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جامعات
«التشحيل»
من الموازنة
بلغ هذا العام
 9.146مليار
ليرة لبنانية
(هيثم
الموسوي)

الدولة تخنق
جامعتها «الوطنية»

األك ــاديـ ـم ــي وال ـب ـح ـثــي واس ـت ـق ــراره ــا
االداري واملــالــي ،وفــق السيد حسني.
فالجامعة قدرت حاجتها ،في موازنة
 ،2015الن ـف ــاق  80م ـل ـيــون ل ـيــرة على
اس ـت ـشــارات ودراسـ ـ ــات ،اال أن املــالـيــة
اقـتــرحــت تخفيض  50مليونًا منها.
ن ـف ـقــات ال ـك ـتــب واملـ ـج ــات والـصـحــف
ّ
قدرتها الجامعة بـ  1.200مليار ليرة
جـ ـ ــرى ت ـخ ـف ـي ــض  400مـ ـلـ ـي ــون ل ـي ــرة
منها .نفقات اقــامــة وتــدريــب الطالب
ضـ ـم ــن ال ـك ـل ـي ــة وخـ ــارج ـ ـهـ ــا خـفـضــت
مــن  70مـلـيــونــا ال ــى  48مـلـيــون لـيــرة.
ن ـف ـق ــات ت ـن ـظ ـيــم رح ـ ـ ــات ع ـل ـم ـيــة فــي
لـ ـبـ ـن ــان خـ ـفـ ـض ــت م ـ ــن  125م ـل ـي ــون ــا
ال ــى  70مـلـيــون ل ـي ــرة .ون ـف ـقــات اقــامــة
اشـتــراك فــي مـعــارض محلية ودولـيــة
مــن  110مــايــن ال ــى  40مـلـيــون ليرة
فـقــط! علمًا أن مــن شــأن هــذه النفقات
وغيرها أن تنقل صــورة حقيقية عن
الجامعة اللبنانية ومستواها العلمي
داخ ـ ـ ــل ل ـب ـن ــان وخ ـ ــارج ـ ــه ،خ ـصــوصــا
أن ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة الـ ـكـ ـب ــرى
وال ــدك ــاك ــن الـجــامـعـيــة تـتـلـقــى الــدعــم
امل ــال ــي وت ـخ ـصــص م ـيــزان ـيــة مــرتـفـعــة
للترويج واعــان دراســات ومؤتمرات
ورحـ ـ ـ ـ ــات ع ـل ـم ـي ــة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا .اال أن
نظرة الدولة مختلفة ،اذ ترى أنه من
املـمـكــن أن تـخـفــض نـفـقــات االش ـت ــراك
فــي املــؤت ـمــرات الـثـقــافـيــة والـجــامـعـيــة
م ـ ــن  300مـ ـلـ ـي ــون ال ـ ــى  200م ـل ـيــون
لـيــرة ،ونفقات تنظيم واالش ـتــراك في
مــؤتـمــرات ون ــدوات وحـفــات مــن 300
مـلـيــون ال ــى  200مـلـيــون ل ـيــرة أيـضــا.
ونـ ـفـ ـق ــات مـ ــراكـ ــز األبـ ـ ـح ـ ــاث خـفـضــت
مــن  90مـلـيــونــا ال ــى  60مـلـيــون لـيــرة.
ونفقات طبع منشورات الجامعة من
 106ماليني الى  80مليون ليرة.

ضرب أي امتداد للجامعة

للجامعة اللبنانية  210مليارات ليرة في ذمة الدولة وسلطاتها
التنفيذية والتشريعية المتعاقبة .هذا الرقم هو مجموع المبالغ التي
سحبتها الدولة من ميزانية الجامعة اللبنانية من عام  2005حتى عام
 ،2014يضاف إليها  200مليون ليرة قيمة االموال المرصودة للجامعة
اللبنانية والمحتجزة لدى وزارة المالية .هذه األرقام ،تعطي صورة عن  4دعاوى قضائية
الطريقة التي تتعامل فيها السلطة اللبنانية مع جامعتها الوطنية رفعت على الجامعة بسبب
الوحيدة ،في وقت تقدم الدولة نفسها جميع التسهيالت للجامعات عدم دفع اإليجار
الخاصة ،وتمنح التراخيص لكل من يريد فتح «دكانة جامعية» من دون
الجغرافية اللبنانية ،نــادي خريجي
حسيب أو رقيب
ك ـل ـي ــة الـ ـعـ ـل ــوم االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وادارة
مــن الــواضــح أن السلطة يهمها جـدًا
ضرب أي امتداد للجامعة اللبنانية،
فـ ــأوق ـ ـفـ ــت كـ ــامـ ــل امل ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــات ال ـت ــي
ت ـق ــدم ـهــا ال ـج ــام ـع ــة ال ـ ــى ال ـج ـم ـع ـيــات
وال ـ ــرواب ـ ــط امل ـن ـب ـث ـقــة ع ـن ـه ــا ،كــراب ـطــة
ال ـع ــام ـل ــن فـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة ،الـجـمـعـيــة

حسين مهدي
في كل عــام ،ترفع الجامعة اللبنانية
مشروع موازنتها لــوزارة املالية عبر
وزي ــر ال ـتــرب ـيــة ،لـكــن لــم تـقـتـنــع وزارة
امل ــال ـي ــة ي ــوم ــا ب ـم ــا وص ـل ـه ــا ،ودائـ ـم ــا
م ــا ك ــان ــت ت ــوج ــد مـ ـب ــررات للتشحيل
مــن هــذه امل ــوازن ــة ،حتى بلغ مجموع
«التشحيل» املتراكم من عام  2005الى
عام  2014نحو  210مليارات ليرة.
«التشحيل» من املوازنة بلغ هذا العام
 9.146مليار ليرة لبنانية ،اذ أن تقدير
بعض النفقات ،بحسب وزارة املالية،
موازنة
الجامعة اللبنانية
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

تخفيضه»،
«يبدو مرتفعًا ويقتضي
ّ
رغم أن الجامعة سبق لها أن خفضت
من ميزانيتها قبل تحويلها للوزارة،
ً
عمال بتوصيات وزير املال .فما الذي
طاوله التخفيض من املوازنة؟
ال ـت ـق ــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» رئ ـي ــس ال ـجــام ـعــة
اللبنانية عدنان السيد حسني ،الذي
شــرح أن املــوازنــة تنقسم الــى قسمني:
روات ـ ـ ــب وأج ـ ـ ـ ــور ،وم ـي ــزان ـي ــة ل ــأم ــور
التشغيلية .ال يمكن للدولة أن تمس
القسم األول من املوازنة ،فتقوم بضرب
ال ـق ـس ــم الـ ـث ــان ــي م ـن ـه ــا ،الـ ـ ــذي يـشـكــل
حـجــر األسـ ــاس فــي تـطــويــر الجامعة

تقديرات الجامعة
(مليار ليرة)

ّ
القيمة المحصلة من الدولة
(مليار ليرة)

289000
286000
215000
210000
205000
190000
160000
155000
155000
155000

276648
279648
165000
159232
165000
179572
135000
120000
134500
99000

خريجي معهد الفنون
االعمال ،رابطة ّ
الجميلة .كما خفضت أيضًا مساعدة
الجامعة املخصصة لرابطة األساتذة
امل ـت ـف ــرغ ــن مـ ــن  70م ـل ـي ــون ــا الـ ـ ــى 50
مليون ليرة« .وإال ما الهدف الحقيقي
وراء وقــف امل ـســاعــدات عـنـهــا؟» يسأل
السيد حسني ،الــذي يشرح أثــر نقص
املوازنة في تطور الجامعة اللبنانية،
«فــأحــد املباني الـعــائــدة للجامعة في
مـنـطـقــة امل ـن ـص ــوري ــة ،ال إم ـكــان ـيــة لنا
على ترميمه ،بسبب الكلفة املرتفعة،
وعدم رصد األموال لذلك ،وهناك نزاع
قانوني مــع مالك مبنى كلية الفنون
فــي الــروشــة واسـتـعــادتــه تحتاج منا
الــى دفــع مليارين أو  3مليارات ليرة.
كلية االع ــام لــم نستطع بعد تجهيز
ّ
اس ـتــديــو فـيـهــا يـكــلــف حــوالــى املـلـيــار
ليرة أيـضــا ،علمًا أن هــذا يمكن لــه أن
يـ ــرد امل ـ ــال ع ـلــى ال ـجــام ـعــة الح ـق ــا مــن
خالل أعمال التدريب».
يــرد السيد حسني السياسة املتبعة
مــن قـبــل السلطة إلــى أنـهــا «ال تريد
للجامعة أن ّ
تطور ما وصلت اليه»،
فــال ـس ـل ـطــة مـنـكـبــة ع ـلــى الـتــرخـيــص
لـ ـلـ ــ»دك ــاك ــن ال ـج ــام ـع ـي ــة» ،ف ــي حــن
تـحــاول ضــرب املــؤتـمــرات وال ـنــدوات
ال ـت ــي تـنـظـمـهــا ال ـج ــام ـع ــة ،وتـسـعــى
إل ــى «تـطـفـيــش» األس ــات ــذة الــزائــريــن
ع ـبــر تـخـفـيــض األمـ ـ ــوال املـخـصـصــة
إلقــامـتـهــم ،كـمــا أن مـ ــردود األب ـحــاث
ّ
ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـب ــاح ــث ق ـ ـ ــل« ،وهـ ـ ـ ــذا ال
يـ ـشـ ـج ــع ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـب ـ ـحـ ــث الـ ـعـ ـلـ ـم ــي»،
بحسب السيد حسني ،الذي يتحدث

ع ــن «ان ـط ــاق ــة ف ــي ال ـب ـحــث الـعـلـمــي
ومــن الــواجــب متابعتها ،فهذه روح
الجامعة».

أموال الجامعة محتجزة
ع ـ ــدا عـ ــن ال ـت ـخ ـف ـي ـضــات فـ ــي م ــوازن ــة
الـجــامـعــة ،لــدى وزارة املــالـيــة سياسة
ّ
تقيد الجامعة وتمنعها مــن اإلنـفــاق
وف ــق مــوازنـتـهــا لـفـتــرة طــوي ـلــة ،اذ أن
امل ــوازن ــة ال تـقــر ف ــي الـشـهــر األول من
الـ ـع ــام ،ب ــل غــال ـبــا م ــا تــؤخــرهــا وزارة
املالية أشـهـرًا ع ــدة .هــذا الـعــام انتهت
الــوزارة من دراســة املوازنة في الشهر
السابع ،علمًا أنها تعهدت أن تنجزها
في الشهر الخامس ،وهي أحيلت من
قبل الجامعة قبل ذلــك بكثير .خالل
ه ــذه ال ـف ـت ــرة ،أج ـب ــرت ال ـجــام ـعــة على
االنـفــاق وفــق القاعدة االثني عشرية،
أي العودة الى موازنة عام  ،2005سنة
تـصــديــق املـجـلــس الـنـيــابــي عـلــى آخــر
موازنة للدولة .حينها كانت ميزانية
الجامعة بحدود  150مليارًا ،أما اليوم
فتصل حاجتها الى  383مليار ليرة،
وه ــذا مــا أوص ــل الجامعة سابقًا الى
أزمة شح مالي حصرت إنفاقها بدفع
أج ــور وروات ـ ــب املــوظ ـفــن واألس ــات ــذة
دون سواهم من أجــراء وغيرهم ،ومن
دون ال ـقــدرة على رصــد أي مبلغ ألي
كلية تحتاج الــى تنفيذ أي نشاط أو
نـ ــدوة أو ل ـق ــاء ،ون ـتــج م ــن ذل ــك أيـضــا
 4دع ـ ـ ــاوى ق ـضــائ ـيــة رف ـع ــت م ــن قـبــل
مالكي األبنية املؤجرة على الجامعة
ب ـس ـب ــب ع ـ ـ ــدم ق ـ ـيـ ــام األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ب ــدف ــع
اإليـجــار املستحق عليها لعام .2014
التنكيل بالجامعة من قبل الحكومة
الـلـبـنــانـيــة ووزارة املــالـيــة لــم يتوقف
هنا 200 ،مليار ليرة لبنانية ،مــن الـ
 ،waa programمـحـتـجــزة ف ــي وزارة
املالية لصالح الجامعة اللبنانية من
حكومة فــؤاد السنيورة األولــى ،وهي
مـخـصـصــة لــأب ـن ـيــة ،عـلـمــا أن املـبـلــغ
أكثر بقليل ،ولكن تم االستعانة بجزء
من املبلغ بما ال عالقة للجامعة به.
هـنــاك مـصــدر آخــر لتمويل الجامعة،
وفق السيد حسني ،هو البنك االسالمي
للتنمية ،ال ــذي أع ــرب عــن اسـتـعــداده
إلنشاء كلية تابعة للجامعة سنويًا،
ويعتبر السيد حسني أنــه «لــو كانت
ه ـنــاك ارادة سـيــاسـيــة حقيقية لدعم
الجامعة اللبنانية ،لكانت ارتاحت من
كلفة االيجارات السنوية لألبنية التي
تجاوزت الـ  20مليار سنويًا ،عدا عن
اعمال الصيانة والتأهيل».

موارد ذاتية ال تكفي
رئ ـيــس الـجــامـعــة ي ـشــرح ل ــ»األخ ـب ــار»
أيضا كيف «تـ ّ
ـدبــر» الجامعة نفسها،
فيتحدث عن وفر قامت به الجامعة من
خالل املناقصات ،ومن خالل قرار إلغاء
م ـخ ـص ـصــات االم ـت ـح ــان ــات الـجــزئـيــة
(تصحيح ومراقبة) .كما هناك أيضًا
موارد ذاتية من بيع املنشورات ،اقامة
نشاطات ثقافية بالتعاون مع وزارة
الصحة ،الخدمات التي تقدمها كلية
ط ــب األس ـ ـنـ ــان ل ـل ـم ــواط ـن ــن ،وامل ــرك ــز
ال ـص ـح ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ــي الـ ـ ــذي اف ـت ـتــح
أخـيـرًا فــي ال ـحــدث ،وقــد ارتـفـعــت هذه
امل ــوارد الذاتية من  15الــى  28مليارًا.
كما أن الجامعة أحالت على الحكومة
مـشــروع مــرســوم رفــع رس ــوم تسجيل
ال ـط ــاب  100أل ــف ل ـيــرة ف ــي الـكـلـيــات
الـ ـنـ ـظ ــري ــة و 150أل ـ ـفـ ــا فـ ــي ال ـك ـل ـي ــات
الـتـطـبـيـقـيــة ف ـقــط« ،ألن ه ــذه الــرســوم
ت ـ ـعـ ــود ل ـ ـعـ ــام  ،2002وه ـ ـ ــي أق ـ ـ ــل مــن
رسوم التسجيل في التعليم الثانوي
الرسمي» ،يبرر رئيس الجامعة.
اال أن ك ــل ذلـ ـ ــك ،ال ي ـك ـفــي ال ـجــام ـعــة،
فــي ظــل سـيــاســة تهجير ال ـطــاب الــى
ال ـجــام ـعــات ال ـخــاصــة ،ال ــذي تـمــارســه
ج ـ ـهـ ــات خ ـ ـ ـ ــارج وداخ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـج ــامـ ـع ــة،
ويسهم في ذلك قرارات صدرت سابقًا.
إال أن ال ـع ــبء ال ـي ــوم ي ـقــع ع ـلــى عــاتــق
مجلس الجامعة اللبنانية ،الــذي من
واج ـبــه الـسـعــي ال ــى تـطــويــر الجامعة
أكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــا وبـ ـحـ ـثـ ـي ــا ،عـ ـب ــر ت ـط ــوي ــر
م ـ ــوارده ـ ــا ال ـب ـش ــري ــة وال ـض ـغ ــط عـلــى
الدولة لتطوير مواردها املالية.

