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على الحافة

دراسة حول «محرقة بالط»

ّ
تحمل خطر انتشار انبعاثات سامة
ّ
أكدت دراسة للجامعة اللبنانية
األميركية ـ ـ جبيل أن معمل النفايات
المنوي إنشاؤه في البلدة يحمل خطر
انتشار انبعاثات ّ
سامة ،ونصحت بعدم
.المضي في المشروع
ليا القزي
ال تــزال أعـمــال إنـشــاء معمل للنفايات
تملكه شركة «أوف ــراج» في بلدة بالط
ـرار مــن
(ق ـ ـضـ ــاء ج ـب ـي ــل) م ـت ــوق ـف ــة ب ـ ـقـ ـ ٍ
م ـخ ـفــر ج ـب ـيــل م ـنــذ مـنـتـصــف تـشــريــن
األول املــاضــي .وقــف األعـمــال ال يسري
يشمل
فقط على معمل الـنـفــايــات ،بــل ُ َ
ّ
كــل املنطقة الصناعية الـتــي ستش ِّيد
«أوفـ ـ ـ ــراج» مـعـمـلـهــا ف ــوق ق ـســم مـنـهــا،
بسبب تعديات ومخالفات وردمـيــات
«ضمن العقار  756ومنه على األمــاك
العامة البحرية» («األخ ـب ــار» ً ،االثنني
ّ
 15تشرين األول  .)2018إضافة إلى أن
العقار غير ّاملفروز (نحو  50ألف متر
مــربــع)ُ ،مصنف إلــى ثــاث مناطقE3 :
و E4و«منطقة غابات» .وقد استأجره
عـضــو بـلــديــة ب ــاط عـبــدو الـعـتـ ّـيــق من
وق ــف مـطــرانـيــة جـبـيــل املــارون ـيــة ،قبل
أن ّ
يؤجر «أوف ــراج» ُنحو  10آالف متر
مــربــع مــن املـنـطـقــة املـصـنـفــة «غــابــات»
لتشييد املعمل ،مــن دون طلب تغيير
التصنيف.
بعد االعتراض الشعبي على املشروع،
واألخـ ـ ـ ــذ وال ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد بـ ــن رئـ ـي ــس ال ـب ـلــديــة
أنــدريــه القصيفي مــن جـهــة ،والعتيق
و«أوف ـ ـ ـ ـ ــراج» م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،دخـلــت
ّ
الجامعة األميركية ـ ـ جبيل على الخط.
ففي األول من تشرين الثاني املاضي،
ّ
ســلــم رئ ـيــس الـ ـ ـ ــ« »LAUج ــوزف جـبــرا
ب ـلــديــة ب ــاط ت ـق ــري ـرًا يـتـضـمــن نـتــائــج
دراسـ ـ ــة قـ ــام ب ـهــا ف ــري ــق م ــن الـجــامـعــة
«ح ــول تــأثـيــر إن ـشــاء ه ــذا املـعـمــل على
ال ـب ـي ـئ ــة وع ـ ـلـ ــى أب ـ ـنـ ــاء م ـن ـط ـق ــة ب ــاط
والـســاكـنــن فـيـهــا» .الــدراســة استندت

ُ
«أوفراج» :أزيلت التعديات التي كانت السبب في إيقاف األعمال (الحركة البيئية اللبنانية)

إل ـ ــى ت ـق ـي ـيــم األث ـ ـ ــر ال ـب ـي ـئ ــي لـلـمـعـمــل،
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ف ـ ــي أي ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــول ،وإل ـ ـ ـ ـ ــى م ـل ــف
إل ـك ـتــرونــي يـتـضـ ّـمــن طـلـبـ ُـات وقـ ــرارات
ل ــوزارة البيئة وشـكــاوى قـ ّـدمــت إليها.
وب ـنـ ً
ـاء عـلــى املـسـتـنــدات ،وج ــد الفريق
ّ
أن «م ــواص ـف ــات املـ ـع ــدات ال ـت ــي سيتم
اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ف ــي امل ـع ـم ــل ل ــم تـ ــرد فــي
مستند تقييم األثــر البيئي .وبالتالي
يصعب التكهن بسالمة عملية معالجة
النفايات الصلبة أو نجاحها» .النقطة
ال ـث ــان ـي ــة هـ ــي وج ـ ــود اخـ ـت ــاف ــات بــن
تـكـنــولــوجـيــات املـعــالـجــة امل ـخ ـتــارة في
م ـس ـت ـنــد ت ـق ـي ـيــم األثـ ـ ــر ال ـب ـي ـئ ــي ،وه ــي
معالجة األج ــزاء الـخــامـلــة باستخدام
تـكـنــولــوجـيــا االن ـح ــال الـ ـح ــراري ()...
وفي ّ
رد على سؤال وزارة البيئة حول
نوع النفايات التي ستعالج باستخدام
االن ـح ــال الـ ـح ــراري ،ذك ــرت «أوف ـ ــراج»
األج ـ ــزاء ال ـع ـضــويــة ،م ــع ع ــدم تـحــديــد
نوع عالج االنحالل الحراري أو أنواع
امل ـفــاعــات .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،أش ــارت

الــدراســة إلــى «وج ــود ثــاثــة أن ــواع من
مـ ـف ــاع ــات االن ـ ـحـ ــال الـ ـ ـح ـ ــراري تـبـلــغ
طاقتها االستيعابية  300طن ،أي أكثر
مــن  10أض ـعــاف الـطــاقــة االستيعابية
املطلوبة ،ما ُيشير إلى احتمال وجود
مـشــاريــع ملـعــالـجــة نـفــايــات نــاتـجــة من
بلديات أخرى».
ول ـف ـتــت إل ــى أن ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ُيـشـيــر

رفع مجلس القضاء
في «التيار» توصية
إلى باسيل بعدم
الحاجة إلى المعمل

ّ
إل ــى أن االن ـحــال ال ـح ــراري «ال ُيعتبر
ُ
تكنولوجيا مثبتة ملعالجة النفايات
البلدية الصلبة ،وبالتالي ال يوصي
بــاسـتـخــدامـهــا ملـعــالـجــة ال ـن ـفــايــات في
البلدان النامية» .وعلى رغم ما ُي ّ
سوق
ّ
ل ــه بـ ــأن االنـ ـح ــال الـ ـح ــراري ال يــرتـكــز
إل ــى ح ــرق ال ـن ـف ــاي ــات« ،إال أن ال ــوق ــود
املنتج مــن االن ـحــال ال ـحــراري يحتاج
إلــى الحرق لتوليد الطاقة .وبالتالي،
ستنبعث ُ كــل الـشــوائــب امل ــوج ــودة في
الــوقــود املنتج خــال الحرق إن لم ّ
تتم
إزالتها من خالل عملية تنقية وتكرير
كيمائية ُمعقدة».
ّ
ال ـن ـق ـطــة ال ـث ــال ـث ــة ال ـت ــي رك ـ ـ ــزت عـلـيـهــا
ّ
ال ــدراس ــة أن مــوقــع املـعـمــل الـجـغــرافــي
ُ
ص ـ َّبــح «ع ــرض ــة ل ـض ــرر جـسـيــم إن
ســيُـ َ
ل ــم ي ــش ــغ ــل امل ـع ـمــل ك ـمــا يـنـبـ ُغــي ،نـظـرًا
إل ـ ــى ط ـب ـي ـعــة االنـ ـبـ ـع ــاث ــات امل ـح ـت ـم ـلــة
للجسيمات امللوثة لـلـهــواء» .وإضافة
إلــى ذلــك« ،لــم تــرد أي معلومات بشأن
ُ
تـصـمـيــم امل ــواس ـي ــر ال ـت ــي ســتـسـتـخــدم

لتفريق انـتـشــار اال ُنـبـعــاثــات الناتجة
مــن ح ــرق ال ــوق ــود املـنـتــج فــي املــوقــع».
وبـنـ ً
ـاء على ما تـقـ ّـدم ،لم ينصح تقرير
ال ــ«« ،»LAUباملضي قدمًا بإنشاء هذا
املعمل».
لــم تكن الجامعة اللبنانية األميركية
«ال ـ ــواف ـ ــدة» الـ ـج ــدي ــدة ال ــوحـ ـي ــدة إل ــى
هــذا املـلــف .مجلس القضاء فــي التيار
الوطني ّ
الحرّ ،قرر أن يكون معمل بالط
بندًا ّأول على جــدول أعماله في أولى
جـلـســاتــه ،فـيــركــب مــن نــاحـيــة «املــوجــة
الشعبية» الــرافـ ُضــة للمعمل ،وي ــؤازر
رئيس البلدية املنتسب إلــى «التيار»
مــن ناحية ثانية .وقــد ُرفـعــت توصية
إل ـ ــى رئـ ـي ــس ال ـ ـحـ ــزب الـ ــوزيـ ــر ج ـب ــران
ّ
باسيل بــأن جبيل ليست بحاجةٍ إلى
ّ
معمل للنفايات ،وال سيما مع وجود
م ــرك ــز حـ ـب ــال ــن مل ـع ــال ـج ــة الـ ـنـ ـف ــاي ــات،
ال ــذي أع ـ ّـد اتـحــاد بـلــديــات جبيل دفتر
ش ــروط لـتـطــويــره .وقــد وضــع باسيل،
ّ
بخط اليد ،مالحظاته على التوصية،
ّ
فــأشــار إل ــى أن «ال ـت ـيــار» مــؤيــد لخيار
الــامــركــزيــة اإلداريـ ــة ،ولـيــس معارضًا
للمعامل باملطلق ،شــرط أن تستوفي
ّ
كـ ــل الـ ـش ــروط وت ـل ـت ــزم بــامل ـعــاي ـيــر .مع
إشـ ــارتـ ــه ،إلـ ــى ض ـ ـ ــرورة أن «ال ن ـكــون
مجلس
ش ـع ـبــويــن» .وت ـق ــول م ـص ــادر
ّ
ّ
القضاء إن باسيل «عــاد وأبلغنا بأنه
ّ
سيؤيد خيارنا في جبيل أيا يكن».
رئيس مجلس إدارة
مــن جهته ،يؤكد
ّ
الشركة ريمون متري أنه «في السابق
كــان هـنــاك خــاف فــي مجلس القضاء
حــول املـلــف ،لكن الغطاء الحزبي ُرفــع
طلبت ورقــة
عــن رئـيــس الـبـلــديــة ،وق ــد
ُ
خطية تؤكد رفع الغطاء ألننا نحارب
سـ ـي ــاسـ ـي ــا» .مـ ـت ــري أش ـ ــار أيـ ـض ــا إل ــى
مصلحة للمسؤولني عن مطمر حبالني
ف ــي عــرق ـلــة إق ــام ــة مـعـمــل بـ ــاط ،وإل ــى
ال ـخ ــاف ــات داخـ ــل ال ـب ـلــديــة ال ـتــي أث ــرت
ّ
سـلـبــا عـلـيــه .ول ـفــت ال ــى أن الـتـعــديــات
ا ُلـتــي كــانــت الـسـبــب فــي وق ــف األعـمــال
«أزيلت ،ومن املفترض أن ّ
يتم الكشف
على املوقع في األيام املقبلة الستئناف
األشغال».

وزير المال يخرق المادة  :18معيار واحد لزيادة المعاشات التقاعدية
محمد قاسم*
رسم قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم  )2017/8/21( 46ثالثة عناوين
أساسية ملواده الـ:36
ً
أوالَ :رفع في مادته األولى الحد األدنى لألجور من  300ألف ليرة إلى 675
ألفًا ،أي إقرار زيادة غالء معيشة للحد األدنى بنسبة .%125
ثانيًاّ :
حول في مادته الثانية رواتب موظفي املالك اإلداري العام واألسالك
العسكرية وأفراد الهيئة التعليمية في القطاعني العام والخاص (عدا القضاة
ً
ً
وأساتذة الجامعة اللبنانية) ،وذلك وفق  22جدوال مفصال ،وخصص لكل
ً
من الفئات الوظيفية جــدوال خاصًا يتضمن تحويل الرواتب وزيــادة غالء
املعيشةً .
وبناء عليه ،أتت الزيادات التي حصلت عليها الفئات الوظيفية على
الشكل اآلتــي :الفئة االولــى  ،%91,63الفئة الثانية  ،%165,25الفئة الثالثة
 ،%137,12الفئة الرابعة  ،%123,86والهيئة التعليمية .%64,97
ثالثًا :أقر في املادة  18منه زيادة غالء معيشة بنسبة موحدة () % 85على
رواتب جميع املتقاعدين في األسالك واملالكات الوظيفية والعسكرية كافة
من دون تمييز .واعتمد القانون مبدأ التجزئة للزيادة على ثالث سنوات
متتالية.
بعد سنة واحدة من صدور القانون ،أي في  20آب  ،2018جاء بيان وزير
املال علي حسن خليل ليناقض ،بل ّ
ليحور ،كليًا النص الواضح والصريح
واملباشر ملضمون املــادة  18من القانون املخصصة حصرًا بزيادة غالء
معيشة على معاشات املتقاعدين  .وقد نصت هذه املادة على:
ً
أوال :زيـ ــادة  %85عـلــى مـعــاشــات املـتـقــاعــديــن امل ـح ــددة بـمــوجــب الـقــانــون
 2008/63على الشكل اآلتــي %25 :زيــادة على معاشاتهم التقاعدية عام
 2017على أن ال تقل عن  300ألف ليرة ،زيادة مماثلة ( )25%عام ،2018
ويدفع الباقي بكامله ( )%35عام .2019
ثانيًا :اعتماد معيار موحد لجميع املتقاعدين من مختلف األسالك واملالكات

 5مليارات
شخص

حبيب معلوف

مقال
الوظيفية ،وذلــك باعتماد زي ــادة نسبة واح ــدة على معاشاتهم التقاعدية
( .)%85ولو أراد ّ
املشرع غير ذلك لكان أدرجه في صياغة القانون.
ثالثًا :لم تتضمن أي مادة أو فقرة في القانون أي إشــارة ملا جاء في بيان
وزيــر املــال ،أي أن «تحدد الــزيــادة اإلجمالية على املعاشات التقاعدية بعد
إجراء املقارنة بني الراتب األخير الذي أحيل بموجبه املوظف على التقاعد،
وبني الراتب الحالي للموظف في الخدمة الفعلية ،»...في حني جاءت الفقرة
«أ» من املــادة  18مستقلة وواضحة ومباشرة بحيث ال تحتمل التفسير
أو التأويل أو االجتهاد إذ نصت على« :يعطى املتقاعدون الذين تقاعدوا
قبل نـفــاذ هــذا الـقــانــون ،اعـتـبــارا مــن تــاريــخ نـفــاذه ،زي ــادة على معاشاتهم
الـتـقــاعــديــة ،»...أي مــن دون ربطها بــأي شــرط ومــن دون ذكــر التماثل بني
رواتبهم ورواتب من هم في الخدمة الفعلية.
راب ـعــاّ :إن إج ــراءات وزي ــر امل ــال وإص ــراره على مخالفة نـصــوص القانون
سيؤدي حتمًا إلى خلل كبير وتفاوت واضح وفاضح بني نسب الزيادات
على معاشات املتقاعدين في الفئات الوظيفية ،ويضرب مبدأ املعيار املوحد
لزيادة غالء املعيشية على معاشاتهم التقاعدية .وما النسبة التي حصل
عليها األســاتــذة واملعلمون والـتــي لــم تصل إلــى  %36ســوى عملية إذالل
وإهانة كبرى واستهداف مباشر لشريحة وازنة من املجتمع ما ترددت يوما
خالل أربعني سنة من خدمتها عن القيام بدورها التربوي والتعليمي في
أحلك الظروف التي مرت بها البالد ،إضافة إلى ّأن زيادة رواتب املتقاعدين
بالنسبة التي حددها القانون باتت حقًا مقدسًا ال يمكن التراجع عنه.
وفــي مراجعة الـجــداول التي سيعتمدها وزيــر املــال ملعاشات املتقاعدين،
وفــق مـنــدرجــات بيانه األخ ـيــر ،يظهر الـتـفــاوت الكبير وع ــدم امل ـســاواة في
نسب الزيادات على املعاشات التقاعدية للفئات الوظيفية املختلفة .وعليه
سيصبح التفاوت بني الزيادات واملعدل الوسطي للزيادات للفئات الوظيفية
املختلفة من املتقاعدين على الشكل التالي :الفئة الرابعة  ،%114,96الفئة
الثالثة  ،%104,64الفئة الثانية  ،%138,00الفئة األولى  ،%73,57األساتذة

رقم اليوم

أي حقوق ّ
ّ
ألي إنسان؟

واملعلمون .%35,87
وبذلك ،يكون قرار وزير املال قد ضرب مبدأ العدالة واملساواة بني املتقاعدين
ونسف اعتماد املعيار املوحد لزيادة غالء املعيشة لهم .كما انه بهذا التدبير
يكون قــد اعتمد سياسة التمييز وسياسة الشتاء والصيف على سطح
واح ــد .كـمــا ي ــدل الـبـيــان ال ـصــادر عــن وزي ــر امل ــال عـلــى تخبط فــي تفسير
القانون واإلرباك الحاصل في تطبيق ما لم يأت على ذكره القانون ،وتحديدًا
موضوع التماثل بني معاشات املتقاعدين وبني رواتب من هم في الخدمة.
ّإن التمسك بمضمون املادة  18وحرفيتها واعتماد املعيار املوحد ونسبة
ال ــزي ــادة امل ــوح ــدة عـلــى م ـعــاشــات جـمـيــع املـتـقــاعــديــن ف ــي جـمـيــع املــاكــات
واألسالك ،يؤمنان العدالة واملساواة بني كل هؤالء .وهنا ال بد من اإلشارة
إلى ّأن املتقاعدين بمختلف مالكاتهم قد خسروا بسبب التجزئة  %50من
الزيادة عام  ،2017و %35من الزيادة عام  .وهذا الخسارة لم تطل من هم
في الخدمة الفعلية .ولو أراد املشرع خالف ذلك ملا جاء نص املادة  18بهذا
الوضوح .ولو أراد املشرع أن يماثل بني املتقاعدين وبني من هم في الخدمة
الفعلية ملا حدد زيــادة النسب املئوية ووزعها على ثالث سنوات متتالية.
لذلك ،نتمسك بحقنا بزيادة رواتب املتقاعدين بنسبة  %85كحق مشروع
كرسه القانون ،مطالبني وزير املال بالعودة عن بيانه املخالف واملتناقض
مع النص الواضح للمادة  .18ونتمنى على رئيس املجلس النيابي نبيه بري
ّ
حسم هذا املوضوع ،خصوصًا أنــه كان قد اطلع على مضمون وصياغة
هذه املــادة قبل اقــرار القانون ووافــق عليها كما أدرجــت (زيــادة  %85على
معاشات املتقاعدين) .كما انه رفض أي نقاش ملضمون املادة وصياغتها
خالل الجلسة العامة التي أقرت فيها سلسلة الرتب والرواتب.
ونـطــالــب أيـضــا الكتل النيابية بــأن تلعب دوره ــا التشريعي ،وأن تتحمل
مسؤولياتها في حماية القوانني ،وعدم تمرير التفسيرات واالجتهادات التي
تتناقض ودور املجلس النيابي التشريعي.
*عضو رابطة االساتذة املتقاعدين.

بعد  70عامًا على إقــرار الشرعة العاملية لحقوق اإلنسان ،بات
لزامًا إعادة النظر في هذه الشرعة التي فرضتها ظروف معينة
وتاريخ من الجهل والتعقيد النفسي .فهي بدت ،حينها ،متقدمة
ً
نسبة إلــى إلـكــوارث واالرتـكــابــات التي حصلت في العالم ،على
قاعدة االستقواء واالستحواذ والتحكم واالحتكار واالستئثار
واالستنزاف ...لكن ،سرعان ما تبني أن كل مظاهر التقدم في
هذه الشرعة ،ليست إال تثبيتًا ألفكار وقيم لم تكن كافية إلنقاذ
الجنس البشري وتحقيق السالم واالستقرار والعدالة.
ُ
ّ
ُيفترض إعــادة النظر في هــذه الشرعة ،ال ألنها لم تطبق أو لم
ُ
تحترم على نطاق واســع فحسب ،بــل ألنها لــم تكن كافية وال
عــادلــة بــاملـطـلــق .فـهــي ،فــي جــوهــرهــا ،تـمـحــورت ح ــول اإلنـســان
بــاعـتـبــاره م ـحــور ال ـكــون وصــاحــب الـقـيـمــة الـعـلـيــا ،فــي كــرامـتــه
ومتطلباته لـلـبـقــاء ،مــن دون تـحــديــد وم ــن دون ضــوابــط .وقــد
صـ ّـدقــت على اعـتـبــاره «الـسـيــد» ،املطلق الحقوق والصالحيات
في استباحة بقية الكائنات وإخضاعها حتى االستنزاف ،تحت
سقف ضيق جدًا يقول بحفظ حقوق الغير أيضًا .ولكن ،ليس
كل «غير» أو «آخر» ،وإنما فقط من يشبهوننا لناحية الوظيفة
(مع تجاوز شكلي للعرق واللون والطبقة) ونتقاسم معهم الحق
ّ
تتطرق هذه الشرعة
في االستفادة من املــوارد املتاحة .فيما لم
إلى حقوق بقية الكائنات غير اإلنسانية التي نتشارك معها في
شبكة الحياة نفسها ،وال حفظت حقوق اإلنسان في األجيال
املقبلة!
فعن أي حقوق إنسانية تتحدث الشرعة ،وهي ال تحترم حقوق
بقية الكائنات التي نتقاسم معها العيش في أنظمة إيكولوجية
متشابكة ومتكاملة ،مع علمنا أن أي خلل يصيب أحد أعضائها،
يمكن أن ّ
يسبب تدميرها كلها بأنواعها كــافــة ،وبينها النوع
اإلنساني!؟
ومــاذا عن حفظ حقوق األجـيــال املقبلة ونحن نتصرف كأننا
الجيل األخير على هذا الكوكب؟
وضمن أي مبادئ حقوقية وقواعد ديمقراطية نسمح ألنفسنا،
على سبيل املثال ،بالحفر لسحب الطاقة األحفورية التي تشكلت
خــال ماليني السنني واستهالكها فــي مئة سنة ،وعــدم حفظ
حقوق األجيال املقبلة ،مع علمنا بأن هذه املــوارد غير متجددة
وناضبة حتمًا؟ وضمن أي قــواعــد ديمقراطية يــوافــق البرملان
اللبناني (وأي برملان) على قانون النفط وعلى تقسيم البلوكات
وإنشاء السدود السطحية وحبس املياه ووقف جريانها الطبيعي
وال ـت ــاع ــب بــاألن ـظ ـمــة اإلي ـكــولــوج ـيــة وتــدم ـيــر ال ـغ ــاب ــات والـت ـنــوع
البيولوجي وتغيير معالم الطبيعة وتلويث كل مقومات الحياة
من تربة وماء وهــواء ...واملطالبة باإلسراع في استخراج النفط
والغاز إلطفاء الديون...؟ وأي ديون ّ
نحمل األجيال املقبلة بسبب
جشعنا وفسادنا وســوء إدارتنا للموارد واالقتصاد وحياتنا
العامة؟ عــن أي قــواعــد ديمقراطية نتحدث فيما نتخذ قــرارات
ديـكـتــاتــوريــة ال ـيــوم تـضـ ّـر بمصالح األج ـيــال املقبلة وحقوقها
بالوصول إلى مــوارد يفترض أن تبقى مستدامة وسليمة كما
هــي فــي طبيعتها؟ وم ــن سـمــح للمجتمع املــدنــي ب ــأن يتحكم
بحقوق املجتمع الحيوي (الــذي يضم أنــواعــا أخــرى غير النوع
البشري)؟ وبأي منطق استقوائي واستنسابي يتوقف مطلب
املساواة عند الجنسني وال ينسحب على بقية األنواع؟
وإذا كانت املشاكل العاملية الكبرى ،مثل تغير املناخ ،قد أصبحت
عابرة للحدود ،وإذا كانت األمراض واألوبئة الجديدة مثل بعض
أنواع األنفلونزا (الخنازير والطيور )...قد أصبحت عابرة للنوع
والـحــدود أيضًا ،فبتنا نشترك في الحياة واألم ــراض واملصير
مــع بقية الـكــائـنــات… أال يفترض أن نعيد النظر بمنظوماتنا
األخــاق ـيــة والـقـيـمـيــة واالجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة والسياسية
والحقوقية ،لتستوعب كل هــذه التطورات ،وأن نعيد النظر في
ُ
شرعة حقوق هذا اإلنسان الذي ترك وحده يواجه مصيرًا بات
ّ
يهدده هو نفسه باالنقراض؟
في الخالصة ،وملناسبة الذكرى الـ  70لإلعالن العاملي لشرعة
حـقــوق اإلن ـســان ،وانـعـقــاد اللقاء ال ــذي تنظمه الحركة الثقافية
في أنطلياس اليوم تحت عنوان «حقنا» ،نقترح ،كإجراء عملي،
إضــافــة معطيني أســاسـيــن على شــرعــة حـقــوق اإلن ـســان ،هما
باختصار ،األخــذ باالعتبار حياة بقية الكائنات التي نتشارك
معها في العيش في شبكة الحياة نفسها وفي وحدة املصير،
ً
لحفظ ديمومتها وسالمتها أوال ،وحفظ حقوق األجيال املقبلة
التي يتمتع إنسانها بالحقوق نفسها لإلنسان الحالي ،وترجمة
ذل ــك فــي ال ـقــوانــن واالت ـفــاق ـيــات الــدول ـيــة والــدســات ـيــر وال ـقــوانــن
والسياسات الوطنية ...مع العلم ،أن معيار عدالة أي شرعة وأي
قانون وأي حق ،هو في مدى تحقيقه أعظم وأشمل خير في حال
ً
تطبيقه فعال بشكل كامل وشامل.
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هو العدد المتوقع أن يبلغه مستخدمو اإلنترنت عبر
الهاتف المحمول حول العالم بحلول عام  ،2025علمًا أن
عدد هؤالء وصل إلى  3,3مليار عام  ،2017بحسب تقرير
«الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول» لعام
 .2018وساهم االرتفاع الملحوظ في االتصال باإلنترنت

عبر األجهزة المحمولة في ازديــاد النفاذ إلى اإلنترنت،
إذ ارتفعت نسبة األفــراد الذين يتصلون باإلنترنت بشكل
منتظم من  34في المئة في  2012إلى  48في المئة
مع نهاية  ،2017وفق بيانات «االتحاد الدولي لالتصاالت»
للعام الماضي.
(مروان طحطح)

تقرير

َ
معتمدة عالميًا بشهادة فرنسية
«اللبنانية»
فاتن الحاج
ن ــال ــت ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة «شـ ـه ــادة
االعتماد املؤسسي» من املجلس األعلى
ل ـت ـق ـي ـيــم الـ ـبـ ـح ــوث وال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـع ــال ــي
( )HCERESالـفــرنـســي .وج ــاء فــي قــرار
االع ـت ـمــاد أن «ال ـجــام ـعــة ت ـق ـ ّـدم إمـكــانـيــة
ّ
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي ل ـكــل
ّ
الـ ـش ــرائ ــح االج ـت ـم ــاع ـي ــة ف ــي كـ ــل أن ـح ــاء
ّ
لبنان وفي كل مجاالت املعرفة ،من خالل
العديد من األساتذة املؤهلني .وتعكس
ّ
املتعدد الثقافات،
صورتها ثروة لبنان
وتـ ـل ـ ّـب ــي امل ــؤسـ ـس ــة م ـع ــاي ـي ــر االع ـت ـم ــاد
ّ
وتتمتع بمستوى ّ
جيد من الجودة».
ّ
الخبر زفــه رئيس الجامعة فــؤاد أيوب
ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ع ـقــده أمـ ــس ،في
خـ ـض ــم الـ ـهـ ـجـ ـم ــة امل ـم ـن ـه ـج ــة ل ـتــدم ـيــر
الجامعة الرسمية الــوحـيــدة .وأوضــح
أيوب أن مؤسسة التقييم هي مؤسسة
رس ـم ـيــة ت ـع ـت ـمــدهــا ال ــدول ــة الـفــرنـسـيــة
لـتـقـيـيــم مـخـتـلــف م ــؤس ـس ــات الـتـعـلـيــم
ال ـع ــال ــي ف ــي فــرن ـســا واع ـت ـم ــاده ــا ،كما

أنـهــا معتمدة أوروب ـي ــا وعــاملـيـ ْـا .ولفت
إل ــى أن التقييم ب ــدأ مـنــذ مــا َي ــق ـ ُـرب 18
شهرًا ،حني جرى التواصل مع ِّ
القيمني
على  HCERESلتوقيع اتفاقية تلحظ
مختلف اآلل ـيــات واملــراحــل واملــؤشــرات
واملعايير العاملية الــواجــب اعتمادها،
إلعداد تقرير التقييم الداخلي ،وتنفيذ
ال ـت ـق ـي ـي ــم واالعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد امل ــؤسـ ـس ــي فــي
الجامعة .وفي هذا السياق ،قامت لجنة
من الخبراء األوروبيني من املؤسسة بـ
 3زيارات ميدانية استطالعية للجامعة
التي ّ
زودت اللجنة بامللفات والوثائق
املطلوبة وفقًا للمعايير العلمية .كما
واكبت الجامعة العملية بواسطة لجنة
مركزية بالتنسيق مع مكتب العالقات
الخارجية.
وبــن  3و 6تـمــوز ،قابلت لجنة مؤلفة
م ــن  9خ ـب ــراء فــرن ـس ـيــن 40 ،مجموعة
من الجامعة تتألف من عمداء الكليات
ومديريها وأساتذة وموظفني وطالب،
ومن ممثلني عن الجامعات في الداخل
وال ـ ـخـ ــارج ،وع ــن الـ ـ ـ ــوزارات وال ــوك ــاالت
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ال ـجــام ـع ـيــة وامل ـس ـت ـش ـف ـيــات وال ـه ـي ـئــات
االجتماعية واالقتصادية والصناعية
ّ
ممن لهم شــأن مع الجامعة اللبنانية.
وطـ ــرحـ ــت ال ـل ـج ـن ــة كـ ــل األسـ ـئـ ـل ــة ال ـتــي
ت ـطــاول م ـجــاالت االع ـت ـمــاد ومـعــايـيــره،
واستند التقييم إلى أهداف شملت ستة
مجاالت مشتركة وهي :االستراتيجية
وال ـحــوك ـمــة ،الـبـحــث والـتـعـلـيــم ،املـســار
الدراسي للطالب ،العالقات الخارجية،
التوجيه ،الجودة واألخالقيات.
مــدة االعتماد  3سـنــوات ،على أن تقوم
لـجـنــة ال ـ ـ  HCERESب ــزي ــارة الـجــامـعــة
بعدها لــاطــاع على مــا جــرى تنفيذه
من توصيات في سبيل تمديد االعتماد
لسنتني إضافيتني.
وفـ ـ ــي إطـ ـ ـ ــار اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة االعـ ـتـ ـم ــاد
وال ـت ـق ـي ـي ــم امل ـت ـب ـع ــة ،ت ـط ـل ــق ال ـجــام ـعــة
لعام  2019التقييم واالعتماد ملختلف
البرامج واملناهج األكاديمية في جميع
ك ـل ـي ــات ـه ــا ،وف ـ ــق خ ـط ــة ع ـم ــل واض ـح ــة
بــالـشــراكــة مــع الـسـفــارة الفرنسية عبر
امل ــرك ــز ال ـث ـق ــاف ــي ال ـف ــرن ـس ــي وال ــوك ــال ــة
الجامعية للفرنكوفونية ،لتأمني الدعم
املالي لتغطية نفقات الخطة.
أيــوب غمز من قناة املشككني بضرورة
وجــود جامعة لبنانية واحــدة موحدة
ّ
بــال ـقــول إن «الـنـتـيـجــة ال ـتــي خ ــرج بها
فــريــق دولـ ــي م ـحــايــد أفــرح ـت ـنــا ،لكنها
ل ــم تــدهـشـنــا ،نـحــن ال ـعــاملــن بمستوى
الـ ـج ــامـ ـع ــة ومـ ــوثـ ــوق ـ ـيـ ــة شـ ـه ــاداتـ ـه ــا،
ّ
رب ـم ــا ت ــده ــش آخ ــري ــن م ـ ّـم ــن ُي ـشــك ـكــون
بالجامعة»ّ .
ورد على من يتهم الجامعة
بالهدر والفساد بـ«أننا خفضنا العجز
الـنــاتــج مــن مـسـتـحـقــات عـلــى الجامعة
ب ـن ـس ـب ــة  ،%60ض ـم ــن س ـي ــاس ــة خـلــق
بلوغه بشكل
ال ـتــوازن املــالــي ،مــن أجــل ّ
كــامــل فــي ع ــام  ،2020كـمــا حققنا وف ـرًا
ي ــزي ــد ع ـلــى  %20م ــن ك ـلـفــة مـشـتــريــات
الجامعة».

