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مجتمع وإقتصاد

جامعات

ــة العامة»

بــرف ـض ـهــا ال ـق ــاط ــع ل ـل ـم ـش ــروع جـمـلــة
ً
وتـ ـفـ ـصـ ـي ــا ،وك ـ ـ ــرر م ـج ـل ــس االنـ ـم ــاء
واالعمار طلبه اتخاذ قرار بلدي غير
ّ
تصر
مشروط باملوافقة ،لكن البلدية
على موقفها.
وعلمت «األخ ـبــار» أن وزيــر الداخلية
ن ـ ـهـ ــاد امل ـ ـش ـ ـنـ ــوق أرس ـ ـ ـ ــل ع ـ ــن ط ــري ــق
امل ـح ــاف ــظ ك ـت ــاب ــا إل ـ ــى ب ـل ــدي ــة املـ ـي ــدان
م ــع طـلــب ب ــأن ت ــواف ــق عـلــى امل ـش ــروع،
ـس،
وأج ـ ــاب ـ ــت الـ ـبـ ـل ــدي ــة ،أول مـ ــن أمـ ـ ّ
بالرفض ،عن طريق قرار بلدي موقع
من جميع األعضاء.
ل ـكــن رفـ ــض ب ـلــديــة املـ ـي ــدان ل ــم يشكل
الذريعة الكافية لعدم املصادقة على
م ـش ــروع م ــرس ــوم املـنـفـعــة ال ـعــامــة في
مجلس الــوزراء ،وعلمت «األخبار» أن
كتلة الـكـتــائــب ال ــوزاري ــة قــد تراجعت
ع ــن مــوق ـف ـهــا ال ـس ــاب ــق ب ـع ــد امل ــواف ـق ــة
على املشروع قبل أخذ موافقة جميع
البلديات ،ولقد ّ
صوت الوزيران رمزي
جــريــج وسجعان قــزي على املــرســوم،
ف ــي ح ــن كـ ــان وزي ـ ــر االقـ ـتـ ـص ــاد آالن
حكيم غائبًا بداعي السفر.
ويسعى رئيس اتحاد بلديات جزين
خليل حــرفــوش الــى الضغط مــن أجل
صـ ــدور قـ ــرار ب ــاإلج ـم ــاع ع ــن االت ـحــاد
ب ــامل ــواف ـق ــة ع ـلــى امل ـ ـشـ ــروع .وك ـ ــان من
امل ـق ــرر أن يـعـقــد اج ـت ـمــاعــا لـلـبـلــديــات
الـ ـ ـي ـ ــوم ال ـ ـس ـ ـبـ ــت لـ ـلـ ـبـ ـح ــث ف ـ ــي هـ ــذه
املسألة .لكن حرفوش تراجع عن عقد
االجـتـمــاع املــذكــور لعلمه بــأن موقف
عدد كبير من االعضاء سيكون رافضًا
للمشروع ،ولقد اقترح على البلديات
أن يـعـقــد اج ـت ـمــاع جــديــد مــع مجلس
اإلنماء واإلعمار للتفاوض.

أخبار

 5اسئلة تنتظر أجوبتها
من الجامعة اللبنانية
حسين مهدي
أصـ ـ ـ ــدر املـ ـسـ ـتـ ـش ــار املـ ـ ـق ـ ــرر ل ــدى
مجلس شــورى الــدولــة ،القاضي
أن ـ ـطـ ــوان الـ ـن ــاش ــف ،ق ـ ـ ــرارًا أدخ ــل
الجامعة في املراجعة التي رفعها
أسـ ـ ــاتـ ـ ــذة الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
املـتـعــاقــدون املستثنون مــن ملف
التفرغ ،ضد الحكومة اللبنانية.
إدخ ـ ــال ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة في
املـ ـح ــاكـ ـم ــة ،ب ـص ـف ـت ـه ــا ص ــاح ـب ــة
ال ـس ـل ـطــة ف ــي إع ـ ـ ــداد م ـل ــف ت ـفــرغ
أسـ ــاتـ ــذة الـ ـج ــامـ ـع ــة ،س ـيــدخ ـل ـهــا
فـ ــي م ـ ـ ــأزق اإلجـ ــابـ ــة عـ ــن خـمـســة
أسـئـلــة وردت فــي ق ــرار الـنــاشــف،
وذلـ ـ ــك خـ ــال م ـه ـلــة ش ـه ــري ــن مــن
ت ــاري ــخ تـبـلــغ امل ـط ـلــوب إدخــال ـهــا
(الجامعة اللبنانية) واملستدعى
ضــدهــا (ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة) هــذا
القرار ،تحت طائلة ّ
بت املراجعة
بحالتها الحاضرة.
شـ ـ ــورى الـ ــدولـ ــة يـ ـ ـ ّ
ـود أن تـجـيــب
الجامعة عن األسئلة اآلتية:
 -1ه ــل ه ـن ــاك أس ــات ــذة ت ــم إقـ ــرار
عقود تفرغهم من دون أن يتوافر
لــدي ـهــم ن ـص ــاب أو ع ــدد ســاعــات
ال ـتــدريــس املـطـلــوب تــوافــرهــا مع
تحديد أسمائهم؟
 -2ه ــل ه ـن ــاك أس ــات ــذة ت ــم إقـ ــرار
ع ـ ـقـ ــود تـ ـف ــرغـ ـه ــم ف ـ ــي كـ ـلـ ـي ــات ال
تـ ـ ـت ـ ــاء م م ـ ــع اخـ ـتـ ـص ــاصـ ـه ــم مــع
تحديد أسمائهم؟
 -3هـ ـ ــل تـ ـ ــم االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ــروحـ ـي ــة
وتــوج ـهــات ال ـتــوص ـيــات الـ ــواردة
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 -4ه ــل ه ـن ــاك أس ــات ــذة ت ــم إقـ ــرار
عقود ّ
تفرغهم من دون أن يقدموا
ط ـل ـب ــات ال ـت ــرش ـي ــح الـ ــى الـعـمـيــد
أو رئـ ـي ــس الـ ــوحـ ــدة م ــع ت ـحــديــد
أسمائهم؟
 -5ه ــل ه ـن ــاك أس ــات ــذة ت ــم إقـ ــرار
عقود تفرغهم من دون أن يكون
لديهم عقود تدريس مع الجامعة
اللبنانية مع تحديد أسمائهم؟
وكان بعض األساتذة املستثنني
م ــن ال ـت ـف ـ ّـرغ ت ـق ـ ّـدم ــوا ،ع ــن طــريــق
املـحــامــي زي ــاد بـ ــارود ،بمراجعة
أم ـ ـ ـ ــام مـ ـجـ ـل ــس ش ـ ـ ـ ــورى الـ ــدولـ ــة
ض ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة ،ال ـ ـت ـ ــي أص ـ ـ ـ ــدرت
ال ـ ـق ـ ــرار رقـ ـ ــم  ،32وذلـ ـ ـ ــك ب ـس ـبــب
ـذة
اس ـت ـث ـن ــائ ـه ــم ،وتـ ـف ـ ّـري ــغ أس ــات ـ ً
تفرغه صراحة
بعضهم يخالف
الـ ـق ــوان ــن واالنـ ـظـ ـم ــة وامل ـعــاي ـيــر
األكاديمية على حساب أساتذة
ي ـت ـم ـت ـعــون ب ــال ـك ـف ــاء ة واأله ـل ـي ــة
أم ـ ـض ـ ــوا س ـ ـن ـ ــوات ف ـ ــي ت ــدري ــس
الـ ـط ــاب .فـبـحـســب اعـ ـت ــراف أهــل
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ،مـ ـ ــن رئـ ـيـ ـسـ ـه ــا الـ ــى
إداري ـي ـهــا الـســابـقــن والـحــالـيــن،
هـ ـن ــاك أسـ ــاتـ ــذة ال تـ ـع ــرف عـنـهــم
ّ
الجامعة أي ش ــيء ،ولــم يطلعوا
ع ـلــى أس ـمــائ ـهــم إال ب ـعــد ص ــدور
الـ ـ ـق ـ ــرار ( 305أس ـ ـمـ ــاء أض ــاف ـه ــم
وزي ــر الـتــربـيــة ال ـيــاس بــو صعب
عـ ـل ــى امل ـ ـلـ ــف http://www.al-
،)212329 /akhbar.com/node
أو ل ـي ــس ل ــدي ـه ــم ع ـق ــود ت ــدري ــس
ً
فـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة أص ـ ـ ـ ــا ،أو لـيــس
لــديـهــم نـصــاب تــدريــس قــانــونــي،
أو تـفــرغــوا فــي كـلـيــات ال تـتــاء م
مـ ــع اخ ـت ـص ــاص ــات ـه ــم ،وآخ ـ ـ ــرون
ي ـج ــب ال ـت ــدق ـي ــق ف ــي ش ـهــادات ـهــم
وقــانــون ـي ـت ـهــا وش ــرع ـي ـت ـه ــا .ه ــذا
«امللف األسود» سبق لـ «ألخبار»
أن ك ـش ـف ــت م ــابـ ـس ــات ــه ،وس ـ ّـم ــت
األحــزاب والجهات التي تالعبت
(http://www.al-akhbar.
بـ ــه
وف ــي
.)214031/com/node
تـ ـحـ ـقـ ـي ــق آخـ ـ ـ ــر ت ـ ـ ـنـ ـ ــاول مـ ـس ــأل ــة
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الـ ـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ـ ــاوى األربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع امل ـ ــرف ـ ــوع ـ ــة
ض ــد ال ــدول ــة ب ـس ـبــب الـ ـق ــرار ،32
حـيــث أثـبـتــت «األخـ ـب ــار» أن أحــد
األس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة املـ ـتـ ـف ــرغ ــن س ـح ـبــت
الجامعة التي منحته الدكتوراه
ش ـهــادتــه مـنــه الك ـت ـشــاف ســرقـتــه
ل ـق ـســم م ــن أط ــروح ــة ال ــدك ـت ــوراه،
إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت أخـ ـ ـ ــرى
واردة خ ــرق ــت ال ـق ــوان ــن املــرعـيــة
واألعـ ــراف واملـعــايـيــر األكــاديـمـيــة
(http://www.al-akhbar.com/
 )216655/nodeكـ ـم ــا أش ـ ــارت
«األخ ـ ـبـ ــار» ف ــي تـحـقـيـقــاتـهــا الــى
أس ـ ـتـ ــاذة م ـت ـف ـ ّـرغ ــة ّ
زورت إفـ ــادة
تـفـيــد بـحـصــولـهــا عـلــى دك ـت ــوراه
من كلية اآلداب وقــد ورد اسمها
فــي مـلــف الـتـفــرغ (http://www.

ّ
ستفسر
كيف
الجامعة التالعب
باألسماء المرفوعة
من قبل الوحدات؟
،)219051/al-akhbar.com/node
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن اع ـ ـ ـتـ ـ ــراف ال ـج ــام ـع ــة
ن ـف ـس ـه ــا ،ردًا عـ ـل ــى م ـ ــا أوردتـ ـ ـ ــه
«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» بـ ـش ــأن الـ ـشـ ـه ــادات
املـ ـ ـ ـ ـ ــزورة ،بـ ـ ــأن ذلـ ـ ــك «لـ ـ ــم ي ـش ـكــل
م ـف ــاج ــأة ل ـل ـجــام ـعــة ألن ـه ــا ت ــدرك
كــامــل تـفــاصـيـلــه» ،وأن الجامعة
«هـ ـ ـ ــي املـ ـعـ ـنـ ـي ــة فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ــر
ول ـي ـســت ب ـعــض وس ــائ ــل اإلع ــام
التي تعتبر بنشرها هكذا أخبار
ّ
أن ـهــا دل ــت إل ــى شــوائــب تجهلها
إدارة الجامعة التي تحرص على
عدم إجــراء أي عقد دون التحقق

من صحته وصواب مستنداته».
إذًا ،الـ ـج ــامـ ـع ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة فــي
مــأزق .فكيف ستبرر التجاوزات
التي قامت بها رئاسة الجامعة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ب ـش ـخ ــص رئ ـي ـس ـه ــا
ع ــدن ــان ال ـس ـيــد ح ـســن ع ـبــر رفــع
الئـ ـح ــة بـ ــاألس ـ ـمـ ــاء إلـ ـ ــى مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ت ـخ ـت ـل ــف عـ ــن ال ــائ ـح ــة
التي وصلته من عمداء الوحدات
(ب ـ ـح ـ ـسـ ــب اآلل ـ ـ ـيـ ـ ــة األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة
ّ
ستفسر تالعب
املتبعة)؟ وكيف
ع ـمــداء ع ــدد مــن الـكـلـيــات بــأوامــر
حــزب ـيــة ب ــاألس ـم ــاء امل ــرف ــوع ــة من
قـ ـب ــل ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات؟ م ـ ـ ــاذا س ـت ـقــول
الـجــامـعــة عــن دور وزي ــر التربية
الـيــاس بــو صعب والئـحــة ال ــ305
أسـ ـم ــاء أس ــات ــذة أك ـث ــر م ـمــا قــالــه
رئـ ـي ــس ال ـج ــام ـع ــة فـ ــي ال ـس ــاب ــق:
«ال ن ـع ــرف ع ـن ـهــم ش ـي ـئ ــا»؟ م ــاذا
سـتـقــول الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة في
االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ب ــروحـ ـي ــة وت ــوجـ ـه ــات
الـ ـت ــوصـ ـي ــات ال ـ ـ ـ ـ ــواردة فـ ــي قـ ــرار
مجلس الـ ــوزراء رقــم  223تــاريــخ
ُ
2008/5/5؟ إذ طلب من الجامعة
تـ ـح ــدي ــد املـ ـ ــاكـ ـ ــات وال ـ ـشـ ــواغـ ــر،
وع ـ ـ ــدم ال ـت ـع ــاق ــد مـ ــع أي أس ـت ــاذ
قـبــل تـحــديــدهــا ،لـكــي تـتــم معرفة
الحاجات الحقيقية لها ،وهذا ما
لم يتم طوال هذه السنوات.
عـ ـل ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي ،إن
الجهة املستدعية ،أي األســاتــذة
املستحقني املستثنني من التفرغ،
ال يطلبون إبطال العمل بالقرار
ّ
جزئي
 ،32بــل يطالبون بــإبـطــال
ول ـي ــس ك ـل ـ ّـي لـ ـلـ ـق ــرار .ف ــا خ ــوف
عـلــى األس ــات ــذة املـسـتـحـقــن غير
املخالفني الذين وردت أسماؤهم
في امللف ،بل على غير املستحقني
املخالفني للقوانني ،الذين إذا ما
ً
صــدر قــرار شــورى الــدولــة نصرة
لألساتذة املستثنني املستحقني
ُ
ولـلـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة ،ستفسخ
العقود معهم.

ّ
جزئي (مروان بو حيدر)
األساتذة المستثنون يطلبون إبطال العمل بالقرار  32بشكل

تظاهرتان لمحاكمة قتلة
ضحايا العنف األسري

ت ـحــت ش ـع ــار «ال ـق ـت ــل جــري ـمــة ونــاطــريــن
العدالة» ،واحتجاجا على تعدد االنتهاكات
وح ــوادث العنف والقتل الـتــي تـهــدد حياة
وأم ــن ال ـن ـســاء وال ـف ـت ـيــات ف ــي ل ـب ـنــان ،دعــا
ّ
«التجمع النسائي الديمقراطي» الى وقفة
تضامنية مع نساء لبنان« ،إحقاقا للعدالة
للنساء اللواتي قتلن على ايدي ازواجهن»،
يوم األربعاء املقبل أمام قصر العدل عند
الساعة الثانية عشرة ظهرا.
كذلك دعت منظمة «كفى عنفا واستغالال»
الــى تـظــاهــرة حــاشــدة ،يــوم الـسـبــت املقبل
تـبــدأ عـنــد الـســاعــة الـثــانـيــة ظـهــرا مــن امــام
املـتـحــف الــوط ـنــي وتـنـطـلــق بــات ـجــاه وزارة
الـعــدل للمطالبة ب ـ «االس ــراع فــي محاكمة
قـتـلــة ال ـن ـســاء ،ولـتـشــديــد ال ـع ـقــوبــات على
جــرائــم قـتــل ال ـن ـســاء» ،ورف ـضــا لــأسـبــاب
التخفيفية التي غالبا ما تسنتد الى حجج
امل ـج ــرم ،كــذلــك مــن اج ــل املـطــالـبــة بــإنـشــاء
محكمة أسرية خاصة.
تعليق التعاقد
مع مستشفى جبل لبنان

أصـ ــدر امل ــدي ــر ال ـع ــام ل ـل ـص ـنــدوق الــوطـنــي
لـ ـلـ ـضـ ـم ــان اإلجـ ـتـ ـم ــاع ــي م ـح ـم ــد ك ــرك ــي
(ال ـصــورة) ق ــرارا تحت الــرقــم  371تاريخ
 2015/5/22ق ـض ــى ب ـم ــوج ـب ــه بـتـعـلـيــق
التعاقد مع مستشفى
جـ ـب ــل لـ ـبـ ـن ــان /م ــرك ــز
غ ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ــوس ال ـ ـط ـ ـبـ ــي
ش.م.ل .وذلــك اعتبارا
2015/6/1
مـ ـ ـ ـ ـ ــن
بسبب تـكــرار مخالفة
امل ـس ـت ـش ـف ــى ألن ـظ ـم ــة
ال ـ ـص ـ ـن ـ ــدوق والـ ـعـ ـق ــد
املبرم مع الضمان ،وال سيما لجهة عدم
التقيد بالتعرفات االستشفائية ،واستيفاء
مبالغ مالية إضافية من املضمونني.
وذكر كركي كافة املستشفيات املتعاقدة
معه بـضــرورة التقيد بمضمون العقود،
وعــدم مخالفتها وال سيما لجهة تكليف
املـضـمــونــن أع ـبــاء إضــاف ـيــة ،تـحــت طائلة
وق ــف ال ـس ـلــف املــال ـيــة أو تـعـلـيــق أو فسخ
العقد.
إقفال مصنع لمستحضرات التجميل
في سد البوشرية

طـلـبــت وزارة ال ـص ـحــة ال ـعــامــة م ــن وزارة
الصناعة ،أمس ،إقفال مصنع تابع لشركة
«ج ـي ـن ـيــرال كــوزمـتـيـكــس مــانـيـفــاكـتـشــور
ش.م.م» ،امل ــرخ ــص ل ـهــا م ــن ق ـبــل وزارة
الصناعة باستثمار مصنع مستحضرات
ت ـج ـم ـيــل وش ــام ـب ــو وعـ ـط ــور ف ــي مـنـطـقــة
البوشرية ،بعدما تبني للتفتيش الصيدلي
في جبل لبنان وجود عدة مخالفات.
وأحــالــت وزارة الـصـحــة املـلــف الــى النيابة
ال ـع ــام ــة ال ـت ـم ـي ـي ــزي ــة ،آمـ ـل ــة االط ـ ـ ــاع عـلـيــه
ومـ ـت ــابـ ـع ــة ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات املـ ـقـ ـتـ ـض ــاة مــع
امل ـخــال ـفــن وات ـخ ــاذ االج ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة
املناسبة.
تراجع مؤشر اسعار االستهالك

اعلنت ادارة االحـصــاء املــركــزي ان الرقم
الـقـيــاســي ألس ـعــار اإلسـتـهــاك فــي لبنان
س ـجــل لـشـهــر ن ـي ـســان  2015انـخـفــاضــا
وق ــدره  0,49بــاملـئــة بالنسبة لشهر آذار
 ،2015ع ـل ـمــا ان امل ــؤش ــر ن ـف ـســه لـشـهــر
نـيـســان  2015سـجــل انـخـفــاضــا وق ــدره
 3,74ب ــامل ـئ ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـش ـه ــر ن ـي ـســان
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