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هل الرابطة بتركيبتها الحالية مستعدة للمواجهة؟
(أرشيف ــ مروان بوحيدر)
جنازتها» ،هكذا يختصر د .عصام خليفة،
رئ �ي��س ت�ج�م��ع األس��ات��ذة الديموقراطيني
امل �س �ت �ق �ل�ي�ن ،ال ��وض ��ع ال � ��ذي وص� �ل ��ت إليه
الجامعة اللبنانية .فرئيس الجامعة «ال
يريد مجلس جامعة حتى يستفرد بالقرار
إلمرار املحاصصات للقوى املتنوعة» ،كما
يقول.
يشرح خليفة ماذا يعني أن تكون الجامعة
بال عمداء ومجلس جامعة ،فمن مهمات
املجلس وضع النظام الداخلي للجامعة،
إب� ��داء ال� ��رأي ف��ي م �ش��روع ن �ظ��ام الجامعة
امل��ال��ي ،ت��رش�ي��ح أف ��راد ال�ه�ي�ئ��ة التعليمية
وس� ��ائ� ��ر أف � � � ��راد امل� �ل ��اك ال� �ف� �ن ��ي ،املوافقة
ع�ل��ى امل �ن��اه��ج ،ت�ق��ري��ر ال�ت�ع��اق��د م��ع الذين
ت��رش �ح �ه��م ال �ك �ل �ي��ات ل�ل�ع�م��ل ف ��ي مختلف
ال �ن �ش��اط��ات ال �ج��ام �ع �ي��ة ،دراس � ��ة مشروع
امل ��وازن ��ة ال �س �ن��وي��ة ،اإلش � ��راف ع�ل��ى إدارة
أمالك الجامعة ،قبول التبرعات ...إلخ.
ي�س�ت��درك« :رئ�ي��س الجامعة ليس وحده

ربط تعيين العمداء
بالتعيينات اإلدارية
مرفوض بالمطلق

اإلضراب».
مفاوضة املسؤولني بعد
ً
ّ
وم ��ع أن ك �ف ��وري ل �ي��س م �ت �ف��ائ�لا بتعيني
ال �ع �م��داء ق��ري �ب��ًا ،ف��إن��ه ي�ط��ال��ب باستكمال
ال�ت��رش�ي�ح��ات ف��ي ال�ك�ل�ي��ات ال�ب��اق�ي��ة وبأن
ي��أخ��ذ ال�ت�ع�ي�ين م �ج��راه ال�ط�ب�ي�ع��ي إلنقاذ
جامعة تعيش «بحكم الجاذبية».
«ال �ج��ام �ع��ة ت �م��وت ورئ �ي �س �ه��ا ي�م�ش��ي في

امل �س��ؤول ع��ن ال��وض��ع ،ه�ن��اك أي�ض��ًا وزير
ال��وص��اي��ة وس�ي��اس��ات ح�ك��وم��ات وعدتنا
الكثير ول��م تحقق شيئًا» .ويسأل« :ماذا
عن وعد الوزير بدخول املتفرغني الجدد
في املالك في  29شباط املاضي؟» .لم يفقد
بشأن احتساب
التفاوض
خليفة األمل من
ّ
ّ
التقاعدي ،لكنه يؤكد أن «القسمة
املعاش
ً
على  30بدال من  40وتمديد سن الخدمة
إلى  68سنة مشروعان متالزمان ونريد
االثنني معًا».
وي �ن �ت �ق��د ك� �ف ��وري وخ �ل �ي �ف��ة ب��دع��ة تعيني
ع �م��داء مل�ع��اه��د ال��دك �ت��وراه ،ف �ه��ؤالء يجب
أن يكونوا ّ مسؤولني مرتبطني بكلياتهم،
ع �ل �م��ًا ب � ��أن ت�ن�ص�ي�ب�ه��م ع� �م ��داء أدى إلى
تضارب الصالحيات مع عمداء الكليات
ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ذه امل �ع��اه��د وع��رق �ل��ة البحث
العلمي.
ي �ب��دو د .ن��زي��ه خ� �ي ��اط ،م� �س ��ؤول املكتب
املركزي لقطاع التربية والتعليم ّفي تيار
املستقبل ،ه��و اآلخ��ر مقتنعًا ب��أن رئيس
الجامعة وحده ال يستطيع أن يدير  20كلية
و 52فرعًا ،فمجلس الجامعة هو الناظم

متفرقات
األس��اس��ي للجانب اإلداري واألكاديمي.
ويسجل خياط بعض امل�لاح�ظ��ات بشأن
ال �ت �ع ��ام �ي ��م ال � �ت ��ي ل �ح �ظ��ت ت �ن �ظ �ي��م آلية
انتخاب املرشحني وتسميتهم للعمادة
لجهة إدارة العميد امل��رش��ح للجلسة ،ما
يلغي تكافؤ الفرص بني املرشحني ،إذ إنه
ك��ان م��ن األج��دى عقد جلسات االنتخاب
ف��ي اإلدارة املركزية تحت إش��راف رئيس
الجامعة أو أم�ين السر العام فيها .كذلك
ل��م ت�ص��در ،بحسب خ�ي��اط ،الئحة اسمية
باملرشحني املستوفني ال�ش��روط مصدقة
م� ��ن رئ ��اس ��ة ال� �ج ��ام� �ع ��ة ،ت ��أك� �ي� �دًا لصحة
ال � �ت ��رش � �ي ��ح وف � � ��ق األص � � � � ��ول ومضمون
ال�ق��ان��ون .وم��ع ذل��ك فخطوة الترشيحات
م ��ن م �ج��ال��س ال �ك �ل �ي��ات ت� �ع ��د ،ف ��ي رأيه،
بداية النطالق العملية اإلصالحية على
مستوى آلية العمل اإلداري واألكاديمي
على مستوى الفروع .لكن خياط يرفض
ك��ل م�ح��اول��ة ل��رب��ط تعيني ال�ع�م��داء بسلة
التعيينات اإلدارية ،وال مبرر للتأخير ما
روعيت في
دامت التوازنات الطائفية قد ّ
الترشيحات .وعلمت «األخبار» أن العمداء
الـ 19موزعون على الطوائف كاآلتي10( :
م�س�ي�ح�ي�ين 5 :م ��وارن ��ة 3 ،أرث� ��وذك� ��س2 ،
كاثوليك) و 9مسلمني ( 4شيعة 4 ،سنة،
ودرزي واحد).
ّ
ورغم ذلك ،يرى خياط أن الكليات ليست
وك� � ��االت ح �ص��ري��ة ل �ل �ط��وائ��ف ،ومطلوب
تطبيق مبدأ املداورة.
امل��داورة ال يرفضها د .حسن زي��ن الدين،
م� �س ��ؤول امل �ك �ت��ب ال �ت ��رب ��وي امل ��رك ��زي في
حركة أمل .ويتمنى أن تجري التعيينات
ض�م��ن ال �خ �ي��ارات ال�ت��ي وضعتها الهيئة
التعليمية ،ف�ت�ك��ون ّال �ك �ف��اءة ه��ي املعيار
ال طائفة العميد .لكنه ال يخفي صعوبة
إن �ج��از ال�ت�ع�ي�ين امل��رت �ب��ط ،ب��رأي��ه ،بالجو
ال�س�ي��اس��ي ال �ع��ام« ،وال ��دول �ّي�نّ�ة ف��ي واقعها
ال �ح��ال��ي أع �ج��ز م ��ن أن ت �ع�  19عميدًا
دفعة واحدة بالقياس مع قطاعات أخرى
قد تكون أكثر أهمية بالنسبة إليها من
الجامعة اللبنانية» ،كما يقول.
أم ��ا د .ع �ب��د ال �ل��ه زي �ع ��ور ،م �س��ؤول هيئة
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ف ��ي ح ��زب ال �ل ��ه ،فيرفع
ال�ص��وت لتغيير ج��وه��ر ق��ان��ون املجالس
التمثيلية ،منتقدًا آلية االن�ت�خ��اب لجهة
ح��رم��ان أس �ت��اذ م�ض��ى ع�ل��ى وج � ��وده في
الجامعة سنوات ،من االقتراع واملشاركة
في اختيار العمداء ،س��واء أك��ان متعاقدًا
أم متفرغًا أم في املالك .وال ينقذ الجامعة،
بحسب زيعور ،من غرقها في الحسابات
ال�س�ي��اس�ي��ة س ��وى ق��ان��ون ُي �ع��ده مجلس
الجامعة يحفظ هويتها واستقالليتها،
و«م� � � ��ا ن � �ق� ��اش م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون جديد
للجامعة في وزارة التربية سوى عصف
أفكار ال نتوقع منه نتائج ملموسة».

ّ
«العاصي» يتفجر قبل أوانه ويهدد جيرانه
الهرمل ــ رامي بليبل
ّ
تفجرت مياه نهر العاصي قبل موعدها
هذا العام .فهذه هي املرة األولى التي يفور
ف�ي�ه��ا ال�ن�ه��ر ف��ي ف �ت��رة ال�ت�خ��زي��ن ،مستبقًا
امل� ��وع� ��د «ال� ��رس � �م� ��ي» ب �ش �ه��ري��ن كاملني.
ّ
التغير إلى ظاهرة
ويعيد «العارفون» هذا
االحتباس الحراري وذوبان الثلج .إضافة
إلى ه��ذا ،هناك املتساقطات الكبيرة التي
ّأدت إلى ّ
تفجر الينابيع باكرًا.
«مشهد العاصي اليوم ال يشبه ما كان عليه
في السنوات السابقة» ،يقول عبد املنعم
صاحب مقهى على ضفاف
عابدين ،وهو
ّ
ال �ن �ه��ر .ي �ص��ف ب��دق��ة ت�غ� ّ�ي��ر ح��ال��ه بحسب
ال �ف �ص��ول ،وي� �ق ��ول« :ف ��ي ال �ن �ص��ف الثاني
م��ن ن�ي�س��ان ت�ت�ف� ّ�ج��ر م �ي��اه ال�ن�ه��ر ويرتفع
م�ن�س��وب�ه��ا ح �ت��ى ال��رب �ي��ع وأول الصيف،
بعدها يبدأ املنسوب باالنخفاض تدريجًا
إلى نحو 10سنتيمترات» .أما هذه السنة،
فـ«منسوب املياه ارتفع ارتفاعًا ملحوظًا
في شباط ،وهو شهر التخزين ،ما يعني
أن امل �ن �س��وب س �ي��رت �ف��ع أك �ث ��ر م ��ن حجمه
ال �ط �ب �ي �ع��ي ف ��ي م ��وس ��م ت �ف� ّ�ج��ر الينابيع،
م��ا ي�ن��ذر ب�ك��ارث��ة ع�ل��ى األراض� ��ي الزراعية
املجاورة من جهة ،وعلى أصحاب املقاهي
واملطاعم من جهة أخرى».

ارتفاع منسوب المياه
كثيرًا يؤدي إلى اختناق
جذور النباتات وتلفها

يوضح مدير مركز جهاد البناء لإلرشاد
ال ��زراع ��ي ف��ي ال �ه��رم��ل ،امل �ه �ن��دس الزراعي
حسني قانصوه ،كالم عابدين ،فيشير إلى
«أن ذوب��ان الثلج في أوق��ات غير طبيعية
نتيجة الرت�ف��اع درج��ة ال�ح��رارة ي��ؤدي إلى
ّ
تفجر املياه في أوقات غير طبيعية ،وهذا
يجب أن يكون بمثابة إن��ذار لكل املعنيني
�راءات ال�ل�ازم ��ة وت� �ف ��ادي ما
الت �خ ��اذ اإلج� � � � ً
ق ��د ي �ق��ع م�س�ت�ق�ب�لا م ��ن ك � � ��وارث» .يضيف
ق��ان �ص��وه« :ارت �ف��اع م�ن�س��وب امل �ي��اه يؤدي
إل� ��ى اخ �ت �ن��اق ج � ��ذور ال �ن �ب��ات��ات وتلفها،
ّ
وبالتالي فإن األراضي املليئة باملياه تعد

أراض� ��ي غ�ي��ر ص��ال�ح��ة ل �ل��زراع��ة ،وه ��ذا ما
ّ
يتخوف منه امل��زارع��ون ف��ي ح��وض وادي
ال� �ع ��اص ��ي» .رغ ��م ه ��ذه ال �س �ل �ب �ي��ات ،إال أن
«الرت �ف��اع م�ن�س��وب امل �ي��اه م��ن ج�ه��ة أخرى
بعض اإلي�ج��اب�ي��ات ،منها أن غ��زارة املياه
وزي��ادة كمياتها تعنيان زي��ادة في نسبة
األوك�س�ج�ين املهمة ج �دًا ألط�ن��ان الترويت
في البرك املنتشرة على ضفتي النهر ،ما
ّ
يحسن نوعية هذه الترويت ،كأن تصبح
ذات قيمة غذائية عالية» .لكن ،ثمة «ما هو
م�ط�ل��وب ه�ن��ا م��ن م� ّ
�رب��ي األس �م ��اك» ،يقول
قانصوه ،مشيرًا إلى أن «عليهم أن يقوموا
ب��إج��راءات اح�ت��رازي��ة ،منها زي ��ادة ارتفاع
ال �ب��رك مل�ن��ع ه ��روب ال�س�م��ك ،وح�ف��ر قنوات
ف��ي محيطها الس�ت�ي�ع��اب امل �ي��اه الفائضة
ومراقبة ال�ب��واب��ات الحديدية التي تدخل
منها لتفادي ان�س��داده��ا م��ا ّ
يسبب نفوق
أعداد كبيرة من األسماك».
ي��رف��ع أب �ن��اء ال �ع��اص��ي ال �ص��وت ،مطالبني
ب��وض��ع خ�ط��ة علمية وعملية لالستفادة
من املياه امل�ه��دورة ،على األق��ل استغاللها
لتوفير م�ي��اه ال�ش�ف��ة .وق��د ي�ك��ون ضروريًا
الفائضة
«إقامة قنوات للري ومجار للمياه
ً
وب��رك يستفاد منها أي��ام الجفاف ،فضال
عن ض��رورة االستعجال وإنهاء ملف سد
نهر العاصي».

الصحة النسائية في «األميركية»
افتتحت الجامعة األميركية في بيروت مركزها الجديد الخاص
بالصحة النسائية ،في الطبقة السابعة من املركز الطبي .وبحسب
ّ
فإن «املركز ّ
مزود بتقنيات متطورة ،ويقدم إمكانية
األميركية،
بيان
ّ
ّ
العناية املركزة في محطة واحدة كي ال تضطر املريضة إلى التنقل
من مكان إلى آخر ،كما يقدم عناية صحية كاملة في طب الجهاز
التناسلي النسائي واملسالك البولية للنساء من كل األعمار .وهو
ّ
مصمم لراحة املرأة واملحافظة على خصوصيتها.
وتشمل العناية خدمات شاملة في مجاالت طب الجنني والتقانات
املساعدة للتناسل واألورام في الجهاز التناسلي النسائي وفي
املسالك البولية ،إضافة إلى خدمة فحص الجنني قبل الوالدة».

«بني سينمائيات» سينما شعبية عربية
ّ
نظمت جعمية األدب والثقافة «مهرجان
األفالم التسجيلية» على مدى يومني
في قاعة بلدية صيدا (خالد الغربي)،
شاركت فيه مخرجات من لبنان ومصر
واألردن وإسبانيا .وكان املهرجان
عال
مناسبة ملناقشة القضايا بصوت ٍ
ومسؤول بعيدًا من االنعزال والتقوقع،
كما قال املنظمون .كذلك طرح إشكالية:
هل يمكن أن تقوم سينما شعبية
تتناول مصير الشعوب وفق رؤية
إنسانية بعيدًا عن االبتذال واستجداء الربح واالرتهان للجهة أو
الدولة ّ
املمولة؟ أما املخرجة اللبنانية ـ ـ ـ املصرية عرب لطفي فقد أعلنت
باسم املخرجات مشروع «بني سينمائيات» الذي ّ
يضم عددًا كبيرًا
من املخرجات ّ
التقدميات من العالم العربي ومن أميركا الالتينية
مستقلة عن قيم السوق
وإسبانيا هدفهن التعاون لصنع سينما
ٍ
وشروط السينما التجارية الهابطة.

اعتصام فلسطيني احتجاجًا على انتهاك املقدسات
نفذت اللجان الشعبية وفصائل املقاومة الفلسطينية في البقاع
اعتصامًا في مخيم الجليل بمدينة بعلبك (علي يزبك) ،احتجاجًا
على االنتهاكات التي يقوم بها العدو اإلسرائيلي بحق املقدسات من
مساجد وكنائس في فلسطني املحتلة ،بمشاركة أمني ّ
سر حركة فتح
في البقاع نايف عثمان ،رئيس رابطة علماء فلسطني في لبنان الشيخ
بسام كايد وقادة الفصائل في البقاع وحشد من املواطنني.
وسأل كايد ،باسم تحالف القوى الفلسطينية ،الزعماء العرب ماذا
ينتظرون من إسرائيل التي تعمل على سرقة تاريخهم ومقدساتهم
وإسالمهم ،وأما آن األوان لفلسطينيي الداخل للوقوف يدًا بيد
ملواجهة املشروع اليهودي؟ وماذا عن موقف املنظمات الدولية مما
يجري في األراضي املحتلة من اعتداءات على املقدسات ،وما يعمل
عليه العدو من تزوير للحضارات وللتاريخ؟ بدورهّ ،
عبر أبو جهاد
باسم اللجان الشعبية عن االحتجاج الشديد اللهجة واملعارضة
الكبيرة لتصرفات ومسلكية الحكومة اإلسرائيلية التي يتزعمها
بنيامني نتنياهو والتي تحاول االستيالء على تراث الشعب
الفلسطيني الديني.
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