االثنين  26شباط  2018العدد 3405

مجتمع

11

أسئلة «أزلية» مطروحة منذ ما بعد الحرب األهلية ،لكنها تطل برأسها في كل مرة يحتدم السجال بين المكونات
السياسية واألكاديمية داخل الجامعة وخارجها .الجواب ببساطة :الجامعة اللبنانية بال قيادة ،أو هذا ما يقوله
أساتذة ونقابيون في مقاربة أزمة صرح تربوي سقطت فيه سلطة القانون لتحل مكانها «سلطات» أخرى
لــأونـيـسـكــو وم ــا ورد ف ــي ال ـف ـقــرة 6
ّ
بأن التدريس في التعليم العالي َ
يع ّد
مهنة ،وهو نوع من الخدمة العامة،
وأن الحكومة اللبنانية وافقت على
تــوص ـيــات األونـيـسـكــو وأص ـبــح لها
املفعول الــذي يعلو على القانون ،إذ
ّ
ورد فــي امل ــادة أن «املنظمات املمثلة
لهيئات التدريس ينبغي أن تشترك
مع سائر أصحاب الشأن واألطــراف
املعنية في تحديد سياسات التعليم
ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــي» .وف ـ ـي ـ ـمـ ــا أيـ ـ ـ ــد اإلصـ ـ ـ ــاح
واالنـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــاط ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ،رأى
أن امل ـ ــذك ـ ــرة ت ـن ـط ــوي ع ـل ــى تــره ـيــب
وإخ ـ ـض ـ ــاع وان ـ ـت ـ ـقـ ــام ،ول ـ ـيـ ــس عـلــى
تحسني األداء األكاديمي.

رابطة األساتذة :مذكرة صدامية

أس ــات ــذة ال ـجــام ـعــة .االج ـت ـه ــاد واف ــق
عليه مجلس الجامعة يومها وتبناه
مـجـلــس ال ـخــدمــة امل ــدن ـي ــة ،وق ــد جــاء
على خلفية شكوى رئيس الجامعة
آنـ ــذاك ،ف ــؤاد اف ــرام الـبـسـتــانــي ،بحق
م ــدي ــر م ـع ـهــد الـ ـعـ ـل ــوم االج ـت ـمــاع ـيــة
ق ـي ـصــر نـ ـص ــر ،ب ـس ـبــب ك ـت ــاب ــة م ـقــال
ون ـ ـ ـشـ ـ ــره .امل ـ ـ ـ ـ ــادة  15م ـ ــن املـ ــرسـ ــوم
االش ـت ــراع ــي ( 112ن ـظ ــام املــوظ ـفــن)
الصادر في  ،1959/6/12تحظر على
املوظف في القطاع العام «االنضمام

ّ
املهنية»
إلــى املنظمات أو النقابات
(البند  ،)2و«اإلض ــراب عن العمل أو
ال ـت ـحــريــض ع ـلــى اإلض ـ ـ ــراب» (الـبـنــد
 ،)3و«تـنـظـيــم ال ـعــرائــض الجماعية
امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ــوظ ـي ـف ــة أو االش ـ ـتـ ــراك
فــي تنظيمها مهما كــانــت األسـبــاب
وال ــدواف ــع» (الـبـنــد  .)9خليفة يشير
ّ
إلى أن الكالم على السلطة األحادية
لم يسبق له مثيل في تاريخ الجامعة
التي «تعيش أســوأ أيامها» .وأشــار
الـ ــى امل ـ ـ ــادة  3م ــن ال ـش ــرع ــة ال ــدول ـي ــة

لــم تتأخر رابـطــة األســاتــذة فــي تلبية
ن ـ ـ ــداء خ ـل ـي ـف ــة ،ف ــأع ـل ـن ــت ع ـل ــى ال ـف ــور
إض ــراب ــا تـحــذيــريــا «إصــاح ـيــا» ليوم
واح ـ ــد ،غ ـ ـدًا ،ص ــون ــا ل ـكــرامــة األس ـت ــاذ
الجامعي وحماية لخصوصيته.
لكن ِمــن أســاتــذة الجامعة َمــن ليس
مـقـتـنـعــا بـ ــأن هـ ــذه األداة الـنـقــابـيــة،
ب ـتــرك ـي ـب ـت ـهــا الـ ـح ــالـ ـي ــة الـ ـت ــي تـضــم
ك ـ ــل م ـ ـكـ ــونـ ــات الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،م ـس ـت ـعــدة
ً
ف ـ ـعـ ــا ل ـل ـم ــواج ـه ــة م ـ ــن أجـ ـ ــل ع ـ ــودة
الديموقراطية إلى الجامعة من خالل
تـفـعـيــل ع ـمــل امل ـجــالــس األكــادي ـم ـيــة،
ووقــف مخالفات العمداء واملديرين
املسنودين مــن األح ــزاب السياسية،
وأن تحركها لن يتجاوز رفع العتب.
هــؤالء يـســألــون« :هــل الــرابـطــة قــادرة
عـ ـل ــى مـ ـن ــع الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ب ــاالسـ ـتـ ـف ــراد
بالقرار وهــو في األســاس يفعل ذلك
نـتـيـجــة ض ـغ ــوط ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
املتنوعة إلمرار محاصصاتها؟».
ي ـن ـف ــي رئ ـ ـيـ ــس ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
ل ـلــراب ـطــة مـحـمــد صـمـيـلــي أن تـكــون
الرابطة قد انقسمت في ما بينها في
شــأن الــرد على مذكرة الرئيس ،لكن
حصل تباين بــن الـقــوى السياسية
على موقف اإلضراب .صميلي يؤكد
خصوصية األس ـتــاذ الـجــامـعــي ،وال
سيما أن قانون االنتخابات يسمح
له وحــده من دون املوظفني اآلخرين
بالترشح لالنتخابات النيابية من
غير االستقالة من املنصب األكاديمي
بكل ما يعني ذلك من حرية التعاطي
بكل األمور الوطنية والسياسية.
ل ـكــن ه ــل تـسـتـطـيــع ال ــراب ـط ــة ال ــذه ــاب
إل ــى اإلض ـ ــراب م ــن دون الـ ـع ــودة إلــى
الجمعيات العمومية؟ يجيب« :طبعًا،

رئاسة الجامعة:
ضبط االنتظام العام
رئـيــس الجامعة ف ــؤاد أي ــوب رفــض فــي اتـصــال مــع «األخ ـب ــار» التصريح بأي
موقف أو الدخول في السجال الدائر في الجامعة .لكن مصادر الرئاسة ترى
ّ
أن املصطلحات املستخدمة في املذكرة ،وال سيما «السلطة الرئاسية» هي من
ال ـقــانــون اإلداري ال ـع ــام ول ـيــس فـقــط م ــن قــوانــن
ال ـجــام ـعــة .فــرئ ـيــس ال ـجــام ـعــة ه ــو رئ ـيــس الهيئة
التعليمية ،والهدف من املذكرة جعل الجامعة إدارة
واح ــدة منتظمة لـهــا أص ــول وق ــواع ــد ،فــا يجوز
لعميد أو مــديــر أن يـلـتــزمــا تعليمات شخصية
سياسية أو حزبية وأن ال يستجيبا لتعليمات
الــرئـيــس األكــاديـمــي للجامعة .وتـســأل املـصــادر:
مثال ّأل يكون هناك انتظام عــام في
«هــل يجوز ً
وأل تـكــون هـنــاك مـعــايـيــر مــوحــدة بني
الـجــامـعــة ّ
الكليات تظهر الحقائق بطريقة شفافة ،وترفع
الـغــن عــن املــؤسـســة فــي مــا لــو تعرضت للمساءلة؟ أال يجب أن يـكــون لدينا
ّ
داتا موثقة عن كل األعمال في الجامعة؟» .هنا تقول املصادر إن ورقة ضبط
مثال هي وثيقة تحمي األستاذ الجامعي من التساؤالت.
الحضور في الجامعة ً
تـسـتــدرك« :مطلوب إع ــادة هيكلة األم ــور ،فالجامعة مؤسسة كبرى وحاجة
وطنية وال يمكن أن تستقطب الناس إال بالتخطيط».

اإلض ــراب الـتـحــذيــري لـيــوم أو يومني
ال ي ـح ـت ــاج إلـ ــى ج ـم ـع ـيــات ع ـمــوم ـيــة،
فـقــط اإلض ـ ــراب املـفـتــوح يتطلب هــذه
ال ـج ـم ـع ـيــات لـ ــدى اع ــان ــه أو ال ـع ــودة
عنه».
املـ ــذكـ ــرة ،ك ـم ــا يـ ـق ــول بـ ـي ــان ال ــراب ـط ــة،
خـ ـ ــرجـ ـ ــت ع ـ ـ ــن أدب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات الـ ـتـ ـخ ــاط ــب
والـ ـت ــواص ــل ب ــن أهـ ــل ال ـج ــام ـع ــة ،وال
س ـي ـم ــا حـ ــن ت ـح ــدث ــت عـ ــن «ال ـس ـل ـطــة
الرئاسية» ،وهو مصطلح غير مألوف
فـ ــي قـ ــوانـ ــن الـ ـج ــامـ ـع ــة وأن ـظ ـم ـت ـه ــا،
ف ــامل ـص ـط ـل ــح الـ ــدق ـ ـيـ ــق ،امل ـع ـت ـم ــد هــو
«الـ ـص ــاحـ ـي ــات» ،س ـ ــواء ل ـلــرئ ـيــس أو
للمجالس األكــاديـمـيــة عـلــى مختلف
أنواعها وتراتبيتها.
أم ــا فــي امل ـض ـمــون ،فـقــد أت ــت امل ــذك ــرة،
ب ـح ـســب ال ــرابـ ـط ــة ،ف ــي س ـي ــاق يـمـعــن

ف ــي ض ــرب صــدق ـيــة أس ـت ــاذ الـجــامـعــة
ورسـ ــال ـ ـتـ ــه ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة وال ـب ـح ـث ـي ــة
وامل ـج ـت ـم ـع ـيــة وح ـص ــر دوره ف ــي أنــه
مجرد مــرؤوس غايته إرضــاء رئيسه
وت ـن ـف ـيــذ أوام ـ ـ ـ ــره .ورأت ال ــرابـ ـط ــة أن
املــذكــرة أتــت تحريضية ضــد الرابطة
باإلشارة الى أنه ليس على األساتذة
«الـ ـ ـت ـ ــزام قـ ـ ـ ــرارات تـ ـص ــدر ع ــن ج ـهــات
ال ص ـفــة رس ـم ـيــة ل ـهــا ف ــي ال ـجــام ـعــة».
وق ــال ــت ال ــراب ـط ــة إن ـه ــا ف ـت ـحــت أخ ـي ـرًا
حـ ــوارًا إيـجــابـيــا مــع رئ ـيــس الجامعة
ح ــول ب ـعــض ال ـت ـعــام ـيــم ،ال ـتــي أث ــارت
ً
جــدال في صفوف أهــل الجامعة .وفي
الوقت الذي ال يزال فيه النقاش قائمًا
حول هذه التعاميم ،فوجئت بصدور
هذه املذكرة «الصدامية» الجديدة بما
تضمنته من تهديدات.

رئيس البلدية
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التناحر بني الطرفني على الصالحيات
م ـس ـت ـم ـرًا م ـنــذ س ـن ـتــن .ف ــا املــؤس ـســة
تـسـلـمــت األم ـ ــور ب ـكــام ـل ـهــا ،وال قــامــت
بأعمالها كما يجب ،وال تركت اللجنة
تــواصــل عـمـلـهــا .وف ــي امل ـقــابــل ،ال تــزال
ّ
اللجنة توظف أشخاصًا ،فيما ال قدرة
ل ـهــا ّع ـلــى تـشـغـيــل ديـجـنـتـيــر واحـ ــد»!
وحـ ـ ـ ــذر م ـط ــر م ــن أن «عـ ـل ــى مــؤس ـســة
مـيــاه الـبـقــاع الـقـيــام بواجباتها خالل

عشرة أيام وأن تحدد لنا املسؤول عن
املـيــاه وتوفيرها ،وإال فسنمنعها من
ال ــدخ ــول إل ــى أي بـيــت ف ــي ال ـق ــاع ومــد
يــدهــا على أي عـيــار مـيــاه وحـتــى على
املحطات .والقاعيون مع من يوفر لهم
مياه الشفة ويمنع عنهم الظمأ».
من جهته ،رئيس لجنة إدارة واستثمار
مـيــاه الـشـفــة فــي ال ـقــاع عـيــد مـطــر ،قــال
ل ــ«األخ ـبــار» إن ال ـصــراع القضائي مع
مؤسسة املياه في البقاع مستمر منذ
ع ــام  2014بـعــدمــا وضـعــت يــدهــا على
املياه في القاع بغير وجه حق» .وسأل:
«كيف يمكن املؤسسة أن تحل اللجنة
ّ
م ــن دون أن تـسـلـيــم وت ـســلــم بمحضر
رس ـ ـمـ ــي وقـ ـ ــانـ ـ ــونـ ـ ــي؟» .وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ــه
تقدم بشكاوى للنيابة العامة املالية
بحق املــؤسـســة« ،ولــو لــم أكــن قانونيًا
ّ
لــدكــونــي بــالـحـبــس م ــن زم ـ ــان» .ورأى
أن املشتركني مــع اللجنة ليس عليهم
أن يــدف ـعــوا لـلـمــؤسـســة أو «يـقـطـعــوا»
اشتراكات جديدة ،معتبرًا أن من يدفع
فاتورتني «غبي ...والحق عليه».

