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هيئة التن�سيق ت�ص ّعد :ال ت�صحيح وال عام درا�سي ًا من دون ال�سل�سلة
وبو �صعب يح ّمل ال�سيا�سيين م�س�ؤولية الأزمة

ق�ض ّية الجامعة اللبنان ّية
ما لها وما عليها
} د .أحمد الل ّقيس

 ...ومحفوض متحدّثا ً خالل االعتصام

األساتذة يرفعون الفتات مطالبة بحقوقهم
تواصل هيئة التنسيق النقابية اعتصامها المطلبي المفتوح
ليالً ونهاراً ،مترافقا ً مع إضراب عام وشامل في المناطق كافة،
بعد ان��س��داد األف��ق أم��ام أي ح � ّل قريب إلق��رار سلسلة الرتب
والرواتب.
وقد نفذت الهيئة اعتصاما ً قبل ظهر أمس ،في باحة وزارة
التربية ،بمشاركة مجالس أهل الطالب في المدارس الرسمية
والخاصة وطالب الشهادات الرسمية ،ورفعت الفتات في مكان
االعتصام أكدت على أنّ السلسلة «ليست استحقاقا ً سياسيا ً
يتقاذفه السياسيون لمصالح ضيقة» ،مشدّدة على أن «ال
نهوض لوطن فيه مواطن جائع».
وتحدث بداية رئيس دائرة التعليم االبتدائي هادي زلزلي،
مشيرا ً إل��ى أنّ ح��راك هيئة التنسيق ،ض��رب الرقم القياسي
العالمي في ع��دد نشاطاته وقابله رق��م قياس للمسؤولين
بـ«التطنيش» واإلهمال .وأك��د االستمرار بالتحرك ومقاطعة
أسس التصحيح والتصحيح» ،متمنيا ً «مشاركة الجميع أمام
تع ّنت المسؤولين».
كما تحدث عضو الهيئة اإلدارية لرابطة موظفي اإلدارة العامة
علي برو الذي ّ
فك إضرابه عن الطعام أول من أمس بعد  20يوماً،
وذكر بما قاله وزير التربية بأنّ المشكلة ليست باألرقام بل
سياسية ،وتوجه الى الموظفين بالقول« :حنا غريب ومحمود
حيدر ليسا مختلفين مع بعضهما سياسيا ً ولن يختلفا يوماً،
هيئة التنسيق بكامل أعضائها تطالب بحقوق الجميع ومنذ
انطالقتها مثلت الجميع وما زالت ،المختلفون هم السياسيون
الذين دائما ً يفتشون عن أدوات يتصارعون بها واليوم بهذه
األدوات».
حق لنا والشهادة ّ
وش�دّد على أنّ «السلسلة ّ
حق للطالب،
وعلينا جميعا ً إعادة تصويب البوصلة نحو الذين يختلفون
فينا ويتفقون علينا».
ثم تحدث نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض
الذي ذكر بأنّ االعتصام يأتي «في إطار سلسلة تحركات الهيئة
ودع��ي اليه مجالس األه��ل والطالب للقول لكل المسؤولين ال
تستطيعون وضعنا في وجه األهالي ،ال تستطيعون القول إنّ
األساتذة يأخذون الطالب رهائن أو أكياس رملّ ،
حق الطالب
عند الدولة وليس عند المعلمين».
وشدد على أن «ال أحد يزايد بحرصه على الطالب أكثر من
األساتذة ،الدولة هي المسؤولة عن تعطيل ك ّل البلد وأخذه الى
المجهول وليس هيئة التنسيق» ،وناشد الرئيس نبيه بري دعوة
النواب إلى جلسة عاجلة كما فعل في جلسة سندات الخزينة.
وقال« :من دون جلسة مجلس النواب لن يكون تصحيح».
وختم محفوض« :ال عام دراسيا ً في أيلول من دون سلسلة
وليتحملوا مسؤولية الوضع المجهول ال��ذي يأخذوه البلد
اليه».

بو صعب :ال تصحيح من دون سلسلة

واجتمع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مع
وفد من هيئة التنسيق النقابية ض ّم رئيس الهيئة حنا غريب،
والنقيب نعمة محفوض ورئيس رابطة التعليم األساسي
الرسمي محمود أيوب ورئيس رابطة الموظفين في اإلدارات
العامة محمود حيدر ،وأجرى الوزير مع الهيئة عملية تقييم

للمرحلة المنصرمة ،استشرافا ً للمرحلة المقبلة ،في ظ ّل انسداد
األفق السياسي على ك ّل المستويات.
ودعا من يستطيع التأثير في هذا الموضوع إلى التحرك مع
مرجعياتهم لتوضيح مواقفها.
وبعد االجتماع عقد بو صعب مؤتمرا ً صحافيا ً قال فيه:
«اجتمعنا اليوم مع هيئة التنسيق النقابية لتقييم الوضع
بعد الضغوط التي نتعرض لها من جانب األهل والطالب ،وهم
مح ّقون في مطالبهم وضغوطهم ،وخصوصا ً لجهة الطالب
الراغبين في السفر إلى الخارج من أجل االلتحاق بالجامعات
هناك أو بالجامعات المحلية .وهذه األمور عالقة بالسياسة،
وأردن��ا أن نتعرف إلى األفكار المتاحة وأن نناقشها في ظ ّل
شبه غياب تام للسلطات التشريعية والتنفيذية .لذا فإننا مع
هيئة التنسيق في الموقع القيادي ،وسنفكر معاً ،خصوصا ً
في ظ ّل وضع مقفل ،إذ إن ال سلسلة تتحرك ملفاتها ،وال جلسة
تشريعية للسلسلة ،وقد ت ّمت مراجعتي باقتراحات عديدة
حول التصحيح أو إصدار إفادات ،وأقول بوضوح أن ال تصحيح
من دون موافقة هيئة التنسيق النقابية ،وال إف��ادات من دون
موافقتها ،وأنا أعرف رفضها لإلفادات ألنها عدوة المصلحة
التربوية» .وأضاف« :إننا نضع هذه األوضاع والخيارات أمام

متعاقدو اللبنانية:
لو�ضع الخالفات
ال�سيا�سية جانب ًا
و�إقرار ّ
التفرغ
ملف
ّ

(ت ّموز)

وأش���ار ال��ى أنّ «م��ل��ف الجامعة اللبنانية يخضع لهذه
التجاذبات ،وتعلمون أنه كان ت ّم عرض الملف على مجلس
ال���وزراء وحلت المشاكل المطروحة من بعض الجهات ،ثم
اعترض آخرون لعدم اطالعهم على الملف بالتفصيل .واتخذت
بالتفاهم مع رئيس مجلس ال���وزراء ق��رار ع��دم وض��ع الئحة
األسماء المرشحة للتفرغ على جدول أعمال مجلس ال��وزراء،
لكي ال نتسبب بتحركات لألساتذة الذين لم تظهر أسماؤهم في
الجدول ،مما يعطل الملف حكماً ،كما حدث سابقا ً عندما نشرت
األسماء وتعطل الملف إثر االعتراضات» .وأك��د بو صعب أنّ
«جميع األفرقاء اطلعوا على الملف وأكدوا أنه ت ّم إعداده بمهنية
كاملة ،ولم يتهمنا أحد بتضخيم الملف ورفع األعداد ،فهو يض ّم
جميع المستحقين ،وسأضعه أمام مجلس الوزراء الذي يقرر أي
عدد يرغب في تفريغه ووفقا ً ألي معايير وضمن التوازن الطائفي
الموجود».
وأوضح أنّ «الجامعة اللبنانية تضم نحو  69610طالب .وإذا
أخذنا معدل  25طالبا ً لألستاذ الواحد فيمكننا أن نفرغ 2800
أستاذ ،فيما هناك في التفرغ اليوم وفي المالك  1222أستاذا ً
سوف يخرج منهم إلى التقاعد هذه السنة ما يزيد على المئة».
وس��أل« :هل المطلوب خفض عدد طالب الجامعة من سبعين
ألفا ً إلى  35ألفاً ،وبالتالي خفض عدد األساتذة؟ ال أحد يريد هذا
القرار ،وبالتالي فإنّ الذي يريد تعليما ً جامعيا ً مجانيا ً يجب
أن يؤمن له األساتذة ،مما يعني وجوب الحفاظ على الجامعة
اللبنانية».

اعتصام ألساتذة اللبنانية

المسؤولين في الدولة ،فإن لم يستج ّد وضع يجعلهم يدخلون
المجلس النيابي ويقرون السلسلة ،فال شيء سيتبدل ،وإنّ
التعطيل العام ينسحب على التربية ،ومن هنا أدعو الجميع
إل��ى تحييد التربية عن المشكالت والتجاذبات ،وأدعوهم
أيضا ً إلى أن ينظروا إلى الملف نظرة األم واألب ،فال يجوز أن
يعطل مستقبل جيل بكامله .كما أطالب دولة الرئيس نبيه بري
الذي يقوم بجهود كبيرة ويساعد على الحلحلة في موضوع
السلسلة والجامعة اللبنانية ،بأن يستغل أول فرصة ممكنة
ومتاحة للتشريع من أجل الرواتب واإلنفاق العام وسلفات
الخزينة ،وأن يجعل ملف السلسلة أول بند على جدول الجلسة
التشريعية ،وأنا أعرف حرصه على هذا الموضوع .وأتمنى
ّ
ونفك
على اآلخرين التعاون معه لكي نعطي األساتذة حقهم
أسر االمتحانات الرسمية».
وأكد بو صعب أنّ «السياسيين مسؤولون عن هذه األزمة
التي وقع فيها المجتمع بكامله ،وقد أصبح الوضع في ظ ّل
الخالفات السياسية القائمة شبيها ً بحرب ب��اردة سياسية،
خصوصا ً بعد الفراغ في رئاسة الجمهورية الذي انسحب على
العمل في الحكومة ومجلس النواب».
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بعد جولة قامت بها أمس على عدد من الوزراء للبحث في ّ
ملف
التفرغ ،وجهت لجنة األساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية
كتابا ً إلى مجلس ال��وزراء عشية جلسته المقررة اليوم ،حيث
سيكون أول بند على جدول أعماله هو ملف الجامعة اللبنانية،
ناشدت فيه «ك� ّل القوى السياسية الممثلة فيه ،بأن تضعوا
الخالفات السياسية جانبا ً وأن تقروا ملفات الجامعة المعروضة
أمامكم حتى يستقيم أمر الجامعة ،ويعود األساتذة عن إضرابهم
وينطلق العام الجامعي القادم بسالسة وهدوء ،فيطمئن الجميع
إلى مستقبله أساتذة وطالبا ً على ح ّد سواء».
ورأت اللجنة أنّ التجاوب «مع هذا النداء سيكون بمثابة
موقف وطني وإنساني سيترك صداه اإليجابي على آالف األسر
اللبنانية ،التواقة إلى العيش بكرامة واستقرار ،ما يجعلها قادرة
على المساهمة بنهضة البلد وتنميته في ظل ظروف قاسية جدا ً
ومخاطر تحيط بنا من ك ّل جانب».
كما دعت إلى المشاركة الواسعة في اعتصام اليوم الذي
«سيكون يوم النصرة للجامعة ،يوم الدفاع عن مصير الجامعة،
عن مصير األجيال القادمة التي ال ملجأ لها س��وى الجامعة
اللبنانية».
وتوجهت اللجنة إلى الطالب بالقول« :نحن نعلم مدى وعيكم
لألمور ومدى تفهمكم للقضية ولخطورة الوضع ،كونوا معنا غدا ً
(اليوم) في ساحة رياض الصلح عند الساعة العاشرة صباحاً،
لنسمع أهل السياسة أننا نحن أهل الجامعة أساتذة وطالباً،
سنحمي الجامعة من االنهيار والتدهور .فلنجعل يوم غد (اليوم)
يوم االنتصار ويوم نصرة الجامعة وبقائها».

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية

قهوجي وعسيري في اليرزة (مديرية التوجيه)
استقبل الرئيس سليم الحص في دارته في عائشة بكار،
الرئيس نجيب ميقاتي في زيارة اطمئنان إلى صحته ،وكانت
مناسبة للبحث في التطورات العامة واألوضاع على الساحتين
الداخلية والخارجية.
عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق األوضاع
العامة مع وزير الزراعة أكرم شهيب.
ث��م بحث المشنوق ش��ؤون �ا ً تتعلق بخطة المنظمة لدعم
لبنان في مواجهة عملية النزوح من سورية ،مع وفد من شبكة
منظمات «اآلغا خان للفن المعماري المعاصر» .كما التقى وفدا ً
من اتحاد بلديات البترون بحث معه في شؤون إنمائية تتعلـق
بالمنطقـة.
عقدت وزيرة المهجرين أليس شبطيني اجتماع عمل مع
رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين العميد نقوال الهبر
والمدير العام ل��ل��وزارة المهندس أحمد محمود والمستشار
العميد شوقي بو رسالن ،حيث تداول المجتمعون بالخطوات
التنفيذية الستكمال عودة المهجرين والمراحل التي قطعتها من
مختلف النواحي ،إن على صعيد البرامج أو دفع التعويضات
المخصصة لهذا الغرض وخصوصا ً في بلدة بريح الشوفية
والدفعات المتفرقة المتبقية في قرى المصالحات.
كما تطرق البحث إلى موضوع تحويل االعتمادات الموجودة
في وزارة المال والعائدة لصندوق المهجرين.
استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في
اليرزة النائب علي المقداد على رأس وفد من فاعليات منطقة
بعلبك ،ث��م التقى السفير السعودي علي ع��واض عسيري،
وتناول البحث األوضاع العامة في لبنان والمنطقة ،والعالقات
بين جيشي البلدين.

منذ م��دة ليست بالقصيرة والجامعة الوطنية
تعاني مشاكل متعدّدة ،في طليعتها مشكلتان برزتا
بق ّوة الى الضوء وش ّكلتا محور االهتمام التربوي
من ناحية ،واالهتمام السياسي من ناحية أخرى.
إنّ أساس المشكلتين في الواقع ينطلق من واقع
تعانيه الجامعة منذ فترة طويلة وهو غياب مجلس
الجامعة الذي يعتبر حجر الزاوية في إدارة الجامعة
وفقا ً للقوانين واألنظمة الجامعية المرعية اإلجراء.
يمكن االن��ط�لاق م��ن هنا للقول إن مكمن الخلل
هو في تغييب هذا المجلس ال��ذي تعود إليه قانونا ً
المشاركة الفاعلة في تسيير أعمال الجامعة على
الصعد المالية واإلدارية واألكاديمية على ح ّد سواء.
إن الشغور في مجلس الجامعة اب��ت��دا ًء من عام
 2004بسبب عدم تعيين عمداء أصيلين لكلياتها
المختلفة أفضى إل��ى تسيير األع��م��ال أو تصريفها
وف��ق��ا ً لتكليفات ي��ق��وم بها رئ��ي��س الجامعة لبعض
األساتذة في الكليات ،غير أن هذا التكليف ال يح ّل
شيئا ً ف��ي المشكلة ،فالعميد المكلّف ليس مخ ّوالً
ممارسة الصالحيات كافة التي يمكن أن يقوم بها
العميد األصيل نظرا ً إلى تخوفه من الصفة الموقتة
للمهمة الموكلة إليه.
انطالقا ً من ه��ذا ال��واق��ع ،أضحت الجامعة تسير
بتصريف أعمالها وفقا ً للمقتضيات والضرورات وال
تستطيع اتخاذ القرارات التي يتطلّبها تسيير أعمال
الجامعة م��ن خ�لال مجلسها ال���ذي ه��و المؤسسة
المحورية في مسيرتها.
يضاف إل��ى ما سبق ،أي غياب مجلس للجامعة
مكتمل ال��ن��ص��اب ،ح��رم��ان الجامعة م��ن صالحية
أساسية من صالحياتها بقرار من مجلس الوزراء
صدر عام  1996في ما يتعلّق باتخاذ القرار المناسب
في موضوع رئيسي في سيرتها هو إق��رار التفرغ
ل�لأس��ات��ذة المستحقين ،وف��ق��ا ً ل�لأح��ك��ام القانونية
والتنظيمية التي ترعى ه��ذا األم���ر ،وحصر األمر
بمجلس الوزراء .وهنا ،في هذه النقطة تحديداً ،بدأت
السياسة تدخل مباشرة في عمل الجامعة ومجلسها
المختص م��ا أث��ر ك��ث��ي��را ً ف��ي واق��ع��ه��ا على الصعيد
األكاديمي ،وبدأت المشاكل في هذا الجانب فتراكم
حتى وصل الى ما وصل إليه في الفترة األخيرة ،إذ
أصبح موضوع التف ّرغ العائد لألساتذة المتعاقدين
في الجامعة الشغل الشاغل إلدارة الجامعة ووزارة
التربية والتعليم العالي واألساتذة المعنيين في هذا
الملف ،ث ّم تع ّرض النقل الملف لمزيد من التسييس
ّ
والتدخل في تفاصيل أكاديمية من قبل العديد من
القوى السياسية وطلباتها المتزايدة بإدخال المزيد
م��ن األع����داد دون��م��ا النظر ف��ي ال��ح��اج��ات والكفاءة

المطلوبة للحفاظ على المستوى األكاديمي لطالب
الجامعة الذي بدأ ينحدر عما كان عليه سابقاً ،ما دفع
باألساتذة المتعاقدين الى اعتماد مختلف الوسائل
للمطالبة بحقوقهم في التف ّرغ ،خاصة أولئك الذين
يستوفون ال��ش��روط المطلوبة ،ب��غ ّ
��ض النظر عما
يتضمنه الملف من مظالم ومخالفات ادخال واقتراح
أسماء ال تستوفي ال��ش��روط المطلوبة ،فضالً عن
مشكلة أخرى شكلت عائقا ً آخر هو استبعاد فئة من
هؤالء المتعاقدين ،رغم أحقيتهم بالتفرغ ،وهي فئة
األساتذة الموظفين الذي يستوفون الشروط كافة،
إن��م��ا ت�� ّم استثناؤهم فقط ألن��ه��م م��وظ��ف��ون ،كأنهم
يحرمونهم ب��ذل��ك م��ن ح���قّ أس��اس��ي م��ن حقوقهم
يتعلّق بالترقي الوظيفي ،حتى ّ
تدخل وزير التربية
الحالي وأوصل بعض هؤالء الى حقهم في التفرغ
فألغى هذا المانع وأدرج بعض األسماء على الالئحة
المقترحة للتفرغ ،مزيالً من أم��ام المشروع عقبة
إضافية تساهم في تخفيف العوائق وإعطاء أصحاب
الحق حقهم.
حاول وزير التربية أيضا ً إزالة عوائق أخرى كانت
تبرز أمام مشروع التف ّرغ لدى عرضه على جلسة
مجلس ال����وزراء ،م��ح��اوالً إق��ن��اع ال���وزراء المعنيين
ورئيس ال���وزراء بأحقية ه��ؤالء وبحاجة الجامعة
إل��ى تف ّرغهم لعملهم فيها ،ما ينعكس إيجابا ً على
عملهم وأبحاثهم وثباتهم في متابعة ملفات طالبهم
وت��دري��ب��ه��م ،وي��س��اه��م ف��ي إع����ادة رف���ع المستوى
التعليمي في الجامعة الوطنية من ناحية ،ويؤكد
على ضرورة تنفيذ النص القانوني المتعلّق بتحديد
نسبة المتعاقدين بالساعة ف��ي الجامعة بالنسبة
إلى المتفرغين ،وانعكست اآلية حاليا ً في الجامعة
الوطنية ،ما يشكل مخالفة قانونية من ناحية ثانية.
ع��رض ه��ذا ال��واق��ع يؤكد أن الجامعة ليست في
أف��ض��ل أح��وال��ه��ا ،فمجلس ال��ج��ام��ع��ة م��ع�� ّط��ل ،ولم
تتوصل السلطة التنفيذية إلى اتخاذ القرار بتعيين
ه���ذا ال��م��ج��ل��س ،ك��م��ا أن��ه��ا ت��ع��ان��ي مشكلة األساتذة
المتعاقدين الذين يشكلون هيكل الجامعة التي تنزف
من عدد ال بأس به من أساتذتها وكادراتها ألسباب
عديدة أهمها اإلحالة على التقاعد أو السفر أو غيره
من األسباب ،ويدفعنا هذا كلّه إلى االستنتاج أن لدى
الجامعة الكثير من المشاكل وأهمها ما عرضناه على
صعيد تعيين عمدائها ،أو على صعيد تف ّرغ أساتذتها
المتعاقدين بالساعة لمنحهم الضمانات المعيشية
التي تساهم في م ّد الجامعة بدم جديد يز ّودها القدرة
للعودة ال��ى المستوى األكاديمي السابق كإحدى
أه ّم الجامعات في لبنان فتستعيد سمعتها الطيبة.
لذا نقول إنّ على الجامعة وأهلها عدم التو ّقف عن
المتابعة والمطالبة للوصول بجامعتهم الوطنية إلى
ب ّر األمان ،على األقل لناحية المستوى األكاديمي.

ال�سيد :بيان «الم�ستقبل»
محاولة خبيثة للته ّرب من الم�س�ؤولية
اعتبر اللواء الركن جميل السيد أنّ
«البيان الملتبس ال��ص��ادر عن كتلة
نواب تيار المستقبل ،وقبله تصريح
وزير العدل أشرف ريفي الذي يربط
بين الموقوفين اإلسالميين في روميه
من جهة ووثائق االتصال التي تصدر
عن قيادة الجيش وق��رارات اإلخضاع
التي تصدر عن األم��ن العام من جهة
أخ���رى ،إنما يشكل محاولة خبيثة
وفاشلة من تيار المستقبل للتهرب
من المسؤولية وإلي��ه��ام الموقوفين

اإلسالميين من طرابلس والشمال زورا ً
بأنّ مشكلتهم هي مع الجيش واألمن
العام وغيره من األجهزة األمنية ،في
حين أنّ مشكلة الموقوفين هي قلبا ً
وقالبا ً بالشكل والمضمون محصورة
فقط بتيار المستقبل وبعض نوابه،
وباللواء أش��رف ريفي كقائد سابق
ل�لأم��ن ال��داخ��ل��ي وف���رع المعلومات
وكوزير حالي للعدل».
وأكد السيد في بيان «أنّ الموقوفين
االس�لام��ي��ي��ن ف��ي س��ج��ن روم��ي��ه هم

ضحايا للسياسات المتقلبة لتيار
المستقبل وضباطه وقضاته ،وهي
س��ي��اس��ات استخدمتهم وورطتهم
م��ي��دان��ي�ا ً ف��ي ال��ش��م��ال الستثمارهم
سياسيا ً عند الحاجة م��ن جهة ،ثم
تخلت عنهم وضحت بهم عندما بلغ
«المستقبل» أهدافه بدخول الحكومة
الحالية ،وبعدما تلقى ه��ذا التيار
وحلفاؤه تعليمات صارمة من دول
عربية وغربية بإعادة الهدوء تحت راية
مكافحة اإلرهاب ،من جهة أخرى».

