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جامعات تتجه الهيئات الطالبية في الجامعة اللبنانية الى تعطيل أعمال التسجيل وتصعيد ّ
التحركات
الميدانية إلسقاط قرار زيادة الرسوم بنسبة  .%100في هذا الوقت ،كشفت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء
وافق على مبدأ الزيادة ولم يصدر المرسوم بعد ،ولكن سهيل بوجي صاغ القرار على ذوقه

ّ
الجامعة تغرم طالبها
حسين مهدي

اإلطالع على
القرارات فقط

اجتم ــع مجل ــس الجامع ــة اللبناني ــة ،أم ــس ،ألول
م ــرة من ــذ عش ــر س ــنوات .أراد رئي ــس الجامع ــة
عدن ــان الس ــيد حس ــن (الص ــورة) أن يك ــون ه ــذا
الي ــوم اس ــتثنائيًا ،إال أن الط ــاب ّ
حول ــوه ال ــى ي ــوم
احتجاج ــي أح ــرج معظ ــم العم ــداء الحاضري ــن.
تجم ــع ط ــاب م ــن الف ــروع والكلي ــات املختلف ــة ف ــي
مجم ــع الح ــدث الجامعي ،وقرروا م ــن دون تخطيط
مس ــبق التوج ــه ال ــى مبن ــى اإلدارة املركزي ــة ف ــي
املتح ــف الس ــتقبال أعض ــاء مجل ــس الجامع ــة
الجدي ــد قب ــل ب ــدء اجتماع ــه (عن ــد الثاني ــة ظهـ ـرًا).
هن ــاك كان ــت هتافاته ــم أكث ــر ح ـ ّـدة م ــن مجم ــع
الح ــدث .طالب ــوا الس ــيد حس ــن بالرحي ــل ،كم ــا
طالب ــوا أعض ــاء املجل ــس بتحم ــل مس ــؤولياتهم
واملحافظ ــة عل ــى مب ــدأ «الجامع ــة للجمي ــع» .الس ــيد
حس ــن كان جواب ــه واضح ــا في االفتتاح الرس ــمي
ألول اجتم ــاع للمجل ــس ،ق ــال« :الق ــرار س ــاري
املفع ــول ،وس ــيعرض عل ــى مجل ــس الجامع ــة إلبداء
ال ــرأي فق ــط» .بع ــد خ ــروج اإلعالميني وإع ــادة طرح
الق ــرار للنق ــاش ،انقس ــم الحاض ــرون ب ــن معارض
ومؤي ــد ،لك ــن بش ــرط الع ــودة ال ــى توصي ــة الس ــيد
حس ــن «األصلي ــة» ،أي االكتف ــاء بزي ــادة  100أل ــف
لي ــرة فق ــط.
وح ــده عمي ــد كلي ــة العل ــوم حس ــن زي ــن الدي ــن دافع
بشراس ــة ع ــن الق ــرار ،بحس ــب م ــا أك ــدت مص ــادر
«األخب ــار» .بع ــد ذل ــك ،تح ـ ّـول االجتم ــاع ال ــى لق ــاء
تع ــارف ب ــن األعض ــاء ،وبينه ــم وب ــن «آلي ــة عم ــل
املجل ــس» ،الت ــي ّ
تعرف ــوا إليه ــا بامللم ــوس« :هم فقط
يطلع ــون عل ــى الق ــرارات».
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مس ــارعة رئاس ــة الجامع ــة اللبناني ــة
ال ــى إص ــدار مذك ــرة تنفيذي ــة لزي ــادة
رس ــوم الط ــاب بنس ــبة  %100ه ــذا
الع ــام ،وع ــدم انتظ ــار ص ــدور مرس ــوم
الزي ــادة ع ــن مجلس ال ــوزراء وتوقيعه
م ــن قب ــل ال ــوزراء ف ــي إط ــار ممارس ــة
صالحي ــات رئي ــس الجمهوري ــة،
ً
فض ــا ع ــن إص ــرار بع ــض إدارات
الكلي ــات ،وال س ــيما إدارة كلي ــة
العل ــوم ،عل ــى تس ــريع عملية تس ــجيل
الط ــاب واس ــتيفاء الرس ــوم منه ــم
وفق ــا للزي ــادة املق ــررة ...كله ــا خط ــوات
ـارت ش ــبهات املنظم ــات الطالبي ــة
أث ـ ّ
وحثته ــا عل ــى تصعي ــد ّ
تحركه ــا فورًا
واملطالب ــة بإلغ ــاء املذك ــرة ،ولكنه ــا
طرح ــت ف ــي الوق ــت نفس ــه تس ــاؤالت
الفت ــة ل ــدى ع ــدد م ــن ال ــوزراء ،وال
س ــيما وزراء ح ــزب الل ــه ،وع ــدد آخ ــر
من ممثلي أحزاب الس ــلطة ،وال س ــيما
تي ــار املس ــتقبل .فبحس ــب مص ــادر
وزاري ــة ،واف ــق مجل ــس ال ــوزراء عل ــى
مب ــدأ الزي ــادة ،ول ــم يص ــدر املرس ــوم
الخ ــاص به ــا بع ــد ،وبالتال ــي ل ــم
يصب ــح نافـ ـذًا ،إضاف ــة ال ــى أن العرض
ال ــذي تق ـ ّـدم ب ــه وزي ــر التربي ــة الي ــاس
ب ــو صع ــب في جلس ــة مجلس ال ــوزراء
االخي ــرة تضم ــن طل ــب املوافق ــة عل ــى
توصي ــة رئي ــس الجامع ــة اللبناني ــة
عدنان الس ــيد حس ــن بزيادة الرس ــوم
بقيم ــة تت ــراوح ما ب ــن  100ألف و150
أل ــف لي ــرة ،ف ــي ح ــن ان املذك ــرة الت ــي
أصدره ــا الس ــيد حس ــن قب ــل انعق ــاد
أول اجتم ــاع ملجل ــس الجامع ــة (أمس)
تنط ــوي عل ــى زيادة بقيم ــة تتراوح ما
ب ــن  250ألف ــا و 300أل ــف لي ــرة.
يق ــول مص ــدر وزاري م ــن  8آذار إن

الق ــرار الصادر عن مجل ــس الوزراء ال
يش ــبه الق ــرار املتخ ــذ في الجلس ــة ،بل
انف ــرد االم ــن الع ــام للمجلس س ــهيل
بوج ــي ف ــي صياغته بالصيغ ــة التي
خ ــرج بها ،وس ــارع ال ــى تعميمه على
ال ــوزارات واالدارات العام ــة املعني ــة،
م ــن دون العودة ال ــى مجلس الوزراء،
وم ــن دون إط ــاع جميع ال ــوزراء على
ُ
تفاصيل ــه الت ــي ل ــم تع ــرض إطالق ــا.
إذًا ،ل ــم يع ــد الط ــاب وحده ــم ف ــي
املواجه ــةُ ،فبع ــض أح ــزاب الس ــلطة
ت ــرى أنه ــا خدع ــت ف ــي كيفي ــة إخراج
الق ــرار ،م ــن دون أن يعن ــي ذل ــك أنه ــا
ُ
كان ــت س ــتعارضه لو ط ــرح بصيغته
ّ
املرفوض ــة م ــن الط ــاب .ورد أح ــد
ال ــوزراء عل ــى س ــؤال «األخب ــار» ع ــن
الخط ــوات الت ــي س ــيتخذها فريق ــه
إزاء م ــا يج ــري بالق ــول «س ــنتحدث
ف ــي جلس ــة مجل ــس ال ــوزراء املقبل ــة
ولي ــس خارجها» ،موحيًا ب ــأن القرار
س ــيكون م ــدار بح ــث جديد ،م ــن دون
أن يعطي أي إش ــارة الى املوقف الذي
س ــيتخذه فعلي ــا .م ــا يحص ــل ُ
ويق ــال
في شأن الزيادة على الرسوم يكشف
ع ــن «االنفص ــام» ال ــذي تص ـ ّـر أح ــزاب
الس ــلطة عل ــى ممارس ــته الس ــترضاء
قواعده ــا؛ فال ــوزراء وافق ــوا عل ــى
مب ــدأ الزي ــادة ،في ح ــن ان املنظمات
الطالبي ــة ف ــي أحزابه ــم انتفض ــت
عل ــى املب ــدأ نفس ــه ،تمام ــا كم ــا كان
يحص ــل ف ــي حراكات هيئة التنس ــيق
النقابي ــة .وح ــده التيار الوطني الحر
رف ــض أن يتخ ــذ موقفًا يع ــارض قرار
الزي ــادةّ .أم ــا املس ــؤولون ف ــي املكت ــب
الترب ــوي لحرك ــة أم ــل ،في ــرددون أن
«ب ــري وضع يده ف ــي امللف» ،في حني
ان رئي ــس املكت ــب ش ــخصيًا ،عمي ــد
كلي ــة العلوم حس ــن زين الدين ،يدافع

بق ــوة عن الق ــرار.
أم ــس ،واص ــل ط ــاب الجامع ــة
ّ
تحركاته ــم التصعيدي ــة
اللبناني ــة
ض ــد أي زي ــادة عل ــى رس ــومهم.
ّ
تجمع ــوا م ــن ف ــروع وكلي ــات مختلف ــة
ّ
ف ــي مجم ــع الح ــدث .وج ــدوا عدده ــم
كافي ــا للس ــير ف ــي تظاه ــرة ،فح ــددوا
خ ــط س ــيرهم باتج ــاه املتح ــف ،حي ــث
املبن ــى الزجاج ــي ل ــإدارة املركزي ــة
ّ
صب ــوا ج ــام
لجامعته ــم .هن ــاك
غضبه ــم عل ــى الس ــيد حس ــن .هتف ــوا
«ارح ــل ارح ــل ي ــا عدن ــان» و»ب ــدو
يزعبن ــا عدن ــان» و»جامعتن ــا وطني ــة
كمش ــوها الحرامي ــة» ...وطلب ــوا م ــن
رئيس جامعته ــم أن «يمرر» تعليمهم
مجانًا ،كما «مرر» برنامج «س ــبالش»
ف ــي املس ــبح الجامع ــي ف ــي الح ــدث
مجان ــا ،ف ــي ح ــن الط ــاب «يحلم ــون»
بمش ــاهدته فقط .رئي ــس الجامعة قال

مصدر وزاري :بوجي
صاغ القرار خالفًا لما
قرره مجلس الوزراء
الطالب مقتنعون أن
الزيادة لتمويل السلسلة
وتفريغ األساتذة

أم ــام العم ــداء وممثل ــي األس ــاتذة «إن
تح ــرك الط ــاب مس ـ ّـيس ويس ــتهدف
موق ــع رئاس ــة الجامع ــة» ،ف ــي ح ــن
ش ــدد الط ــاب عل ــى أن قضيته ــم
«وطني ــة» ،وق ــرروا التصعي ــد ،إذ
س ــتعمل الهيئ ــات الطالبي ــة ف ــي
الكليات على تعطيل أعمال التس ــجيل
كاف ــة حت ــى يتم إس ــقاط الق ــرار .وتقرر
تنظي ــم تح ــرك ث ــان أمام مبنى رئاس ــة
الجامع ــة ي ــوم الثالث ــاء املقب ــل .ص ــدر
بي ــان باس ــم الط ــاب ق ــال «إن ع ــدد
ط ــاب الجامع ــة اللبناني ــة ينخف ــض
لصال ــح الجامع ــات الخاص ــة ،فيم ــا
يص ــدر ق ــرار م ــن رئي ــس الجامع ــة
برف ــع رس ــم التس ــجيل ،كأن ــه ال يكفينا
املش ــاكل الت ــي نعان ــي منه ــا ف ــي
الجامع ــة» ،أض ــاف البي ــان «لي ــس م ــن
ش ــأننا تغذية خزين ــة الدولة باألموال
لتموي ــل سلس ــلة الرت ــب والروات ــب
وتفري ــغ األس ــاتذة ،فاذهب ــوا إل ــى
مص ــادر اله ــدر والس ــرقة وحاربوها».
ه ــذا املوق ــف عكس ــته تصريح ــات
كثي ــرة لبع ــض ممثل ــي مجال ــس فروع
الط ــاب ،إذ ش ــرحوا أن الجامعة جبت
ف ــي الع ــام املاض ــي  50أل ــف لي ــرة م ــن
كل طال ــب ،بحج ــة إقام ــة دورات لغ ــة
أجنبي ــة ،أدخل ــت حوال ــى  3ملي ــارات
لي ــرة ال ــى الجامع ــة« ،فأي ــن صرف ــت
األم ــوال؟ إذ إن  %10فق ــط م ــن الدورات
حصل ــت» .تس ــأل جيس ــي أب ــي رمي ــا،
م ــن الف ــرع الثاني لكلية االع ــام« ،ملاذا
أدف ــع رس ــم مختب ــر والجامع ــة لي ــس
فيه ــا كامي ــرا واح ــدة واملبن ــى مه ــدد
باالنهي ــار؟ ال مش ــكلة ف ــي أن نتحم ــل
زي ــادة مقبول ــة ،ش ــرط أن نحص ــل ف ــي
املقاب ــل عل ــى تحس ــينات حقيقي ــة ف ــي
الجامع ــة ،ال أن نك ــون ضحي ــة تف ــرغ
أس ــاتذة الجامع ــة!».

