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قضية

إعداد فاتن الحاج

الجامعة اللبنانية
التوازن الطائفي في زحلة
أقوى من تعميم الرئيس!
رغم صدور تعميم يمنع أي
تعاقد جديد في الجامعة
اللبنانية لم ينل موافقة
مجلس الجامعة ،يالزم 19
أستاذًا صفوفهم في كلية
العلوم ـ الفرع الرابع في
زحلة بما يخالف األصول
القانونية واألكاديمية.
والسبب؟ الحفاظ على الوجه
المسيحي للفرع؟!
قبل أسـبــوعــنّ ،
عمم رئيس الجامعة
اللبنانية فؤاد أيوب على كل الكليات
م ـنــع ال ـت ـعــاقــد م ــع أي أس ـت ــاذ جــديــد.
التعميم ال ــذي حـمــل الــرقــم  5أت ــى في
سـ ـي ــاق ت ـع ــام ـي ــم أخ ـ ـ ــرى ص ـ ـ ــدرت فــي
اآلون ــة األخـيــرة وتــركــت انطباعًا لدى
أهــل الجامعة بــأن «تــرشـيــد اإلنـفــاق»
على خلفية خفض موازنات اإلدارات
واملؤسسات العامة بنسبة  ،%20هو
ال ـ ــذي ي ـق ــف خ ـل ــف هـ ــذه ال ـت ـعــام ـيــم ال
باعتبارها خطوات إصالحية تحمي
ال ـجــام ـعــة م ــن امل ـحــاص ـصــة الـحــزبـيــة

ً ّ
والطائفية .فثمة مــن أشــاع مثال بــأن
تعميم إدارة الجامعة الرقم  2القاضي
بإلزام األساتذة التوقيع على جداول
ح ـضــور يــومـيــة وف ــق ن ـمــاذج مــوحــدة
لـ ـك ــل الـ ـكـ ـلـ ـي ــات يـ ــوفـ ــر عـ ـل ــى مـ ــوازنـ ــة
ّ
الجامعة  13مليار لـيــرة! فــي حــن أن
ال ـن ـق ــاش ال ـح ـق ـي ـقــي الـ ـ ــذي يـ ـ ــدور بــن
األســاتــذة يركز عما إذا كــان املطلوب
توقيعًا شكليًا أو مــراقـبــة اإلنتاجية
األكاديمية والبحثية.
ّ
م ـصــادر إدارة الـجــامـعــة لــم تـنــف بــأن
التعميم رقم  5جاء على خلفية خفض
مـ ــوازنـ ــة ال ـج ــام ـع ــة وع ـص ــر ال ـن ـف ـقــات
ً
وق ـ ــد ذك ـ ــر ذل ـ ــك أص ـ ـ ــا فـ ــي ح ـي ـث ـيــات
الـتـعـمـيــم .الـتـعـمـيــم نـفـســه يـطـلــب من
عـ ـم ــداء ال ـ ــوح ـ ــدات ومـ ــديـ ــري الـ ـف ــروع
واملراكز اإلمتناع عن إجــراء أي عقود
تــدريــس أو تــدريــب جــديــدة بــأي شكل
م ــن األشـ ـك ــال .وتـعـتـبــر ك ــل الـتـكــالـيــف
املـ ـتـ ـخ ــذة خ ــاف ــا لـ ــأصـ ــول مـ ــن دون
موافقة مجلس الجامعة قبل مباشرة
الـعـمــل بــاطـلــة وغ ـيــر مـنـتـجــة ألي أثــر
قــانــونــي .وي ـســري ه ــذا الـبـطــان على
التكاليف الحاصلة بعد صــدور هذا
ال ـت ـع ـم ـيــم م ــن دون مـ ــراعـ ــاة األصـ ــول
القانونية.
صحيح أن التعميم قطع الطريق على
صـفـقــة ال ـ ـ  120أسـ ـت ــاذًا ال ــذي ــن كــانــت
ك ـل ـيــة ال ـع ـل ــوم ت ـن ــوي ال ـت ـعــاقــد معهم
وفق املحاصصة الحزبية والطائفية
وب ــا أي ح ــاج ــات أكــادي ـم ـيــة فـعـلـيــة،
وب ـ ـمـ ــا يـ ـخ ــال ــف ال ـ ـقـ ــوانـ ــن ال س ـي ـمــا

أحكام املرسوم  9084املتعلق بأصول
ّ
ال ـت ـعــاقــد؛ إال أن األس ــات ــذة املــواك ـبــن
يـ ـس ــأل ــون عـ ــن ت ـم ـس ــك ال ـ ـفـ ــرع ال ــراب ــع
فــي زحـلــة بــاسـتـمــرار الـتـعــاقــد مــع 19
أستاذًا (إثنان منهم مرا بلجان علمية
لـكــن بـ ــدون تــوقـيــع مـجـلــس الـجــامـعــة
عـلــى الـتـعــاقــد م ـع ـهــم) ،رغ ــم التعميم
 39الـصــادر فــي تشرين الثاني 2016
وال ــذي نــص على وجــوب الـعــودة إلى
أص ـ ــول ال ـت ـعــاقــد املـ ـح ــددة بــاملــرســوم
 9084وب ـت ــوزي ــع ال ـس ــاع ــات ال ـشــاغــرة
على أساتذة املالك والتفرغ ،والتعميم
الـحــالــي رق ــم  5املستند فــي حيثياته
إلـ ــى ال ـت ـع ـم ـيــم  .39ك ـي ــف ومل ـ ـ ــاذا يـتــم
تخطي القوانني فــي الـفــرع الــرابــع في
زحلة ،في حني أنه في العام الدراسي
املاضي وبعد صدور التعميم  ،39تم
إي ـق ــاف  3أس ــات ــذة ع ــن ال ـت ــدري ــس في
الفرع األول في الحدث و 5أساتذة في
الفرع الخامس في النبطية ،كانوا قد
دخـلــوا إلــى الـصـفــوف مــن دون املــرور
بلجان علمية ،وجرى توزيع الساعات
الشاغرة على أساتذة املــاك والتفرغ
واملتعاقدين بالساعة.
ي ــذك ــر أن م ـج ـلــس فـ ــرع ك ـل ـيــة ال ـع ـلــوم
فــي زحـلــة ،ال ــذي تعاقد مــع  8أســاتــذة
ج ــدد فــي بــدايــة ه ــذا ال ـعــام ال ــدراس ــي،
قـ ــرر أخـ ـيـ ـرًا ت ــوق ـي ــف ال ـت ـع ــاق ــد مـعـهــم
بـنـ ً
ـاء للتعميم األخ ـيــر .فهل سيجري
ت ــوقـ ـي ــف هـ ـ ـ ــؤالء ع ـ ــن ال ـ ـتـ ــدريـ ــس فــي
الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ في
األسبوع األول من شهر آذار؟ الضجة

ال ـت ــي أث ــاره ــا األس ــات ــذة املـعـتــرضــون
ف ــي ال ـع ــام امل ــاض ــي ف ــي الـكـلـيــة دفـعــت
الـتـعــاطــي مــع املـتـعــاقــديــن ال ـجــدد في
الـفــروع الثالثة على سبيل الـنــدوات،
وه ــذه صـيـغــة مـعـتـمــدة مــع األســاتــذة
الزائرين الذين يملكون خبرة وكفاءة
في اختصاص معني ،إذ يأخذ هؤالء
بـ ـ ــدالت م ـق ــاب ــل ال ـع ـم ــل الـ ـ ــذي ق ــدم ــوه
للجامعة مــن دون أن يــربـطـهــم رابــط
إداري أو مالي باملؤسسة.
وف ــي ح ــن ي ــرى ب ـعــض األس ــات ــذة أن
التعميم رقم  5واضح وصريح لجهة
إب ـط ــال ك ــل أش ـك ــال الـتـعــاقــد املـخــالـفــة
ألحكام املــرســوم  ،9084والتي لم تنل
موافقة مجلس الجامعة ومن ضمنها
األســاتــذة الـ ــ ،19يـعــرب البعض اآلخــر
عــن خـشـيـتــه مــن أن ت ـكــون ع ـبــارة «...
ويـســري هــذا البطالن على التكاليف
الـحــاصـلــة بـعــد ص ــدور ه ــذا التعميم
من دون مــراعــاة األصــول القانونية»،
بـمـثــابــة ت ـســويــة أوض ـ ــاع ضـمـنـيــة أو
شرعنة دخــول من دخل من األساتذة
وامل ـ ــوظ ـ ـف ـ ــن إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــات خ ــاف ــا
للقوانني.
الـســؤال مــا هــي األسـبــاب التي تسمح
للفرع الــرابــع في زحلة بالتمادي في
خرق القوانني ،في حني أن باقي فروع
كلية العلوم التزمت بتطبيق تعاميم
رئ ــاس ــة ال ـج ــام ـع ــة؟ ت ـف ـيــد امل ـع ـلــومــات
أن أح ــد امل ــراج ــع ال ــروح ـي ــة ف ــي زحـلــة
ت ـ ــواص ـ ــل م ـ ــع اح ـ ـ ـ ــدى ال ـش ـخ ـص ـي ــات
السياسية والتي لها كلمة الفصل في

ضغط أحد
المراجع الروحية
على شخصية سياسية
البقاء المتعاقدين
خالفًا لألصول

تقرير

أين ذهبت «مؤونة السلفة» على «زيادة مرتقبة» لألقساط؟
نعمه نعمه *

بعض المدراس
تسجل اشخاص
غير مقيمين
على األراضي
اللبنانية على
أنهم معلمون
(مروان بو حيدر)

م ــع ب ــدء ال ـك ــام ع ـلــى سـلـسـلــة الــرتــب
وال ــروات ــب وإق ـ ــرار غ ــاء املـعـيـشــة في
ال ـق ـط ــاع ــن الـ ـع ــام وال ـ ـخـ ــاص ابـ ـت ــداء
مــن األول مــن شـبــاط  ،2012تقاضت
ب ـعــض امل ـ ــدارس ال ـخــاصــة م ــا يـعــرف
بـ ـ «سـلـفــة غ ــاء معيشة أو سـلـفــة أي
زيــادة مرتقبة» في حــال إقــرار قانون
السلسلة فــي املـجـلــس الـنـيــابــي .هــذه
السلفة على السلسلة يصنفها علم
املحاسبة «مــؤونــة» للسلسلة ،فماذا
فعلت املدارس بالضبط؟
لـ ـج ــأت إدارات املـ ـ ـ ــدارس إلـ ــى زيـ ــادة
األقـســاط لتغطي في جــزء منها غالء
املعيشة املقرة وتتراوح بني  205آالف
ليرة لبنانية و 307آالف وبمتوسط
 275أل ـفــا لـلـمـعـلــم ال ــواح ــد ،وت ـضــاف
إلـيـهــا املــؤونــة املــرتـقـبــة وه ــي القيمة
ال ـت ــي زادتـ ـه ــا امل ــدرس ــة ع ـلــى الـقـســط
نـتـيـجــة قـ ــرار غ ــاء املـعـيـشــة م ـطــروح
مـ ـنـ ـه ــا م ـ ــا تـ ـق ــاضـ ـت ــه م ـ ــن الـ ـت ــام ــذة
كــإضــافــة عـلــى الـقـســط ال ـس ـنــوي .كــان
من املفترض أن تتحول هــذه املؤونة

إلى حساب خاص تراكمي لحني إقرار
السلسلة ،فتغطي مــن هــذا الحساب
الزيادات التي تقرها السلسلة.
ف ــي اح ـت ـس ــاب بـسـيــط لـ ــأرقـ ــام ،نــرى
ّ
أن غالبية املـ ــدارس رفـعــت أقساطها
عـنــد إقـ ــرار غ ــاء املـعـيـشــة ع ــام 2012
بقيمة  500ألــف لـيــرة كمتوسط ،في
ح ــن أن م ـت ــوس ــط الـ ــزيـ ــادة لـتـغـطـيــة
زي ـ ـ ــادات غـ ــاء امل ـع ـي ـشــة يـ ـت ــراوح بني
 200ألف ليرة و 250ألفًا ،بحسب عدد
التالمذة في املــدرســة ،إذا اعتبرنا أن
امل ــوازن ــة املــدرسـيــة املـقــدمــة صحيحة
فــي األس ــاس وال مبالغات فــي أعــداد
املعلمني.
لـنـفـتــرض أن امل ــدرس ــة تـقــاضــت 500
ألــف لـيــرة فــي حينه وأضــافـتـهــا إلى
امل ــوازن ــة بـشـكــل ث ــاب ــت ،ولـنـعـتـبــر أن
املــؤونــة ألي زي ــادة مرتقبة هــي 250
ألــف ،ففي مدرسة تضم  750تلميذًا
ي ـس ــاوي امل ـب ـلــغ ال ـتــراك ـمــي الـسـنــوي
 187مليون ليرة ،ليتراكم على مدى
الـسـنــوات الخمس املــاضـيــة إلــى أقل
م ــن م ـل ـيــار ل ـي ــرة م ــن دون احـتـســاب
ال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــادات األخ ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـت ـ ــي ل ـح ـقــت

من حق األهل
استعادة الفائض
التراكمي الذي قد
يصل إلى مليار ليرة

باألقساط خالل هذه الفترة.
املليار ليرة هــذه هي فائض تراكمي
من حق األهل استعادته ،وهي تغطي
السلسلة مــع الــدرجــات ال ـســت .ولكن
كما نعلم جميعًا ،فــإن أغلب املــدارس
الخاصة كانت تزيد أقساطها خالل
الفترة هــذه سنويًا ،وبعضها وصل
إلى  %70ما بني  2012و .2017وتعزو
اإلدارات ذل ــك إل ــى ال ــدرج ــات الـعــاديــة
والساعات التناقصية .وفي حسابات
بسيطة نكتشف ان متوسط زيــادات

