 10مجتمع واقتصاد
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قضية

الجامعة اللبنانية

القانون غب الطلب
في الوقت الضائع ،تدار
الجامعة اللبنانية غب الطلب .القانون
هو الغائب األكبر في استحقاقات
املؤسسة التربوية الوطنية .هكذا
يقول أهل الجامعة الذين باتوا
يستفيقون كل يوم على «تجاوز في
هذا الفرع وفي هذه الكلية وفي ذاك
املعهد ،وعلى طبخات مختلفة
يغطيها رئيس الجامعة»
فاتن الحاج
ال �ت �ج��اوزات امل �س �ت��دام��ة ف��ي ال�ج��ام�ع��ة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ب��ات��ت ت�ط�ف��و ع�ل��ى السطح
أكثر فأكثر عندما أصبحت االستباحة
الفاضحة للقانون ه��ي امل�ع�ي��ار ال��ذي
يحكم العمل داخل املؤسسة التربوية.
ال � �ن � �م� ��اذج امل� �ت� �ن ��اث ��رة ال � �ت ��ي ي��روي �ه��ا
ال �ن �ق��اب �ي��ون واألس � ��ات � ��ذة وامل��وظ �ف��ون
كثيرة وموثقة ،وإليكم البعض منها.
أمس ،وافق رئيس الجامعة اللبنانية
د .ع��دن��ان ال�س�ي��د ح�س�ين ع�ل��ى الطعن
في نتيجة انتخابات مرشحي عمادة
ك �ل �ي��ة اآلداب وال� �ع� �ل ��وم اإلن �س ��ان �ي ��ة،
ّ
وحدد موعدًا جديدًا لالستحقاق يوم
الثالثاء املقبل .سبب الطعن هو عدم
موافقة عميدة الكلية د .وفاء بري على
مشاركة ممثل جديد ألس��ات��ذة الفرع
ً
ال �ث��ان��ي ف��ي االق� �ت ��راع ب ��دال م��ن املمثل
القديم الذي خرج إلى التقاعد بسبب
ّ
أن ال�ج��دي��د ل��م ُينتخب وف��ق األص��ول
ً
القانونية بناء على دعوة من العميدة
التي فوجئت شخصيًا بانتخابه .أما
السبب غير املعلن إلعادة االنتخابات
ف �ي �ت �ح��دث ع� �ن ��ه أك� �ث ��ر م� ��ن ط � ��رف ف��ي
ّ
االنتخابات األولى
الجامعة ،وهو أن
ّ
لم تأت بأي مرشح «سني» في الكلية.

ّ
ت �ق��ول األط � � ��راف إن وج � ��ود م �ث��ل ه��ذا
امل��رش��ح ض ��روري ،ب��ل ه��و ع��دة الشغل
إلم�ك��ان تحقيق امل ��داورة ف��ي التوزيع
الطائفي ب�ين ع�م��ادت��ي كليتي اآلداب
وال� �ع� �ل ��وم .وك ��ان ��ت امل �ع��رك��ة ع�ل�ي�ه�م��ا،
ع�ن��دم��ا ك��ان مجلس ال � ��وزراء ملتئمًا،
ق ��د ح��رم��ت ف ��ي ال ��واق ��ع ال �ج��ام �ع��ة من
عمداء أصيلني ومجلس جامعة يدير
شؤونها األكاديمية ويقطع الطريق
على أي تدخل سياسي.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ب��دا مستغربًا أن يضغط
ال��رئ �ي��س ع�ل��ى ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم د.
ع �ل ��ي م �ن �ي �م �ن��ة ل�ل��إس� ��راع ف� ��ي إن �ج��از
ان �ت �خ��اب��ات م��رش �ح��ي ع� �م ��ادة ال�ك�ل�ي��ة
ّخ�لال  48س��اع��ة .وعندما ق��ال العميد
إن � � � ��ه ال ي �س �ت �ط �ي��ع ذل � � ��ك ل��وج �س �ت �ي��ًا
ل� �ض ��رورات ال�ت�ب�ل�ي��غ ،ت �ق��رر إج��راؤه��ا
ال � �ي� ��وم ال �ج �م �ع��ة ب �ع ��د ف � ��رض إدخ � ��ال
أس� �ت ��اذي ��ن ت��رش �ح��ا م ��ن خ � ��ارج امل �ه��ل
القانونية .أساتذة من الكلية يجددون
التساؤل عن سبب االستعجال وعما
إذا ك� ��ان ال �ب �ل��د ب ��أزم ��ات ��ه ال ي�س�ت�ق�ي��م
ً
إال ب�ت�ك�ل�ي��ف ع� �م ��داء ب � ��دال م ��ن ع �م��داء
م�ك�ل�ف�ين م �ن��ذ س� �ن ��وات ل �ت �ع��ذر تعيني
عمداء أصيلني منذ عام  2004بسبب
ال �خ�لاف��ات ع�ل��ى ال�ح�ص��ص واألس �م��اء
ّ
وال �ك �ل �ي ��ات .ال�ل�اف ��ت ه �ن��ا أن ال�ع�م�ي��د
الحالي يخرج إلى التقاعد في  29آب
املقبل .األساتذة ال يزالون يخشون من
أن ي �ك��ون مستقبل ال�ج��ام�ع��ة متوقفًا
ع� �ل ��ى م � �ي �ل�اد أح� � ��د رؤس � � � ��اء امل �ك ��ات ��ب
التربوية واملرشح في الكلية ملنصب
العميد والذي لم يتبق كثيرًا ّلخروجه
إل��ى ال�ت�ق��اع��د ،وخ�ص��وص��ًا أن �ه��ا كلية
دسمة ،وهي من أكبر كليات الجامعة
لكونها مفتوحة باملعنى التنفيعي
ع �ل��ى ال �ك �ل �ي��ات ال�ط�ب�ي��ة (ك �ل �ي��ة ال �ط��ب،
ك�ل�ي��ة ال �ص �ي��دل��ة ،ك�ل�ي��ة ط��ب األس �ن��ان)
وم �ن��اق �ص��ات �ه��ا وأرق ��ام� �ه ��ا ال�خ�ي��ال�ي��ة
م ��ن امل � � ��واد ال �ك �ي �م��اوي��ة وامل �خ �ت �ب��رات
والبروتيز وغيرها.
املفارقة التي يطرحها األساتذة أن ال

رئيس
الجامعة
ّ
يصر على
ّ
التسرع في
تكليف
عمداء جدد
(هيثم
املوسوي)

ً
ت�ك��ون رت�ب��ة األس �ت��اذ مستحقة أص�لا
ل�ل�م��رش��ح نفسه ال ��ذي يتجه الرئيس
لتكليفه عميدًا ،والرتبة شرط أساسي
للتكليف.
وف��ي ال�ت�ف��اص�ي��ل ال �ت��ي ي��روي�ه��ا ه��ؤالء
ّ
أن ق��رار تشكيل لجنة التقييم للملف
األكاديمي للمرشح التي ألفها رئيس
الجامعة اللبنانية السابق زهير شكر
خ��ال �ف��ت ق � ��رار م �ج �ل��س ال �ج��ام �ع��ة 578
ب �ت��اري��خ  2009/3/19ال س�ي�م��ا امل ��ادة
األول��ى منه ،التي تفرض أن يكون قد
قضى  10سنوات على استيفاء أعضاء

شطب دور
مجلس الفرع الخامس
في معهد العلوم
االجتماعية

اللجنة ش��روط الترفيع لرتبة أستاذ.
ّ
ل �ك��ن م ��ا ح �ص��ل أن اث �ن�ي�ن م ��ن أع �ض��اء
اللجنة املؤلفة بموجب القرار  509لم
يستوفيا هذا الشرط؛ فاألول حاز رتبة
أس �ت��اذ ف��ي  2003وال �ث��ان��ي ف��ي ،2004
ّ
علمًا ب��أن إع�ط��اء امل��رش��ح رت�ب��ة أستاذ
ح�ص��ل ب�ت��اري��خ  .2011/4/11العضو
ال�ث��ال��ث وال��وح�ي��د ال��ذي ك��ان يستوفي
الشروط انسحب من اللجنة ،ما اضطر
شكر إلى إصدار قرار ثان يحمل الرقم
 531واستبدل األستاذ املنسحب بآخر
نال رتبة أستاذ في !2010

حماية المستهلك

سنة سجنًا فقط لتاجر لحوم ملوّثة :تشريع يُشــج
سوزان هاشم
صدر أخيرًا حكم قضائي قضى بسجن
ص ��اح ��ب م �س �ت��ودع ل �ح ��وم ف ��اس ��دة ف��ي
م �ن �ط �ق��ة األش ��رف � �ي� ��ة ،ت� �ب�ّي�نّ أن ل �ح��وم��ه
«ملوثة جرثوميًا» .العقوبة كانت سنة
سجنًا فقط! وهي العقوبة األقصى في
القانون ،الذي ،بحسب الخبراء ،يحتاج
إل ��ى ت �ع��دي��ل ل�ت�ح�ق�ي��ق م�ع�ن��ى «ال��زج��ر»
الحقيقي .إن�ه��ا ،م��رة ج��دي��دة ،إشكالية
ع��دم تناسب العقوبة مع ال�ج��رم ...وهو
هنا ُيهدد صحة املواطن وحياته.
األمن الغذائي في لبنان ليس بخير .هذا
ما تكشفه ،على األقل ،امللفات القضائية
التي تتوالى يومًا بعد يوم في املحاكم،
والتي تتناول شكاوى عن لحوم فاسدة
هنا ،أو لحوم منتهية الصالحية هناك،
أو حتى لحوم ملوثة جرثوميًا .إليكم
م��ا حصل ف��ي قضية ،ص��در فيها حكم
قضائي الفت أخيرًا.
ت��وال��ت الشكاوى على مستودع يملكه
أحمد ياسني بأنه يبيع لحومًا ودجاجًا
م� �ن� �ت� �ه� �ي ��ة ص�ل�اح� �ي� �ت� �ه� �م ��ا ف� � ��ي م �ح �ل��ة
األش��رف �ي��ة .ب �ع��د ذل ��ك ت �ح��رك��ت م��دي��ري��ة
حماية املستهلك ،وأخذت عينة من تلك
اللحوم ،التي ضبطت كميات منها وهي

م�ن�ت�ه�ي��ة ال �ص�لاح �ي��ة داخ� ��ل امل �س �ت��ودع
املذكور ،وج��رى حجزها داخ��ل البردات
ريثما تنتهي االج ��راءات ال�لازم��ة .عمد
مراقبو دائ��رة «قمع الغش» في مديرية
حماية املستهلك ،وتنفيذا لقرار صادر
ع��ن النيابة ال�ع��ام��ة ،إل��ى ختم ال�ب��رادات
داخل املستودع املذكور بالشمع األحمر
تمهيدًا التالف اللحوم .بيد أن صاحب
امل�س�ت��ودع تمكن الحقًا م��ن ف��ك مسكات
ال� �ب ��رادات امل �خ �ت��وم��ة ب��ال�ش�م��ع األح �م��ر،
وق��ام بإخفاء وتهريب اللحوم املنتهية
الصالحية .هنا ترجح أط��راف متابعة
لهذا امللف أن يكون صاحب املستودع
ق ��د ق � ��ام ف ��ي وق �ت �ه��ا ب� ��إع� ��ادة ب �ي��ع ت�ل��ك
ال�ل�ح��وم ف��ي ال �س��وق ،ل�ك��ن ل��م يعلم أح��د
كيف استطاع هذا األخير تحدي القرار
ال �ق �ض��ائ��ي ،ث ��م امل �ض ��ي ق ��دم ��ا ب��ال�ع�ب��ث
بصحة الناس وأرواحهم.
ل� ��م ي �ن �ت��ه امل � ��وض � ��وع ع �ن ��د ه � ��ذا ال �ح ��د،
أي م� ��وض� ��وع ص�ل�اح� �ي ��ة ال� �ل� �ح ��وم ف��ي
امل � �س � �ت� ��ودع ،ل �ي �ت �ع ��داه إل � ��ى أخ� �ط ��ر م��ن
ُذل ��ك ،إذ إن ال�ف�ح��ص ال �ج��رث��وم��ي ال��ذي
أجري على عينة من الدجاج في معهد
البحوث الصناعية أظهر أن هذه العينة
«ملوثة جرثوميًا».
برغم ذلك استطاع املدعى عليه صاحب

املستودع أن يتوارى عن األنظار ،محاوال
ال �ت �م �ل��ص م ��ن ال� �ع� �ق ��اب ،ف ��ي س �ي �ن��اري��و
ي �ت �ك ��رر ك �ث �ي �رًا ف� ��ي ق � ّض ��اي ��ا م �ش��اب �ه��ة.
ب�س�ح��ر س��اح��ر ت �ن �ش��ق األرض لتبتلع
أك �ث��ر األش �خ��اص خ �ط��ورة وامل�ط�ل��وب�ين
للقضاء ،لتخرج القوى األمنية وتعلن
ع� ��دم ع �ث��وره��ا ع �ل �ي��ه ،ع �ل �م��ًا أن أم��اك��ن
وج��وده وح��رك��ة تنقالته م�ع��روف��ة .هذه
ال�ن�ق�ط��ة ال ُي �س��ال ع�ن�ه��ا ال �ق �ض��اء ،ب�ق��در
م��ا ت �س��أل ع�ن�ه��ا األج �ه ��زة األم �ن �ي��ة ،مع
عدم إعفاء القضاء ،بالتأكيد ،ملا له من
سلطة على الضابطة العدلية.
س �ن �ت��ان ع �ل��ى ت �ل��ك ال �ح ��ادث ��ة وي �ص ��در،
أخ �ي �رًا ،ال�ح�ك��م ال�ق�ض��ائ��ي ع��ن ال�ق��اض��ي
املنفرد الجزائي في بيروت باسم تقي
ال� ��دي� ��ن .ال �ح �ك��م غ �ي ��اب ��ي ،وه� ��و ي�ق�ض��ي
بإدانة «تاجر اللحوم الفاسدة» باملادة
 109م� ��ن ق� ��ان� ��ون ح� �م ��اي ��ة امل �س �ت �ه �ل��ك،
وامل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��االت� �ج ��ار ب � �م ��واد غ��ذائ �ي��ة
ف��اس��دة أو م �ل��وث��ة ،وب��ال �ت��ال��ي «ح�ب�س��ه
م��دة س�ن��ة وت�غ��ري�م��ه  50م�ل�ي��ون ل�ي��رة».
ُي��ذك��ر أن ه ��ذا س�ق��ف ال�ع�ق��وب��ة ،بحسب
نص القانون ،لتلك الجريمة ،كما نص
ال�ح�ك��م ع�ل��ى ت�ج��ري��م ال�ش�خ��ص امل��ذك��ور
باملادة  74من القانون نفسه ،معطوفة
ع�ل��ى امل ��ادة  422م��ن ق��ان��ون ال�ع�ق��وب��ات،

ل�ك��ون��ه «أق ��دم ع�ل��ى إخ �ف��اء ه��ذه اللحوم
امل�ح�ج��وزة قانونيًا بعهدته ،مما حال
دون تنفيذ قرار النيابة العامة بإتالف
ه��ذه ال�ل�ح��وم ،وحبسه سندا لذلك م� ّ�دة
سنة وتغريمه  100ألف ليرة ،مع إدغام
ه��ات�ين ال�ع�ق��وب�ت�ين ب�ح�ي��ث ت�ن�ف��ذ بحقه
ّ
األشد ،أي سنة و 50مليون ليرة غرامة،
وب��ال��زام األخ �ي��ر ل�ص��ق خ�لاص��ة الحكم
على باب مستودعه سندا ألحكام املادة
 122من قانون حماية املستهلك».
بالتأكيد م��ن ح��ق البعض أن ي�ك��ون له
م��آخ��ذ ع�ل��ى ح�ج��م ال�ع�ق��وب��ة «الخفيف»
ال � � � � ��وارد ف � ��ي ال � �ح � �ك� ��م ،ل � �ع� ��دم ت �ن��اس �ب��ه

خفة «مستغربة»
في نصوص القانون
اللبناني في موضوع
األغذية الفاسدة

و«ال� � � �ج � � ��رم ال� �خ� �ط� �ي ��ر» ال � � � ��ذي ارت� �ك� �ب ��ه
ص��اح��ب امل�س�ت��ودع ،ل�ك��ن ،بعد مراجعة
امل��ادة امل��ذك��ورة أع�لاه من قانون حماية
امل �س �ت �ه �ل��ك ،ي �ت �ض��ح أن ت �ل��ك ال �ع �ق��وب��ة
ه��ي األق�ص��ى ،وت��ال�ي��ًا «ال ي�لام القاضي
هنا ،ال��ذي حتى ل��و رغ��ب ف��ي مضاعفة
ال �ع �ق��وب��ة ،ف �ل��ن ي�ت�م�ك��ن م ��ن ذل� ��ك ،ن�ظ�رًا
لتقيده بالنص القانوني» .هذا ما ردده
بعض الخبراء القانونيني تعليقًا على
ال �ح �ك��م ال � �ص ��ادر .إذًا ،ال �ل ��وم ه �ن��ا على
ال�ت�ش��ري��ع ال ع�ل��ى ال �ق �ض��اء ،ف��ال�ت�ش��ري��ع
«الذي يمكن أن يعاقب على جرم السرقة
ال�ب�س�ي�ط��ة ب �ـ 3س �ن��وات س�ج�ن��ًا ،ف�ي�م��ا ال
يعاقب إال بسنة سجن واح��دة في جرم
يتعلق ب�ص�ح��ة ال �ن��اس ،وب�ت�ع�ب�ي��ر أدق
بحياة الناس» .هل يمكن مقارنة خطر
سرقة سيارة بخطر بيع لحوم فاسدة
يمكن أن ت��ودي بحياة ع�ش��رات ،وربما
م�ئ��ات ،م��ن امل��واط�ن�ين املستهلكني؟ هذا
ّ
املشرعني والقضاء معًا،
السؤال برسم
وأيضًا وزارة العدل والهيئات العاملة
ُ
لديها ،التي تعنى بتحديث القوانني.
تعلق املحامية رلى عاصي على الحكم
ال �ق �ض��ائ��ي ،ف �ت �ق��ول« :إذا ك �ن��ا ع��اج��زي��ن
ع ��ن ت �ع��دي��ل ال� �ق ��ان ��ون ف ��ي ه� ��ذا ال �ش ��أن،
ف��إن��ه ينبغي ع�ل��ى األق ��ل ت�ع��زي��ز أج�ه��زة

