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تحقيق

معوض:
سوق ّ
وعكة عابرة أم نكسة؟
ّ
سيتخطى وعكته
«السوق
ّ
الصحية ،وسيعود أنشط
مما كان» ،جملة ما ّ
انفك
ّ
يرددها رئيس لجنة تجار سوق
معوض ،عصام العبدالله،
في حديثه عن تراجع نشاط
السوق .ولكن ال ّ
مفر من
اإلقرار بوجود عوارض الركود
والخمول ،ولو ّأنها لم تصبح
مستفحلة ،أقله حتى اآلن

فاطمة شقور
ال �ت �ج � ّ�ول ف ��ي س� ��وق م �ع��وض ه� ��ذه األي� ��ام
يختلف كثيرًا عنه في أشهر طويلة مضت.
ي �ك��اد امل�ش�ه��د ي�ق�ت�ص��ر ع�ل��ى ّأم تصطحب
اب �ن �ه��ا ل�ت�ش�ت��ري ل��ه ض ��روري ��ات امل��درس��ة،
ً
ّ
وصبية تقف طويال أمام واجهات املحال،
م �ح��اول��ة اخ �ت �ي��ار ال�ق�ط�ع��ة امل�ن��اس�ب��ة أك�ث��ر
بسعر أرخص .ما عدا ذلك فهو «حركة بال
بركة» ،بحسب وص��ف العديد من ّ
التجار
والعاملني في املتاجر.
هذا الواقع ،دفع عددًا من املتاجر الى درس
احتماالت اإلقفال املؤقت أو النهائي ،علمًا
ب��أن متاجر قليلة أقفلت بالفعل ،ومنها
«إيتيرنيتي» الشهير.
تقول إحدى العامالت في محل بيع ثياب
نسائية ف��اخ��رة ،إن�ه��ا وزم�ي�لات�ه��ا بالكاد
ي�ق�ب�ض��ن روات� �ب� �ه ��ن ،وت �ض �ي��ف «ص��اح �ب��ة
املحل تدفع معاشاتنا من جيبتها ،وناوية
ّ
تسكر قريبًا إذا بقي وضع السوق هيك...
زم �ي �ل �ت�ين إل �ن ��ا ص� � ��اروا ب��ال �ب �ي��ت ،ون�ح�ن��ا
رح نلحقهن» .ي�ض��م س��وق م�ع� ّ�وض نحو
ً
 135م�ح�لا ت�ج��اري��ًا ،ب�ين متوسط وكبير،
يعمل فيها ن�ح��و  300ع��ام�ل��ة وع��ام��ل .إال
أن املتابعني ألح��وال ال�س��وق يعتقدون أن
م�س��اه�م�ت�ه��ا ت �ت �ج��اوز ه ��ذه األع � ��داد ،فهي
فتحت آفاقًا واسعة لجذب املستهلكني ّ من
خ��ارج ضاحية بيروت الجنوبية ،ومثلت
ً
عامال ّ
مهمًا في تنشيط محيطها.
ّ
ت�ع�م��ل ل�ج�ن��ة ت��ج��ار ال �س��وق ع�ل��ى م�ح��اول��ة

ً
يضم سوق ّ
معوض نحو  135محال تجاريًا (مروان طحطح)

تعليم

من يضرب جدية الماستر في إدارة أعمال «اللبنانية»؟
حسين مهدي
لم تنجح الهيئات الطالبية في كلية إدارة
األعمال والعلوم االقتصادية في الجامعة
اللبنانية بحشد الطالب؛ إذ جاءت املشاركة
خ�ج��ول��ة ف��ي االع �ت �ص��ام ال ��ذي ن�ف��ذت��ه أم��س
احتجاجًا على م�ب��اراة ال��دخ��ول بني السنة
األول � ��ى م��اس �ت��ر وال �س �ن��ة ال �ث��ان �ي��ة م��اس�ت��ر
مهني وغياب املعايير امل��وح��دة بني فروع
الكلية.
الطالب ب��دوا غير مكترثني بالنداءات عبر
م �ك �ب��رات ال� �ص ��وت وال� �ش� �ع ��ارات امل�ن�ت�ش��رة
في امل�ك��ان .ول��م يكن قسم منهم على دراي��ة
ب��االع�ت�ص��ام واإلض� ��راب ال ��ذي ل��م يفهم من
منظميه ما إذا كان مفتوحًا أو ليوم واحد
فقط .أما القسم الثاني ال��ذي يعرف دوافع
ال �ت �ح��رك وي� �ب ��دو م�ق�ت�ن�ع��ًا ب��ال �ق �ض �ي��ة ،فال
ي �ش��ارك ل �ع��دم ث�ق�ت��ه ب ��األح ��زاب ال �ت��ي تقود
الحراك.
رف � ��ع خ� �ط ��اب االع� �ت� �ص ��ام س �ق��ف ال �ه �ج��وم
على ع�م��ادة الكلية على خلفية «م��ن يأتي
بالتكليف يذهب بالتكليف» .لكن العميد د.
غسان شلوق أكد في اتصال مع «األخبار»
أن ال �ق��رار «س�ي�ن�ف��ذ وال ت��راج��ع ع��ن إج ��راء
م �ب��اراة ال��دخ��ول ،وإن كنا سنعالج بعض
التفاصيل التي وردتنا من الطالب».
ل��م تنخرط ك��ل ال �ف��روع ف��ي االع�ت�ص��ام كما
كان مقررًا ،بل انضم طالب من الفرع األول
ف��ي ال�ح��دث وال�ف��رع الخامس ف��ي النبطية.
وع� ��دد رئ �ي��س م�ج�ل��س ط�ل�اب ال �ف��رع األول
خضر ط��راد امل�ط��ال��ب امل��رف��وع��ة إل��ى عمادة
ال�ك�ل�ي��ة ورئ ��اس ��ة ال �ج��ام �ع��ة وامل�ن�ط�ل�ق��ة من
اعتماد مبدأ املساواة بني الطالب والحفاظ
ع�ل��ى وح ��دة ال�ج��ام�ع��ة واالرت �ق��اء ب�ه��ا نحو
مستوى أكاديمي يليق بها .ودع��ا البيان
ال��ذي ت�لاه ط��راد إل��ى تقويم أداء األس��ات��ذة

واع �ت �م��اد ال��دق��ة وال�ن��وع�ي��ة ف��ي اخ�ت�ي��اره��م
وتعيني منسق عام للماستر ومنسق لكل
اختصاص.
وق��د ب��رر ط��راد ع��دم املطالبة بإلغاء جميع
مباريات الدخول برفع املستوى التعليمي

ف��ي ال�ك�ل�ي��ة .ي��رف��ض م�م�ث��ل ط�ل�اب امل��اس�ت��ر
وال��دك �ت��وراه ف��ي املعهد ال�ع��ال��ي للدكتوراه
في العلوم االجتماعية واإلنسانية يوسف
ك�ل��وت ،ال��ذي حضر للتضامن م��ع الطالب
ه��ذا ال�ك�لام؛ ل�ك��ون ال�ح��واج��ز ال�ت��ي تضعها

ك�ل�ي��ات ال�ج��ام�ع��ة ب�ي�ن امل ��راح ��ل التعليمية
تخالف القوانني ،وتسعى تحت مسميات
«رفع املستوى» إلى غربلة الطالب ملصلحة
الجامعات الخاصة ،واألح��زاب تؤدي دورًا
أساسيًا في هذا املجال.

أما األساتذة الذين طاولهم االتهام بسوء
األداء ،فأكدوا قبل أسبوع واحد من املباراة
ّ
أن «الهيئة التعليمية مؤتمنة على مستوى
التدريس وجدية العملية التعليمية وصون
صدقية الجامعة اللبنانية في الشهادات
ال�ت��ي ت��وف��ره��ا ،ومعنية ثانيًا ب��ال��دف��اع عن
ك ��رام ��ة األس � ��ات � ��ذة» .وأوض � �ح� ��وا ف ��ي ب�ي��ان
أص��دروه باسم «أساتذة من مختلف فروع
كلية العلوم االقتصادية وإدارة األعمال في
ّ
الجامعة اللبنانية» أن املباراة التي تجريها
الكلية منذ  ،2007-2006بمشاركة مجموعة
كبيرة من األساتذة من كل الفروع ،تتولى
ت �ع �ي�ين امل ��وض ��وع ��ات ال� �ت ��ي ُي �م �ت� َ�ح��ن ب�ه��ا
الطالب ووض��ع األسئلة والتصحيح .وما
يحصل ه��ذا ال�ع��ام ه��و اس�ت�م��رار للتجربة
القائمة منذ س�ن��وات .ولفت األس��ات��ذة إلى
ّ
أن ال �ط�ل�اب ي ��درس ��ون امل� �ق ��ررات ،ال �ت��ي لها
توصيف م� ّ
�وح��د ،بصيغ مختلفة بني فرع
وآخر من فروع الكلية.
أما النتائج ،فتأتي ـ كما قالوا ـ متفاوتة بني
ّ
تخصص وآخ��ر ،ويكون هناك رس��وب ،ألن
ال�ط�لاب تهاونوا ف��ي االس�ت�ع��داد للمباراة،
وألن ت��أه�ي��ل ال�ب�ع��ض منهم ل��م ي�ك��ن كافيًا
ل�خ��وض امل �ب��اراة وح �ي��ازة ش �ه��ادة ماستر
تستحق هذا االسم.
ّ
وك �ش��ف األس ��ات ��ذة أن ال�ك�ل�ي��ة ت�ش�ه��د ه��ذا
العام ما لم تشهده في السابق ،من ضغط
على امل�س��ؤول�ين للتخلي ع��ن ال�ح��د األدن��ى
من الجدية في التعاطي مع مسؤوليتهم،
وي �ت ��ول ��ى ذل � ��ك ب �ع��ض م ��ن ه ��م م �ع��روف��ون
بأنهم يريدون للكلية أن تنأى عن الجدية
وال �ق��واع��د واألص � ��ول .وط��ال �ب��وا ب��أن يكون
ب�ي��ان�ه��م ب�م�ث��اب��ة إب�ل�اغ ل�ل�ج�ه��ات الرسمية
ّ
ّ
التقصي
املختصة لتقوم بواجباتها ف��ي
والتصدي ملن يتوسلون بالضغط وضرب
النظام التعليمي.

