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مجتمع

قضية من يقود الجامعة اللبنانية؟ هل هو رئيس الجامعة وحده أم معه مجلس الجامعة والمجالس األكاديمية
ـوزراء الذي يصادر صالحيات الجامعة
والتمثيلية (مجلس الكلية ،الفرع ،القسم) مجتمعة؟ أم مجلس الـ ّ
واستقالليتها األكاديمية واإلدارية والمالية؟ أم الغيتوات الطائفية المتحكمة بمفاصل المؤسسة الوطنية؟

سجال حول
«صالحيات الرئيس»

أن أســاتــذة الجامعة هم من املوظفني
العامني ويخضعون لقانون الوظيفة
ال ـعــامــة ،وال يـجــوز لـهــم االم ـت ـنــاع عن
ت ـط ـب ـيــق ت ـع ـل ـي ـمــات وال ـ ـتـ ــزام قـ ـ ــرارات
صادرة عن جهات ال صفة رسمية لها
في الجامعة وال تدخل ضمن تراتبية
الهيئات املـنــوط بها إدارة الجامعة.
ودعا إلى التقيد بالتعاميم واملذكرات
والقرارات تحت طائلة مساءلة كل من
يمتنع عــن تطبيق الـتــدابـيــر اإلداري ــة
املتخذة .وسمح للمخاطبني من عمداء
ومديرين ،الذين يــرون أن التعليمات
تخالف نصًا تشريعيًا أو تنظيميًا،
بــاإلشــارة إلــى ذلــك خطيًا في مراسلة
مــوج ـهــة إل ــى رئ ــاس ــة ال ـجــام ـعــة الـتــي
س ـت ـت ـجــاوب م ــع أي مــاح ـظــة وتـعـيــد
النظر في أي تدبير يتبني صحة النقد
املوجه إليه.
ّ
املـ ـ ــذكـ ـ ــرة «ولـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت» بـ ـع ــض أسـ ــاتـ ــذة
الجامعة ،وال سيما النقابيون القدامى
ومن عاصر هذه الجامعة لوقت طويل
وان ـخــرط فــي «ن ـضــاالت ـهــا» .بالنسبة
إلــى املعترضني ،تـجــاوزت املــذكــرة كل
األع ـ ـ ـ ــراف األك ــاديـ ـمـ ـي ــة وخ ـصــوص ـيــة
األساتذة الجامعيني ،إذ ال وجود في
ق ــان ــون الـجــامـعــة ملـصـطـلــح «الـسـلـطــة
ّ
الــرئــاس ـيــة» ب ــل ل ـل ـصــاح ـيــات ،ث ــم إن
األستاذ الجامعي ليس موظفًا وليس
ناظرًا في مدرسة ابتدائية ،واملطلوب،
ك ـمــا ي ـق ــول ــون ،أن يـسـتـخــدم الــرئـيــس
ص ــاحـ ـي ــات ــه ف ـ ــي ال ـ ـقـ ــانـ ــون ف ـي ـح ـ ّـول
مـ ــن ي ــرت ـك ــب املـ ـخ ــالـ ـف ــات ال ـق ــان ــون ـي ــة
إل ـ ــى م ـج ـلــس ت ــأديـ ـب ــي ،ال أن ي ـصــدر

«اللبنانية»:
األمر لمن؟

فاتن الحاج
رئيس
فــي  20شـبــاط ال ـج ــاري ،خ ــرج
ّ
ال ـج ــام ـع ــة ف ـ ـ ــؤاد أيـ ـ ـ ــوب ،ل ـي ـق ــول إنـ ــه
الــرئ ـيــس اإلداري واألك ــادي ـم ــي األول
فــي الـجــامـعــة ،وإن ــه يـمـلــك ،بمقتضى

ال ـقــانــون ،السلطة الــرئــاسـيــة وسلطة
إصـ ـ ــدار ال ـت ـع ـل ـي ـمــات املـ ـل ــزم ــة ألف ـ ــراد
ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة فــي
الجامعة .وفــي مــذكــرة توجيهية إلى
عـ ـم ــداء ال ـ ــوح ـ ــدات ومـ ــديـ ــري الـ ـف ــروع
وامل ــراك ــز الـجــامـعـيــة ،أش ــار أي ــوب إلــى

األحزاب تتدخل
يشهد إضراب األساتذة غدًا خروقًا في أكثر من كلية ،وال سيما
بعد تدخل فاضح للمكاتب التربوية الحزبية ومسارعتها إلى
دعم األساتذة الرافضني لإلضراب ،ولرئاسة الجامعة على حد
سواء .فقد أصدرت األحزاب بيانات أعطى بعضها الحق للرئيس
في إصدار املذكرات التي يراها مالئمة لحسن سير العمل ،كما
فعل املكتب التربوي في التيار الوطني الحر .ودعت بيانات أخرى
إلى الحوار الهادئ والنقاش وإلى لقاء موسع بني املكاتب التربوية
لبحث مواضيع الخالف وإيجاد الوسائل املناسبة ملعالجتها ،كما
فعل بيان منظمة الشباب التقدمي .ورأى بيان مشترك للمكاتب
الـتــربــويــة فــي ح ــزب الـلــه وحــركــة أم ــل ،أن الــدعــوة إل ــى اإلض ــراب
تستلزم حـدًا من التوافق وامليثاقية إلنجاحها! وهــي خطوة ال
تليق باألستاذ الجامعي ،لكونها تستبطن دعوته إلى عدم التزام
النظام العام ولكونها تغطية ملخالفات حاصلة في الجامعة.

إضراب تحذيري لرابطة
األساتذة المتفرغين غدًا ضد
«تسلط» رئيس الجامعة
مذكرات وتعاميم يراقب فيها النقطة
والـفــاصـلــة (ف ــي إشـ ــارة إل ــى التعميم
رقــم  2الــذي يلزم األســاتــذة بالتوقيع
الـشـكـلــي ع ـلــى دف ــات ــر ال ـح ـض ــور) ،بل
مراقبة الفاعل واملفعول به.

عصام خليفة :استقالة الرئيس

ّ
رد الفعل األول على مــذكــرة الرئيس
جاء من النقابي املتقاعد عصام خليفة
ال ــذي أع ـ ّـد مـطــالـعــة بــاســم «األس ــات ــذة
امل ـس ـت ـق ـلــون ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون» ،دعــا
فيها إلى وقف مفاعيل املذكرة وفتح
معركة مواجهة شاملة تـشــارك فيها

يؤكد المعترضون أن ال وجود في قانون الجامعة
لمصطلح «السلطة الرئاسية» (هيثم الموسوي)

رابطة األساتذة واملجالس األكاديمية
واألس ــات ــذة وال ـطــاب ووزي ــر التربية
للمطالبة باستقالة أيوب لقصوره عن
إدارة الجامعة ،وللخلل الــذي يعاني
مـنــه مـلـفــه األك ــادي ـم ــي ولـلـمـمــارســات
املخالفة للقوانني الداخلية ومضمون
الشرع الدولية.
خليفة وص ــف املــذكــرة بـ«العجيبة»،
لكونها تناقض روحية املشترع حني
شـ ّـدد في املــادة  9من قانون الجامعة
( )67/75ع ـل ــى الـ ـقـ ـي ــادة ال ـج ـمــاع ـيــة

فـ ــي إدارة ال ـج ــام ـع ــة ع ـب ــر امل ـج ــال ــس
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ،وأن ال س ـل ـط ــة م ـلــزمــة
ل ـل ـه ـي ـئــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة س ـ ــوى الـسـلـطــة
النابعة من القوانني واألنظمة املرعية
اإلجراء وقرارات املجالس.
ّ
وذكر خليفة في اتصال مع «األخبار»
ّ
رئيس الجامعة بأن األساتذة ليسوا
م ــوظـ ـف ــن ،ب ــدل ـي ــل االجـ ـتـ ـه ــاد الـ ــذي
قدمه املرجع القانوني إدمــون نعيم
عــام  ،1964والــذي يقر بعدم تطبيق
املـ ــادة  15مــن قــانــون املــوظـفــن على

تقرير

القاع عطشى بسبب نزاع قانوني!
بلدة القاع في البقاع الشمالي
عطشى ،والسبب ...نزاع قانوني .أهالي
البلدة الحدودية محرومون المياه،
ليس بسبب ضعف مصادرها ومشكلة
الكهرباء فحسب ،بل بسبب نزاع قانوني
على إدارة شؤون المياه
رامح حمية
فـ ــي  ،2015أص ـ ـ ـ ــدرت م ــؤس ـس ــة م ـيــاه
ال ـب ـق ــاع قـ ـ ــرارًا ح ـمــل ال ــرق ــم /1010ص
يطلب من مؤسسة كهرباء لبنان قطع
التيار الكهربائي عــن بئر املـيــاه التي
تغذي بلدة القاع في البقاع الشمالي،
بسبب «امـتـنــاع املستفيدين عــن دفــع
االش ـت ــراك ــات املـسـتـحـقــة عـلـيـهــم» .هــذا
فــي ال ـظــاهــر .ل ـكــن ،ضـمـنــا ،ك ــان ال ـقــرار
م ـحــاولــة م ــن املــؤس ـســة لـلـضـغــط على
«لـجـنــة إدارة واسـتـثـمــار م ـيــاه الشفة

ف ــي الـ ـق ــاع» لـلـتـنـحــي ع ــن إدارة امل ـيــاه
وتــوزي ـع ـهــا ف ــي ال ـب ـلــدة .آت ــى الـتـهــديــد
ثماره لــدى القاعيني من دون أن يؤثر
في اللجنة ،فسارع األهالي إلى «قطع»
اشتراكات جديدة لــدى املؤسسة ،ظنًا
مـنـهــم أن ـهــا سـتــوفــر لـهــم امل ـي ــاه بنحو
ـاف بـعــد أن تـتــولــى الـجـبــايــة وإدارة
كـ ٍ
اآلبــار ومحطات الضخ .لكن حسابات
الحقل لم تتطابق مع حسابات البيدر،
إذ ال ي ـ ــزال أهـ ــالـ ــي الـ ـبـ ـل ــدة ي ـش ـت ــرون
صهاريج املياه« .البلدة عطشى بسبب
نزاع قانوني .واألنكى أن بعضنا يدفع
فــاتــورتــي اش ـت ــراك :واح ــدة للمؤسسة
وثــان ـيــة ل ـل ـج ـنــة» ،ع ـلــى م ــا ي ـقــول أحــد
أبناء البلدة طوني مطر.
ّ
م ـ ـص ـ ــدر ف ـ ـ ــي مـ ــؤس ـ ـسـ ــة املـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاه أك ـ ـ ــد
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن م ـص ــادر امل ـي ــاه لـلـقــاع
«كافية في حال توافر آلية عمل جدية
وض ـب ــط ال ـ ـهـ ــدر» .يـ ـع ـ ّـدد ع ــوائ ــق ع ــدة
ت ـح ــول دون تــوف ـيــر م ـي ــاه ال ـش ـفــة فــي
البلدة ،من بينها مشكلة الكهرباء ،لكن
«أهمها إصــرار لجنة إدارة واستثمار

مياه الشفة على عدم التنحي عن إدارة
ملف املياه وفــرض قــرارات وأعمال في
البلدة وتوظيف أشخاص ملصلحتها،
رغـ ــم وج ـ ــود قـ ـ ــرارات ب ـح ـل ـهــا» .ول ـفــت
إل ــى أن املــؤسـســة تعمل عـلــى معالجة

املشكلة قضائيًا وعبر األجهزة األمنية.
ال يـخـفــي رئ ـي ــس ب ـلــديــة ال ـق ــاع بشير
مـطــر اس ـت ـيــاءه مــن «ال ـ ـبـ ــازارات» الـتــي
يـخـضــع لـهــا األه ــال ــي نتيجة الـصــراع
بــن املــؤسـســة والـلـجـنــة .يلفت إل ــى أن

املؤسسة وضعت يدها على الكهرباء
واآلبـ ـ ـ ـ ــار واملـ ـحـ ـط ــات ل ـت ــوف ـي ــر املـ ـي ــاه،
«ل ـك ـن ـهــا ل ــم ت ـض ـبــط الـ ـه ــدر ولـ ــم تضم
موظفي اللجنة إلــى مــاكـهــا ،ودخلت
في مشاكل مع رئيس اللجنة ،وال يزال

البداية في 1972
لجان إدارة واستثمار املياه تهدف ،كما يشير اسمها،
الى إدارة واستثمار مياه الشرب الواقعة في نطاق كل
منها وتوزيعها ضمن النطاق .وهــي ُاسست بموجب
امل ــرس ــوم الــرقــم  4537تــاريــخ  15كــانــون األول 1972
املتعلق بتنظيم املصالح املستقلة ملياه الـشــرب ،وجــاء
فــي مــادتــه األولـ ــى« :تـتــولــى املـصــالــح املستقلة املنشأة
بـمــوجــب م ـش ــروع ال ـقــانــون املـعـجــل امل ــوض ــوع مــوضــع
التنفيذ بــاملــرســوم الــرقــم  3275تــاريــخ .»1972/5/24
شكلت في البقاع العديد من اللجان إلدارة مياه الشرب

إمــا بـقــرارات صــادرة عن وزراء الطاقة واملياه أو املدير
الـعــام لالستثمار .وأص ــدرت مؤسسة مياه البقاع في
 2006/7/3قرارًا بوقف عمل اللجان املائية ضمن نطاق
املؤسسة ونقل الحقوق والواجبات والعاملني فيها الى
املؤسسة .إال أن مؤسسة مياه البقاع ،بحسب رئيس
لجنة إدارة واستثمار مياه الشرب في القاع عيد مطر،
«ل ــم تـضــم املــوظـفــن ال ــى مــاكـهــا ،ووض ـعــت يــدهــا على
املـحـطــات وامل ـن ـشــآت وامل ـحــركــات وامل ـض ـخــات مــن دون
عملية تسليم وتسلم مستوفية للشروط القانونية».

