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For your ads do not 
contact us, we are free 
and always will be 

Mish Jareedi . Alternative Student Media
Mish Jareedi is an alternative media platform produced by a group of dedicated activists and 
students from the Alternative Student Movement.
The Alternative Student Movement is a Lebanese civic, pluralist, and progressive student 
collective founded by students-activists from the Lebanese American University. 
It aims to;
- Provide an alternative, independent, and pluralist political and cultural student platform;
- Promote civic culture through advocating secularism, socio-economic equality, and civil rights;
- Define student rights and protect them from violation

من نحن اذًا؟ وهذا السؤال الوجودي العالق منذ أن ولدنا. 
نحن الجيل الناهض:  شباب في ربيع العمر، طالب علم وارتقاء، نبحث عن ذاتنا وتاريخنا في سيل من 
الال استقرار وضياع الهوية واللغة والفكرة والوطن. وبين تّيارات االفكار والعقائد والتوجهات وجدنا 
االهلية  الحرب  ستار  خلف  المغّيب  والتاريخ  الضائعة  الهوية  بحر  بحرين،  بين  يسبح  جيل  انفسنا 
وذاكرتها الشعبية من جهة، وبحر الصراع الكالسيكي بين المواطن وطغمة النظام من جهة أخرى، 

فمضينا في في نضالنا من أجل إعادة اكتشاف الذات بين تاريخ مهّمش ومستقبل مبهم. 

نحن الجيل المناهض: االفكار جمعتنا، وفي الصميم، االرادة الصارخة من اجل التحرر واالرتقاء، وشاءت 
»الكلمة  شعار  نرفع  طالبي  حراك  واضحينا  فالتقينا.  والمكتبات  العلم  دور  في  تتالقى  ان  الدروب 

والفعل« )عكس االنفعال(. 

والحركة، على غرار بعض الحركات الشبيهة لها، ليست محصورة في حدود النظرية العقائدية أو 
اإليديولوجيا، وهي أبعد كل البعد على أن تكون قطاعا طالبي لحزب معّين، طائفي كان أو علماني. 
الحقيقة أن »الحركة الطالبية البديلة« ليست حزبا أو تنظيما إنّما هي حراك طالبي شبابي علماني 
إقتبس في نظامه األساسي مبادئ وأسس تعكس نظرتنا للوطن المثالي الذي نحلم به ونسير من 
أجل بناءه. وللحركة ثالث مبادئ هي المدنية، والتعددية، والتقدمية وتلك هي ليست مجّرد شعار، 

بل تعبير فعلّي عما يجول في أذهاننا. 
فالتعّددية جوهر الديمقراطية، وحجر األساس لبناء مجتمع يحترم حرّية التفكير. 

المدنّية جوهر دولة المواطنة، والمدخل إلى وطن عادل يساوي بين جميع أبنائه إجتماعيا وإقتصاديا.
والتقدمية جوهر التغيير، وضمانة لإلستمرار والتجدد بعيدا عن الركود الثقافي والسياسي.

وتلك العناصر الثالث مجتمعة، بالنسبة إلينا، هي الخلطة الفّعالة ألي حراك تحّرري ال يبني قصورًا من 
القش فوق أمجاد الماضي بل يسير نحو مستقبل أكثر إشراقا. وال يتكّبل بقيود أخطاء الحركات التي 
سبقت، بل يعيد النظر إلى التاريخ، فقط ليؤول دون إعادته، ويدرس عن كثب تجارب الماضي، فقط 

من أجل التجديد وإعادة البناء. 

الطالب  إنتصارات  عن  بحثنا  بالفشل.  بائت  محاوالت  إال  أّمتنا  تاريخ  في  نجد  لم  جديد،  جيل  نحن 
أن  لبثت  ما  إّنما  والتحّرر  التغيير  أجل  من  كإعصار  هّبت  سبقتنا  التي  التجارب  كل  أن  وإستنتجنا 
وآمالهم  الشباب  تطّلعات  يحتضن  لم  الذي  التوافقّية  الديكتاتورية  نظام  أمام  وتآكلت  تقاعصت 
يومًا. وعندما إنفجرت الحركات المطلبّية، إستبدلت األقالم بالبنادق، وسرعان ما تحّولت حروبا صغيرة 
وأهلية لم تنتهي حّتى يومنا هذا. والسبب، بنظرنا، أن التحّركات الماضية فقدت حس المبادرة مع 
المحدودة من  والخيارات  المصالح  غابة صراعات  باألفكار في  التجدد  القيادات، وفقدت عناصر  موت 

أجل البقاء.  
أن  عندنا،  والمؤّكد  المعلوم  للركود.  بديلة  خيارات  عن  دوما  نبحث  التجدد،  مذهبه  جيل  نحن 
مسيرتنا حّبا بالوطن وأمال بالمواطنة، إرادة العيش الهنّي المحترم، إرادة ال تضعفها الهزات األمنية، 
إخترناه،  نضال  درب  مسيرتنا  فضفاضة.  كانت  ولو  السالسل،  رفض  على  تحّثنا  التحّررية  من  ونزعة 
وعاهدنا أنفسنا أن نكمل الطريق، ألننا حين كّبلنا األمر الواقع، فاضت نفوسنا بإرادة الحياة، فمضينا 

نبحث عن بديل، ولم نجد بديال عن النضال. 

ال بديل عن النضال.

محمد حديب

لسنا أعدائكم –
 نحن أنتم حين كنتم صغار

As the Alternative Student Movement mainly aims to define student rights and 
defend them from violation, and in total, unconditional support of our fellow 
students in the American University of Beirut. For you to read and consider, we in 
Mish Jareedi proudly re-publish this statement, which was found on AUB campus 
on the morning of Monday (February 17, 2014).
“Following the latest developments concerning the pressing issue of increase in tuition 
fees at AUB, coupled with the administration’s indifference towards the students’ 
rights and demands, and as the “Tuition Fees Increase” committee (represented by 
the USFC Vice President Jinane Abi Ramia) follows up on this case by meeting with 
AUB President Peter Dorman, on Friday February 21, to present our demands; we, 
the students of the American University of Beirut, declare the following:

• We are expecting clear and definitive answers, commitments, and decisions 
regarding the financial and administrative policies to be followed by AUB for the 
coming years, immediately following the president’s meeting with the USFC vice 
president. The timing is of crucial importance especially that this meeting precedes 
the Board of Trustees meeting in March to decide on the mentioned policies.

• We will no longer accept, the administration’s continuous disregard to the fact 
that students are the primary contributors to AUB’s budget. We should have a say 
in how and where our money is spent.

• The unjustified increases in tuition fees coincide with and result from clear financial 
mismanagement by the AUB administration. 

The student body is ready to take action in case the President fails to provide 
convincing answers and definite commitments.
This time the administration will have no alternative but to comply with our demands.

مدينة  لندن،  في  يعيشون  انهم  باعتبار  طبعا،  القطارات.  أدراج  على  الناس  تتدافع  الذروة،  وقت  في 
الى  أمره يعتذر منك. في طريقي  أحدهم ذراعك وهو في عجلة من  يلوي  أن  يقال، بعد  'حضارية' كما 
القطار، أتصفح وجوه الناس وأتخيل نوع الهموم التي ترسم مالمحهم. أسمع صوت شخص يغني لجون 
لينون أغنية )imagine(  على أنغام غيتاره. بردة فعل عفوية، أسرعت لتحضير بعض النقود ألرميها في 
قبعته التي عادة يضعها على األرض أمامه كما يفعل معظم الناس. ما زال بعيدا عني. لكن ان انتظر 
اللحضة األخيرة لسحب محفظتي ستهرسني أمواج الناس خلفي. علت الموسيقى تدريجيا كلما اقتربت 
منه. استمتعت أكثر فأكثر برمزية األغنية في هذه المدينة. عندما وصلت اليه اقتربت لوضع النقود ولم 
أني  رأى  أقاطعه وأسأل. عندما  أن  واردا  لم يكن  النقود. استغربت لكن  آخر لوضع  أجد قبعة وال مكان 
مهتم ومندهش، أوقف الغناء وقال لي أنه ال يعزف هذه األغاني في الشوارع لكسب المال، بل كهواية 

ممتعة. 
أعيش في مدينة تحفر في عقلك، عن غير قصد، أن كل ما هو مفرح له ثمن مادي. تصبح الفكرة أمر 
واقع. مع الوقت، ال تبقى فكرة، ال تعد تفكر فيها كفكرة. ال تفكر فيها اطالقا، كأنما هذه طبيعة الحال. ال 
تسعد اال كنتيجة لصرف المال. لكن بعد أن التقيت هذا الشاب، وجدت في الكثير من األشياء في هذه 
المدينة الغنية متعة بدون مقابل، متعة لم ينجح النظام االقتصادي في تسعيرها وتعليبها وتسويقها 
)حتى اآلن(. لكن، والحق يقال، نجح النظام باقناع الناس أن »كل شي بحقه«. وأقنعهم أيضا أن ليصبح 
كل شي بقيمته يجب أن تكون األمور ميسرة للمنافسة. فيمر الناس قرب الشاب الذي يغني وال يرونه، 
ال يبدو أن فكره و'انتاجه' له قيمة. عيونهم مثبتة على االعالنات التي تحاوطه وغيتارته من كل مكان. 
حاولت االستماع ألغنية جون لينون في غرفتي، وحدي مع كوب شاي ساخن. لم تعد تؤثر بي األغنية وأنا 
أسمعها وحدي. تبين لي أن 'قيمتها' في »اشتراكيتها«. قيمتها في جمع الناس بفكر موحد يناهض 
سأنتظر  بالقطار.  ليلحقوا  يركضون  وهم  الناس  وجوه  مالمح  في  قرأته  الذي  والمبرمج  المسّعر  الفكر 

الشاب وأمثاله، سنجمع بعضنا، و نوحد فكرنا، ولن نركب القطار. 

عازف جون لينون على رصيف لندن
ابراهيم حالوي

Public Statement by Students from 
American University of Beirut
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The Student Council got elected…& Now what?Dazed & Mentally Abused 
Pt. 2

Escorted by hundreds of votes, they came in to reign over 
the council - elected by the students for the students. Now 
that the crown has made its way to the heads of 15 of 
them, are they simply looking at this prestigious display?

Being, proudly, one of the 15 who made it in the LAU 
Beirut Student council and the only independently elected 
without any political backing- I would like to share with you 
some inside stories echoing from the council’s meetings.

The meetings take place every other Tuesday at 5 o’clock, 
I believe that you are all welcome to join us, contribute 
with your opinion, and share if you have any complaints- 
I’m not sure all members will agree to this, but I insist on 
you to show up if you care, on one of these days. 

As council members we came up with an initial list of 
improvements we could bring to our university. This 
included adding a vending machine, more lab/editing 
stations and library open hours, limit the TBA assigned 
classes and improve the quality and pricing at the 
cafeteria, to name a few…

Divided in groups, we started contacting the ones 
responsible within LAU, who would ensure the attainment 
of these needs. Some issues received positive feedback, 
and some others are still pending. This might sound 
somehow promising but it’s only a work in progress. Yes, 
there are meetings.
 Yes, there is a to-do-list, a long one at that.
However, provided with only these two, would one do the 
homework?
 If students weren’t pressured by deadlines to submit their 
papers or by exams to review the material would anyone 
care to get the job done? 
My guess is that the list will remain, for a long time, a 
work in progress.
 
Inside the council, things aren’t going exactly well. Some 
of the meetings we held didn’t have a clear agenda, 
or a proper division of tasks. Neither are all of the 
members coming with the mindset or spirit of changing 

Ferdaous Naili

Monday evening
And I’m writing
I’m writing waterfalls of yellow
And brown
 
They say shit happens
In my opinion it doesn’t happen enough
 
Indulgence is an art of the capable
And though I’m impotent
I feed off of the illusions
Illusions of lust
Illusions of capability
 
They say I travel oceans to live my dark days
When in reality
I travel dark days to live my oceans
Do not be fooled
My wine is no finer than yours
I just enjoy it more than you do
 
And I lose consciousness
To gain consciousness
 
My roads are abstract
But that’s what keeps you interested 
This is where I dare you
To judge me
 
And here I am
A single malt
Ready to be social
Ready to become blended
And this is where I ask of you
My friend, my foe
To bring on your next challenge
For I am
And will continue to be
A minute you can never choose to ignore

the student life in our university to the better. Fortunately 
all the political bigotry and polarization that surfaces on 
Elections day disappear and hardly made it to the council. 
Supposedly the choice of being cool and playing along, 
is the one that reigns.

The festivities, the chanting, the adrenaline that pumped 
in the veins of many to ensure one’s favorite elected body 
will make it to the council, where did they all go? Should 
they simple fade away?

Such passion and care should transform into action, 
should lead its way into making changes that all students 
would benefit from, away from the battle over politics. 
You, even if not elected, are part of the student body, 
and you should start holding the ones in leading positions 
responsible.

LAU prides itself on having many leadership programs. If 
the student council isn’t yet to be considered a leadership 
program, then how long should we wait till it becomes 
one? If we advocate for change and we hope to be its 
makers, when do we decide to live up to our goals and 
values… Where does one starts?

I am yet to see, and I expect a lot from my other fellow 
elected members of the council, from LAU, and from 
myself. 
United, we create the pressure that ensures work gets 
done. It doesn’t only take someone in the leading position 
to stir up change, and turn the direction of the ship to 
a more prosperous and promising one. It’s rather a 
collective work.
To the Council members, I am expecting more seriousness, 
hard work, and cooperation. 

To the LAU administration, I am expecting more openness, 
transparency, and coordination, to make from the student 
council an efficient entity.And to you my fellow students, I 
would love for you to care more, to speak up, and hold us 
and others accountable. The invitation to join a meeting is 
still lending itself out to you.

Lynn El-Amine

اليومية، سياسية كانت  المرأة عن أخبارنا  إعتدنا في لبنان على تغييب 
أو إقتصادية أو دبلوماسية. وبإستثناء مذيعة النشرة اإلخبارية أو كاتبة 

المقال، يكاد يغيب العنصر النسائي عن إعالمنا.
مادتهما  خبران  األخبار  مقدمة  في  برز  أسبوع،  ظرف  وفي  مؤخرًا،  لكن 

المرأة، ما يعتبر رقم قياسي.
المنزلي، قضت  العنف  لبنانية كانت ضحية  إمرأة  األول عن منال عاصي، 
فيها  تظهر  قديمة  صور  ظهور  هو  والثاني  لها،  زوجها  تعنيف  نتيجة 
المحطات  إحدى  له  ما سوقت  الصدر،  عارية  التزلج جاكي شمعون  بطلة 
التلفزيونية الحاملة على أكتافها هموم الشعب اللبناني وقضاياه، على 

أنه »فضيحة«.
الخبران ال يشكالن تعاظم لدور المرأة اللبنانية وال يسّلطان الضوء على 
أمام  نهدين  تعّري  وحادثة  العنف  جّراء  موت  مواجهة  وفي  إنجازاتها. 
األكبر،  الضجة  على  الخبرين  أحد  يستحوذ  أن  الطبيعي  فمن  الكاميرا، 

وبالطبع هذا الخبر هو، صدر جاكي شمعون!
عذرًا منال، فعلى لوائح الدولة ورجاالتها، نهدي جاكي شمعون يشكالن 
لك.  زوجك  قتل  من  أكثر  القومي  واألمن  العامة  السالمة  على  خطورة 
وعلى صفحات فايسبوك مجتمع يتآكله الكبت الجنسي والجهل المقّنع، 
تناقل صور نهدين أَولى من دعم قضية تضع حدًا إلى سفك المزيد من 

دماء النساء.
بالدفاع  األولوية  أّن  اإلجتماعين،  الناشطين  لوائح  على  نجد  أننا  واألخطر 
عن »حرية المرأة« هي بالحفاظ على حقها بابراز مفاتنها، فإعفوهم من 

الدفاع عن حقها بالحياة.      
وفق  تتدرج  وأولوياتها  متوقعًا،  بات  موقفها  فإن  اإلعالمية،  الوسائل  أما 
السياسية،  الفتنة  لتغطية  والئها  أثبتت  وكما  دسمة.  ماّدة  يشّكل  ما 
نراها سّباقة في تغطية فتنة من نوع آخر؛ »فتنة« ثديي إمرأة. فإستقبال 
العراة إنسانيًا و أخالقيًا من هواة التحريض المذهبي على شاشتها ليس 

بـ«فضيحة«، أما نهدين كاللذين يتحكمان بمثل هكذا شاشة »فضيحة«.

على  نّيتكم  اإلجتماعيين.  الناشطين  ألصدقائي  أوالً  موّجهة  رسالتي 
األغلب حسنة، لكن أرجوكم أن تمعنوا النظر في »قضاياكم« وفي سّلم 
يخّل  ال  الفعل  و في جوهره،  تعّري جاكي شمعون حرية.  األولويات. في 
بسمعة لبنان اللتي ال تشوبها شائبة، و ال يستحق البلبلة اللتي اختلقها 
البعض. لكن بجعل هذا الفعل قضيتكم ونضالكم في سبيل الحفاظ 
على حقوق المرأة، فهنا محدودية الرؤية و سذاجة إختيار القضايا. جاكي 
شمعون تتعّرى في صور دعائية، وفي هذا تسليع للمرأة ولجسدها. في 
هذا إستعباد للمرأة و ليس تحررًا. و في هذا رجعية إختصار المرأة على 
مع  المتساوية  حقوقها  لتحصيل  مشروعَا  وليس  فقط،  جسدًا  كونها 
ما  لكل  وتناقض  إعالمية  وذكورية  »باترياركية«  هذا  في  الرجل.  حقوق 

ترفعونه من شعارات لكننا لألسف بتنا نرّدد الشعار وال نسمع صداه.
أما بالنسبة لمنال، فهي ليست األولى. في لبنان، تموت كل شهر إمرأة 
تزويج  و  اإلغتصاب  جرائم  النظرعن  بصرف  هذا  المنزلي.  العنف  ضحية 
القاصرات وغيرها من الحوادث التي تشكل خطرًا على وضع المرأة في 
مجتمعنا. فأين أنتم منها؟ أين ثورتكم ونضالكم المستميت من موت 

منال؟
)ما  والسياسية  اإلقتصادية  أجنداته  وفق  األولويات  سّلم  يقرر  اإلعالم 
هذه  وعي  غير  من  تتبعون  وأنتم  الجنسين(.  بين  العالقات  يتضمن 
األجندات المعدة وتطيعونها، ويا أيها المساكين، تظنون أنكم في ثورة! 
بدالً من التمرد على الواقع السائد، ها هي ثورتكم تلحق الموضة، ثورة 
»هاشتاجز« و صور عارية .. ثورة جاكي شمعون ألنها جميلة، ألننا كما قال 
دوري شمعون »نحب الحياة«، كأننا ال نستطيع أن نحّبها بكامل مالبسنا. 
النساء  من  وغيرها  الحياة،  تحب  كانت  أيضًا  منال  رفاق،  يا  الخبر  إليكم 
يحّبون  اإلنفجارات  في  يقضون  ممن  العشرات  الحياة،  يحببن  المعّنفات 
الحياة. فإن كنتم تقّدرون الحياة، فلتنقذوا ضحايا المستقبل، فلتنقذوا 
بلدنا من الهالك،  فلتثوروا ضد القتل واإلرهاب والموت، فلتثوروا من أجل 

الحياة!

القضية في مكان و الثورة في مكاٍن آخر
يارا نحله

رسم:  ر امي قانصو


