6

الثالثاء  21آب  2018العدد 3547

الثالثاء  21آب  2018العدد 3547

مجتمع

مجتمع
تقرير

ّ
تغيير شروط العمل وإنهاء عقود وصرف تعسفي

نقابة المعلمين لمقاضاة صندوق التعويضــات ...ماذا عن المدارس؟

فيما ّ
صوبت نقابة المعلمين
في المدارس الخاصة في اتجاه
مقاضاة صندوق التعويضات إذا لم
يتراجع عن مخالفاته القانونية لجهة
إعطاء سلفة على التعويض أو عدم
تصفية حقوق المعلمين نتيجة
رفض البيانات المالية للمدارس ،بدا أنها
ّ
تحيد أصحاب المدارس باعتبارهم ضحايا
عدم تطبيق قانون سلسلة الرتب
والرواتب ،تمامًا كما المعلمين واألهل!
فاتن الحاج
مــرة جــديــدة ،تأتي حكايات الصرف
مـ ــن امل ـ ـ ـ ــدارس الـ ـخ ــاص ــة بـ ــا أس ـم ــاء
وتـجـهـيــل ال ـف ــاع ــل .فـنـقــابــة املعلمني
لــم تـكـشــف ،كـمــا ك ــان مـنـتـظـرًا أمــس،
ه ــوي ــة امل ـ ـ ـ ــدارس الـ ـت ــي ص ــرف ــت ه ــذا
العام عددًا غير مسبوق من املعلمني
ت ـ ـج ـ ــاوز ال ـ ـ ـ ـ  ،400و«ذل ـ ـ ـ ـ ــك تـ ـف ــادي ــا
ّ
لـ ــدعـ ــاوى ال ـ ـقـ ــدح والـ ـ ـ ـ ــذم» .إال أن ـهــا
واك ـب ــت ،كـمــا ق ــال رئـيـسـهــا رودول ــف
ع ـ ـبـ ــود ،مـ ــا اس ـت ـط ــاع ــت مـ ــن حـ ــاالت
الـ ـص ــرف ال ـت ــي وردت إل ـي ـه ــا ب ــدق ــة،
بما يحفظ حقوق املعلمني ،إن عبر
ال ـت ـســويــات م ــع إدارات املـ ـ ــدارس أو
من خالل اللجوء إلى القضاء ،و«من
بــن هــؤالء مــن أخ ــذوا تعويضاتهم،
وه ـن ــاك ال ـع ـش ــرات ال ــذي ــن استطعنا

َ
أن ن ـح ــول دون صــرفـهــم وأعــدنــاهــم
إلــى مــدارسـهــم ،وآخ ــرون قدمنا لهم
ن ـصــائــح قــانــون ـيــة وســانــدنــاهــم في
رفـ ــع دعـ ـ ــاوى ق ـضــائ ـيــة أم ـ ــام قـضــاء
ال ـع ـج ـل ــة والـ ـقـ ـض ــاء امل ـخ ـت ــص لـنـيــل
مستحقاتهم».
ّ
عـ ـ ـب ـ ــو ذكـ ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ــأن ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون ت ـن ـظ ـي ــم
امل ــدارس الخاصة الــذي أعطى الحق
للمؤسسات التربوية بموجب املادة
 29ص ـ ــرف امل ـع ـل ـم ــن ،اشـ ـت ــرط ع ــدم
الـتـعـســف ف ــي اس ـت ـع ـمــال ه ــذا الـحــق
وإعطاء املعلمني حقهم بالتعويض.
ومــع ذلــك ،لم ينف النقيب الضغوط
والـ ـت ــدابـ ـي ــر غـ ـي ــر الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ال ـت ــي
م ــورس ــت ع ـلــى امل ـع ـل ـمــن ف ــي بعض
املــدارس ،منها إجبارهم على توقيع
بـ ـ ـ ــراءة ذم ـ ــة مـ ــن دون أن يـحـصـلــوا
عـ ـل ــى كـ ــامـ ــل حـ ـق ــوقـ ـه ــم ،ع ـ ـ ــدم دف ــع
مستحقاتهم بحالة الصرف أو دفع
جـ ــزء ي ـس ـيــر م ــن هـ ــذه ال ـت ـعــوي ـضــات
وب ـك ــل األحـ ـ ـ ــوال م ــن دون اح ـت ـســاب
ال ـ ــدرج ـ ــات ال ـ ـسـ ــت ،خ ـف ــض الـ ــراتـ ــب،
االستغناء عن املتعاقدين أو خفض
ســاعــات التعاقد مــن دون تعويض،
اجـبــار املعلمني الــذيــن تخطوا الــ55
عامًا على اإلستقالة ،عدم دفع رواتب
أش ـهــر ال ـص ـيــف ،تـغـيـيــر ال ـع ـقــود و/
أو شـ ـ ـ ــروط ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،دم ـ ـ ــج م ـ ـ ــدارس
أو دمـ ــج ش ـعــب م ــع زيـ ـ ــادة ف ــي عــدد
ال ـت ــام ــذة بـشـكــل كـبـيــر ف ــي الـشـعـبــة
ال ــواح ــدة (35ـ ـ ـ ـ  40ـ ـ  ،)45تـعــاقــد في
املــرح ـل ـتــن االب ـت ــدائ ـي ــة وامل ـتــوس ـطــة
خالفًا للقانون حيث أجبرت إدارات
املــدارس معلميها على توقيع عقود
تنقلهم إلى حالة التعاقد وسحبهم
مــن امل ــاك ،إجـبــار املعلمني الداخلني

صرفت المدارس هذا العام عددًا غير مسبوق من المعلمين تجاوز الـ ( 400أرشيف)

في املالك على دفع األقساط املدرسية
عن أوالدهم ،تغيير شروط العمل أو
إنهاء عقود وصرف املعلمني بحجة
تغيير اإلدارة ،إطالة مدة الحصة إلى
ً
 60دقـيـقــة ب ــدال مــن  ،50خـفــض عــدد
الحصص األسبوعية إلى  30بدل 35
مع إلغاء مــواد إجرائية أو تطبيقية
عــدة (مــوسـيـقــى ،كمبيوتر ،مختبر،
أو حتى حصص الرياضة البدنية)
وتعديل دوام العمل.
ـواز ،بـ ـ ـ ــدأت ال ـنـ ـق ــاب ــة،
عـ ـل ــى خ ـ ــط م ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
بــاعـتـبــارهــا شـخـصـيــة مـعـنــويــة لها
الـصـفــة واملـصـلـحــة ،بــاسـتـخــدام حق
ال ـت ـق ــاض ــي أم ـ ـ ــام املـ ـح ــاك ــم ضـ ــد مــن
يتواطأ على حقوق املعلمني ويسعى
ل ـ ـ «ت ـط ـي ـيــر» ت ـعــوي ـضــات ـهــم ،ويــزعــم
حــرصــه عليها فــي الــوقــت نـفـســه ،ال
سيما لجهة تطبيق قــانــون سلسلة
الــرتــب وال ــروات ــب وال ــدرج ــات الست
التي نص عليها .وفي ترجمة لذلك،
س ـت ــرف ــع ال ـن ـق ــاب ــة دع ـ ـ ــاوى قـضــائـيــة
ضــد املــرجـعـيــات الـتــربــويــة الرسمية
وال ـخــاصــة ال ـتــي شـجـعــت وحــرضــت
عـلــى ع ــدم تطبيق ال ـقــانــون .وعلمت
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن هـ ـن ــاك ت ــوج ـه ــا بـعــد
ع ـط ـلــة األضـ ـح ــى ل ــرف ــع ش ـك ــوى إلــى
وزارة التربية على اتحاد املؤسسات
التربوية بشأن البيانات التي ّ
حرض
ف ـي ـه ــا ع ـل ــى ع ـ ــدم ت ـط ـب ـيــق ال ـق ــان ــون
وأدائه في صندوق التعويضات.
األسـ ـب ــوع امل ـق ـب ــل ،س ـت ـقــدم ال ـن ـقــابــة،
بـ ـحـ ـس ــب مـ ـسـ ـتـ ـش ــاره ــا الـ ـق ــان ــون ــي
ال ــوزي ــر الـســابــق زي ــاد ب ـ ــارود ،طعنًا
أمــام محكمة االستئناف في قرارين
ص ــادري ــن ع ــن ص ـن ــدوق تـعــويـضــات
أفـ ـ ــراد ال ـه ـي ـئــة الـتـعـلـيـمـيــة (مـحـكـمــة

اب ـتــدائ ـيــة بـحـســب ال ـق ــان ــون) ،إذا لم
ي ـت ــراج ــع ال ـص ـن ــدوق ع ـن ـه ـمــا ،األول
يتعلق بــإعـطــاء سـلـفــة للمتقاعدين
ع ـلــى ال ـت ـعــويــض ول ـيــس الـتـعــويــض
ً
كــامــا ،والـثــانــي االمـتـنــاع عــن قبول
ال ـب ـي ــان ــات امل ــال ـي ــة ل ـل ـم ــدارس خ ــارج
امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ،وب ــال ـت ــال ــي ع ــدم
ت ـص ـف ـي ــة ح ـ ـقـ ــوق املـ ـعـ ـلـ ـم ــن .وه ـن ــا
ّ
يوضح بــارود أن «ال ذنب للمعلمني
الذين اقتطعت املــدارس من رواتبهم
محسومات للصندوق ( % 6شهريًا)
ول ــم تـســددهــا إل ــى املــرجــع املختص،
م ــا ي ـش ـكــل م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـقــانــون ـيــة
ّ
سرقة موصوفة ،مع العلم أن املبالغ
امل ـس ـت ـح ـق ــة عـ ـل ــى أكـ ـث ــري ــة امل ـ ـ ــدارس
دون أن
وص ـل ــت إلـ ــى امل ـل ـي ــارات م ــن
ِ
يحاسب املرتكبون على أفعالهم».
وفــي مــا يخص املتقاعدين ،فقد تقدم
ٌ
وبدعم كامل
عدد منهم ،كما قال عبود،
ٍ
من النقابة ،بأربع دعاوى قضائية ضد
مجلس إدارة صندوقي التعويضات
وال ـت ـق ــاع ــد ،مـعـلـنــا أن ال ـن ـقــابــة تـتــابــع
الجلسات املتتالية في انتظار صدور
األحكام القضائية.

ال فصل للتشريع
قبل التحول إلى
نقابة مهنة حرة

ورغـ ـ ــم األزم ـ ـ ــة الـ ـت ــي اف ـت ـع ـل ـهــا ات ـح ــاد
املــؤس ـســات ال ـتــربــويــة ال ـخــاصــة بـعــدم
تطبيق قانون السلسلة بكل مندرجاته
و«ح ـ ـج ـ ــز» تـ ـع ــويـ ـض ــات امل ـت ـق ــاع ــدي ــن
لـنـحــو  9أش ـهــر وتـشـبــث األم ــن الـعــام
ل ـل ـم ــدارس الـكــاثــولـيـكـيــة األب بـطــرس
عـ ــازار ،بصفته أح ــد ممثلي أصـحــاب
املــدارس في الصندوق ،بعدم التوقيع
عـ ـل ــى صـ ـ ــرف األمـ ـ ـ ـ ــوال ب ـح ـج ــة املـ ـ ــواد
الـخــافـيــة فــي ال ـقــانــون ،رأى ب ــارود أن
األهل واملعلمني وأصحاب املدارس هم
جميعًا ضحايا التعاطي الالمسؤول
م ــع ع ـ ــدم ت ـط ـب ـيــق ق ــان ــون ص ـ ــادر عــن
مـجـلــس الـ ـن ــواب« ،فــاملـجـلــس الـنـيــابــي
والـ ـحـ ـك ــوم ــة مـ ـ ـس ـ ــؤوالن عـ ــن م ـتــاب ـعــة
تطبيق القانون أو تعديله ،فال يجوز
ض ـم ــان ح ـســن ال ـت ـط ـب ـيــق ف ــي ال ـق ـطــاع
ال ـع ــام والـ ـق ــول ل ـل ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ّ
دب ــر
راسك».
ّ
ال ـن ـق ــاب ــة تـ ـب ــدو م ـق ـت ـن ـعــة بـ ـ ــأن ال ـحــل
ال ــوح ـي ــد ل ــاس ـت ـف ــراد ال ـ ــذي ي ـم ــارس
بحق املعلمني يكون بتحويلها إلى
نقابة مهنة حــرة تفرض إذن مزاولة
مـ ـهـ ـن ــة ،م ـع ـل ـن ــة أنـ ـه ــا سـ ـتـ ـط ــرح ذل ــك
حينئذ،
رسـمـيــا فــي املــرحـلــة املـقـبـلــة.
ٍ
ي ـم ـك ـن ـه ــا ،ب ـح ـس ــب ع ـ ـبـ ــود ،م ـنــاق ـشــة
واعـتـمــاد عقد عمل جــديــد مــع اتحاد
املــدارس الخاصة ،يضمن االستقرار
ال ــوظـ ـيـ ـف ــي ل ـل ـم ـع ـل ــم كـ ـم ــا امل ـس ـت ــوى
الـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــوي الـ ـ ـج ـ ـ ّـي ـ ــد ،وانـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــا مــن
املكتسبات املحققة بالقوانني املرعية
اإلج ـ ـ ــراء .ح ـتــى ذلـ ــك الـ ـح ــن ،فـ ــإن أي
كــام على فصل التشريع للمعلمني
بــن الـقـطــاع الـخــاص والـقـطــاع الـعــام
«سـ ـيـ ـجـ ـع ــل امل ـ ـع ـ ـلـ ــم أسـ ـ ـي ـ ــر رغ ـ ـبـ ــات
صاحب املدرس».

مقال

عصام نعمة إسماعيل *
كانت سياسة االنـتــداب ّ
تشجع القطاع التعليمي الخاص وتتعمد
إهمال التعليم الرسمي .وقــد أكمل االستقالليون هــذه السياسة،
فأوكلوا إلــى اآلبــاء اليسوعيني مهمة اإلش ــراف على تنظيم وزارة
املعارف والفنون الجميلة .وقد ضمن هذا التنظيم عام ّ 1953
تفوق
ومهمال.
املدرسة الخاصة الطائفية وإبقاء التعليم الرسمي ضعيفًا
ً
وفي عام  ،1944أنشئت كليتان تابعتان لجامعة ليون هما املدرسة
العليا لآلداب ومركز الدراسات واألبحاث في الرياضيات والفيزياء،
وذلك بهدف القضاء على فكرة إنشاء جامعة وطنية لبنانية (اميل
شاهني ،ص .)35
تحرك الطالب للمطالبة بالجامعة الوطنية والتعليم املجاني ،على
تشكل عام  1948اتحاد الطالب
شكل فردي وروابط صغيرة ،إلى أن ّ
العام الذي انتخب رئيسه األول فرج الله حنني .عمل االتحاد على
فضح تقصير السلطة وانحيازها إلى املدارس الطائفية والخاصة
واإلرساليات والجامعات األجنبية ،فيما لم تعترف الدولة اللبنانية
لكل تحركاته املطلبية ،وعـمــدت إلى
بــاالتـحــاد ،ووقـفــت باملرصاد ّ
وداهمت منازلهم قبل كل ّ
تحرك وبعده.
مالحقة أعضائه واعتقالهم
ّ
كــان أول املستجيبني ملطالب االتـحــاد لجنة التربية النيابية التي
أوص ــت فــي جـلـســة  1950/1/16بــإنـشــاء جــامـعــة وطـنـيــة ورصــد
االعتمادات الالزمة لذلك في املوازنة العامة .لكن مجلس النواب لم
يكن متحمسًا للفكرةّ ،
فأقر موازنة عام  1950خالية من تخصيص
ّ
أي مبلغ للجامعة (اميل شاهني ،ص  .)48عندهاّ ،نفذ اتحاد الطالب
مسيرة ضخمة أمــام جامعة القديس يوسف رافعا شعار إنشاء
امل ــدارس الرسمية الثانوية والجامعة اللبنانية .وقــد قمعت القوى
األمنية التظاهرة بعنف ،فسقط عشرات الجرحى ،من بينهم حنني
الــذي استشهد متأثرًا بجروحه .هنا ّ
تحرك الــرأي العام اللبناني

ّ
مؤيدًا ملطلب إنشاء جامعة وطنية ومستنكرًا قمع القوى األمنية.
وأعلنت فــي جلسة مجلس الـنــواب فــي  1951/2/6مــواقــف داعمة
ملطالب الطالب ،وتلي سؤال من النائب كمال جنبالط حول انشاء
فرد رئيس الحكومة بأن
جامعة وطنية على غرار البلدان العربيةّ .
مجلس ال ــوزراء قـ ّـرر في جلسة  1951/2/5انشاء جامعة على أن
تباشر عملها مع بــدء السنة الدراسية القادمة (محاضر مجلس
النواب ـ ـ محضر جلسة  6شباط .)1951
فــي  ،1951/2/13عقد مجلس ال ـنــواب جلسة تشريعية ملناقشة
مـشــروع القانون ال ــوارد باملرسوم رقــم  4181تــاريــخ 1951/2/12
خصص
واملتعلق بفتح اعتماد اضافي في موازنة ّالتربية الوطنيةّ ،
وتم إقراره باألكثرية .وفي
منه مبلغ  300ألف ليرة إلنشاء الجامعة،
وتضمن في
،25
رقم
االشتراعي
 6شباط  ،1953صدر املرسوم
ّ
الباب الثاني منه أول نـ ٍّ
ـص يجيز إنشاء كليات ومعاهد للجامعة
الـلـبـنــانـيــة .وورد فــي امل ــادة « :11تـنـشــأ بــاســم الـجــامـعــة اللبنانية
مؤسسة للتعليم العالي تشتمل على كليات ومعاهد تنشأ وتنظم
كل منها بقانون».
صدور املرسوم االشتراعي رقم  25لم يكن بداية الطريق السهلة
لنشأة الجامعة .فقد تواصلت اإلضرابات واالحتجاجات الطالبية،
مقابل استمرار الحكومة في سياسة املماطلة في التنفيذ .ففي
عام  ،1955تجاهلت الحكومة وجود الجامعة واملرسوم االشتراعي
الذي أنشأها ،وعمدت إلى االتفاق مع جامعة القديس يوسف على
تــدريــس الحقوق اللبنانية ،فــأصــدرت املــرســوم رقــم  9801تاريخ
 1955/7/7الــرامــي إلــى إنشاء فــرع لتدريس الحقوق اللبنانية في
كلية الـحـقــوق فــي بـيــروت ،ثـ ّـم صــدر املــرســوم رقــم  18655تاريخ
 1958/2/12الــرامــي إلــى اعتبار كلية الحقوق جــزءا مــن الجامعة
اللبنانية ومرتبطة بوزارة التربية بكل ما له عالقة بتدريس الحقوق
اللبنانية ،بحيث تمنح هــذه الكلية رسميًا شـهــادة الليسانس في

مفكرة

مصلحة الليطاني
تنذر بلديتي بر الياس والمرج
ّ
وجهت املصلحة الوطنية لنهر الليطاني إنــذارًا إلى بلديتي برالياس واملرج
«بــوقــف تحويل الـصــرف الصحي الــى نهر الليطاني الــذي يغذي مياه الــري
ويلوث املياه الجوفية ورمي النفايات الصلبة في النهر ،تحت طائلة مراجعة
القضاء املختص والنيابة العامة البيئية ملا يسبب ذلك من تلويث ملياه نهر
الليطاني».

النجدة الشعبية :ال للمحارق
لفتت جمعية «الـنـجــدة الشعبية اللبنانية» إلــى أنــه «بـعــد اسـتـنــزاف خيار
املطامر ،بكلفاته العالية على بيئة لبنان وصحة شعبه وماله العام ،تنتقل
السلطة إلى خيار املحارق ،وهو على تعارض تام مع تركيب نفايات لبنان،
مستخدمة التضليل واألك ــاذي ــب وتــزويــر الـحـقــائــق حـيــال القيمة الـحــراريــة
لنفاياتنا» .واعتبرت في بيان امس أن «قوى السلطة في الحكومة والبرملان
والبلديات ،وجدت ضالتها في املحارق ،بعد أن فشلت في إرساء نظام لالدارة
املتكاملة للنفايات» .وأشارت الى أن خيار املحارق «يتيح للقوى النافذة في
السلطة العموالت والسمسرات ونهب املــال الـعــام ،كما فــي السياسات التي
اعتمدوها في السابق ،وربما أكثر بكثير».

«اللبنانية ـ ـ األميركية» ّ
تدرب مرشحات
ملكة جمال لبنان

تشويه الجامعة اللبنانية ...عودة إلى سياسة االنتداب
الحقوق اللبنانية .وأدى إنشاء فــرع الحقوق اللبنانية في جامعة
تنجل إال بإنشاء كلية الحقوق
القديس يوسف إلى أزمة عاصفة ،لم ِ
في الجامعة اللبنانية بموجب املرسوم رقم  476تاريخ  24كانون
الثاني .1959
بعد تولي الرئيس فؤاد شهاب رئاسة الجمهورية ،أصدر املرسوم
رقــم  1959/2883الرامي إلــى تنظيم الجامعة اللبنانية ،وكــان هذا
ـص تنظيمي للجامعة ،معلنًا رسميًا انطالقتها وتكريسها
أول نـ ٍ
ّ
واستمر العمل باملرسوم
مؤسسة عاملة من بني مؤسسات الدولة.
إلــى حــن صــدور قــانــون الجامعة اللبنانية رقــم  1967/75املرعي
اإلجراء حتى تاريخه.
وإذا كــان الـفـضــل بــإنـشــاء الـجــامـعــة يـعــود للحركة الـطــابـيــة ،فــإن
الشجاعة بمواجهة الفئة املتآمرة كانت للرئيس شهاب الــذي ّ
أقر
تنظيم الجامعة بموجب مــرســوم تنظيمي مــن دون الــرجــوع إلى
مجلس الـنــواب .كما كــان الفضل تاليًا للرئيس شــارل الحلو الذي
أصدر قانون إعادة تنظيم الجامعة  67/75الذي أقره مجلس النواب
فــي  1967/4/25مــن دون مناقشة اسـتـجــابــة الق ـتــراح مــوقــع من
ثمانية نواب يرمي إلى التصديق على املشروع بمادة وحيدة .وكان
دليال على أن الجامعة أخذت موقعيتها
إقرار القانون بمادة وحيدة ً
املتميزة ونالت اعترافًا رسميًا من كافة املراجع الدستورية ،وقد
ورد في األسباب املوجبة لهذا القانون أن الغاية منه :إحاطة الجامعة
بهالة مــن الحصانة والحرمة يقتضيها جــو الجامعة ورسالتها،
اعـطــاء الجامعة االمكانيات الستجابة حــاجــات الـبــاد الوظائفية،
وايجاد النصوص الالزمة ليأتي تطورها املستمر في إطار قانوني
متناسق.
أدخلت على قانون تنظيم الجامعة تعديالت أبرزها بموجب قانون
تنظيم املجالس األكاديمية رقــم  66تاريخ  2009/3/4الــذي أعدت
مسودته األولى رابطة أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية
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واستمر النقاش بــه سـنــوات طويلة إلــى أن أبصر النور
في العام  .2009وفي جلسة مناقشة هذا القانون اقترح
النائب بطرس حرب التصويت على القانون بمادة وحيدة
شــرط ان تنشر األعـمــال التحضيرية واملناقشات التي
جرت في اللجان كمواد لتنوير رجال القانون في ما بعد.
فصدق القانون بمادة
وتمت املوافقة على هذا االقتراح
ّ
مــن دون مناقشته فــي الهيئة العامة (محضر الجلسة
ويعد هذا القانون بمثابة قانون
 2تاريخ ّ .)2009/2/19
لكل إدارات
خالفًا
أي
للجامعة،
اإلدارة الذاتية الجماعية
ّ
الــدولــة فــإن الجامعة هــي الـتــي تتولى انـتـخــاب أو تعيني
جهازها اإلداري (باستثناء الرئيس والعمداء).
وما ّ
يميز الجامعة أيضًا أن املشترع منح مجلس الجامعة
سـلـطــة ال ـت ـقــريــر ،وم ـن ــح ال ــوح ــدات والـ ـف ــروع واألق ـس ــام
الجامعية سلطة االقـتــراح والتحضير ،وحتى بالنسبة
لتعيني رئيس الجامعة وعـمــداء الــوحــدات ،فــإن املشترع
ّقيد مجلس الوزراء باالختيار من بني األسماء املرفوعة
مــن مجلس الــوحــدة ومجلس الـجــامـعــة .وه ــذه املجالس
تتحقق من توافر الشروط العلمية في املرشح ال سيما
حيازته رتبة أستاذ ينالها املرشح بعد درس ملفه من
لجنة اختصاصيني ثـ ّـم موافقة مجلس الــوحــدة ،وأخيرًا
يصدر القرار عن مجلس الجامعة .وأن التشكيك بحيازة
مرشح للشهادة العملية هو فعليًا تشكيك بعمل لجان
االختصاص ومجلس الوحدة ومجلس الجامعة.
كما تتميز الجامعة بأنها تؤدي التعليم العالي الرسمي
وأن ـه ــا بـحـســب ال ـق ــان ــون  285ت ــاري ــخ  2014/4/30ال
تخضع ملوجب االعتماد ،وال لكل املعايير التي تطلب
هيئة وطنية لضمان الجودة توافرها لضمان الجودة

في التعليم العالي .ورغم ذلك ،قررت الجامعة اللبنانية
القيام بذلك طواعية إثباتًا لجودة التعليم لديها وتطابقه
مع مناهج التعليم املعتمدة.
هذه الجامعة التي أدت على ّ
مر السنني الدور املميز في
خدمة الطالب اللبنانيَّ ،
تتعرض منذ عام  2014لحملة
ممنهجة ومسيئة لـهــا .ولــأســف فــإن رسميني كانوا
شركاء في الحملة .وبدا واضحًا محاولة إحياء النهج
القديم بــإعــادة املجد للتعليم العالي الـخــاص وتشويه
صورة الجامعة.
املسلم بــه أن للجميع الحق بــإبــداء الــرأي
وإذا كــان مــن
ّ
الذي يدخل ضمن الحقوق املكفولة دستوريًا ،فإن هذه
الحرية كأي حرية أخرى تبقى مقيدة بقيود وضوابط ال
يعود ألحد أن يتجاوزها ،تطبيقًا لقاعدتني أساسيتني،
هما قــاعــدة عــدم التعسف فــي استعمال الـحــق ،وعــدم
مـخــالـفــة ال ـق ــواع ــد ال ـقــانــون ـيــة امل ــرع ـي ــة .وم ــن خ ــرج من
نطاق الحرية ودخــل في ّ
الفرية واختالق الوقائع فإنه
أخ ــرج نفسه وبفعله مــن دائ ــرة الـحـمــايــة الــدسـتــوريــة،
وال يمكن للجامعة وال لطالبها وال للقضاء أن يسمح
باإلساءة والتعرض للكرامات وتشويه السمعة وضرب
املعنويات ،بحجة حرية الرأي ،فهذه ليست حرية.
الجامعة الـتــي أنـشــأهــا نـضــال الـطــاب لــن يــدافــع عنها
إال طالبها ،فهم أصحاب املصلحة باستمرارها ،ومن
هنا أوجه الدعوة إلى طالب الجامعة اللبنانية من أجل
الـضـغــط الن ـت ـخــاب االت ـح ــاد الــوط ـنــي ل ـطــاب الـجــامـعــة
اللبنانية للدفاع عن الجامعة في وجــه كل من يحاول
اإلساءة لها.
* أستاذ جامعي

استضافت الجامعة اللبنانية ـ ـ األميركية ( )LAUفريق املتباريات على لقب
ملكة جمال لبنان ،في دورة تدريبية لتعزيز ثقافة املتباريات في قضايا املرأة
واملجتمع واإلنسان ،واطالعهن على تقنيات التواصل مع الجمهور ،وفنون
اإللـقــاء وال ـحــوار ،وغيرها مــن العناوين الـتــي تعني امل ــرأة عمومًا وتعنيهن
كـمـتـبــاريــات ف ــي ه ــذه املـســابـقــة خ ـصــوصــا .وع ـلــى م ــدى أس ـبــوعــن ،شــاركــت
املـتـبــاريــات فــي ورش عـمــل عــن ثـقــافــة الـجـمــال ومـقــايـيـســه ،وتـعــابـيــر الجسد
املختلفة والعالقة بني تعابير الوجه والحركة في الجسد اإلنساني ومشاعر
السعادة والسيطرة والحزن والتوتر والخوف وخصوصًا أمام عدسة الكاميرا.
وتلقني دروسًا عن مقاييس الجمال والتمييز بينه وبني السلعة االستهالكية
ّ
والخروج من فكرة أن املرأة هي أداة استهالكية للترويج ،على نظير ما يجري
في الكثير من الحمالت اإلعالنية.

