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مجتمع وإقتصاد
قضية يرفض عميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية ،رفيق يونس ،أن ّ
يتحمل اي مسؤولية خارج مهماته في
ادارة عملية التعليم ،بالمعنى الضيق .انطالقا من ذلك ،يرى أن إدارة االختالفات بين الطالب تكون بإرساء معادلة
ّ
مجمع
«مريحة» ،وهي تجنب المشاكل .هكذا برر العميد الغاء نشاط دعا اليه طالب في كلية الهندسة في
الحدث ،بسبب اعتراض مجلس طالب الفرع ،المحسوب على حزب الله ،على اي نشاط خارج القاعة المغلقة،
َ
ّ
«محرمة» شرعا!
واغاني
يتضمن موسيقى

«األحكام الشرعية» في الجامعة اللبنانية
فاتن الحاج
مـنــع مجلس ط ــاب ال ـفــرع الـثــالــث في
كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية
ّ
(مجمع الحدث) ،املحسوب على حزب
ال ـل ــه ،تـنـظـيــم ن ـشــاط دع ــا ال ـيــه ط ــاب،
في عيد ميالد زميلهم محمد حمادة،
الـ ـ ــذي قـ ـض ــى فـ ــي  22تـ ـش ــري ــن األول
امل ــاض ــي ف ــي حـ ـ ــادث سـ ـي ــر ،بـحـضــور
وال ــدت ــه .ه ــذا الـنـشــاط حـظــي بموافقة
مـسـبـقــة م ــن م ــدي ــر ف ــرع ال ـكـلـيــة خــالــد
الطويلّ .امــا ّ
حجة املنع فهي انه ُيقام
خ ــارج الـقــاعــة املـغـلـقــة ،ويـتـضـمــن بث
اغاني فيروز ،التي كان الطالب الراحل
يحب االستماع اليها .في ذروة التوتر
الذي نجم عن هذا السلوك ،قررت ادارة
الكلية الغاء النشاط ،واكتفى عميدها،
رف ـي ــق ي ــون ــس ،بــاس ـت ـضــافــة ال ــوال ــدة
املفجوعة في مكتبه ووعــدهــا بإعادة
إح ـيــاء املـنــاسـبــة خ ــال أس ـبــوعــن في
ق ــاع ــة م ـغ ـل ـقــة ،واس ـت ـغ ــرق ف ــي ال ـشــرح
ل ـلــوالــدة «ال ـضــوابــط» الـتــي وضعتها

رئيس مجلس طالب
الفرع :مدير الكلية ال يستطيع
أن يعطي اذنًا
الـكـلـيــة مل ـنــع حـ ــدوث أي اح ـت ـكــاك بني
ّ
الطالب املتنوعني ،شارحا لها أن كل
ن ـشــاط ال يـعـنــي ك ــل ال ـط ــاب ،ويـمـكــن
أن يحمل طابعًا خالفيًا ،ينظم داخل
القاعة ال في الباحة العامة للكلية .لم
تـفـهــم ام مـحـمــد كـيــف يـمـكــن ان يكون
هــذا النشاط خالفيا ،ولــم يكن يخطر
على بالها ان "فـيــروز" يمكن ان تكون
محور هذا الخالف ،اال ان يونس اصر
في حديثه الى «األخبار» على ان األم
"بدت متفهمة لألمر".
يرفض يونس ان يتحمل اي مسؤولية
ّ
عما جرى ،يكرر" :أننا أرسينا معادلة
م ــري ـح ــة ل ـل ـج ـم ـيــع فـ ــي ف ـ ـ ــروع ال ـك ـل ـيــة
الـ ـث ــاث ــة ،وهـ ـ ــذا م ــا ج ـن ـب ـهــا امل ـشــاكــل
الـ ـي ــومـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـحـ ـص ــل ف ـ ــي ب ــاق ــي
كـلـيــات الـجــامـعــة ( )...وه ــذه املـعــادلــة
ت ـقــوم عـلــى ع ــدم الـسـمــاح بتنظيم اي

نـشــاط فــي الـســاحــة الـعــامــة للكلية ما
لــم يـكــن م ـبــررًا ،وم ــا حـصــل اخ ـيــرا هو
س ــوء تـقــديــر م ــن امل ــدي ــر ،ال ــذي ظ ــن أن
ه ــذا الـنـشــاط لــن يـحــدث مـشــاكــل ،لكن
مــا جــرى كــان عكس ذل ــك" .واض ــاف أن
«أولــويــاتــي هي التعليم والهندسة ال
أي شــيء آخــر ،ولست حكمًا باملسائل
الخارجة عن مسؤولياتي األكاديمية،
ومـ ـ ــش ش ـغ ـل ـت ــي اب ـ ـحـ ــث عـ ــن أسـ ـب ــاب
الـخــاف» .واسـتــدرك قــائــا« :بالنسبة
إل ــي شخصيًا ال مشكلة ل ــدي فــي بث
ّ
أغاني فيروز ،لكن كعميد للكلية علي
أن أراعي هواجس الطالب املتنوعني».
هكذا ،نأت ادارة الجامعة بنفسها عن
ّ
«امل ـشــاكــل»" ،امل ـســؤول ـيــة" .ظ ــن العميد
ّ
ّ
ي ــون ــس أن ال ـق ـص ــة ان ـت ـه ــت هـ ـن ــا .إال
ّ
أن ال ـق ـصــة ل ــم تـنـتــه واثـ ـ ــارت عــاصـفــة
ّ
م ــن ردود ال ـف ـعــل ،ال ـت ــي ت ـحــمــل حــزب
ال ـل ــه امل ـس ــؤول ـي ــة ع ـ ّـم ــا قـ ــام ب ــه طــابــه
ف ــي الـكـلـيــة ،كـمــا تـحـ ّـمــل ادارة الكلية
والـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة املـســؤولـيــة عن
انتهاك الحريات في الجامعة ،تفكيرا
وم ـم ــارس ــة .ف ــي ال ــواق ــع ،ب ــاتــت ادارة
ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة خــاض ـعــة لـقــوى
االمــر الــواقــع في كل فــرع وكلية ،حتى
اص ـب ـح ــت فـ ـ ـض ـ ــاءات هـ ـ ــذه ال ـج ــام ـع ــة
ّ
مــوزعــة بــن الـقــوى املسيطرة تديرها
كل واحدة منها على هواها .ما حصل
في كلية الهندسة ،في نهاية األسبوع
املــاضــي ،ليس اال نموذجا عــن تخلي
ادارة ال ـج ــام ـع ــة عـ ــن م ـســؤول ـيــات ـهــا
وواجباتها.
م ـ ــاذا ح ـص ــل يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي؟
تـ ــروي صــديـقــة مـحـمــد ح ـم ــادة ،روان
ّ
كــرن ـيــب ،أن رف ــاق ــه قـ ــرروا اح ـي ــاء عيد
ميالده «بنشاط بيشبهو وبيبسطوا،
طـ ّـيــرنــا بــوالــن عليها ص ــورهّ ،
حبينا
نـحــط األغ ــان ــي ال ـلــي بـيـحـبـهــا ،أغــانــي
ال ـثــورة وأغــانــي حبيبتو ف ـيــروز ،بس
ملــدة ربــع ســاعــة قبل الـســاعــة  ،٨بداية
الـ ــدوام الـجــامـعــي» .اوض ـحــت كرنيب:
«أخدنا اذنــا من مدير الكلية وأعلمنا
مـجـلــس ط ــاب ال ـف ــرعّ ،يـلـلــي اع ـتــرض
عـ ــاملـ ــوضـ ــوع ب ـح ـج ــة انـ ـ ـ ــو ف ـ ــي ن ــاس
م ــا بـتـسـمــع اغ ــان ــي! ق ـل ـنــالــو معليش
مــرقــولـنــا يــاهــا هــالــربــع س ــاع ــة» .وفــي
اليوم التالي ،فوجئ الطالب ،بحسب

ك ــرن ـي ــب ،ب ـ ـ  30ش ــاب ــا م ـج ـت ـم ـعــن فــي
ســاحــة الـكـلـيــة مـنــذ الـســاعــة ّالسابعة
صـبــاحــا ،على غير ع ــادة ،و«مل ــا جبنا
ال ـس ـب ـي ـكــر ل ـن ـحــط االغـ ــانـ ــي م ـن ـعــونــا،
وق ــال ــوا ان االغ ــان ــي ه ــون مـمـنــوعــة».
ك ــان ــت أم م ـح ـم ــد مـ ـش ــارك ــة فـ ــي ه ــذا
ّ
الـنـشــاط ،إال أن ذل ــك ،بحسب كرنيب،
ل ــم ي ـج ـعــل امل ـع ـت ــرض ــن ي ـع ــدل ــون عــن
م ــوق ـف ـه ــم ال ـ ــرف ـ ــض ،عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
تمنيات املنظمني ،بل ان املشكل كبر.

اس ـت ـغــربــت كــرن ـيــب ك ـيــف ع ـمــد طــاب
التعبئة التربوية الى تخريب النشاط،
ب ــدال مــن الـسـعــي ال ــى حــل فــي حضور
والدة محمد.
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ف ـ ــرع الـ ـ ـط ـ ــاب ،عـلــي
ال ـخ ـط ـيــب ،ل ــدي ــه رواي ـ ــة أخ ـ ــرى .يـقــول
ان املـجـمــوعــة ،أو الـجـهــة املنظمة ألي
ن ـش ــاط ،يـجــب أن ت ـعــود إل ــى مجلس
الـ ـط ــاب لـتـنـسـيــق ال ـتــوق ـيــت وامل ـك ــان
ووضعه في تفاصيل النشاط .يشير

إلــى أن مــا حصل هــو أن الشباب أتــوا
ّ
إل ـي ـنــا واب ـل ـغ ــون ــا أن لــدي ـهــم إذن ـ ــا من
امل ــدي ــر بـتـطـيـيــر ب ــوال ــن وصـ ــور وبــث
أغاني فيروز ،فاعترضنا على األغاني
ل ـي ــس م ــن بـ ــاب ال ـف ــوق ـي ــة أو ال ـف ــرض،
وهو ما لم نفعله يومًا ،بل باالستناد
إلــى اتفاق سابق بني مجلس الطالب
وجميع األح ــزاب والـنــوادي الطالبية،
وه ـ ــو اح ـ ـت ـ ــرام ال ـج ـم ـي ــع واالبـ ـتـ ـع ــاد
عــن االس ـت ـفــزاز وع ــدم احـتـكــار ال ـقــرار،

عميد الكلية :مش شغلتي ابحث عن أسباب الخالف (هيثم الموسوي)

األم التي لم يعتذر منها أحد
أحمد محسن
لـ ــم ي ـت ـح ــدث أح ـ ــد عـ ــن والـ ـ ـ ــدة مـحـمــد
حمادي ذلك رغم أنها أكبر الخاسرين.
كـكــائـنــات بـشــريــة ع ــادي ــة ،قــد نحتاج
ً
لتعريف معنى العاطفة أوال .لتفسير
الـ ـقـ ـس ــوة الـ ـت ــي ت ـح ـلــى ب ـه ــا م ـس ــؤول
ح ــزب الـلــه فــي كلية الـهـنــدســة ،الـفــرع
األول ،عندما رفــض طلب والــدة تريد
االحتفاء بذكرى ابنها .أن ترى عينيه
في وجــوه أصدقائه الذين ّ
أحبوه .أال
يـعــرف ه ــذا امل ـســؤول معنى املــواســاة
ومعنى الحزن ومعنى األلم في عيني
األم التي جاءت إلى الجامعة بحثًا عن
آثــار ابنها .هــذه أسئلة مشروعة قبل
الـحــديــث عــن ال ـقــانــون وامل ـج ــال الـعــام
والحياة في الجامعة .وإن كان الحق
مشروعًا أيضًا في السؤال عن معنى
أن يكون الزمالء زمالء ثانيًا .ومعنى
ـرح تعليمي ،ومعنى
الـ ُّـوجــود فــي ص ـ ٍ
ـال ع ــام .نـحـتــاج إلــى
الــسـلـطــة فــي م ـجـ ٍ
ً
الكثير لنفهم ما الــذي يدفع مسؤوال

حـ ــزبـ ــي صـ ـغـ ـيـ ـرًا االع ـ ـت ـ ـقـ ــاد أن ـ ـ ــه فــي
جامعة ،وأن أصــدقــاء محمد حمادي
ف ــي ج ــام ـع ــة أخ ـ ـ ــرى .ل ـي ــس ع ـل ـي ـنــا أن
نسأله عــن سبب انــزعــاجــه مــن فيروز
أو مــن مايكل جاكسون .هــذه مسائل
شخصية .وهو ّ
حر بما يريد سماعه
وم ــا ال يــرغــب بـسـمــاعــه .سـيـكــون من
الصعب اآلن إقناعه بــأن الجميع ّ
حر
في أن يستمع إلى فيروز وإلى مايكل
جاكسون أيضًا .ولكن من حق جميع
ال ـ ـطـ ــاب ،الـ ــذيـ ــن سـ ــألـ ــوا ويـ ـس ــأل ــون،
ملــاذا يعتقد مــا ُيسمى مجلس طالب
الفرع أن هــذا الصرح هو ملك خاص
بمجرد رفــع األع ــام الحزبية وصــور
الشهداء على جدرانه .ما الذي يدفعه
إلى التقاعس عن املشاركة في إحياء
ذك ـ ــرى زم ـي ــل ل ـهــم خ ـســر ح ـي ــات ــه .هو
وم ـج ـل ـس ــه ال ـ ــذي ـ ـ ب ـح ـســب كـثـيــريــن
ـت طــويــل
ـ ـ ـ تـقـتـصــر مـهـمــاتــه م ـنــذ وقـ ـ ٍ
عـ ـل ــى تـ ـص ــوي ــر الـ ـ ـك ـ ــراس ـ ــات وإقـ ــامـ ــة
ال ـنــدوات التي يستضاف فيها نــواب
وشخصيات ال تعني شيئًا للجامعة،

ّ
وللعمل الطالبي املعطل بسبب غياب
ـت طــويــل.
ال ـح ـيــاة ال ـطــال ـب ـيــة م ـنــذ وقـ ـ ٍ
أسئلة كثيرة بحاجة إلــى إجــابــة .ما
الـ ـ ــذي ي ـق ـنــع امل ـج ـل ــس بـ ــأن امل ـق ــاوم ــة،
حتى كما يعرفها هو ،ليست فخورة
ب ـف ـع ـل ـتــهِ  .طـ ــاب م ــع املـ ـق ــاوم ــة ،منهم
روان كرنيب صديقة محمد ،وغيرها،
اع ـ ـتـ ــرضـ ــوا ك ـث ـي ـرًا ع ـل ــى تـ ـص ــرف مــا
َ
مجلس طالب الفرع .اعترضوا
ُيسمى
عـ ـل ــى الـ ـف ــايـ ـسـ ـب ــوك واع ـ ـتـ ــرضـ ــوا فــي
الجامعة .هل يظن ما يسمى مجلس
ط ــاب ال ـف ــرع أن ــه يـحــافــظ ه ـكــذا على
املقاومة وعلى اإلســام وعلى تقاليد
ً
الثورة اإلسالمية مثال ،أم أن املسألة
مـســألــة اح ـت ـفــاء س ــاذج بــالـ ُّـسـلـطــة .ما
ً
الذي يدفع املجلس فعال إلى االقتناع
ب ــأن ــه قـ ــادر ع ـلــى امل ـن ــع ،ع ـلــى اخـتـيــار
املوسيقى املناسبة واملــوسـيـقــى غير
املناسبة .صحيح أن الحادثة وقعت
في كلية الهندسة ،لكن املجمع واحد،
واملـجـتـمــع واحـ ــد .وق ــد شـهــد الـصــرح
الجامعي استعراضًا ،قبل فترة ،قيل

إن ــه مـجـلــس ع ـ ــزاء ،لـكـنــه ال ي ـمـ ّـت إلــى
الـحـســن وإل ــى ث ــورة الـحـســن بصلة.
واملجمع نفسه يشهد منذ فترة أطول
قمعًا يـتـجــاوز مجلس ال ـفــرع ويصل
إلـ ــى اإلدارة ،ال ـت ــي ح ــذف ــت مـ ـ ـ ّ
ـواد من
امل ـن ـهــج ف ــي مـعـهــد ال ـف ـنــون الـجـمـيـلــة،
ألنـ ـه ــا ال ت ـن ــاس ــب ال ــذائـ ـق ــة الــدي ـن ـيــة
األصولية ،وهــي الذائقة نفسها التي
تنزعج من فيروز.
صــودف أن أصــدقــاء حـمــادي ووالــدتــه
أرادوا أن يـسـتـمـعــوا ف ــي وداع ـ ــه إلــى
ف ـ ـي ـ ــروز ال إلـ ـ ــى م ــايـ ـك ــل ج ــاكـ ـس ــون،
وص ــودف أن ف ـيــروز تحظى بشعبيةٍ
واحـتــرام محليني .وص ــودف أيضًا أن
مدير الكلية وافــق على الـنـشــاط ،لكن
ما ُيسمى مجلس طالب الفرع رفض.
وال نحتاج للكثير لنفهم ملن ُّ
السلطة
فــي الجامعة بـهــذه الـحــالــة ،وأي نوع
مــن السلطة ه ــذه .ولـلـمـنــاسـبــة ،وقبل
الشروع في نقاش أيديولوجي بائس،
إنـ ـه ــا ُس ـل ـط ــة ال ت ـخ ـت ـلــف عـ ــن سـلـطــة
الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة وال ـت ـي ــار الــوطـنــي

ّ
الحر ،عندما يتدخل ما ُيسمى مجلس
طــاب الـفــرع فــي الـفــروع الثانية ،كما
ت ــدخ ــل ذات م ـ ــرة مـ ــع ط ـ ــاب ات ـه ـم ــوا
بأنهم «مــن جماعة غــريـغــوار ح ــداد»،
ورض ـخ ــت اإلدارة ل ـهــم ،كـمــا رضـخــت
في الـحــدث .وفــي هــذا شهادة للطالب
رون ــي األس ـعــد يـمـكــن ال ــرج ــوع إلـيـهــا.
إنـ ـه ــا ل ـي ـس ــت ُسـ ـلـ ـط ــة ع ـس ـك ــري ــة كـمــا
ي ـح ــاول امل ـغ ــال ــون م ــن أع ـ ــداء ال ـح ــزب،
الذين يركبون فــوق الحدث ،ويبدأون
باسترجاع النقاش ذاتــه عن أصولية
الحزب وعن عقيدته ،التي هو ّ
حر فيها.
ً
قــد يـكــون ه ــذا مــدخــا لــإجــابــة .لفهم
العالقة بــن إدارة الجامعة والـطــاب،
ً
خاصة أن معظم الطالب الذين سألوا
أثناء البحث في هذه الحادثة أجمعوا
ّ
على أن األحزاب نفسها هي التي تزكي
ّ
اإلدارة وه ــي ال ـتــي ت ــزك ــي م ــا ُيـسـمــى
مجلس طالب الفرع .فمجلس الفرع ال
عالقة له بما يحدث في حلب وال في
امل ــوص ــل ،إن ــه مـســألــة لبنانية صــرفــة.
إنــه منهج لبناني تقليدي بالتعامل

