يـتـبـعـهــا
مــديــر املعهد تــؤخــر مواعيد إقامة
الـ ـنـ ـش ــاط ــات ،وتـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى إل ـغ ــاء
بـعـضـهــا ،فـهــو ال ي ـ ّ
ـرد عـلــى الكتب
امل ــرف ــوع ــة إل ـي ــه إال ب ـعــد أسـبــوعــن
على األقل من تاريخ رفعها ،هذا إن
ّ
رد على الكتاب املرفوع.
حاولت "األخـبــار" على مــدى األيــام
املاضية االتصال بالحسيني لفهم
وجهة نظره ،إال أن األخير لم ّ
يرد
على أي مــن االت ـصــاالت .أمــا عميد
معهد الفنون محمد حسني الحاج،
ف ـن ـفــى ف ــي اتـ ـص ــال م ــع "األخ ـ ـبـ ــار"
وج ـ ـ ــود أي ق ـ ـ ــرار ب ـم ـن ــع األن ـش ـط ــة
ال ـط ــاب ـي ــة ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن إق ــام ــة
أنـشـطــة كـهــذه حــق تـكــرســه قــوانــن
ال ـج ــام ـع ــة وأن ـظ ـم ـت ـه ــا" ،ال ب ــل مــن
واجباته ،وبــاألخــص إذا كانت من
صـلــب الـتـخـصـصــات األكــادي ـم ـيــة".
وع ـ ــن م ــوق ــف م ــدي ــر ال ـ ـفـ ــرع األول
مـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ــادي س ـ ـمـ ــا ،طـ ـل ــب ح ـس ـنــي
الحاج من الطالب أن يقابلوه وأن
يــرفـعــوا كتابًا لــه يـشــرح مالبسات
مــا حـصــل ،على أن تـطــرح القضية
عـلــى مـجـلــس ال ــوح ــدة ملعالجتها،
ولــم يشأ حسني الـحــاج تقديم أي
تبرير أو تــوضـيــح ،على أن يتخذ
املوقف املناسب بعد االطــاع على
مالبسات القضية.
الطالب رفضوا إعطاء أي تصريح
لـ ــ"األخـ ـب ــار" ،خ ــوف ــا م ــن ات ـخ ــاذ أي
تـ ــداب ـ ـيـ ــر بـ ـحـ ـقـ ـه ــم ،وال س ـي ـم ــا أن
موظفني فــي املعهد نقلوا للطالب
عن لسان املدير أنه ينوي تحويلهم
على املجلس التأديبي في الجامعة
اللبنانية.

أقساط الـ :AUB
ال اعتراض على الزيادة
حسين مهدي
اع ــان رئـيــس الـجــامـعــة األمـيــركـيــة
فضلو خ ــوري عــن أن "لـيــس هناك
مـ ـه ــرب م ــن زي ـ ـ ــادة األق ـ ـسـ ــاط عـلــى
الـطــاب" (http://www.al-akhbar.
 ،)253866/com/nodeلــم يـثــر أي
رد فعل سلبي في صفوف الطالب
وممثليهم .بل ان مداوالت الحكومة
الـ ـ ـط ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة وم ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــي األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب
وال ـنــوادي الفاعلة داخ ــل الجامعة
ال تشي بوجود أي ّ
نية لالعتراض.
عـلـمــا أن م ـص ــادر ادارة الـجــامـعــة
قالت ادارة الجامعة فرضت زيادة
"لن تتخطى ."% 2.5
استطاع الرئيس الجديد للجامعة
استمالة الـطــاب الــى صـفــه ،حيث
بـ ــات ق ـســم م ـن ـهــم يـتـبـنــى امل ــواق ــف
والتبريرات الصادرة عنه ،ونشرت
مجلة "أوتـلــوك" الطالبية الصادرة
عــن طــاب الجامعة أكثر مــن مقال
ك ــان أقـ ــرب ال ــى "دع ــاي ــة شخصية"
لرئيس الجامعة.
نــائــب رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة الـطــابـيــة
م ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــذر ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوي يـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث ع ــن
استراتيجية جديدة يتبعها تكون
"أقـ ـ ـ ــرب ال ـ ــى امل ـن ـط ــق وبـ ـعـ ـي ــدة عــن
الـعـنـتــريــات" فــي تعاطي الحكومة

اعتصام لمنتجي الحليب في عكار

دعا مربو املواشي ومنتجو الحليب في محافظة
عكار إلى حماية اإلنتاج اللبناني ،ووقف استيراد
األج ـ ـبـ ــان واألل ـ ـبـ ــان ال ـ ــذي ت ـج ـي ــزه ال ــروزن ــام ــات
الزراعية واالتفاقيات الدولية ،وال سيما اتفاقية
التيسير العربية اتفاقية التجارة الحرة ،واعتماد
س ـيــاســة زراعـ ـي ــة واق ـت ـص ــادي ــة ت ـح ـمــي امل ـ ــزارع
واملنتج اللبناني .ونفذ املربون واملنتجون ،أمس،
اعتصامًا لليوم الثاني عند نصب شهداء الجيش
فــي مستديرة الـعـبــدة ،بعدما اعتصموا السبت
في ساحة حلبا .وأوضح جوزف عبد الله باسم
املعتصمني ،أنـنــا «غـيــر قــادريــن عـلــى تصريف
إنتاجنا إلــى املصانع اللبنانية منذ أكثر مــن 3
أشهر ،لكون املصانع غير قادرة على استيعاب
هذا اإلنتاج وتصريفه بسبب األسعار املنخفضة
ً
لألجبان والحليب املستورد املــدعــوم أصــا في
بلد املنشأ» .وكــان املعتصمون قد رمــوا كميات
من الحليب وسط الطريق ،مشددين على "املضي
في تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم".

ّ
وزير العمل «يعلق» إضــراب نقابة
الضمان

أعلن وزير العمل سجعان قزي تعليق اإلضراب
ال ــذي ك ــان م ـقــررًا أن تـنـفــذه نـقــابــة مستخدمي
الـصـنــدوق الــوطـنــي للضمان االجتماعي ابـتـ ً
ـداء
من اليوم ولغاية  23منه .وكــان قزي قد استبق
اإلضراب باجتماع عقده في مكتبه في اللعازرية،
مع املدير العام للصندوق محمد كركي ،رئيس
مـجـلــس إدارة ال ـض ـم ــان طــوب ـيــا زخ ـي ــا ،رئـيــس
االت ـح ــاد الـعـمــالــي ال ـع ــام غ ـســان غ ـصــن ،رئـيــس
النقابة حبيب خليل ،عضو النقابة صادق علوية.
وق ــال ق ــزي« :إن ـنــا اتـفـقـنــا عـلــى وق ــف اإلض ــراب
بالتزامن مع تشكيل لجنة مشتركة من مجلس
إدارة الـ ـضـ ـم ــان وامل ــدي ــر
الـ ـ ـع ـ ــام ونـ ـق ــاب ــة مــوظ ـفــي
ال ـض ـمــان مل ــدة قـصـيــرة ال
تتجاوز  15يومًا لدراسة
املطالب وتحديد تكاليفها
وكيفية تأمينها».
وأش ــار إل ــى أنـنــا «تــوافـقـنــا
عـلــى دعـ ــوة مـجـلــس إدارة
ال ـ ـض ـ ـمـ ــان إلـ ـ ـ ــى اجـ ـتـ ـم ــاع
االستثنائي ألخذ التدابير واإلجراءات في تشكيل
الـلـجـنــة ل ـبــدء الـعـمــل ســري ـعــا» .وأوضـ ــح ق ــزي أنــه
سـيـشــرف كــوزيــر عـمــل عـلــى ه ــذا امل ـش ــروع فــور
االتفاق لتلبية القضايا الحقة.

التيار النقابي المستقل يشارك في
اعتصام هيئة التنسيق

جامعات
م ـنــاطــق ع ـمــران ـيــة سـكـنـيــة ،وتـشـهــد
املنطقة فوضى عمرانية باتت تهدد
الزراعات التي ّ
ميزت البقاع تاريخيا،
مع استثناء بسيط في منطقة زراعة
العنب في البقاع الغربي" .كما ينتقد
غياب التخطيط الزراعي ،ويحذر من
ظاهرة رمي كميات زيوت السيارات
امل ـت ـل ـف ــة أو الـ ـنـ ـف ــاي ــات ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة
املضرة في األنهار التي قد تحتوي
عـلــى بـعــض امل ـع ــادن الـثـقـيـلــة والـتــي
بدأت تتسبب بأضرار كبيرة ،خاصة
مـ ــع االنـ ـخـ ـفـ ــاض امل ـ ـتـ ــزايـ ــد مل ـع ــدالت
األم ـ ـطـ ــار الـ ـسـ ـن ــوي ــة .وي ـ ـنـ ـ ّـوه ب ـق ــرار
وزارة الــزراعــة توزيع شتول جديدة
ل ـل ـمــزارعــن م ــن "امل ـشــاتــل املــوثــوقــة"،
ف ـفــي ذل ــك ض ـمــان لــإن ـتــاج ال ــزراع ــي
ش ــرط االلـ ـت ــزام ب ـكــامــل الـتــوجـيـهــات
وتدابير الوقاية والتحصيل.
يـخـتــم ال ـش ــوي ــري بـ ـض ــرورة تـشــديــد
الرقابة على عدم التداول أو تهريب
امل ـب ـيــدات املـمـنــوعــة دول ـي ــا وامل ـضــرة
ب ـص ـح ــة اإلنـ ـ ـس ـ ــان والـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ،وهـ ــذا
أمــر تـحــاول وزارة الــزراعــة تطويقه.
ويـ ـ ـ ـش ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة اعـ ـتـ ـم ــاد
املـبـيــدات املناسبة بعد التشخيص
الدقيق والصحيح لآلفات الزراعية
واحـ ـ ـت ـ ــرام ت ــوق ـي ــت ال ـ ـ ــرش وال ـن ـس ــب
املـ ـعـ ـتـ ـم ــدة وفـ ـ ـت ـ ــرة أمـ ـ ـ ــان املـ ـبـ ـي ــدات
وت ــوق ـي ــت الـ ـقـ ـط ــاف ،وال ب ــد م ــن دق
ناقوس الخطر املحدق بالزراعة في
لـبـنــان ،إذا لــم يتم االنـتـبــاه إلــى هذه
النقاط كافة.
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الطالبية مع ملف زيــادة األقساط.
حـ ـم ــوي يـ ـش ــرح أه ـم ـي ــة ""quality
ال ـت ـع ـل ـيــم املـ ـق ــدم ــة الـ ـت ــي ي ــوازي ـه ــا
ح ــق جـمـيــع ال ـف ـئــات ف ــي الـحـصــول
ع ـلــى هـ ــذه ال ـنــوع ـيــة م ــن الـتـعـلـيــم.
"نـ ـح ــن ضـ ــد ال ـ ــزي ـ ــادة وسـنـجـتـمــع
مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة امل ـق ـب ـلــة
اليجاد الحلول الالزمة" .الحكومة
الطالبية تتحضر لــرفــع خطة الى
ادارة الجامعة ،لوقف الزيادة على
األقساط .أبــرز االقتراحات الــواردة
في هذه الخطة هي اقتراح الطالب
خفض أرص ــدة الفصل مــن  15الى
 12رصيدًا ،ما يخفف على الطالب
عبء دفع ثمن  3أرصــدة كل فصل،
وذلـ ــك يـخـفــف ع ـلــى االدارة أع ـبــاء
مالية مرتبطة باملساعدات املالية،
ُ
فـ ـه ــذه امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات تـ ـحـ ـس ــب عـلــى
أساس عدد األرصدة.
ي ــؤك ــد حـ ـم ــوي ل ـ ــ"األخ ـ ـبـ ــار" أن أي
تحرك لن يحصل قبل االنتهاء من
مرحلة التفاوض مع ادارة الجامعة،
وتـ ـب ــدو ال ـخ ـطــة ال ـت ــي س ـت ـقــدم من
قبل الـطــاب الــى الجامعة بمثابة
"ورقــة التبادل" بني الطرفني .أي أن
الطالب قد يعلنون قبولهم بنسبة
ال ــزي ــادة املـقـتــرحــة فــي ح ــال وافـقــت
االدارة ع ـلــى اق ـتــراح ـهــم تخفيض

ع ــدد األرص ـ ــدة م ــع املـحــافـظــة على
جودة التعليم نفسها.
لـ ـ ـك ـ ــن ،هـ ـ ــي تـ ـقـ ـب ــل االدارة بـ ـه ــذا
االقتراح؟ وماذا لو فرضت الزيادة
دون حـصــول ال ـطــاب عـلــى أي من
ش ــروطـ ـه ــم ،هـ ــل هـ ـن ــاك أي حــركــة
احتجاجية؟
أح ــد أع ـض ــاء ال ـح ـكــومــة الـطــابـيــة
يستبعد فــي اتـصــال مــع "األخـبــار"
أي حركة احتجاجية ولو صغيرة
داخـ ـ ــل ال ـج ــام ـع ــة ،ويـ ـ ــرد ذلـ ــك ال ــى
تـبــريــرات "منطقية" قدمها رئيس
الـ ـج ــامـ ـع ــة" ،ف ــاملـ ـب ــان ــي ال ـس ـك ـن ـيــة
ت ـح ـت ــاج الـ ــى ت ـح ـســن وال ـجــام ـعــة
يـجــب أن تـهـتــم بــالـصـحــة العقلية
وغ ـيــرهــا مــن ال ـق ـضــايــا" .فــالــزيــادة
ال ـت ــي "لـ ــن ت ـك ــون بـنـسـبــة ال ــزي ــادة
نفسها التي حصلت في السنوات
ال ـســاب ـقــة" ،وف ــق رئ ـيــس الـجــامـعــة،
الــذي يشير الــى أهمية تخصيص
أموال الزيادة لـ"إصالح بناء السكن
الـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــي ،وأه ـ ـم ـ ـيـ ــة ت ـخ ـص ـيــص
أم ـ ــوال إضــاف ـيــة لـلـصـحــة العقلية
وال ـن ـف ـس ـيــة ،ول ـ ـل ـ ــ،career services
إض ــاف ــة ال ــى حــاجــة ال ـجــام ـعــة إلــى
ت ـ ــأم ـ ــن فـ ـ ـ ــرص تـ ـ ــدريـ ـ ــب ل ـل ـط ــاب
واستقدام أساتذة مميزين وأمور
أخرى".

تواصل مكونات هيئة التنسيق النقابية دعوة
قــواعــدهــا م ــن املـعـلـمــن واملــوظ ـفــن إل ــى تكثيف
املـشــاركــة فــي االعـتـصــام ال ــذي ستنفذه الهيئة،
عند الخامسة من مساء غد الثالثاء في ساحة
رياض الصلح ،للضغط على هيئة الحوار الوطني
مــن أج ــل فـتــح املـجـلــس الـنـيــابــي وإدراج سلسلة
الرتب والرواتب بندًا أول على جــدول أعمال أول
جلسة تشريعية لتعديلها ومن ثم إقرارها .على
مواز ،دعت الروابط الجمعيات العمومية إلى
خط ٍ
مناقشة توصية اإلضــراب واالعتصام ،الثالثاء
املقبل في  26الجاري.
من جهته ،أعلن التيار النقابي املستقل املشاركة
في اعتصام هيئة التنسيق تحت سقف مطالبه
التي سبق أن أعلنها بتعديل السلسلة وإقرارها
على أســاس  %121حـ ّـدًا أدنــى ،وضمان حقوق
الجميع.
واس ـت ـغ ــرب غ ـي ــاب مـطـلــب الـ ـ ـ  %121ع ــن بـيــان
هيئة التنسيق ،وهو املطلب الذي نزلت من أجله
ع ـشــرات األل ــوف إل ــى ال ـش ــوارع عـلــى م ــدى ثــاث
س ـنــوات ،وك ـ ّ
ـأن املـطـلــوب "زيـ ــادة كـيــف مــا ك ــان".
وطــالــب التيار مكونات هيئة التنسيق بتوحيد
املطلب من السلسلة ،بما يضمن حقوق جميع
القطاعات ،بعدما الحظنا في بيانات الدعوة إلى
ًّ
االعتصام الصادرة عن مكوناتها أن كــا منها
يغني على لياله.
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى اإلسـ ـ ـ ـ ــراع فـ ــي ط ـ ــرح خ ـط ــة ت ـحــرك
ّ
تصاعدية على الجمعيات العمومية تكون واضحة
األفق ،وهذا أفضل بكثير من طرح توصية بتنفيذ
إض ــراب لـيــوم واح ــد .وأص ــر الـتـيــار عـلــى املطالبة
بإلغاء كــل البنود التدميرية لباريس  ،3ووجــوب
الـتـشــديــد عـلــى ح ـقــوق املـتـقــاعــديــن ومـســاواتـهــم
بزمالئهم الذين بالخدمة ،وعلى حقوق املتعاقدين.

