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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

With all due respect to Marcel Khalifeh, I have not chosen my country voluntarily 
and with love. I have been destined to be born and live in Lebanon for 21 years. 
Voluntarily and with love, I have been around powerful people who have kept 
digging for hope in a hopeless state. I have causes that are entrenched but I 
lack patriotic sentiments. There’s no shame in that. I have failed to have goose 
bumps when seeing a Cedar tree and I have not shared on Facebook the news 
of a record-breaking Hummus plate. What kept me walking the streets of Beirut 
is the group of friends that shared my causes and affiliated themselves with my 
thoughts. As I prepare for my last semester at the Lebanese American University, 
I wave farewell to most of them. This city is gloomy, due to incessant electricity 
shortage. But, as they leave, the city is only getting darker.  The holes they dug 
searching for hope are now being used to hide weapons of violence. The corners 
they used to sit in are now being exploited for private enterprise and real-estate 
oligarchs. My limited reasons to stay are flying away with every departure of a 
friend. I will be leaving as well, soon. No, I do not owe anything to this place. 
This artificially elite-run corrupt state has deprived me and my people of my basic 
rights. People like us, seek at least acknowledgement by merit, not by sect. I shall 
follow my comrades soon wherever they are in this world. It may turn out to be 
easier to change the world than changing my own country.

(This piece is dedicated to Ibrahim & Nour)

Ramzi HabrA Farewell

قد تعرف بخبر االشتباك عبر التلفزيون أو عبر اتصال من أحد األقارب ان كنت من الشمال. قد 
تكون مناوشة »بسيطة« ضحّيتها قتيل و بضعة جرحى أو قد يتطّور األمر الى األسوأ. األسوأ هو 
»العلقة«، أي جولة جديدة من الجوالت التي فقدنا تعدادها. وفي هذه الحالة يتحّول الجميع الى 
“GPS”، بل فقط ارشادات أهل المدينة والعالم بمحاور  . في طرابلس، ال ينفع ال  دليل سياحي 

القتال. 
من بيروت الى طرابلس، بعض الطرق اآلمنة أو األقّل خطورة:

طريق الميناء، حيث ال تدخل على »البلد« أصال، بل تسلك طريقا قريبا للخط البحري. في الميناء 
ليس هنالك خطوط تماس، بل كورنيش ومقاهي، مراكب صيد ونقل، ومطاعم سمك.

يقول محمود، صاحب أحد المحّلات الحرفية: على الرغم من األمان المستتّب، »الشغل خفيف«، ألن 
زبائن بيروت أو جبيل يتمّنعون عن القدوم الى المدينة. فاألمر لم يعد كما السابق، المعارك باتت 
أشرس، والميناء لم تعد بعيدة عن الرصاص الطائش. جزء من أهل الميناء فقط هم من يزاولون 
أعمالهم ويقصدون المقاهي ويتبّضعون. وعلى كل حال، أهال وسهال في الميناء، »مدينة األفق 

واألمواج« )كما تقول الالفتة المزروعة على مدخل المدينة(!
ان أردت، يمكنك أن تكمل الى شارع عزمي، حيث محالت الثياب العالمية تزارك تلك المحّلية. أو 
بامكانك الذهاب للمئتين، أو شارع المعرض »الراقي«، أو حّتى شارع »الكزدورة« عند الحالب وال 
»سيتي كومباكس«. كما الميناء، هذه األحياء يطالها الرصاص الطائش الذي زادت وتيرته خالل 

المعارك األخيرة، ما يجبر أصحاب المصالح على اقفال محّلاتهم باكرا.
ان أردت الذهاب الى الزاهرية، فخذ حذرك أكثر وأكثر. ال تحاول العبور الى أبعد من فرن المير، 
فعند نهاية الطريق جسر نهر أبو علي المحاذي للتبانة المشتعلة. وبين الجسر والمير، مدرستي 
االميركان االنجيلية ومدرسة الروم وشارع غني بمبانيه القديمة المرممة، يقطعه شباب المنطقة 

)مشكورين( بمستوعبات ال “Lavajet” كتحذير من رصاص القنص أثناء االشتباكات.
ومن الزاهرية كذلك، ال تعبر الى خان العسكر، حيث قد تفاجئك قذيفة هاون او ب7 تسقط قربك 

فالحي بات من أخطر أحياء المدينة.
مشهور«،  »أبو  اكسبرس  قرب  من  تمّر  للمدينة،  الرئيسي  المدخل  من  تدخل  أن  أردت  ان  أّما 
لالسالميين تسميتها( حيث  يحلو  )كما  النور  أو ساحة  الحميد كرامي،  الى ساحة عبد  وتكمل 
تشخص أمامك كلمة »اهلل« عمالقة، وتحتها عبارة »طرابلس قلعة المسلمين«. ومن ساحة عبد 
النابض ل »البلد«. هناك،  التّل، القلب  النور او حّتى اهلل(، تتوجه الى ساحة  الحميد كرامي )او 
الساعة القديمة، والحديقة العامة وقصر نوفل، و موقف الروكسي للفانات. على مقربة، سقطت 
قذيفة دون أن تخّلف ضحايا، ألّن التّل تتحّول الى ساحة أشباح غداة كّل جولة، وذلك ليس لكثرة 
حدث  كما  عليها،  النار  يطلقون  أو  المحال  يغلقون  الذين  المسّلحين  بسبب  بل  استهدافها، 

لمحل أبو حنا للمشروبات.
أو  المتالصقة،  الخبز  أفران  حيث  البحصاص  الى  التوّجه  يمكنك  كذلك،  الرئيسي  المدخل  ومن 
تسلك الجسر الى أبو سمراء. ومن البحصاص تصعد الى ضهر العين، تمّر بطرق الكورة الواسعة 

والمزفتة جيدا، وصوال الى زغرتا. 
وعبر الكورة، طريق آخر يسمح للزائر بتفادي الدخول الى المدينة. من مفرق شكا مرورا ببشمّزين 
وأشجار  الزيتون  وبساتين  والجميلة،  القديمة  الكورة  بيوت  الطريق  طرفي  على  وعابا،  وبطّرام 
الكينا. عند الخروج من طرقات القرى، تبرز جبال الجّبة والزاوية وجبل اهدن. من الكورة الى زغرتا، 
الطريق آمنة. لكن الوصول الى القبة بات خطرا، فأخبار رصاص القنص من جبل محسن، ال تطمئن. 

وان وصلت القبة سالما، فال تحاول االقتراب من البّقار، فهو أشرس المحاور.
سائر  عن  مختلف  وضع  المنطقة  لهذه  أّن  فاعلم  سمراء،  ابو  باتجاه  الجسر  صعدت  حال  وفي 
أّنها،  اّلا  المدينة،  الخاصة بها والغير مرتبطة مباشرة بجوالت  المدينة. فألبو سمراء مشاكلها 
مثلها مثل باقي المناطق البعيدة نسبيا عن الجبهات، قد يصلها بعض الرصاص الطائش. خالل 
الجوالت السابقة، اّتخذ الكثير من القادمين الى مجدليا وزغرتا والقبة هذه الطريق كونها األقرب. 
ويقول ريمون، أحد ابناء مجدليا، أّنه في الجولة األخيرة، لم يكن الخوف من الرصاص الطائش، بل 
مما هو أخطر، حواجز الميليشيات الطائفية. على الرغم من كل ما سبق، تبقى أبو سمراء أرحم 

من مناطق جبل محسن والريفا والبقار والمنكوبين وطبعا باب التبانة.
يقطع  ودشمه  بمّلاالته  األحياء  تلك  تخوم  على  فالجيش  أصال.  تستدّل  أن  مضطرا  لست  هنا، 
عليك الطريق. يقف كحكم مالكمة، يفصل بين المتقاتلين حينا و »يترك الفّخار يطّبش بعضه« 
أحيانا. في هذه األحياء تدور رحى المعارك الطاحنة. جبل محسن في الوسط، يفصله عن التبانة 
األحياء،  تلك  في  بالرصاص.  »مدروزة«  الشارع  جانبي  على  وأبنية  القدر(،  )لسخرية  سوريا  شارع 

القناصين، ومهّدات تثقب جدران  الرؤية عن  النجاة؛ حرامات وشراشف تمنع  الناس وسائل  خبر 
مكّدسة  رمل  وأكياس  األمامية،  المواجهة  خطوط  من  للهروب  مجاال  لتتيح  السفلية  الطوابق 
على الشبابيك. كل هذا ال يمنع نزوح الناس من المنطقتين. تخبرك أحدى نازحات التّبانة أّن أهل 
منطقتها يلجأون الى الزاهرية األقّل خطورة. ويخبرك أحد أطفال جبل محسن، أّنه يلجأ مع عائلته 
الى داخل الجبل، فيما يهرب جيرانه عند بدء المعارك الى بلدة مجدليا المجاورة، ليستطرد قائال: 

»بعد كل علقة نقول الحمداهلل على السالمة«. 
الوضع ال يختلف كثيرا عند المنكوبين والبقار، فكّلما تداخلت هذه األحياء مع الجبل، كلما ازدادت 
وآخر.  يرفعها طرف  رموز  الى  بالنظر  االخرى  المنطقة عن  تمييز  باالمكان  أّنه  اّلا  المعارك ضراوة. 
في الجبل، صورة كبيرة تجمع علي عيد وبشار األسد، بينما في البقار، ترتفع صور سعد الحريري 

وخضر المصري، ويفصل بينهما علم »اهلل أكبر«.
تغّيرت طرابلس، كبرت وتوسعت، كما محاورها واألسلحة. في السابق، كانت بعض أحياء المدينة 
تشّل؛ أّما اليوم، فكّل المدينة. في كّل جولة، يقفل خان الصابون، وأسواق الذهب والنحاسين، كما 

المدارس والجامعات.. وتبقى الناس، من خلف المتاريس، تناضل للعيش واالستمرار. 

البحث عن األمان في جوالت طرابلس
ايلي الخوري
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Manal Tayara
Tutoring Pays Well
Tutoring pays well, real well. So, as one of my part time jobs, I tutor 7 students 
in languages. Two days ago one of my student’s moms “fired” me. Her son, Jad, 
had to write an essay for his French class, so his mom asked me to sit down and 
write it for him. When I said that this would not be possible, but that I would be 
delighted to help Jad write an essay and correct it for him, the mom went mad: “I 
pay you so you do as I say. You are not here to raise my son but to make sure he 
passes French.” She was very persistent, and I was very clear: “I am sorry, but this 
is called cheating and plagiarism. I have my values and I cannot do that.” To me 
there was no question, no dilemma. It’s not about her son passing nor is it about 
me getting paid, it’s about a principle of right and wrong. You know the end of 
this story.
Now flip that coin.
Yesterday, I had to pass a final exam for one of my most challenging classes. The 
material was heavy. For some reason, the teacher was (or wanted to be) completely 
oblivious to the massive cheating that was going on in class. Most students were 
on their smart phones, others simply dictated to each other answers… It was so 
massive that I was unable to focus. I looked around: at least half this political science 
class was graduating this year. Questions lingered in my mind: LAU prides itself 
for producing tomorrow’s leaders. We have a gazillion ‘leadership program’ at 
this university, and yet what is LAU producing? If we preach change and hope that 
we will be its agents, when do we decide to live up to our principles and values? 
Where does citizenship start? If we are unable to keep from cheating in a simple 
undergraduate class, what will be the case when monetary compensation is on the 
line? What would happen when there are some important social relationships that 
we would otherwise loose if we live up to our standards?
I am talking about citizenship, I am talking about Lebanon, I am talking about 
values central for change. No, Lebanon will not be changed. It will not be changed 
by our generation of corrupt ‘leaders’. It will be worse as it reinforces itself by 
sucking into it the most talented and smart people we have in this country. And why 
should we expect change since the voices of our role models (parents or others) 
have called us down the wide and easy path of fraud?
This is a call for self-examination and reflection. This is a challenge to take narrow 
and straight path.
To standing for our principles in good times and bad times, 

...1996
 هّمي األّول بالحياة كان إبتكار طريقة حّتى إنقل الحجار والتراب من الحاكورة على عتبة الباب –
 والسبيل كان بسيط – معي كميون بالستيك وجّرافة، غيرهن نتفة ألعاب – هّمي األّول كان إّني

- عّمر قصر وإسكن فيه، بعالمي الخرافي
ما كان عندي أدنى فكرة وقتها – إّنو حولي ولعت حرب، فيها رجال وبارود – والبلد خرب

أصاًل ما كان عندي أدنى فكرة إّنو عندنا حدود – وإّنو العدّو اللدود محتّل األرض
من طرت  وبعدها   – الطّيار  شايف  كنت  واقف،  كنت  ما  مطرح  من   – الجدار  خرق  بلحظة   ذاكر، 

الضغط – طبشت عاألرض

 ذاكر يمكن نفس اليوم، أو بعدها بيوم – ماما حّطتنا بالسّيارة، و«توت، توت!« صوب العاصمة –
 نحنا وكّل مين قادر يمشي أو يسوق – قالوا الوضع عم يسوء – الزم نروق – بس كّل ما أسرع، كّل

ما أفضل، كّل ما أعلى فرص النجاح
!ذاكر حولي العجقة كانت خنقة – وأنا مفّكر إّنو عادي، ما األوزاعي والدامور وال مّرة كان فاضي

 ذاكر الهليكوبتيرات فوق البحر عم تراقب الّنزوح – وأنا كنت مبسوط بالحماية، مّني عارف إّنو
– طيران معادي

بعدها صورة محفورة بالحاضر – مع انها صورة من الماضي 
 ذاكر بهيديك األيام كان في عندي عالمين – عالم الصيف بالضيعة وعالم المدينة – وكنت حّب

إّني كون بالضيعة ع مّر السنة – بس شو فّهمني أنا كان ليش البيت بالمدينة
 ذاكر ماما – لّما وصلنا – كان صوتها رايح، عيونها حزينة – تطّلعت فيني، باستني، ونّزلتني من
 السيارة – وأنا مبسوط إّنو كّل رفاقي من الضيعة كانوا عندي بالبيت – يعني فيني إلعب من
 دون ما إعتل هّم نهاية عطلة نهاية األسبوع! – يومها العالمين صاروا واحد فرد مّرة – وكّل يّلي

 بحبهن بالضيعة كانوا عندنا عالسهرة - ببيروت
عيونها عم يقولوا »إنشاءاهلل ما نموت«،  – األوالد موجودين  إّنو  تتأّكد  لّما جارتنا طّلعت   ذاكر 

»!عيوني عم يقولوا »اتركينا مبسوطين
 طبعًا مّني فاهم شي كنت – مّني عارف شي كنت – غّمضت عيوني ونمت بمنتهى السعادة –
 كنت طفل غرقان بحلم عادي – وشهر نيسان 1996 ما أّثر فيني بوقتها – بس مع الوقت الحلم
 إتحّول كابوس من الماضي – ذكرى يوم ناقوس الخطر دّق ع بابي – وأنا طفل، ما كنت عارف إّنو

...الزم خاف من الدّبابة

...2006
 صوت »إم كامل« مثل ذّبانة ما بتموت من دوالب »كاتول« – وأنا داير هّدي وجع رأسي بالسوائل
 والكحول – كان الصيف ناري وناشف، وأنا نّص محلول – بس ممنوع نقول »تعبانين« – كان الواجب
 نقول »صامدون« – مش كرمال شي، بس مش واردة نكون »صامتون« – المضحك بالموضوع، إّنو

– »أكثر توصيف دقيق كان لو نقول »خائفون
 15 يوم، الحصار مستمّر – بالصدارة إسرائيل، وباإلسناد مجموعات عم تقول: »مغامرون!« – وأنا
 بين اإلثنين لقيت حالي بالمدارس والطرقات مع المهّجرين من الجنوب – لقيت حالي عم قاوم

– إحتمال الجنون – لقيت حالي متعالي على الخوف – والخوف جدار عالي
– ع أكتافي علب الدوا، وماشي – داشر بين المراكز، عم فّتش ع صناديق اإلعاشة

– العيلة  ناطرة تسمع أسماء   – حولو مجموعة أشخاص مفّرزة   – المدرسة  تلفزيون، بنّص   ذاكر 
 – والشهداء بالمّيات، ورقة نعوة عم تذيع عاألخبار كل ليلة

 بليلة عتمة – من دون كهرباء نمنا ع صوت القصف – فقنا ع خبر قصف مركبة – وقانا – أنباء عن
 محرقة جديدة بحّق والد طلعوا كبش محرقة – للمّرة الثانية – شكلو الطّيار غفي ثانية – إصطاد
 بناية – بّلغ إنها »وكر إرهابي« – ونتيجة إحصاء الضحايا إجت فالجة – 36 طفل ماتوا مع إماتهن

...باإلصابة – 36 طفل ما كانوا عارفين إنو الزم يخافوا من الدّبابة
*  

 مش ذاكر شي إال إنو الصمت كان أخطر – جدار الصوت الزم ينخرق بصوت أصدق من أكبر صوت
 – إستنكار نطق، بس ما غّير

 بين المهّجرين، رّجال كّبر – وصار التحّرك من دون خّطة – ما كان فيه أعالم، كان في إنسان عّصب،
– فـ بالممسحة، بالصّباط، بالحجار عّبر

 لقيت حالي ماشي مع الناس بمشية عسكر صوب وسط المدينة – وإلتقينا بحشد أكبر
 كان الشعار: نداء لدعات اإلنسانّية – كيف المجزرة فينا، وبنظركن هّني الضحّية؟ - لّما التصويت

...VETO ما حّقق شي، خرسانين صفيتوا؟ - نحنا منآكل الخبيط، وهّني بيحميهن الـ
– فورة الدّم بهيديك الساعة – ما عاد بدنا نسمع خطاب من حدا مطّقم عالمنبر

 
 مّني ذاكر إال حالي باإلعتصام، ملّثم بشالي – وصوت صرخلي عالعالي: »يا رفيق، إدفش معي!« –
 وأنا مثل األطرش بالزّفة، دفشت من دون وعي – دفشة واحدة ما بتكفي لنكسر حزام الحراسة،
 قّدام »ESCWA« بس المتظاهرين كانوا أكثر من العسكر – وبعدها مش ذاكر إال صورة مبنى الـ

...عيوني عم يتكّسر، بإيدين ناس عّزل

– أكبر مسالم بهيديك اللحظة ممكن يتفّجر – الموت مش منظر – واإلنسان عالدّم بيسكر
 العالم الموا كّل مين شارك بالتحّرك وشارع سّكر، نسيوا إنو يلي تظاهر كان من أرضو مهّجر –

وقتها،  كل الناس كانت عم تجاهر بحقوق اإلنسان – بس تحت القصف، مين ساعد لبنان؟
 طبعًا أنا مش فخور إني كنت مساهم بهالمشكل – مش من أخالقي إّني إحرق بناية لـ صوتي
 وّصل – بس في عندي سؤال للتاريخ، وفعاًل بّدي إجابة – كيف بيتعّلم الطفل إّنو يخاف من الدّبابة؟

1996
الولد – محمد جميل حديب

رامي قانصوجوعانين


