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The Alternative Student Movement

The Alternative Student Movement is an independent, secular, pluralist, 
and progressive student movement founded and based on students from 
the Lebanese American University. The movement is fully dedicated to the 
“Take Back the LAU Council” campaign. Along with that, the movement 
seeks to spread secular culture in the university and in the society. The 
movement aims to provide an alternative pluralist political and social 
student platform independent of the current political composition.
The AS movement considers civil and socio-economic rights - derived from 
the universal declaration of human rights - as the concrete basis of its 
conduct. Subsequently, the movement is committed to defend students’ 
rights against any violation.

For more information or any other request, contact the movement: 

alternativestudentmovement@gmail.com

األسباب:
تتعرض شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني لسياسة تهميش ممنهجة، يساهم في 
ارتكاب ذلك الجرم طرفان: السلطة السياسية، و االعالم الفاسد. و ذلك بهدف تغطية 

عيوب تفضح و تعري منظومة المجتمع السياسي و االجتماعي و الثقافي.
 بات من الضروري أن تخرج تلك الحاالت المكبوتة من القمقم، كي ال تنفجر في أصحابها، 

بل كي ترد الصاع صاعين بوجه مسببيها و الصامتين عنها.

التعريف:
»حقك تحكي، حقك تعرف« عبارة عن سلسلة تقارير تحاكي واقع األكثرية الصامتة.

نختار شخصية تمثل حالة اجتماعية معينة، و نفسح المجال أمامها للتعبير عما تريد 
عبر وسيلتنا اإلعالمية. 

و ألن كل حالة أو نموذج أو مجتمع له خصائص مميزة، تساهم في تكوين شخصية الفرد 
و رأيه، نسعى من خالل تقاريرنا الى الخوص في مجمل جوانب الحياة اليومية  للضيف.

الهدف: 
حق التعبير عن الرأي اقرته جميع الدساتير، لكن يعترض طرقه الكثير من الحواجز من 
قبل الممانعين له بطرق ملتوية غير مرئية. فال يخفى على أحد ما لرأس المال من سلطة 
على االعالم، و في زمن للرأي العام فيه دور أساسي يعتبر حجب اراء الناس العاديين عن 
االنتشار وسيلة قمعية تهدف السكات البشر، وسيلة ال تقل خطورة عن قمع المظاهرات 

بالهروات و الغاز المسيل للدموع و الرصاص الحي.
بناًء عليه،

 و الن قاتل الصوت كقاتل النفس، نسعى العطاء صاحب الرأي حقه بالتعبير عن رأيه، 
و ألن مفهوم العمل الصحفي قائم على حق الناس باالطالع على المعلومات و األفكار، 

ننشر تلك االراء.
المادة المنشورة ال تخضع لحقوق النشر الخاصة، و هذه الحقوق غير محفوظة. هدفها 

دائمًا و أبدًا »تغييري«. نسعى معكم و من خاللكم لقلب المعادلة.

Youtube Channel: حقك تحكي حقك تعرف

حقك تحكي، حقك تعرف
علي خليفة

Good Reads 

Where Western security concerns have coincided 
with the agendas of authoritarian regimes, the 
latter have been given a relatively wide margin of 
maneuver in skirting pressure to reform.

Beyond the Arab Spring
Published: 2012
Authors: Rex Brynen, Pete W. Moore, 
Bassel F. Salloukh , Marie-Joelle Zahar

أرض البرتقال الحزين
سنة اإلصدار: 1962

الكاتب:  غسان كنفاني

في عين كل رجل –يموت ظلما- يوجد طفل يولد في نفس 
لحظة الموت.

Homage to Catalonia
Published: 1938
Author: George Orwell

Waiters and shop-walkers looked you in the 
face and treated you as an equal. 



Must-see 
Documentaries

Directed by: Kim Bartley
& Donnacha O’Brian

Released in: 2003

alternativestudentmovement.wordpress.com                            Email: alternativestudentmovement@gmail.com
Facebook page: Alternative Student Movement                       Twitter: @ASMovement  -  #mishjareedi
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Ibrahim Halawi 

Hamra Street
Allow me to question the colors

The so-called economic development 
in central Beirut, which is mainly real-
estate driven, is risking (not to say 
already destroyed) the class-diverse 
demographics of Hamra Street. 
We are witnessing a change in the 
street’s architecture, atmosphere, 
and demography. 
I have lived in Hamra Street for 
almost two decades. I was raised 
with neighbors of different cultural, 
social, and religious backgrounds; 
with different income levels and 
lifestyles. These differences were 
major contributors in my individual 
development. However, thanks to 
another claim for development – 
that of the economy – the second 
generation is experiencing a very 
different (sometimes contradicting) 
Hamra Street.  Traditional oriental 
architecture, middle-sized and small-
sized local stores, wooden kiosks 
and old coffee shops with the smell 
of coffee following the sidewalks has 
been replaced with cement concrete 
boxes with huge glass covers to 
portray overpriced Western outfits; 
along with overpriced burgers 
pizzas and hotdogs, with the smell 
of nothingness and commercialism 
in perfect harmony. 
A new trend has risen on Hamra 
Street that shall turn it into a 
geographic area exclusive to 
the rich class. I live in a 60 year 
old building. Most neighboring 
buildings are similar to the building 
I live in; old weary walls and diverse 
population. In my street, four 
old buildings will be demolished 
(including mine) to be replaced 
with monstrous modern ‘luxurious’ 
apartments over shopping malls. 

Yes, you read it right: those people 
will be living in a mall, in between 
price tags. With apartments’ price 
ranging between 1.5 and 6 million 
dollars, one can easily foresee the 
class of people that will replace me 
and my neighbors; and the sort of 
lifestyle they seek to live. 
In short, Hamra Street is turning 
into Vero Modas, burger diners, 
hip-hop pubs, and coffee shops 
with twenty three types of coffees 
(none of them local) and cold 
imported sandwiches with the price 
of twenty three coffees combined. 
While newly-built societies with 
neither culture nor history (such as 
the Israeli Kibbutz) are desperate 
to artificially mold a culture and 
claim its old and entrenched in 
their non-existing delusional history, 
our societies have rich distinctive 
culture and history, voluntarily 
giving it away in favor of a hollow 
commercial alternative.
Endorsing such policies of 
“economic development”, or at 
least accepting and living with such 
“developments”, will inevitably 
have dire consequences on our 
identity as people of this land and 
on the political causes (if any) that 
we uphold. As we destroy our last 
remaining trees with the thick deep-
rooted trunks and the old weary 
barrages that keep our history 
“present”, on what stand shall we 
ask for our invaded lands and our 
stolen rights?  The only answer I have 
for now is “surely not on the stands 
of Veromoda and Jackn’Jones, nor 
on streets of lavishness and luxury”.

“روح وحدك ال توّديني ع شارع الحمرا”

من فلسطين
من هو الشهيد األسير أبو حمدّية؟

الشهيد االسير ميسرة أبو حمدية من مدينة الخليل ولد عام 1948 ، حاصل على دبلوم 
الدراسة  يكمل  لم  و  بيروت  جامعة  في  الحقوق  درس  و  القاهرة  من  اإللكترونيات  في 

بسبب ظروف المالحقة و اإلعتقال.
و كان يدرس التاريخ في جامعة األقصى في غزة بالمراسلة ،انخرط في صفوف الثورة عام 

1968, و تم اعتقاله بتهمة االنتماء التحاد طالب فلسطين في العام 1969.
بين  ما   1975 و   1970 السنوات  في  ،تنقل   1975-1969 بين  الفترة  في  مرات  عدة  اعتقل 
الغربية  للضفة  يعود  كان  كلما  يعتقل  كان  حيث  االردن،  و  لبنان  و  سوريا  و  الكويت 
إعتقااًل إداريًا ، والتحق في معسكرات حركة فتح في لبنان و سوريا، حيث كان قد إنتمى 
إليها في العام 1970 أثناء دراسته في القاهرة. في لبنان كان مقاتاًل في كتيبة الجرمق 
الكتيبة الطالبية ، وجرى اعتقاله عام 1976 اداريا حتى العام 1978، حيث تم ابعاده من 

المعتقل لألردن.
،1979 و من ثم مكتب  العام  األردن منذ  أبوجهاد في  الشهيد  العمل مع مكتب  بدء 
اإلنتفاضة منذ العام 1988 و بقي حتى عام 1998 حيث كان برتبة مقدم على سلسلة 

رتب منظمة التحرير.
 

رفضت إسرائيل دخوله مع العائدين بعد إتفاق أوسلو في 1993، لكنه عاد في عام 1998 
الشهيد  الرئيس  تدخل  بعد  و  السادس  الوطني  المؤتمر  إنعقاد  إثر  الغربية  للضفة 
أبوعمار، و عمل في التوجيه السياسي برتبة عقيد لفترة قصيرة ثم انتقل للعمل في 

األمن الوقائي ، وهو ضابط متقاعد برتبة لواء.
 

اعتقل في 28-5-2002 ، و تم توجيه الئحة اتهام طويلة ضده و كان يعود تاريخ بعض 
تاريخ  بالسجن 25 عامًا،وفي  تاريخ 2/6/2005 حكم  أوسلو،في  أي قبل   1991 لعام  التهم 
22/4/2007 لم يكتفي األدعاء العسكري اإلسرائيلي بالحكم فاستأنف الحكم و تم الحكم 
عليه بالسجن المؤبد 99 عاما. تمت ترقيته لرتبة عميد و من ثم أحيل إلى التقاعد برتبة 

لواء في عام 2008 ،متزوج و لديه أربعة أبناء. 

   The 
Revolution Will Not 
Be Televized

Activists’ Hypocrisy - (Ali Fakih)


