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متفرقات
ّ
إلى أن الرابطة سترفع مذكرة تركز فيها
ع�ل��ى اإلص�ل�اح ف��ي ال�ج��ام�ع��ة ،إل��ى جانب
ح� �ق ��وق األس � ��ات � ��ذة وم �ط��ال �ب �ه��م .وي��ؤك��د
كفوري عدم السكوت عن أي تقصير من
أي جهة أت��ى حتى ل��و ك��ان م��ن األس��ات��ذة
أنفسهم.
وف ��ي ال �س �ي��اق ،ي �ع� ّ�ول م�ن�س��ق ع ��ام ق�ط��اع
ال �ت��رب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ف ��ي ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل
د .ن� ��زي� ��ه خ � �ي� ��اط ع� �ل ��ى روح ال� �ت� �ع ��اون
واإلي� �ج ��اب� �ي ��ة ل ��وزي ��ر ال �ت��رب �ي��ة وي ��دع ��وه
إل��ى تنفيذ م��ا س�ب��ق أن ص � ّ�رح ب��ه لجهة
االل� �ت ��زام ب��ال �ق��وان�ين ،إذ ال ي �ج��وز تعيني
رئيس جديد للجامعة قبل تعيني عمداء
أصيلني وتشكيل مجلس الجامعة بعد
ان �ت �خ ��اب م �م �ث �ل��ي ال �ك �ل �ي��ات ف �ي��ه ل �ك��ون��ه
الهيئة األكاديمية الوحيدة وفق القانون
 66امل �خ��ول��ة ت��رش �ي��ح األس� �م ��اء ل��رئ��اس��ة
ّ
ال �ج��ام �ع��ة ،وخ �ص ��وص ��ًا أن ت��رش �ي �ح��ات
العمداء ج��رت وف��ق األص��ول خ�لال العام
األك��ادي�م��ي ال�ح��ال��ي وم��ا زال��ت مفاعيلها
سارية حتى تاريخه.
ّ
ّ
وي��ذك��ر خ�ي��اط ب ��أن ال�ه�ي�ئ��ات األك��ادي�م�ي��ة
م ��ن م �ج��ال��س ف� ��روع ووح� � ��دات ال�ج��ام�ع��ة
هي الوحيدة التي تعمل بصفة شرعية
وقانونية حتى تاريخه لكونها منتخبة
ول��م تنته مدتها القانونية ،فيما جميع
املديرين والعمداء ورئيس الجامعة هم
في مرحلة تصريف أعمال.
وي �ن� ّ�ب��ه خ �ي��اط ال ��وزي ��ر ،ك��ون��ه ي��أت��ي من
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ،م��ن ال��وق��وع ف��ي فخاخ
اإلدارة اللبنانية مل��ا فيها م��ن تشابكات
وت ��دخ�ل�ات ت �س��يء إل �ي��ه ف��ي ب��داي��ة عمله
في ال��وزارة ،محذرًا من اتخاذ أي «إجراء
ك� �ي ��دي وض� � � � ��رورة اح� � �ت � ��رام ال � �ت� ��وازن� ��ات
وال�ت�م�ث�ي��ل ال�ح�ق�ي�ق��ي لجميع ال �ق��وى في
الجامعة على قاعدة الكفاءة».
�ان م��ن األس��ات��ذة ليس ل��دي��ه مانع
قسم ث� ٍ
م��ن ال �ب��دء ب� ��رأس ال �ه��رم وت �ع �ي�ين رئ�ي��س
ال�ج��ام�ع��ة ال��ذي يسهم ف��ي إع ��ادة تكوين
ّ
مجلس الجامعة ،باعتبار أن الجميع في
حالة تصريف أعمال ومخالفة القانون

واق�ع��ة ال محالة .وم��ن أن�ص��ار ه��ذا ال��رأي
د .بسام ّالهاشم (ال�ت�ي��ار الوطني الحر)
الذي أكد أنه لم يعد هناك ذريعة لتأخير
ت �ع �ي�ي�ن ال ��رئ� �ي ��س ،ل �ي �ص��ار ب �ع ��ده��ا إل ��ى
تسهيل تعيني العمداء وتأليف مجلس
الجامعة ،وهو ّ
يحمل وزراء تكتل التغيير
واإلصالح املسؤولية في هذا الصدد.
أم ��ا ال� ��رأي ال �ث��ال��ث ف�ي�ت�ح��دث ع��ن تكليف
رئيس جديد ملدة  6أشهر أو سنة واحدة،
يصار خاللها الى ترشيح عمداء ومن ثم
تعيينهم وف��ق اآلل�ي��ة ال�ت��ي ينص عليها
القانون  66وم��ن ث��م ُي�ع نَّ�َّي� رئيس أصيل
للجامعة ،على ق��اع��دة «ال ي�م��وت الديب
وال يفنى الغنم».
لكن ال شيء في األجواء السياسية يشير
إلى وج��ود نية لتطبيق القانون ،ويبدو
أن االت� �ج ��اه س��ائ��ر ن �ح��و ت �ع �ي�ين رئ�ي��س
ً
ال �ج��ام �ع��ة أوال .وال ي�س�ت�ب�ع��د د .ح�س��ان
ح �م ��دان (ال� �ح ��زب ال �ش �ي��وع��ي) أن ت�س��ود

تدعو رابطة األساتذة إلى
تعيين العمداء قبل رئيس
الجامعة

ذهنية املحاصصة الطائفية والسياسية
في تعيني الرئيس .لكن األه��م ،برأيه ،أن
يتخذ ق��رار سياسي باحترام استقاللية
ال�ج��ام�ع��ة اإلداري� ��ة وامل��ال�ي��ة واألك��ادي�م�ي��ة
وأن تبت هذه التعيينات بأقصى سرعة،
ب �ع �ي �دًا ع ��ن ال �ت��دخ��ل ال �س��اف��ر ال � ��ذي ّ
دم ��ر
الجامعة الوطنية.

لكن ف��ي ال��واق��ع ،ل��م يسبق منذ تأسيس
الجامعة في عام  1959أن اختير رئيسها
ً
بناء على نص قانوني أو هذا ،على األقل،
م��ا ي�ق��ول��ه ل �ـ«األخ �ب��ار» د .ع��دن��ان السيد
حسني ،بل كان يختار وفق إرادة القوى
السياسية .ومع أن السيد حسني هو من
األس ّ�م��اء امل�ت��داول��ة ب�ق��وة مل��وق��ع ال��رئ��اس��ة،
إال أنه ينفي في اتصال مع «األخبار» أن
ّ
يكون أحد بلغه بذلك .وفيما يبدو الرجل
م�ق�ت�ن�ع��ًا ب� ��أن م �خ��ال �ف��ة ال �ق ��ان ��ون س��اري��ة
ع �ل��ى ق� ��دم وس � ��اق ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ،ي��دع��و
رئ�ي��س الجامعة الجديد إل��ى إب�ع��اد هذا
الصرح عن التراشق اإلعالمي والتجاذب
السياسي والتحريض الطائفي ليطلع
بدوره في الترقي االجتماعي والتنمية.
«م��ش ك��ل ش��ي بينحكى بيتصدق وف��ي
كتير ن��اس بترشح ن ��اس» ،ه�ك��ذا ت��رد د.
زينب سعد على س��ؤال ل�ـ«األخ�ب��ار» عما
ّ
إذا ك��ان��ت م��رش�ح��ة ل �ل��رئ��اس��ة ،ع�ل�م��ًا ب��أن
اسمها ضمن بورصة املرشحني للموقع.
ّ
وتقول سعد إن اإلشكالية ليست في َمن
ن �ع�ّي�نّ ق �ب��ل :ال��رئ�ي��س أم ال �ع �م��داء ،ف��األم��ر
مرتبط بالقرار السياسي ،لكن املهم هو
إح � ��داث ت�غ�ي�ي��ر س��ري��ع ُي �خ��رج ال�ج��ام�ع��ة
من دوام��ة الظلم الالحق بها ،وذل��ك عبر
ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ه��ذا امل��رف��ق ال �ع��ام وإع ��ادة
الحياة األكاديمية إليه.
أما االس��م الثالث املطروح للرئاسة فهو
املسؤول التربوي املركزي في حركة أمل
د .حسن زين الدين الذي نفى في اتصال
مع «األخ�ب��ار» أن يكون مرشحًا و«ليس
ّ
لدي ما أقوله في هذا السياق».
ّ
وح� ��ده د .ت�ي�س�ي��ر ح �م��ي��ة ي�ع�ل��ن ص��راح��ة
ترشحه للمنصب ،مراهنًا في ذل��ك على
ّ
س �ي��رت��ه األك��ادي �م �ي��ة ال �غ �ن �ي��ة ،وي �ق��ول إن
ال��رأي املنطقي والطبيعي ه��و أن يصار
إل � ��ى ت �ع �ي�ين رئ� �ي ��س ج ��دي ��د ف ��ي م�ج�ل��س
ال� � ��وزراء م��ن ب�ي�ن  3م��رش�ح�ين يقترحهم
ع�م�ل�ي��ًا وزي� ��ر ال��وص��اي��ة ،وم ��ن ث��م يطبق
ال��رئ �ي��س ال �ج��دي��د ال �ق��ان��ون  66الخ�ت�ي��ار
العمداء الجدد.

باب التبانة ـ جبل محسن ...و«الفقر» ثالثهما
عبد الكافي الصمد
نصف سكان باب التبانة ـــــ جبل محسن
ف �ق��راء .ف �ق��راء م��ن «ال �ن��وع ال �ق��اس��ي» ،وال
ط ��اق ��ة ل �ه��م ع �ل��ى ت �ح �م��ل ن �ف �ق��ات ع�ي��ش
باهظة .نتيجة «غ�ي��ر س�ع�ي��دة» ،خرجت
بها الدراسة التي أجرتها جمعية تعاون
وتنمية وص�ح��ة ،بالتعاون م��ع برنامج
األمم املتحدة اإلنمائي وبلدية طرابلس
عن «صحة األسرة في باب التبانة ـــــ جبل
محسن» .ولتفصيل ه��ذا الفقر ،أظهرت
ال��دراس��ة أن « % 50.4م��ن األس��ر ال يزيد
دخ �ل �ه��ا ع �ل��ى  500أل ��ف ل �ي ��رة ،أي ال�ح��د
األدنى لألجور ،مقابل  %8على الصعيد
الوطني ،فيما تبلغ نسبة األسر التي ال
يتجاوز دخلها الثمانمئة ألف ليرة %82
مقابل  %28,5على الصعيد الوطني».
وقد انعكست معالم الفقر في املنطقتني
ع�ل��ى ال��واق ��ع ال �ت��رب��وي ،إذ ب�ل�غ��ت نسبة
األمية «عند السكان من عمر  10سنوات
وم ��ا ف ��وق  %13.1م�ق��اب��ل  %8,8وط�ن�ي��ًا،
ف�ي�م��ا ب�ل�غ��ت ن�س�ب��ة ال ��ذي ��ن ل ��م ي�ل�ت�ح�ق��وا
باملدرسة أو تركوها باكرًا  ،% 16.3وهو
الرقم األعلى في لبنان».
ً
وال يبدو الواقع الصحي أفضل حاال من
التربوي ،فنسبة «املشمولني في املنطقة
بأحد أشكال الضمان أو التأمني الخاص
بلغت  %19.4مقابل  %48على الصعيد
ال ��وط� �ن ��ي» .ك ��ل ه� ��ذا ف ��ي م �ق��اب��ل األع � ��داد
القليلة للمستوصفات ال�ت��ي تحصيها
أص��اب��ع ال �ي��د ال ��واح ��دة ،وال �ت��ي تستفيد
منها غالبية السكان .فعلى سبيل املثال،
يستفيد  %76من السكان من خدمات أحد
املستوصفات ،ال��ذي ي�ك��اد ي�ك��ون «امللجأ
شبه الوحيد ل�ه��م» .وبسبب ه��ذا ال��واق��ع،
تكثر أع ��داد ال��وف�ي��ات ،إذ بينت ال��دراس��ة
أن «نسبة وف�ي��ات األط �ف��ال دون الخمس
سنوات بلغت  53وفاة بني كل ألف» .وهذا
يعني أن ك��ل طفل ي��ول��د ف��ي ب��اب التبانة
ُم ّ
عرض للوفاة « 4مرات أكثر من أي طفل

يولد في بيروت وجبل لبنان».
لكن ،ماذا ينتج من الفقر وهذه األوضاع؟
تكشف الدراسة أن الفقر واألمية بالتالي
ي� ��زي� ��دان م� ��ن ن �س �ب��ة امل� �ت ��زوج�ي�ن ب ��اك� �رًا.
وت � �ع� � ّ�د م �ن �ط �ق��ة ب � ��اب ال �ت �ب ��ان ��ة امل �ن �ط �ق��ة
األول � ��ى ف ��ي ل �ب �ن��ان ال �ت��ي ت�ش�ه��د ظ��اه��رة
ال � ��زواج امل �ب �ك��ر ل�ل�ف�ت�ي��ات ،ق �ي��اس��ًا ببقية
امل �ن��اط��ق ،إذ إن « %9.9م��ن ال �ن �س��اء بني
ال�خ��ام�س��ة ع �ش��رة وال �ت��اس �ع��ة ع �ش��رة من

تخريج
 30عاملة
أط�ل�ق��ت جمعية ت �ع��اون وت�ن�م�ي��ة وصحة
ال� ��دراس� ��ة ع ��ن ص �ح��ة األس � ��ر ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
التبانة ـــــ جبل محسن في حفل تخريج 30
عاملة ومرشدة صحية خضعن لبرنامج
تدريب وتأهيل مكثف امتد ثالثة أشهر
(من آب إلى تشرين األول العام املاضي).
وق��د زرن خ�لال ه��ذه ال� ��دورة ،امل�م��ول��ة من
إس �ب� ُ�ان �ي��ا وإم� � ��ارة م��ون��اك��و ،ن �ح��و 2700
أس � ��رة ،ل�ت�ث�ق�ي�ف�ه��ن ب �ش��أن م��واض �ي��ع لها
صلة بمختلف القضايا الصحية األولية.
وواج � �ه ��ت ال� �ع ��ام�ل�ات خ�ل��ال إع� � ��داد ه��ذه
ال� ��دراس� ��ة ج �م �ل��ة ص� �ع ��وب ��ات ،وال س�ي�م��ا
«مسألة التعاطي مع بعض األس��ر» ،كما
ت�ش�ي��ر امل �ت �خ��رج��ة س �م��ر ب ��رك ��ات .وت�ش�ي��ر
إل��ى أن «ب�ع��ض األس��ر ك��ان��ت ت��رف��ض فتح
األبواب لنا ،وأخرى كانت تسألنا عن شو
جايبني إلهن معنا؟ فكنا نجيبهم :درهم
معرفة خير من  10حصص غذائية!».

ال�ع�م��ر م �ت��زوج��ات ،م��ا ي�ع� ّ�رض�ه��ن لحمل
مبكر (قبل اكتمال سن الثامنة عشرة)،
ومل �خ��اط��ر ال � � ��والدة ق �ب��ل األوان وال � ��وزن
املنخفض للمولود وال��والدة املتعسرة».
وعلى هذا الصعيد ،أظهرت الدراسة أن
« %15.8فقط من الحوامل يواظنب على
زي��ارة الطبيب بهدف ال��وق��اي��ة والكشف
امل�ب�ك��ر ع��ن امل�ش��اك��ل وال�ت��دخ��ل لعالجها،
فيما صرحت  %82من الحوامل بأنهن
ي �س �ت �ش��رن ال �ط �ب �ي��ب ف �ق ��ط ع �ن ��د ظ �ه��ور
ع ��وارض م��رض�ي��ة ،و %2.2ل��م يستشرن
الطبيب أبدًا».
م��ن ن��اح�ي��ة أخ� ��رى ،أظ �ه��رت ال ��دراس ��ة أن
�زوج�ي�ن ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة ب�ل�غ��ت
ن �س �ب��ة امل� �ت � ً
 %36م �ق ��ارن ��ة ب � � � �ـ %51,5ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د
ال��وط�ن��ي .ه��ذا م��ن الناحية االجتماعية،
أم ��ا اق �ت �ص��ادي��ًا «ف ��إن ك��ل ش�خ��ص ع��ام��ل
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ي�ع�ي��ل  3أش �خ��اص م��ن غير
ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ،وه � ��ي ال �ن �س �ب��ة األ ّع � �ل� ��ى ف��ي
ل�ب�ن��ان» ،ع�ل��ى أن «ال�ن�س��اء يمثلن %8.5
م��ن ال �ق��وة ال�ع��ام�ل��ة م�ق��اب��ل  %21كمعدل
وط� �ن ��ي» .وق ��د دف ��ع ه ��ذا األم� ��ر ال��دك �ت��ور
بشارة عيد ،رئيس الجمعية التي أجرت
ال��دراس��ة ،إل��ى الطلب م��ن أئ�م��ة املساجد
ف��ي املنطقة أن «يلفتوا ف��ي خطبهم إلى
أه�م�ي��ة دور امل ��رأة ال�ع��ام�ل��ة ف��ي اإلس�ل�ام،
وك��ان لتجاوب كثيرين منهم معنا أثره
اإلي� �ج ��اب ��ي ع �ل��ى ع �م �ل �ن��ا» .وب �ع �ي �دًا ع��ن
نتائج ال��دراس��ة ،أش��ار رئ�ي��س الجمعية
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ل �ت �ن �م �ي��ة ال �ط �ف ��ول ��ة امل �ب �ك��رة
الدكتور علي الزين إلى أن املنطقة تضم
نحو  47ألف نسمة ،يتوزعون على 8817
وحدة سكنية .أما متوسط حجم األسرة،
فيبلغ  5.3أف� ��راد ،فيما ي �ت��وزع السكان
ح�س��ب ال�ج�ن��س بنسبة  %50.6ل�ل��ذك��ور
مقابل  %49,4إناث .ثمة «حسنة» واحدة
وسط كل هذه املآسي ،وهي ّأن «املنطقة
تتميز بطابعها الفتي ،إذ ُيمثل السكان
دون الثالثني سنة ثلثي املقيمني ،مقابل
 48على الصعيد الوطني».

الخوري بحث إنشاء حاجز بحري في صيدا
بحث وزير البيئة ناظم الخوري ،ورئيس مجلس اإلنماء واإلعمار
نبيل الجسر ،إنشاء الحاجز البحري وردم البحر في صيدا .كذلك،
ناقش الخوري ورئيس اتحاد نقابات املصالح املستقلة ونقابة عمال
وموظفي مرفأ بيروت ،بشارة أسمر« ،األوضاع البيئية في مرفأ
بيروت وساحل األشرفية واملنت الشمالي ،ووجود معامل النفايات
وقنوات الصرف الصحي في نهر بيروت واملسلخ وسوق السمك».
وأضاف «طالبنا باعتماد املعايير البيئية في هذه األماكن وعدم رمي
النفايات أو تصريف املجارير باتجاه البحر ،ألن ذلك ينعكس سلبًا
على األوضاع الصحية للعاملني في املرفأ والقاطنني في املنطقة
املجاورة» ،الفتًا إلى «عقد جلسة عمل مع تحضير ملفات ملعالجتها
وتهيئة اإلطار النعقاد مؤتمر بيئي في مرفأ بيروت».

ّترو يضع ملف العودة في األولويات
وعد وزير املهجرين عالء الدين ترو بأن
«ملف عبيه والبنيه وعني درافيل سيكون
من أولى أولويات عملنا في املرحلة
املقبلة ،إلعادة الحياة الطبيعية لهذه
املنطقة وتعزيز مسيرة العيش املشترك.
لقد آن األوان إلعمار وترميم ما دمرته
الحرب وما طبعته على الحجر والبشر،
وكلنا أمل بأن إقفال ملف العودة مع هذا
املشروع يتكامالن حتى يبقى لبنان بلد
الرسالة وموطن التالقي والوئام ،وواحة خضراء تترعرع وتنمو فيها
قيم ومفاهيم اجتماعية وروحية دفعنا الغالي والرخيص في سبيل
املحافظة عليها».
كالم ترو جاء في افتتاح أعمال املؤتمر الذي نظمته وزارة املهجرين
وجمعية إحياء تراث عبيه والجامعة اللبنانية ـ ـ معهد الفنون الجميلة
والصندوق املركزي للمهجرين وبلدية عبيه ،تحت عنوان مؤتمر
«عودة عبيه الى تاريخها» ،في قاعة مؤسسة بيت اليتيم الدرزي في
عبيه ،في حضور وزيري املهجرين والثقافة عالء الدين ترو وغابي
ليون ،وعدد من املهتمني.

جمعية عمومية لألساتذة
املتعاقدين الثالثاء املقبل
عقدت اللجنة املركزية لألساتذة املتعاقدين في التعليم الثانوي
الرسمي اجتماعًا أمس ،لبحث أوضاع املتعاقدين .وقال رئيس اللجنة،
حمزة منصور ،إن اللجنة «ستعقد مؤتمرًا صحافيًا الثالثاء املقبل
في ثانوية عمر فروخ الرسمية ،تسبقه جمعية عمومية مخصصة
لعرض أوضاع املتعاقدين ومشاكلهم في الثانويات الرسمية ،وهي
تجديد العقود لجميع املتعاقدين للعام الدراسي املقبل ،واألخطاء
الضريبية املالية بحق املتعاقدين عن العام الدراسي  2009وضرورة
إرجاعها للجميع ،ولقاء اللجنة مع وزير التربية ،واستخالص موقف
نهائي وموحد ووحيد لحل أزمة املتعاقدين يخرجهم من دوامة
املآسي واملظالم».

ُ
«العزم والسعادة» تطلق نشاط األطفال الصيفي
أطلق القطاع االجتماعي في جمعية «العزم والسعادة» االجتماعية،
للسنة الخامسة على التوالي ،أنشطة نادي أطفال العزم الصيفي
الذي يضم أكثر من مئة طفل ،تتراوح أعمارهم بني  7و 13عامًا،
ويتضمن مجموعة من األنشطة التثقيفية والترفيهية للمشاركني.
وتهدف هذه األنشطة إلى «تنمية قدراتهم الفكرية والذهنية والسلوكية
واالجتماعية وتنشيطهم ،ومساعدتهم على التعبير عن أفكارهم
ومشاعرهم ،وتنمية روح التعاون والتضامن االجتماعي في ما
بينهم».
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