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الجمعة  16كانون الثاني  2015العدد 2494

مجتمع وإقتصاد
جامعات
على وضع القواعد التطبيقية لنظام التدريس الفصلي  LMDفي الجامعة
رغم مرور أكثر من  5سنوات ّ
اللبنانية ،إال أن كيفية تطبيقه ال تزال تولد أزمات أكاديمية وإدارية في عدد من الكليات .بعض الكليات قامت بـ»لبننة»
هذا النظام ،منها من اختار تطبيق مواد معينة وتجاهل مواد أخرى منه ،ومنها من قرر تغليب النظام الداخلي
للكلية على النظام التعليمي الجديد الصادر بمرسوم ،رغم أن المرسوم يعلو مرتبة على النظام الداخلي

ّ
شكوى ضد كلية الصحة العامة :لماذا ال تطبق القــ
حسين مهدي
قررت الطالبة ميشيال الهبر أن تطلق
صــرخــة إلع ــادة االعـتـبــار إلــى القوانني
ال ـتــي تـعـطــي ال ـطــالــب ح ـقــوقــه الــدن ـيــا.
تـ ـق ــدم ــت بـ ـشـ ـك ــوى ض ـ ــد إدارة ك ـل ـيــة
الصحة في الجامعة اللبنانية بسبب
امـتـنــاع األخ ـي ــرة عــن منحها مستندًا
يثبت حيازتها اإلجازة الجامعية ،رغم
حصولها على عدد األرصــدة املطلوب
( 180رص ـ ـي ـ ـدًا) لـتـصـنـيـفـهــا كـطــالـبــة
مـ ـج ــازة .رف ـع ــت ال ـش ـكــوى إل ــى رئــاســة
الجامعة اللبنانية ومجلسها ،لكن ال
جواب عليها بعد.
كانت ميشيال قد طلبت الحصول على
«افادة» بنيلها اإلجازة من قسم شؤون
الـطــاب فــي الـفــرع الـثــانــي مــن الكلية،
ب ـع ــد أن أنـ ـه ــت الـ ـسـ ـن ــوات ال ــدراس ـي ــة
ال ـ ـثـ ــاث .ل ـك ــن مـ ــديـ ــرة ال ـ ـفـ ــرع ال ـثــانــي
ف ــي ال ـك ـل ـيــة ن ــزه ــة ال ـ ـخـ ــوري أعـطـتـهــا
إف ــادة تـقــول إنـهــا أنـهــت ثــاث سنوات
دراسـ ـي ــة ،لـكـنـهــا ت ـح ـتــاج إل ــى دراس ــة
س ـنــة رابـ ـع ــة إض ــاف ـي ــة لـتـحـصــل عـلــى
شهادة الدبلوم Diplome de maitrise
ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل الـ ـصـ ـح ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ــي،
وشـ ـ ــرح ل ـه ــا امل ــوظـ ـف ــون أنـ ــه ال يـمـكــن
إعطاؤها إفــادة بنيلها اإلج ــازة حتى
ولــو حصلت على األرص ــدة املطلوبة.
ه ــذا ال ـ ـ ّ
ـرد دف ــع مـيـشـيــا إل ــى االط ــاع
عـلــى ال ـقــوانــن واألن ـظ ـمــة الـجــامـعـيــة،
للتأكد مما إذا كان هنالك ما يمنعها
ً
ف ـعــا م ــن ال ـح ـصــول عـلــى إجـ ــازة بعد
ث ــاث س ـنــوات مــن ال ــدراس ــة واألع ـمــال
التطبيقية.
أع ـ ــادت ال ـطــال ـبــة ط ـل ـب ـهــا ،ل ـكــن خـطـيــا
ّ
وضمنته امل ــواد القانونية
هــذه امل ــرة،
التي تـكـ ّـرس حقها فــي الحصول على
اإلج ــازة .فالجامعة اللبنانية ،تعتمد
نظام التدريس الفصلي ( )LMDوفق
املرسوم  14840الصادر في  28حزيران
 2005واملــرســوم  2225الـصــادر فــي 11
حزيران  .2009وينص نظام الشهادات
املـنـصــوص عليه فــي امل ــادة الخامسة
من املرسوم  2225على أن الجامعة تعد
طالبها لنيل ثــاث ش ـهــادات :اإلج ــازة
واملاستر والدكتوراه .فيما تنص املادة
ال ـس ــادس ــة ع ـلــى أن «شـ ـه ــادة اإلجـ ــازة
تتكون من مئة وثمانني رصيدًا ()180
مـ ــوزعـ ــة ع ـل ــى س ـت ــة فـ ـص ــول دراسـ ـي ــة
ب ـم ـع ــدل ث ــاث ــن رص ـ ـي ـ ـدًا فـ ــي ال ـف ـصــل
الواحد ،»... ،وأن نيل اإلجــازة قد يمتد
حتى  5سـنــوات ،حتى تأمني مجموع
األرصدة املحدد بـ 180رصيدًا.
أضافت ميشيال في الطلب الذي رفعته
إلى عميدة الكلية نينا زيدان ،أن املادة

 26مــن املــرســوم  2225يصنف شهادة
الــدبـلــوم فــي درجــة «مــا بعد اإلج ــازة»،
إذ تـنــص حــرفـيــا« :إضــافــة إل ــى أحـكــام
املـ ـ ـ ــادة ال ـخ ــام ـس ــة مـ ــن ه ـ ــذا املـ ــرسـ ــوم،
يمكن وحدات الجامعة اللبنانية ،وفقًا
للضرورات واملقتضيات املهنية ،منح
شـهــادة جامعية بعد اإلج ــازة أو بعد
املــاسـتــر تشتمل كــل منها عـلــى ستني
رصـيـدًا…» .فطاملا أن شهادة الدبلوم
تـتـطـلــب  60رصـ ـيـ ـدًا إض ــاف ـي ــا ،ع ــاوة
على ال ــ 180رصيدًا املطلوبة لإلجازة،
ف ــإن مــرتـبــة ه ــذه الـشـهــادة تصبح بني
اإلجازة واملاستر .من هذا املنطلق ،ترى
ميشيال أن لها الحق في الحصول على
إفادة بنيلها اإلجازة تقدمها كمستند
رس ـم ــي ل ـل ـج ـهــات امل ـع ـن ـيــة (ج ــام ـع ــات،
مؤسسات ،شركات…) عندما تقتضي
الحاجة.
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـتـ ـعـ ـسـ ـف ــي ،كـ ـم ــا وص ـف ـت ــه
م ـي ـش ـي ــا ،ي ـح ــرم ـه ــا ف ــرص ــة م ـتــاب ـعــة
املاستر في مؤسسات التعليم العالي
الخاصة داخل لبنان أو خارجه ،التي
رفـضــت االع ـت ــراف «بــورقــة الـعــامــات»
التي أعطتها الجامعة ،وطلبت مستندًا
رسميًا يفيد بأنها مجازة من الجامعة
اللبنانية ،بحسب ما قالت لـ»األخبار».
إال أن ميشيال ال تحصر أهداف ّ
تقدمها
بالشكوى في هذا السبب ،بل تسعى ـ
كما تقول ـ إلى إحداث تغيير في نظرة
الجامعة إلــى طالبها والـقــوانــن التي
ترعى مصالحهم.
ّ
ردت عميدة الكلية خطيًا على الطلب
ً
املرفوع من قبل ميشيال ،مشيرة إلى أن
برنامج العمل الصحي االجتماعي في
الكلية يمتد إلــى  4سنوات ّ
مكونة من
ً
 8فصول ،ومستندة إلى املرسوم 2225
أيضًا ،وأن الكلية ال تستطيع أن تمنح
اإلجــازة في ثالث سنوات حفاظًا على
املستوى التعليمي .بسبب ّ
رد زيــدان
السلبي ،تقدمت ميشيال بشكوى ضد
الكلية لدى رئاسة ومجلس الجامعة،
عـلــى اع ـت ـبــار أن «املـخــالـفــة الـقــانــونـيــة
جسيمة وواضـحــة ،ومــن غير املنطقي
ّ
أن يـغــض رئـيــس الجامعة وعمداؤها
وممثلو األساتذة النظر عنها» ،تقول
ميشيال.
قــالــت الـعـمـيــدة ف ــي ّ
رده ـ ــا إن م ـقــررات
اختصاص العمل الصحي االجتماعي
تــوزع على أربــع سـنــوات ،تبعًا ألربعة
أساليب تدخل :السنة األولى (أسلوب
التدخل االجتماعي مع الـفــرد) ،السنة
الثانية (األسلوب الزوجي واألســري)،
ال ـس ـنــة ال ـثــال ـثــة (أسـ ـل ــوب املـجـمــوعــات
املـ ـصـ ـغ ــرة) ،ال ـس ـنــة ال ــراب ـع ــة (أس ـل ــوب
ال ـج ـمــاعــات) .لـكــن ميشيال بـ ّـيـنــت ،في

تعترف العميدة بأن اإلجازة كانت تحتاج ثالث سنوات عندما انتسبت ميشيال إلى الكلية (مروان طحطح)

نص الشكوى املرفوعة ،أن هذا التقسيم
يتناقض مع إفادة العالمات واملقررات
التي حصلت عليها من الكلية .ولدى
االستفسار من أحد أساتذة الكلية ،قال
ل ــ»األخ ـب ــار» إن التقسيم ال ــذي قدمته
عميدة الكلية يعود إلى النظام القديم
املعتمد في الكلية.
ال ـس ـنــد ال ـق ــان ــون ــي ال ـ ــذي تـسـتـعــن بــه
ال ـع ـم ـيــدة ،ه ــو امل ـ ــادة  26م ــن املــرســوم
 ،2225ال ـتــي تـسـمــح «لـبـعــض وح ــدات
الـجــامـعــة ،منح ش ـهــادات جامعية في
االخ ـ ـت ـ ـص ـ ــاص» ،وف ـ ـقـ ــا ل ـخ ـصــوص ـيــة
ال ـك ـل ـي ــات ال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة ،وم ـن ـه ــا كـلـيــة
ال ـص ـحــة ال ـع ــام ــة .إال أن م ــا ل ــم تلتفت
إلـ ـي ــه الـ ـعـ ـمـ ـي ــدة ،ب ـح ـس ــب مـ ــا أش ـ ــارت
ميشيال فــي شـكــواهــا ،أن القسم األول
م ــن املـ ــادة  26نـفـسـهــا يـنــص عـلــى أنــه
« ...يمكن وحــدات الجامعة اللبنانية،
وفقًا للضرورات واملقتضيات املهنية،

منح شـهــادة جامعية بعد اإلج ــازة أو
ب ـعــد املــاس ـتــر تـشـتـمــل ك ــل مـنـهــا على
ستني رص ـي ـدًا…» .وتضيف« :تصنف
الشهادة التي تنوي الكلية أن تمنحني
إيــاهــا ،بعد إجـبــاري على دراســة سنة
إض ــاف ـي ــة ،بــأن ـهــا دب ـل ــوم وتـتـطـلــب 60

اإلجراء التعسفي،
كما وصفته ميشيال،
يحرمها متابعة الماستر
في الجامعات األخرى

رص ـي ـدًا إض ــاف ـي ــا ،عـ ــاوة ع ـلــى ال ـ ــ180
رص ـي ـدًا ،أي إن ذلــك يضع مرتبة هذه
ال ـش ـهــادة بــن اإلجـ ــازة واملــاس ـتــر .لــذا،
ل ــي ال ـح ــق ب ـح ـســب ال ـق ــوان ــن ال ـنــافــذة
واملرعية اإلجراء الحصول على شهادة
إجازة» .كذلك فإن عميدة الكلية تستند
إل ــى «ح ــق مـنــح ش ـهــادات جامعية في
االخـتـصــاص» ،إال أنـهــا لــم تلتفت إلى
أن هــذه الـشـهــادة تـحــدد فــي شروطها
وتسميتها ب ـقــرار ص ــادر عــن مجلس
الجامعة.
اتـصـلــت «األخ ـب ــار» بــالـعـمـيــدة زي ــدان
ل ـلــوقــوف عـلــى مــوقـفـهــا م ــن الـشـكــوى
املــرفــوعــة ض ــد كـلـيــة ال ـص ـحــة ،فقالت
إن الـكـلـيــة ال تـمـنــح ش ـه ــادة اإلجـ ــازة
بـتــاتــا ،فــي تناقض مــع املستند الــذي
أرس ـل ـت ــه م ــدي ــرة الـ ـف ــرع ال ـث ــان ــي إل ــى
ميشيال ،وأوضـحــت زي ــدان أن الكلية
تـمـنــح «إج ـ ــازة مـتـخـصـصــة» تـحـتــاج

متابعة

إغالق مطمر عين درافيل :الحشد يحسم الخيار
بسام القنطار
أخطأ رؤســاء بلديات القرى املحيطة
ب ـم ـط ـم ــر الـ ـن ــاعـ ـم ــة – عـ ــن درافـ ـ ـي ـ ــل ،
عندما ق ــرروا الــذهــاب ب ــدون مختلف
مـكــونــات املجتمع املــدنــي الــى «اللقاء
ال ـت ــوض ـي ـح ــي» ال ـ ـ ــذي ع ـق ــد فـ ــي دارة
النائب وليد جنبالط فــي كليمنصو
وأعـ ـل ــن خ ــال ــه قـ ـب ــول ت ـم ــدي ــد الـعـمــل
باملطمر لفترة ستة أشهر.
“ح ـم ـلــة إغ ـ ــاق م ـط ـمــر ع ــن درافـ ـي ــل»
أوصلت ،أول من أمس ،رسالة شديدة

ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــوح الـ ـ ـ ــى م ـخ ـت ـل ــف األفـ ـ ــرقـ ـ ــاء
السياسيني ،بأنها هي من تقرر إلغاء
االعـتـصــام فــي الناعمة أو االستمرار
ب ـ ــه .وبـ ـع ــد لـ ـق ــاء ت ـ ـشـ ــاوري ف ــي ب ـلــدة
عرمون ،دعت «من يستطيع من أهلنا
وسـكــان الـقــرى املحيطة باملطمر الى
وقفة شعبية مطلبية عند باب املطمر
بتاريخ  2015/1/17الساعة الخامسة
م ـس ـ ً
ـاء ،وذل ــك إلط ــاق حـمـلــة إعــامـيــة
وطـ ـنـ ـي ــة م ـ ــع ك ـ ــل هـ ـيـ ـئ ــات امل ـج ـت ـم ــع
املدني والجمعيات البيئية اللبنانية
ال ـ ـنـ ــاش ـ ـطـ ــة ،نـ ـكـ ـش ــف فـ ـيـ ـه ــا ل ـل ـش ـعــب

ال ـل ـب ـنــانــي ك ـيــف ك ــان األداء الــرسـمــي
على املستوى التنفيذي والتشريعي
والقضائي والبلدي الذي رافق والدة
هـ ــذا امل ـط ـمــر وبـ ـق ــاءه ل ـه ــذا ال ـت ــاري ــخ،
وملــاذا وضــع أهلنا تحت ضغط األمر
الواقع لفرض خطة منقوصة ملعالجة
ال ـن ـف ــاي ــات ال ـص ـل ـبــة ل ــم ي ـل ـحــظ فـيـهــا
موعد حقيقي لإلقفال”.
وعـ ـلـ ـم ــت «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن ال ـح ـم ـل ــة لــم
تتخذ بعد قرار إقفال الطريق وإعالن
اعتصام مفتوح ،رغم أن هذه الخطوة
ت ـح ـظــى ب ــإج ـم ــاع م ـخ ـت ـلــف ال ـن ـش ـطــاء

املشاركني ،لكون هذه الخطوة تحتاج
ال ـ ــى زخ ـ ــم ش ـع ـب ــي وح ـ ـضـ ــور ك ـث ـيــف.
وب ــال ـت ــزام ــن م ــع ان ـت ـش ــار ع ـنــاصــر من
القوى السيارة في األمن الداخلي أمام
مــدخــل امل ـط ـمــر ،بـ ــدأت مـنــذ ي ــوم أمــس
حـمـلــة شــائ ـعــات ف ــي ال ـق ــرى املـحـيـطــة
باملطمر تحذر املواطنني من أن إغالق
الطريق سيعرض املعتصمني لهراوات
رجـ ــال األمـ ــن وخ ــراط ـي ــم م ـيــاه الــدفــاع
امل ــدن ــي ،ووص ـلــت الـشــائـعــات ال ــى حد
اإلع ــان أن الـجـيــش اللبناني سينفذ
خطة انتشار في حال إغالق الطريق.

اليوم تعلن الحركة البيئية اللبنانية،
وه ـ ـ ــي ائـ ـ ـت ـ ــاف يـ ـض ــم أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن 60
ج ـم ـع ـيــة ب ـي ـئ ـيــة ،مــوق ـف ـهــا م ــن إق ـ ــرار
الحكومة خطة النفايات التي لم تراع
املعايير البيئية والصحية ،وذلك في
نقابة الصحافة الساعة الثانية عشرة
ظـ ـهـ ـرًا ،ف ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ت ـشــرح
فيه اعـتــراضــاتـهــا ومالحظاتها على
هــذه الخطة وتــداعـيــاتـهــا على أمــوال
ال ـب ـل ــدي ــات وع ـل ــى ال ـب ـي ـئــة ف ــي ل ـب ـنــان.
ول ـيــس مـعـلــومــا ب ـعــد ح ـجــم مـشــاركــة
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات ال ـب ـي ـئ ـي ــة م ـ ــن مـخـتـلــف

