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جامعات

مأزق الجامعة اللبنانية

السياسيون
ّ
يقوّمون األساتذة

جامعة الدولة اللبنانية
ال تدار بالتدخل السياسي
والتعاقد الوظيفي ،هذا ما
يؤكده رئيس الجامعة د.
عدنان السيد حسني تعليقًا
على البازار الذي دخلت فيه
ملفات الجامعة .وبينما
ارتفعت بورصة أسماء
املرشحني للتفرغ إلى 1100
أستاذ بهدف التمييع
السياسي وتفخيخ امللفات،
ثمة معلومات عن اتجاه إلقرار
ملف بتفريغ  200اسم ،أو
طرح باستبدال التفرغ برفع
أجر ساعة التعاقد

فاتن الحاج
اللبنانية
لو كان هناك مجلس للجامعة
ّ
مل��ا ت�ج��رأ وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة ع�ل��ى ال �ق��ول إن��ه
يفاوض األفرقاء السياسيني لبت ملفات
أكاديمية بامتياز ،مثل تعيني العمداء
وت �ف��رغ األس ��ات ��ذة امل �ت �ع��اق��دي��ن .ل��و ك��ان
ه �ن��اك م�ج�ل��س ل�ل�ج��ام�ع��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ملا
ت �ج��رأت أي ق��وة س�ي��اس�ي��ة ،س ��واء ح��زب
الكتائب أو غيره ،على اشتراط االطالع
ع �ل��ى ت �ف��اص �ي��ل امل �ل ��ف األك ��ادي� �م ��ي ق�ب��ل
ال�س�ي��ر ب ��ه ،ب�ح�ج��ة ال�ت��أك��د م��ن استيفاء
األساتذة املتعاقدين مواصفات التفرغ
وش��روط��ه .فالتدخل السياسي السافر
في ملفات الجامعة بلغ حدًا من الوقاحة
كي يخرج النائب سامي الجميل ويطلب
م��ن ال��وزي��ر استضافة وف��د كتائبي في
م�ك��ات��ب ال � ��وزارة ت�ك��ون مهمته م��راج�ع��ة
األس �م��اء ،وأن ي�ق��ول م �س��ؤول األس��ات��ذة
الجامعيني ف��ي ال�ح��زب د .روي األسمر
ّ
إن «مطلب ال�ح��زب الوحيد ه��و االط�لاع
على امللفات ،ال من باب تقويم األساتذة،
ب��ل ل�ل�ت��دق�ي��ق ف��ي م��ا إذا ك��ان��ت األس �م��اء
املطروحة تتمتع باملواصفات وموجودة
في كلياتها ولديها الشهادات الالزمة!».
م � � � ّ�رة ج� ��دي� ��دة ه� ��ي ق �ض �ي��ة اس �ت �ق�لال �ي��ة
املؤسسة األكاديمية وتطبيق املعايير
ً
ال�ق��ان��ون�ي��ة واألك��ادي �م �ي��ة ف�ي�ه��ا ب ��دال من
ب��ورص��ة األس �م��اء واألرق � ��ام وال�ح�ص��ص
ال �س �ي��اس �ي��ة وال �ط ��ائ �ف �ي ��ة .وم � ��ا ارت� �ف ��اع
ال �ب��ورص��ة ل�ت�ص��ل إل ��ى  1100أس �ت��اذ إال
ل�ل�ت�م�ي�ي��ع ال �س �ي��اس��ي وت�ف�خ�ي��خ امل�ل�ف��ات
وع � ��دم إق � ��راره � ��ا ،ت �م��ام��ًا ك �م��ا ال�ت�م�ي�ي��ع
ال � �ح� ��اص� ��ل ف � ��ي م� �ل ��ف س �ل �س �ل ��ة ال ��رت ��ب
ّ
وال ��روات ��ب .ب��ل إن امل �ع �ل��وم��ات ت �ق��ول إن

يبلغ عدد
األساتذة
املتعاقدين
 4200أستاذ
(مروان بو
حيدر)

ال�س�ي�ن��اري��وات امل��راف�ق��ة للسلسلة لجهة
رب �ط �ه��ا ب �م �ش��اري��ع ال �ت �ع��اق��د ال��وظ �ي �ف��ي
تتكرر هي نفسها في الجامعة .ثمة طرح
خفي تحمله ال�ق��وى السياسية ويعبر
عنه رئيس كتلة املستقبل النيابية فؤاد
السنيورة وهو يقضي بعدم إقرار ملف

ال �ت �ف��رغ ،م �ق��اب��ل زي � ��ادة  %40ع �ل��ى أج��ر
س��اع��ة ال�ت�ع��اق��د ،ب�ك��ل م��ا يعني ذل��ك من
قضاء على ديمومة العمل واالستقرار
ال��وظ�ي�ف��ي م��ن ج�ه��ة ،واالن �ق �ض��اض على
الحقوق ف��ي الحصول على الضمانات
ال� �ص� �ح� �ي ��ة واالج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وت �ق �ل �ي��ص

الرواتب التقاعدية من جهة ثانية.
ويسعى هذا الطرح إلى تكريس معادلة
أن يكون  %70م��ن األس��ات��ذة متعاقدين
و %30في التفرغ وامل�لاك ،بخالف نظام
ال �ج��ام �ع��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال� ��ذي ي �ن��ص على
أن يكون  %80م��ن األس��ات��ذة ف��ي التفرغ

تقرير

«نحن عائدون» :مجمّع لالجئين في عرسال
إيفا الشوفي
معاناة الالجئني ال�س��وري�ين مستمرة في
ٌ
ل �ب �ن��ان .ه��ي م �ع��ان��اة مل �ح��اول��ة ت��أم�ي�ن ح� ًّ�د
أدن ��ى م��ن ع�ي��ش ي�م�ن��ع ع�ن�ه��م ش�ب��ح امل��وت
الذي هربوا منه .بعدما ُد ّمرت منازلهم في
سوريا ،لجأوا إلى خيمة لم تحتمل أيضًا
وج��وده��م فهوت ف��وق رؤوس�ه��م ف��ي فصل
ال �ش �ت��اء .م�ع�ظ��م ه ��ؤالء ال ي��ري��دون ال�ب�ق��اء
هنا .يريدون العودة إلى حجارة منازلهم
املدمرة بأسرع وق��ت« .ض��د الخيمة وضد
البيت اإلسمنتي» ،من هذا املنطلق برزت
ّ
مجمع «نحن عائدون» ،الذي يجمع
فكرة
ما بني تأمني عيش الئ��ق وكريم لالجئني
ال� �س ��وري�ي�ن ،وال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى ال ��رغ �ب ��ة ف��ي
ال �ع��ودة إل��ى ب�ل��ده��م ،ب�ع��دم��ا ك�ث��ر الحديث
أخ� �ي� �رًا ع ��ن ال� �ت ��وط�ي�ن« .ن� �ح ��ن ع� ��ائ� ��دون»،
ع�ب��ارة ع��ن م�ش��روع تنفذه «هيئة اإلغ��اث��ة
اإلن�س��ان �ي��ة ال��دول �ي��ة» ،وي��رت �ك��ز ع�ل��ى ب�ن��اء
« 162ك��اراف��ان» (بيت متنقل) ف��ي عرسال
ً
لتنشئ مجمعًا سكنيًا متنقال لالجئني
اّ
هناك ،إل أن املشروع ال ينتهي هنا ،فمع
انتهاء األزمة في سوريا ينتقل الالجئون
بكرافاناتهم إل��ى سوريا ،ألن��ه من املرجح
أن ت�ك��ون م�ن��ازل�ه��م م� ّ
�دم��رة ،م��ا يخفف من
ع ��بء ال �ب�ح��ث ع��ن س �ك��ن ب��دي��ل ف��ي ال�ف�ت��رة
ّ
األولى .وتؤكد املديرة اإلقليمية للمشروع
ّ
ه��دى األت��اس��ي أن «امل �ش��روع ج��اء نتيجة
لوضع املخيمات املزري ،الذي يمنع أبسط

مستلزمات العيش الكريم لالجئ».
ُ
ت �ع ��د ع ��رس ��ال أك �ب ��ر ت �ج� ّ�م��ع ل�ل�اج �ئ�ي�ن ف��ي
ل �ب �ن��ان ،إذ إن �ه��ا ت � ��ؤوي  100أل� ��ف الج ��ئ،
م��ا ي�م�ث��ل أك �ث��ر م��ن ض �ع��ف س �ك��ان ال�ب�ل��دة
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،ال��ذي��ن يبلغ ع��دده��م  40أل�ف��ا.
ّ
ي��ت�س��ع امل�ج� ّ�م��ع ل�ح��وال��ى  970شخصًا في
ّ
امل ��رح �ل ��ة األول� � � ��ى ،م ��ع إم �ك��ان �ي� ً�ة ال �ت��وس��ع
ف ��ي امل� ��راح� ��ل ال�ل�اح� �ق ��ة ،إض� ��اف� ��ة إل� ��ى ذل��ك
ف �ع��رس��ال م�ن�ط�ق��ة ن��ائ �ي��ة وب �ع �ي��دة ،تفتقر
إلى فرص العمل ،وتعاني ضعف النشاط
االقتصادي ،لذلك من الصعب على الالجئ
ً ّ
أن يجد عمال يمكنه م��ن تحسني وضعه،

ورشة بناء
الكرافانات
في عرسال
(األخبار)

وبالتالي م��ورده الوحيد ه��و املساعدات.
م��ن ه�ن��ا ت�ب��رز ال�ف�ك��رة ال�ث��ان�ي��ة ال�ت��ي يقوم
عليها املشروع ،والتي تدعو إلى أن يكون
اّ
ك ��ل ش �خ��ص م �ن �ت �ج��ًا ،وأل ي �ع �ت �م��د ع�ل��ى
املساعدات الخارجية .فاختيار الالجئني
ّ
املجمع يقوم على
الذين سيسكنون داخل
ُ
ش��رط أس��اس��ي ه��و ال�ع�م��ل ،إذ ي�م�ن��ع على
ق��اط�ن��ي امل�ج� ّ�م��ع أن ي�ت�ل�ق��وا أي م�س��اع��دت،
وف ��ي امل �ق��اب��ل ت �ق��وم ال�ه�ي�ئ��ة ب�ت��وف�ي��ر 162
ف��رص��ة ع�م��ل ل �ه��ؤالء (أي ف��رص��ة ع�م��ل لكل
ع��ائ�ل��ة) داخ��ل م�ن�ش��آت امل�ج�م��ع بمعاشات
ت �ت��راوح ب�ي�ن  400و 500دوالر .ف��امل�ج� ّ�م��ع

لمدة
استئجرت األرض ّ
 5سنوات وتبلغ كلفة
المجمع  980ألف دوالر

هو مجتمع متكامل يحتوي على مدرسة
تشمل جميع املراحل التعليمية ،ويمكنها
اس�ت�ي�ع��اب  1000ط��ال��ب س ��وري م��ن داخ��ل
ّ
املجمع خالل  3دوامات ،كما يضم
وخارج
مستوصفا يتألف م��ن  4ع �ي��اداتً :أطفال،
أس � �ن� ��ان ،ن �س��ائ��ي وداخ � �ل� ��ي ،إض� ��اف� ��ة إل��ى
مسجد ومركز تدريب مهني كبير ،للذين
أن �ه��وا دراس�ت�ه��م ال�ث��ان��وي��ة .تبلغ مساحة
امل �ج� ّ�م��ع  10آالف م �ت��ر م ��رب ��ع ،وق ��د ج��رى
اس �ت �ئ �ج��ار األرض مل� � ّ�دة  5س� �ن ��وات ،فيما
تبلغ الكلفة الكاملة للمجمع نحو  980ألف
دوالر .لكل فكرة في املشروع أبعاد جديرة
ب��االه �ت �م��ام .ت�ل�ف��ت ه ��دى األت��اس��ي إل ��ى أن
«ف ��رض ال�ع�م��ل واإلن �ت��اج ش��رط��ا رئيسيا،
وت��أم�ين عيش الئ��ق ،ي��ؤدي��ان إل��ى تخفيف
املشاكل واالحتقان الناتجني عن الضغط
االق� �ت� �ص ��ادي وال �ن �ف �س��ي ل� ��دى ال�ل�اج �ئ�ي�ن،
ّ
ووجود مدرسة يزيد نسبة الوعي ،ويمكن
األطفال من إكمال دراستهم وعدم تضييع
م �س �ت �ق �ب �ل �ه��م ال �ت �ع �ل �ي �م��ي ب �س �ب��ب األزم� � ��ة،
واملستوصف يؤمن السالمة الصحية ،أما
ّ
التطرف
املسجد ،فيرمي إلى التخفيف من
الديني املنتشر بني أوساط الالجئني».
أنهت الهيئة بناء ّ الهيكل الخارجي ل�ـ100
كارافان ،ومن املتوقع أن ُيفتتح املجمع بعد
حوالى شهرين ،إثر انجاز جميع اإلمدادات
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وال�ص�ح�ي��ة .ت��رف��ض األت��اس��ي
م��ا أعلنه وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ج �ب��ران باسيل
ّ
أم��س ،ع��ن أن أي محاولة إلق��ام��ة مخيمات

