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تقرير

الخليجيون في لبنان بعد التحذيرات

 15ألفًا و %45سعوديون
هديل فرفور
نحو سبعة آالف ُمقيم سـعــودي في
لبنان لم ُيغادروا البلد بعد ،بحسب
إح ـ ـصـ ــاءات األمـ ـ ــن الـ ـع ــام الـلـبـنــانــي
(ل ـغــايــة  .)2017/11/13ووف ــق هــذه
اإلحصاءات ،يبلغ عدد رعايا مجلس
التعاون الخليجي في لبنان  15ألفًا
وُ 462مقيمًا ،نحو  45في املئة منهم
سعوديون ( 7071سعوديًا).
ّ
وتتوزع البقية على النحو اآلتي407 :
ُ
إماراتيني 897 ،قطريًا 710 ،عمانيني،
 5011كويتيًا ،و 1366بحرانيًا.
وبحسب املكتب اإلعالمي لألمن العام
الـلـبـنــانــي ،تـشـمــل ه ــذه اإلح ـص ــاءات
ُ
عـ ــدد امل ـق ـي ـمــن ف ــي ل ـب ـنــان ال ـقــادمــن
مـ ــن رعـ ــايـ ــا دول م ـج ـل ــس ال ـت ـع ــاون
الـخـلـيـجــي ال ــذي ــن ل ــم ي ـ ـغـ ــادروا بعد
لغاية  ،2017/11/13أي بعد انــدالع
األزمـ ـ ـ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ع ـق ــب اس ـت ـقــالــة
رئيس الحكومة سعد الحريري في
الرابع من الشهر الجاريّ ،وما تالها
مــن تصعيد س ـعــودي تـمــثــل بــدعــوة
ال ــرع ــاي ــا ال ـس ـع ــودي ــن إلـ ــى م ـغ ــادرة
لـبـنــان فـ ــورًا ف ــي ال ـتــاســع م ــن الشهر
َ
الـجــاري .كــذلــكُ ،س ِّجلت هــذه األرقــام
ب ـع ــد دعـ ـ ــوة ال ـك ــوي ــت رع ــاي ــاه ــا إل ــى
م ـغــادرة لـبـنــان ف ــورًا فــي الـتــاســع من
ال ـج ــاري أي ـضــا .عـلـمــا أن الكويتيني
املقيمني في لبنان ُيمثلون نحو 32
في املئة من مجمل رعايا دول مجلس
التعاون الخليجي (ثاني أكبر نسبة
من عدد الرعايا).
وكانت البحرين قد سبقت السعودية

والـ ـك ــوي ــت ف ــي دع ـ ــوة رع ــاي ــاه ــا إل ــى
مغادرة لبنان في الخامس من الشهر
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري .وبـ ـحـ ـس ــب اإلح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات،
ّ
ي ـشــكــل ال ــرع ــاي ــا ال ـب ـح ــران ـي ــون نحو
 8فــي امل ـئــة مــن مـجـمــل ع ــدد الــرعــايــا
الخليجيني.
ول ـي ــس م ـع ـلــومــا م ــا إذا ك ــان ــت ه ــذه
الـنـســب ق ــد انـخـفـضــت ف ــي األس ـبــوع
ال ــذي تــا ه ــذه اإلح ـصــائ ـيــات .كــذلــك
لـ ـي ــس واض ـ ـحـ ــا إذا مـ ــا ك ــان ــت ه ــذه
ُ
األرقام تشمل الرعايا املقيمني دائمًا
ف ــي لـبـنــان أو ال ـ ــزوار «املــوس ـم ـيــن»،
ّ
تتضمن
إذ إن ه ــذه اإلحـ ـص ــاءات ال
تفاصيل عن طبيعة تأشيرة الدخول
التي ُمنحت لهؤالء.
ُ
وتمنح لرعايا دول مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي (الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ال ـك ــوي ــت،
اإلمـ ـ ـ ــارات ،ال ـب ـحــريــن ،ق ـطــر ُ
وع ـم ــان)
تــأشـيــرة دخ ــول وإقــامــة مجانية في
ُ
مطار رفيق الحريري الــدولــي ،حيث
ّ
تــوشــح ج ـ ــوازات سـفــرهــم (م ــع أف ــراد
ع ــائ ــات ـه ــم وال ـع ــام ـل ــن ف ــي ال ـخــدمــة
املنزلية والسائقني املــرافـقــن ،شرط
أن ي ـكــون ال ـعــام ـلــون حــائــزيــن إقــامــة
ص ــالـ ـح ــة ف ـ ــي الـ ـبـ ـل ــد الـ ـ ـ ــذي يـنـتـمــي
إلـيــه رب العمل) بخاتم الــدخــول مع
عـ ـب ــارة «س ـت ــة أش ـ ـهـ ــر» ،م ـج ــان ــا ،فــي
املـطــار والــدوائــر واملــراكــز الحدودية.
وبحسب املوقع الرسمي لألمن العام
اللبنانيُ ،يمكن تمديد هــذه الفترة
حـتــى ال ـس ـنــة ،م ـجــانــا ،ل ــدى املــديــريــة
ال ـعــامــة لــأمــن ال ـع ــام (دائـ ـ ــرة الـعــرب
واألجـ ــانـ ــب) وف ـق ــا ل ــأص ــول املــرعـيــة
اإلجراء.

تصميم:
رامي عليان
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إغراق علوم «اللبنانية» بـأكثر من  120أستاذًا جديدًا؟
فاتن الحاج
الـحــديــث الــدائــر الـيــوم فــي أروق ــة كلية
ال ـع ـل ــوم ف ــي ال ـجــام ـعــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة هو
إغ ــراق الكلية بــأســاتــذة يـفــوق عددهم
حاجاتها األكــاديـمـيــة بكثير .بورصة
األع ــداد ترتفع يومًا بعد آخــر ،إذ قيل
ً
أوال إن عــدد املتعاقدين الجدد هو 90
أس ـ ـتـ ــاذًا ،وب ـع ــده ــا ت ـس ــرب ال ــرق ــم 101
أستاذ ،وباألمس صار العدد أكثر من
ّ ّ
 120أستاذًا .إل أن كل هذه األرقام بقيت

غير رسمية وغير موثقة ،لعدم إعالن
مجلس الوحدة نتائج اللجان العلمية
التي درســت ملفات املتعاقدين وعــدم
مرور امللف على مجلس الجامعة حتى
اآلن.
ل ـكــن ه ــذا األمـ ــر ل ــم يـمـنــع الـ ـت ــداول في
أن ال ـت ـع ــاق ــد م ــع «امل ـح ـظ ـي ــن ال ـج ــدد»
ً
ح ـص ــل فـ ـع ــا ،ك ـم ــا قـ ــال ل ـن ــا أك ـث ــر مــن
ّ
مـصــدر أكــادي ـمــي ،بــاعـتـبــار أن «عميد
الـكـلـيــة ب ـســام ب ـ ــدران أع ـطــى املــديــريــن
ال ـ ـضـ ــوء األخ ـ ـضـ ــر لـ ــدعـ ــوة األسـ ــاتـ ــذة

تشخص األنظار إلى مجلس الجامعة إلسقاط الصفقة قبل أن تسقط الكلية (أرشيف)

املنوي التعاقد معهم ،والبدء بتوزيع
الساعات التدريسية عليهم».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،اس ـت ـغــرب ب ـعــض أع ـضــاء
مجلس الوحدة ومنهم محمد صميلي،
رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ــراب ـط ــة
األســاتــذة املتفرغني ،هــذه «الشوشرة»
ال ـت ــي ت ـث ــار حـ ــول امل ـل ــف ق ـبــل إن ـج ــازه
نهائيًا وعرضه على مجلس الجامعة
ل ـن ـيــل امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ـيــه وف ـ ــق ال ـق ــوان ــن
املرعية اإلجراء ،ال سيما املرسوم 9084
ال ــذي يـحــدد أص ــول الـتـعــاقــد .صميلي
ق ــال لـ ـ «األخـ ـب ــار» إن امل ـلــف سـيـعــرض
حتمًا على مجلس الجامعة ...وقريبًا،
التصريح بأي رقم «فهذا ليس
رافضًا
ّ
من حقي» .إال أنه سأل الذين يتداولون
ب ــاألم ــر« :م ــن ق ــال لـكــم إن مــا تقولونه
صحيح؟ وهل لديكم مستند موقع من
مجلس الوحدة يثبت التعاقد مع هذا
العدد من األساتذة؟».
أس ــات ــذة مـتــابـعــون للملف لـفـتــوا إلــى
ّ
أن م ـج ـلــس ال ــوح ــدة اك ـت ـفــى ب ــدراس ــة
األس ـمــاء ول ــم يـنــاقــش تـقــاريــر اللجان
الـعـلـمـيــة املـتـعـلـقــة بــاملــرش ـحــن سلبًا
أو إي ـجــابــا ،بـمــا يـخــالــف امل ـ ــادة  6من
املـ ــرسـ ــوم  9084وال ـ ـتـ ــي تـ ـل ــزم عـمـيــد
الكلية بـعــرض التقارير على مجلس
الــوحــدة الت ـخــاذ الـتــوصـيــة النهائية،
بل إن العميد يجب أن يحيل ،بحسب
املرسوم نفسه ،التقارير املرفوعة من
ال ـل ـج ــان بـ ـج ــدول تــرت ـيــب وم ـفــاض ـلــة.
وه ــذا لــم يحصل ،كما أك ــدوا ،أو على
األقل فإن االتصاالت التي أجروها مع
أعضاء في مجلس الوحدة لم تفدهم
ّ
بذلك ،بل أكثر قيل لهم إن اجتماعات
ال ـل ـجــان الـعـلـمـيــة ف ــي ك ــل اخـتـصــاص
ل ــم تـنـعـقــد ب ـح ـضــور ثـلـثــي األع ـض ــاء،

ب ـح ـســب م ــا ت ـنــص ع ـل ـيــه املـ ـ ــادة  4من
املرسوم .9084
هؤالء األساتذة أبدوا خشيتهم من أن
يــؤدي اعتماد هــذا األسلوب إلــى جعل
التعاقد الجديد أمـرًا واقعًا تمامًا كما
جرى ،العام املاضي ،مع  17أستاذًا في
الفرع الرابع و 3في الفرع األول و 5في
الفرع الخامس.
اس ـت ـفــز هـ ــذا الـ ـك ــام صـمـيـلــي ف ـســارع
ً
لـشــرح حيثيات املـلــف قــائــا« :اإلع ــان
عــن الشواغر حصل فــي الـعــام املاضي

العميد أوعز إلى
المديرين إلدخال األساتذة
الجدد إلى القاعات
السابق حسن زين
أي في عهد العميد ّ
ً
الذي فوجئنا أنه كان مستعجال
الدين ّ
لدرجة أنه لم يشكل لجانًا علمية وفق
األصول القانونية أي بموافقة مجلس
ال ــوح ــدة ،وح ـصــل ن ـقــاش ج ــدي داخ ــل
املـجـلــس وج ــرى االت ـف ــاق عـلــى تطعيم
ّ
هذه اللجان بأساتذة آخرين ،إل أن زين
الــديــن لــم يـســر بــاالق ـتــراح ول ــم يعتمد
ال ـل ـجــان الـعـلـمـيــة املـنـقـحــة ب ــل الـلـجــان
األســاسـيــة الـتــي لــم تجتمع بحضور
ثلثي األعـضــاء ،ومــن ثــم نشر النتائج
التي تتضمن األسماء واالختصاصات
وال ـع ــام ــات ع ـلــى امل ــوق ــع االل ـك ـتــرونــي
لـلـكـلـيــة ،م ــا دف ــع مـجـلــس ال ــوح ــدة إلــى
إلـغــائـهــا ،أمــا مــا حصل أخـيـرًا فهو أن

ال ـل ـج ــان امل ـن ـق ـحــة ن ـف ـس ـهــا اسـتـكـمـلــت
دراسـ ــة املـلـفــات واخ ـت ــارت االش ـخــاص
امل ـنــوي الـتـعــاقــد مـعـهــم وفـقــا لــأصــول
القانونية والعلمية».
أحد املسؤولني في الجامعة برر تضخم
األع ـ ــداد ،بــالـحــاجــة إل ــى اخـتـصــاصــات
ن ــادرة وإل ــى خ ــروج ع ــدد مــن األســاتــذة
إلـ ــى ال ـت ـق ــاع ــد؛ ف ـي ـمــا ط ــال ــب األس ــات ــذة
املتضررون من "الصفقة" التحاصصية
بني القوى الحزبية بالكشف عن طبيعة
االخ ـت ـص ــاص ــات الـ ـن ــادرة وع ــن دراس ــة
إحصائية تظهر عدد املتقاعدين ،ورأوا
أن كـ ــام املـ ـس ــؤول ال ي ـع ــدو ك ــون ــه ذرًا
لـلــرمــاد فــي الـعـيــون إن لــم يـكــن لتبرير
م ـشــارك ـتــه ف ــي "ال ـص ـف ـق ــة" ال ـت ــي تــأخــذ
مسارها نحو التنفيذ لكونها حظيت
بإجماع أعضاء مجلس الكلية.
األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة س ـ ــأل ـ ــوا« :هـ ـ ــل ي ــأت ــي قـ ــرار
مجلس الوحدة بعلم ومباركة مجلس
ال ـج ــام ـع ــة ورئ ـي ـس ـه ــا ،وب ـم ـشــارك ـت ـهــم
فــي الـخـفــاء؟ أم أن موقع الــرئــاســة بات
ضـعـيـفــا ل ــدرج ــة ي ـجــري مـعـهــا تخطي
كل التعاميم التي صدرت عن الرئيس
فـ ــؤاد أيـ ــوب مـنــذ ال ـع ــام امل ــاض ــي وإل ــى
اليوم ال سيما التعميم  39الذي يدعو
فيه إلى احترام آليات التعاقد الجديد
بـحـســب أح ـك ــام امل ــرس ــوم 9084؟ وهــل
مواجهة الفساد والعمل على اإلصالح
فــي الجامعة هــو مـجــرد شـعــار يرفعه
الــرئ ـيــس وق ــد سـبـقــه إل ـيــه ال ـعــديــد من
رؤساء الجامعة السابقني؟».
أسئلة كثيرة يطرحها أساتذة الجامعة
اليوم وتبقى اإلجابة عليها رهن األيام
امل ـق ـب ـلــة ،ح ـيــث تـشـخــص األنـ ـظ ــار إلــى
مجلس الجامعة إلسقاط الصفقة قبل
أن تسقط الكلية.

