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تعليم

أسبوعيًا .وال تتأمن حاجة السجينات
م��ن ال�ف��وط الصحية أب �دًا .وال تنفصل
املراحيض عن أماكن النوم في سجن
ً
ب� �ع� �ب ��دا ،وت �ن �ف �ص��ل ق �ل �ي�ل�ا ف� ��ي س�ج��ن
زحلة .وال ّ
يؤمن الغذاء الخاص باملرأة
ال �ح��ام��ل خ�ل�ال ف �ت��رة ال �ح �م��ل ،والح �ق��ًا
اإلرض ��اع .وح��ول الحق ف��ي التقاضي،
ي �ش �ي ��ر ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� � ��ى أن� � ��ه ال ت �ف �ص��ل
املوقوفات واملحكومات ألسباب مدنية
ع��ن امل��وق��وف��ات وامل �ح �ك��وم��ات ألس�ب��اب
جزائية .وتشمل العقوبات التأديبية
م �ن ��ع ال �س �ج �ي �ن��ات م� ��ن ال� �ت ��واص ��ل م��ع
أسرهن وأطفالهن.
وت� ��ؤك� ��د زع �ي �ت ��ر أن ال �ت �ق ��ري ��ر ي�ن�ط�ل��ق
م��ن رص ��د أداء س �ل �ط��ات ال �س �ج��ون في
سجون النساء األربعة في لبنان ،وأن
توفر بعض من هذه املعايير ال يعني
أن الدولة قامت بتوفيرها ،بل منظمات
غير حكومية ،أهلية وخيرية ناشطة
في السجون وتعمل على تقديم العديد

م� ��ن ال� �خ ��دم ��ات ت �ل �ب �ي��ة ل�لاح �ت �ي��اج��ات
الرئيسية للسجينات.
املقدم غسان عثمان ،من وزارة الداخلية،
أع�ل��ن أن ال� ��وزارة أع��دت الئ�ح��ة بأسماء
امل ��وق ��وف�ي�ن ال ��ذي ��ن ل ��م ي �ط �ل��ب ال �ق �ض��اة
ح�ض��وره��م ال ��ى امل�ح�ك�م��ة م�ن��ذ م��ا يزيد
على ستة أشهر ،وذلك بهدف التسريع
ف��ي إج� ��راءات امل�ح��اك�م��ة وال�ض�غ��ط على
القضاة ال��ذي��ن ال يقومون بواجباتهم.
وان�ت�ق��د ع�ث�م��ان أداء ب�ع��ض الجمعيات
ال �ع��ام �ل��ة ف ��ي ال �س �ج��ون وت �س �ب �ب �ه��ا ف��ي
بعض األحيان بالفوضى املوجودة في
السجون .ك�لام عثمان أث��ار عاصفة من
ال� ��ردود م��ن ق�ب��ل ال�ج�م�ع�ي��ات امل�ش��ارك��ة.
وذكرت جمانة مرعي من املعهد العربي
ل �ح �ق��وق اإلن� �س ��ان أن ال �ش��رط��ة امل�ك�ل�ف��ة
ب� ��إدارة ال�س�ج��ون م�ت��ورط��ة ف��ي االت�ج��ار
ب��امل �خ��درات وت �ق��دي��م ال �خ��دم��ات م�ق��اب��ل
ال ��رش ��ى ،ع ��دا ع��ن ف�ض��ائ��ح ع��دي��دة أدت
ال��ى ص��دور ق ��رارات تأديبية بحق عدد
من العناصر والضباط .بدورها ،دعت
رئيسة معهد حقوق اإلنسان في نقابة
امل�ح��ام�ين امل�ح��ام�ي��ة إل�ي��زاب�ي��ت سيوفي
الى إنشاء لجنة متابعة تضم الجهات
املعنية بالسجون.
وم��ن أب��رز التوصيات التي أعلن عنها
في ختام الورشة ،مراعاة االحتياجات
ال �ص �ح �ي��ة ل �ل �س �ج �ي �ن��ات ل �ج �ه��ة إج � ��راء
ال�ف�ح��ص ال�ش��ام��ل ع�ن��د دخ ��ول السجن،
الى جانب االهتمام بالصحة الجنسية
واإلن� �ج ��اب� �ي ��ة وال �ن �ف �س �ي��ة وال ��وق ��ائ� �ي ��ة.
وحول الحق في الغذاء ،أوصت الورشة
ب� � �ض � ��رورة ت ��وف� �ي ��ر وت� �ح� �س�ي�ن ن��وع �ي��ة
ال� �ط� �ع ��ام وك� �م� �ي ��ة ال� � �غ � ��ذاء ب� �م ��ا ي ��راع ��ي
ال �ن �س��اء ال �ح��وام��ل وامل��رض �ع��ات وذوات
االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال� �خ ��اص ��ة .ك �م��ا أوص ��ت
الورشة بتأمني املستلزمات األساسية
ل� �ل� �س� �ج� �ي� �ن ��ات م� � ��ن ال � � �ف� � ��وط ال �ص �ح �ي��ة
واملناشف واملالبس ،وذلك ضمن البند
املتعلق بالحق في النظافة الشخصية.
رزم ��ة ال �ح �ق��وق ال �خ��اص��ة بالسجينات
تشمل أيضًا الحق في التأهيل وإع��ادة
االن��دم��اج وال�ح��ق ف��ي ال�ت��واص��ل والحق
في الحصول على املعونة القضائية مع
اهتمام خاصة بالسجينات األجنبيات
وح � �ق � �ه� ��ن ف � ��ي ال � �ح � �م ��اي� ��ة ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة
وال�ن�ف�س�ي��ة ،وت �ط��وي��ر إدارات ال�س�ج��ون
وت� � ��دري� � ��ب ال� � �ح � ��ارس � ��ات وامل � �م� ��رض� ��ات
واألطباء العاملني.

إضراب ضدّ توحيد «ماستر» اآلداب
حسين مهدي
ع ��ادت قضية ت��وح�ي��د م��اس�ت��ر اآلداب
الى الواجهة من جديد ،فبعد سلسلة
من االجتماعات بني الطالب وعميدة
الكلية ،وفاء بري الحاج ،قبل عطلة آب
الجامعية ،أعلن الطالب خالل مؤتمر
صحافي أم��س اإلض��راب مل��دة أسبوع
واح ��د ،ت��زام�ن��ًا م��ع ام�ت�ح��ان��ات ال��دورة
الثانية.
ال �ق �ض �ي��ة ب � ��دأت ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي ،بعد
إص� ��دار ال�ع�م�ي��دة ق� ��رارًا ي�ق�ض��ي بنقل
ص �ف��وف امل��اس �ت��ر  2م ��ن ال� �ف ��روع ال� ّ�ى
مبنى العمادة ،ما ّ
كبد الطالب مشقة
ال � ��ذه � ��اب ي ��وم�ي�ن ف� ��ي األس � �ب � ��وع ال ��ى
م�ن�ط�ق��ة ال��دك��وان��ة م��ن زح �ل��ة وال�ج�ب��ل
وصيدا وم��ن الفرعني األول والثاني.
ت �ب��رر اإلدارة ه� ��ذا ال� �ق ��رار ب�ص�ع��وب��ة
ت ��أم�ي�ن األس � ��ات � ��ذة مل �خ �ت �ل��ف األق� �س ��ام
األك ��ادي� �م� �ي ��ة ،إال أن ت �ج��رب��ة ت��وح�ي��د
ً
امل��اس �ت��ر  2ف�ش�ل��ت ف �ش�لا واض �ح��ًا ،ما
ي�س�ت��دع��ي ب ��رأي ال �ط�ل�اب ال �ع��ودة عن
ه ��ذا ال �ق ��رار .ت �ق��ول ح �ن��ان (ط��ال�ب��ة في
ق�س��م ع�ل��م ال�ن�ف��س) إن ع��دد الحضور
في الفصل األول من السنة يصل الى
 80ط��ال�ب��ًا ،ف��ي ق��اع��ة ال ي�ت�ج��اوز ع��دد
مقاعدها الخمسني.
ف ��ي اج �ت �م��اع��ات س��اب �ق��ة م ��ع ع�م�ي��دة
ال � �ك � �ل � �ي� ��ة ،ش � � � ��رح ال� � � �ط� �ل ��اب أس � �ب� ��اب
اع� �ت ��راض� �ه ��م ع �ل ��ى ت ��وح �ي ��د امل��اس �ت��ر
ب��امل�ط�ل��ق وال� �ع ��ودة ع��ن ق� ��رار ت��وح�ي��د
امل��اس�ت��ر  ،2وال سيما لجهة صعوبة
االن �ت �ق ��ال م ��ن امل �ن��اط��ق ال �ب �ع �ي��دة ال��ى
ً
ال��دك��وان��ة ،ف�ض�لا ع��ن أن امل �ك��ان «غير
م ��ؤه ��ل الس �ت �ي �ع��اب ال� � �ط �ل��اب» .ردت
العميدة بأن رئاسة الجامعة رفضت
ط�ل��ب ال�ع�م��ادة ب��إي�ج��اد مبنى ج��دي��د.
وس � ّ�ج ��ل ال� �ط�ل�اب اع �ت��راض �ه��م أي �ض��ًا
ح��ول موضوع التدريس قبل الظهر،
وال س�ي�م��ا أن م�ع�ظ��م ط�ل�اب امل��اس�ت��ر
مضطرون إل��ى العمل .ردت العميدة:
«مل ��ا ب� � ّ�دو ال �ط��ال��ب ي�ش�ت�غ��ل وم ��ا معو
وقت يجي على الجامعة ما يتسجل».
وأث ��ار ال�ط�لاب م��وض��وع امل�ن�ه��اج غير
املوحد في جميع الفروع ،وقد أثبتت
ت�ج��رب��ة امل��اس�ت��ر  2أي�ض��ًا أن اخ�ت�لاف

امل� �س� �ت ��وى وال� �ط ��ري� �ق ��ة وال� �ل� �غ ��ة ال �ت��ي
تعطى بها امل��واد في مختلف الفروع
ش �ك �ل��ت م �ش �ك �ل��ة أس ��اس� �ي ��ة ل �ل �ط�ل�اب،
على
ك�م��ا س�ج��ل ال �ط�لاب اع�ت��راض�ه��م ّ
موضوع اإلجازة التي لم تعد تصنف
إج� � ��ازة ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ،وأص� �ب ��ح ال �ط��ال��ب
م�ج�ب�رًا ع�ل��ى أن يحصل ع�ل��ى ماستر
 1ل �ت �ع �ت��رف امل ��ؤس� �س ��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
ب �ش �ه��ادت��ه ،وخ �ص��وص��ًا ف��ي التعليم
الثانوي الرسمي.
ج� � � ��واب ال� �ع� �م� �ي ��دة ع � ��ن ج� �م� �ي ��ع ه ��ذه
النقاط كان «ال حل» .واليوم لم يتغير
ش � � ��يء ،ب� ��ل إن م � �ح � ��اوالت ال � �ح� � ّ�د م��ن

عميدة الكلية
تدعو طالب الفرع
الثاني إلى وقف
«الغنج»

االح �ت �ج��اج��ات ب ��اءت ب��ال�ف�ش��ل أي�ض��ًا،
وال س�ي�م��ا أن أس��ات��ذة ال �ف��رع ال�ث��ان��ي
ّأيدوا «مقاطعة االمتحانات» كخطوة
تحذيرية .يقول ممثل أس��ات��ذة الفرع
ال �ث��ان��ي د .ج ��ورج ط ��راد ل �ـ«األخ �ب��ار»
إن ال� �ق ��رار ه ��و ت �ع� ّ�د ع �ل��ى ال��دس �ت��ور،
وت �ح��دي �دًا م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�لام��رك��زي��ة،
وخ��رق للقانون  66ال��ذي ينظم سير
العمل في الجامعة اللبنانية ،وينص
على أن القرارات تتخذ من األسفل الى
األعلى« ،وال تفرض علينا من فوق».
وأشار طراد الى أن الجامعة اللبنانية
ه ��ي ل �ل �ف �ق��راء وال ي� �ج ��وز ت�ه�ج�ي��ره��م
م �ن �ه��ا ،راف� �ض ��ًا ب �ش �ك��ل م �ط �ل��ق ت�ب��ري��ر
ال �ت��وح �ي��د ب �ف �ك��رة ال��دم��ج واالخ �ت�ل�اط
ب�ي�ن امل� ��ذاه� ��ب وال � �ط ��وائ� ��ف ،ح �ي��ث إن
نسب الطوائف غير املسيحية تصل
ال� ��ى  %35ف ��ي ال� �ف ��رع ال� �ث ��ان ��ي ،وه��ي
ن �ف �س �ه��ا ت �ق��ري �ب��ًا ب��ال �ن �س �ب��ة ال� ��ى غ�ي��ر

حماية المستهلك
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أسعار البيض تقفز %50

في املئة

محمد وهبة
«كرتونة البيض أصبحت بـ 9000ليرة
اب �ت� ً
�داء م��ن ص�ب��اح ال �ي��وم» .ه��ذا ال�ك�لام
ال ��ذي ن �ش��ره رئ �ي��س جمعية امل��زارع�ين
اللبنانيني أنطوان حويك على صفحة
ال�ف��اي�س�ب��وك أول م��ن أم ��س ،ل��م يتوقف
ع �ن��د ح � � ّ�د إط �ل ��اع أص ��دق ��ائ ��ه ع �ل��ى م��ا
يحصل في زواريب العالم الحقيقي ،بل
استكمله باآلتي« :نصيحة للمنتجني
ال �ك �ب��ار أوق �ف��وا اح �ت �ك��ارك��م؛ ألن زي ��ادة
الطلب نتجت من الحالة النفسية التي
دع ��ت ال �ن��اس إل ��ى ال�ت�م��وي��ن خ��وف��ًا من
الحرب ...وأعيدوا األسعار إلى ما كانت
عليه نهار السبت أو سنطالب بوقف
كافة وسائل الدعم والحماية لكم».
ال�ل�اف��ت ف��ي ك�ل�ام ح��وي��ك أم � ��ران :األول
هو كالمه على االحتكار ،والثاني هو
ك�ل�ام��ه ع �ل��ى ال��دع��م وال �ح �م��اي��ة ال�ل�ت��ان
ي �ح �ص ��ل ع �ل �ي �ه��ا امل � �ن � �ت � �ج ��ون .ح��وي��ك
ّ
أوض ��ح ل �ـ«األخ �ب��ار» أن س�ع��ر ك��رت��ون��ة
البيض ارتفع من  6000ليرة إلى 9000
ل� �ي ��رة .ه� ��ذا ي �ع �ن��ي أن ن �س �ب��ة االرت� �ف ��اع
بلغت  .%50واستغرب أن يحصل هذا
�ح ال �ب �ص��ر؛ «ف �ل��و ك ��ان األم��ر
األم� ��ر ب�ل�م� ّ
منطقيًا ،لكنا ق��د شهدنا ارت�ف��اع��ًا في
أسعار األع�لاف أو أك�لاف أخ��رى تكون
أس �ع��اره��ا م��رت�ب�ط��ة ب��ال �خ��ارج ،ل�ك��ن ما

سعر كرتونة البيض ارتفع من  6000ليرة إلى  9000ليرة (أرشيف)
ج� ��رى ه ��و أن س �ع��ر ك��رت��ون��ة ال�ب�ي��ض
ارتفع خالل يوم واحد ،وبهذه النسبة
الهائلة ،ما يعني أن االحتكارات عادت
لتكشف عن أنيابها من جديد.
ل�ك��ن ك�ي��ف ي�م�ك��ن ال�ت�ج��ار واملحتكرين
البيض
أن يستفيدوا م��ن رف��ع أس�ع��ار ّ
بهذه السرعة؟ اإلجابة ليست معقدة،

امل �س �ل �م�ين ف ��ي ال� �ف ��رع األول .ك �م��ا أن
ل �ل �ف��رع ال �ث��ان��ي خ�ص��وص�ي��ة ش��رح�ه��ا
ط � ��راد ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �ل �غ��ة ،إذ إن جميع
امل ��واد تعطى باللغة الفرنسية .وقد
دعا األساتذة في بيان لهم الى إيجاد
س �ي��اس��ة ط��وي �ل��ة األم� � ��د ت �ن �ظ��م ك�ل�ي��ة
اآلداب ب�ع�ي�دًا ع��ن ال� �ق ��رارات اإلداري� ��ة
ّ
املتبدلة واملناخات السياسية ،وذلك
ض �م ��ن إط� � ��ار ن �ه ��ج أك ��ادي� �م ��ي ي��أخ��ذ
باالعتبار مصلحة الطالب واألساتذة
والجامعة ككل.
ف ��ي ات� �ص ��ال م ��ع «األخ� � �ب � ��ار» ،أج��اب��ت
العميدة بأن املركزية كانت موجودة
ف��ي ال �س��اب��ق ،وأن �ه��ا ل��م ت��أخ��ذ ال �ق��رار
ً
م �ن �ف��ردة ،ب��ل ع �ق��دت س�ل�س�ل��ة ل �ق��اءات
مع األقسام ومجلس الوحدة ،وهناك
محاضر موثقة .وك��ررت العميدة أن
هناك نقصًا في األساتذة في الفروع،
وه�ن��اك ع��دد ضئيل ج �دًا م��ن الطالب
ف��ي بعض االختصاصات .وق��د دعت
طالب الفرع الثاني الى وقف «الدلع»
و«ال� �غ� �ن ��ج» ،إذ إن ال �ع �م��ادة ت �ب �ع��د 5
دق��ائ��ق فقط ع��ن ال�ف�ن��ار ،وأض��اف��ت إن
تجربة الدمج في العام املاضي كانت
ناجحة ،وال�ط�لاب ك��ان��وا فرحني وقد
تفاعلوا في ما بينهم .وع��ن انضمام
أس��ات��ذة ال�ف��رع ال�ث��ان��ي ال��ى اإلض ��راب،
رأت بري أن أسباب رفضهم للتوحيد
غير أكاديمية باملطلق ولها اعتبارات
شخصية ،بحيث «ي�ت��داخ��ل الخاص
فيها مع ما هو عام».
الهيئات الطالبية لباقي الفروع وإن
ّ
ف��ض �ل��ت ت��أج �ي��ل ت�ح��رك�ه��ا ال ��ى ب��داي��ة
العام الدراسي ،إال أنها تحمل املطالب
نفسها الرافضة للتوحيد ،أما التوجه
ال �ع��ام ل�ب��اق��ي أس��ات��ذة ال �ف��روع فليس
واض �ح��ًا ب �ع��د ،ول �ك��ن ي�ت��م التحضير
ل� �ع� �ق ��د س� �ل� �س� �ل ��ة م� � ��ن االج � �ت � �م� ��اع� ��ات
ال �ت �ن �س �ي �ق �ي��ة ب�ي��ن م �ع �ظ��م األس� ��ات� ��ذة
التخاذ موقف موحد.
م �ق��اط �ع��ة االم �ت �ح��ان��ات ألس �ب ��وع هي
خطوة تحذيرية ،وستليها خطوات
ت �ص �ع �ي ��دي ��ة إن ل � ��م ت � �ل� � ّ�ب امل� �ط ��ال ��ب،
ب �ح �س��ب م ��ا ص� � � ّ�رح ج ��ول ��ي م�ع�ل��ول��ي
باسم الهيئات الطالبية ف��ي املؤتمر
الصحافي أمس.

ّ
التجار يراقبون السوق
فاملعروف أن
وي� ��راق �ّ �ب� ��ون ال � �ت � �ط� ��ورات ال � �ت ��ي ي�م�ك��ن
أن ت��ؤث��ر ع �ل��ى ال� �س ��وق .ب�ن�ت�ي�ج��ة ه��ذه
امل ��راق� �ب ��ة ،ت� �ب�ّي�نّ ل �ل �ت� ّ�ج��ار أن م �خ��اوف
امل�س�ت�ه�ل�ك�ين ف��ي ل�ب�ن��ان م��ن التصعيد
األم �ي��رك��ي ال ��رام ��ي إل ��ى ت�ن�ف�ي��ذ ع ��دوان
ع �ل��ى س ��وري ��ا دف �ع �ه��م إل� ��ى ال �ت �م��وي��ن.

م��ن ب�ي�ن ال�س�ل��ع ال �ت��ي ي�م�ك��ن تموينها
ه��ي ال �ب �ي��ض .س�ل�ع��ة رخ �ي�ص��ة وق��اب�ل��ة
للتمويل على فترة أسابيع ،وال ضير
م��ن تموين كمية تصل إل��ى كرتونتي
بيض أو ثالثة في البراد .لذلك ،شهدت
األس� ��واق طلبًا ق��اب�ل��ه ال�ت� ّ�ج��ار بخطوة
اس�ت�غ�لال�ي��ة ،ك��ال �ع��ادة .االس �ت �ف��ادة من
ه��ذه «الطفرة» دفعت التجار إل��ى رفع
األس�ع��ار بهذه الطريقة الجنونية من
دون أي مسببات أو ظروف خارجية.
تفسيرات املنتجني ال تأخذ في االعتبار
املستهلك .في رأي نائب رئيس نقابة
ّ
م��رب��ي ال��دواج��ن سمير ق��رط �ب��اوي ،إن
امل�ن�ت�ج�ين ت �ح� ّ�م �ل��وا خ� �س ��ارات ضخمة
خالل األشهر الثمانية املاضية بسبب
ارتفاع كلفة اإلنتاج من جهة ،وبسبب
ال�ت�ه��ري��ب ودخ ��ول ك�م�ي��ات م��ن البيض
غ �ي��ر ال �ش ��رع ��ي إل� ��ى ال� �س ��وق امل �ح �ل �ي��ة،
ّ
وبسبب تقلص القدرة على التصدير،
وب��ال�ت��ال��ي يجب أن ي�ع��وض املنتجون
خساراتهم .ويشير قرطباوي إل��ى أنه
«لوال وزير الزراعة حسني الحاج حسن
الذي تمكن من فتح سوق العراق أمام
البيض اللبناني ،مل��ا تمكن املنتجون
من الصمود» .إال أن قرطباوي يعتقد
أن األس�ع��ار زادت  1500ليرة فقط لكل
كرتونة وليس  3000ليرة ،أي إن نسبة
الزيادة .%20

هي نسبة تراجع الصادرات
الزراعية في النصف األول من
هذا العام باملقارنة مع الفترة
نفسها من العام  .2010وأشار
التقرير نصف السنوي لجمعية
املزارعني الى أنه «خالفًا لكل
البيانات الصادرة عن بعض
الجهات الرسمية التي حاولت
إظهار تحسن بالصادرات
الزراعية ،إال أنها ّ
سجلت 192
ألف طن فقط ،باملقارنة مع 224
ألف طن خالل النصف األول
من سنة  ،2010و 196ألف طن
في  ،2011و 182ألف طن في
 .2012وجاء في التقرير أن
صادرات البطاطا زادت بمقدار
 %27,7في النصف األول من
 2013مقارنة مع  ،2010وزادت
صادرات التفاح بنسبة .%31
أما الصادرات من الحمضيات
فتراجعت  %37,5واملوز
.%33.5

