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ماستر آداب «اللبنانية» :املسؤولية الضائعة
ال يختلف «املاستر» في
كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية عن «املاسترات»
األخرى في الجامعة اللبنانية.
الضياع سيد املوقف في ظل
تقاذف املسؤوليات
حسين مهدي
يلف الغموض دراسة «املاستر» في كلية
اآلداب وال�ع�ل��وم اإلن�س��ان�ي��ة ف��ي الجامعة
ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة .ال � �ض � �ي ��اع ي � �ط � ��ارد ال� �ط�ل�اب
املتجمعني في مبنى اإلدارة .لكل من هؤالء
قصته ،وف��ي ح��وزت�ه��م أج��وب��ة متناقضة
ج�م�ع��وه��ا م��ن امل��وظ�ف�ين اإلداري �ي��ن بشأن
امتحان دخ��ول املاستر ـ �ـ .2عبير تقدمت
بطلب إلج ��راء االم�ت�ح��ان؛ إذ ليس لديها
امل �ع��دل ال ��ذي ف��رض�ت��ه اإلدارة استثنائيًا
هذه السنة ،تمهيدًا للترفيع التلقائي من
املاستر ـ 1إلى املاستر ــ 2في السنة املقبلة،
ع�ل��ى أن يصبح ال�ع�ب��ور م��ن اإلج ��ازة إل��ى
املاستر مشروطًا بالحصول على معدل
ّ
ت��راك�م��ي  ،20/12وإال ف��إج��راء االم�ت�ح� ّ�ان.
فوجئت الطالبة ب�ج��واب امل��وظ��ف بأنها
ّ
ال تحتاج إلى امتحان ،علمًا بأن معدلها
هو  11.6من  20وليس  12من  .20خرجت
عبير ول��م تسعها الفرحة؛ ألن االمتحان
«ش �ب��ه ت �ع �ج �ي��زي» ،ك�م��ا ي�ص�ف��ه ال�ب�ع��ض.
املعدل نفسه ناله زميل عبير وطلب منه
إج��راء االمتحان .سابني تحمل  11.5من
ً
 20م�ع��دال تراكميًا ،فطلب منها املوظف
االنتظار؛ ألن املذكرة الرسمية لم تصدر
ح�ت��ى اآلن ،وم ��ن امل�م�ك��ن أن ي�ع�ف��ى أي�ض��ًا
من حصل على هذا املعدل من االمتحان.
الطالبة ال تزال تنتظر حتى اللحظة.

مل � ��اذا ك ��ل ه� ��ذا ال �ت �خ� ّ�ب��ط وال� �ض� �ي ��اع ،رغ��م
ص��دور ق��رار واض��ح ع��ن عميدة الكلية د.
وفاء بري ،وسبق لـ«األخبار» أن تحدثت
عنه .العميدة بررت ما يحصل بأنها املرة
األولى التي ُي ّ
طبق فيها هذا النظام .لكن
إذا كان القرار نهائيًا ،فلماذا لم يعمم على
املوظفني اإلداري�ي�ن امل��وك��ل إليهم تنفيذه
ل �ي �ع��رف ال� �ط�ل�اب م �ص �ي��ره��م ع ��وض ��ًا ع��ن
االنتظار وامل��رور بالكلية يوميًا؟ املذكرة
ستصدر خالل هذين اليومني ،تقول بري.
ع�ل��ى صعيد آخ ��ر ،ال ي ��زال ص��ف املاستر
ـ 1في قسم اللغة اإلنكليزية مغلقًا حتى
إي�ج��اد أس��ات��ذة للفرع األول ،أو سينتقل
الطالب إل��ى مبنى العمادة في الدكوانة.
ّ
وي � �ش ��رح ط �ل��اب ال �ق �س��م أن امل � � ��واد ال �ت��ي
كانت ت��درس سابقًا تغيرت ،وال أساتذة

ال�ق�ص�ي��ر ت��وف �ي��ر م�ت�خ�ص�ص�ين ل�ت��دري��س
املواد الجديدة؟
إلى ذل��ك ،أث��ارت مركزية امتحان الدخول
ل �ل �م��اس �ت��ر ـ 1ف� ��ي ب � �ي� ��روت س �ل �س �ل��ة م��ن
االعتراضات من الفروع البعيدة ،التي لم
تجد أي مبرر لهذا القرار ،وسيزور طالب
الفرع الثالث في طرابلس العميدة قريبًا،
في محاولة للوصول إلى نتيجة ترضي
ال � �ف� ��روع ك ��اف ��ة وت �ج �ن �ي��ب ال � �ط �ل�اب ع �ن��اء
الوصول إلى العاصمة .وإذا لم تتجاوب
ال �ع �م �ي��دة ،ف �ق��د ي �ك��ون ل �ل �ط�لاب خ �ط��وات
تصعيدية تحدد الحقًا.
ه ��ي امل �ش �ك �ل��ة ن�ف�س�ه��ا ت �ت �ك��رر؛ ف�م��زاج�ي��ة
امل� � �س � ��ؤول �ي��ن ف � ��ي ال � �ج ��ام � �ع ��ة ه � ��ي ال� �ت ��ي
ت�ق��ود إل��ى أنظمة ُم�ت�ن��اف��رة ف��ي م��ا بينها
ً
م �ت �ع��ارض��ة ش �ك�ل�ا وم �ض �م��ون��ًا م ��ع ن�ظ��ام
ال� �ـ«أل .أم دي» األوروب ��ي ،بعدما التزمت
ال �ج��ام �ع��ة ت�ط�ب�ي�ق��ه ب��امل��راس �ي��م .امل�خ��ال�ف��ة
هي هي ،تتركز في الترفيع الذي يساوي
النجاح .20/10

إقفال صف الماستر ـ1
في قسم اللغة اإلنكليزية
لغياب األساتذة

اإلعالم والتوثيق

م�ت�خ�ص�ص�ين إلع� �ط ��اء امل� � ��واد ال �ج��دي��دة.
ّ
وي�ل�ف��ت ه ��ؤالء إل��ى أن رئ�ي��س ق�س��م اللغة
اإلنكليزية يرفع املسؤولية عنه ،وكذلك
تفعل م��دي��رة الكلية د .ت�غ��اري��د بيضون
ال�ت��ي نفت أن ي�ك��ون ال�ح��ل ف��ي ي��ده��ا .هنا
يسأل الطالب :من هو املسؤول عن افتتاح
َ
صف للماستر ـ 1في هذا القسم ،ولم ُيعلن
حتى اللحظة تاريخ بدء العام الدراسي؟
وهل تستطيع الجامعة خالل هذا الوقت

م��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،دع ��ا م��دي��ر ال �ف��رع األول
ف��ي كلية اإلع�ل�ام والتوثيق ف��ي الجامعة
اللبنانية د .إياد عبيد إلى تقديم طلبات
الترشيح للتسجيل ف��ي املاستر ـ 1علوم
االتصال ـ اتصال املؤسسات وعلوم إدارة
ً
ابتداء
املعلومات لدى قسم شؤون الطالب،
م ��ن ال �ج �م �ع��ة  2ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي ال �ج��اري
ول�غ��اي��ة  9ت�ش��ري��ن ال �ث��ان��ي ،ض�م��ن ال ��دوام
الرسمي .وح��دد عبيد  13تشرين الثاني
ال �ج��اري م��وع�دًا الخ�ت�ب��ار ال��دخ��ول باللغة
األج�ن�ب�ي��ة ،اب �ت� ً
�داء م��ن ال�ت��اس�ع��ة ،ودراس ��ة
امل �ل �ف��ات ،اب� �ت � ً
�داء م��ن ال �ع��اش��رة وال�ن�ص��ف
ص �ب��اح��ًا .وت �ع �ل��ن ال �ن �ت��ائ��ج ال�خ�م�ي��س في
 15تشرين الثاني ال�ج��اري ،على أن يبدأ
التسجيل الجمعة في  16تشرين الثاني،
والتدريس صباح  19تشرين الثاني.

أهالي املخطوفني أمام الوحدة التركية
بعدما هدد أهالي املخطوفني التسعة في سوريا مرات عدة خالل
الستة أشهر املاضية ،بالتحرك نحو مقر الوحدة التركية العاملة
ضمن اليونيفيل في الشعيتية (قضاء صور) ،لكون بالدها
مسؤولة عن القضية ،نفذ نحو ستني
شخصًا منهم ظهر أمس تهديدهم.
لكن التهديد كان بالورود .إذ حمل
هؤالء  265وردة حمراء إلى عدد أفراد
الوحدة ووقفوا على باب املقر وسط
إجراءات أمنية مشددة ،ورفعوا الفتات
طالبت الحكومة التركية بالتحرك
الفعلي والجدي السريع إلطالق ذويهم.
ّ
وأكد منظمو االعتصام أنها «رسالة
سلمية عبر الوحدة التركية إلى األمم املتحدة» .واستضاف قائد
الوحدة العقيد حسن آرتورك املعتصمني على مائدة الغداء واعدًا
إياهم بنقل مطالبهم إلى حكومة بالده.

املستثنون من التفرغ للمسؤولني:
ّ
صدقيتكم
دافعوا عن
ّ
تقدم ملف تعيني العمداء ،في األيام األخيرة ،على غيره من ملفات
الجامعة اللبنانية ،وإذا كانت هناك نية لدى مجلس الوزراء لبت
أحد هذه امللفات في جلسة األربعاء فإن حظوظه أوفر من سواه
ال سيما ملف التفرغ الذي تراجع منسوب التفاؤل بإقراره .هذا
ما تريده الدولة أي رئيس الجمهورية و الحكومة ،يقول املتابعون.
ويرون ّأن هناك حراكني متوازيني للملفني وقد تتبلور األمور
خالل األسبوع الجاري.
ّ
هذا في األجواء العامة ،أما لجنة األساتذة املستثنني من التفرغ
فتخشى «محاولة إمرار امللف في معمعة انشغال الناس
ّ
ّ
وأمنية تخفي رائحة الفساد فيه» .وقالت
سياسية
بمواضيع
ّ
اللجنة في بيان أصدرته إن «الوجهة الرسمية ال تزال تمعن
بالنيل من حق ّ
تفرغ عدد كبير من األساتذة ،بحجج واهية مثل
الحاجة ،والقدرة املالية للجامعة ،وآخرها التوازن الوطني ،لتغطية
ّ
السياسية والطائفية
فضيحة إخضاع امللف للمحاصصة
ّ
العمومية التي طرحت فيها رابطة
واملذهبية» .واستغربت اللجنة
املتفرغني ّ
ّ
التفرغ واالتفاق مع رئيس الجامعة ،آملة أن
األساتذة
يكون موقفها أكثر وضوحًا في تسمية األشياء بأسمائها،
وخصوصًا تحديد الفئات املستثناة من امللف ـ وتقديم موضوع
مجلس الجامعة ذي الصالحية التامة في تحديد املعايير الناظمة
ّ
للتفرغ .كذلك انتقدت اللجنة ما ورد في البيان األخير للعمداء،
لجهة الدفاع عن امللف املشؤوم ،متمنية عليهم مراجعة ضمائرهم
بشأن األسماء التي رفعوها واختفت ،وبشأن املستحقني ممن
لم ُترفع أسماؤهم وال ّ
سيما املمنوحون من الجامعة اللبنانية.
وسألت« :هل ُرفعت أسماء غير املستوفني شروط ّ
التفرغ ،ومنهم
ّ
أنشك بصدقيتكم أم
من لم ينل الدكتوراه ،بحسب األصول؟
باألصول؟! الجواب عندكم فدافعوا عن صدقيتكم ونحن وراءكم
لهتك قناع الحقيقة».
(األخبار)

العلوم االجتماعية:
رفض تحديد طالب الدبلوم والجدارة
فوجئ طالب معهد العلوم االجتماعية ـ الفرع األول في الجامعة
اللبنانية بإعالن مدير الفرع ّأن عدد الطالب املسموح به في كل
اختصاص هو  10طالب في الدبلوم و 15طالبًا في الجدارة.
الطالب دعوا إلى «إسقاط القرار الظالم التعسفي غير القانوني
لكونه يتنافى مع فلسفة جامعة تؤمن فرصة التعليم لكل
املواطنني ،وينسف حق الطالب وحريته في اختيار االختصاص
املستهدف ليلزمه باالنتساب إلى اختصاص ال يريده .كذلك ّ
فإن
تحديد عدد الطالب بغياب املعايير املحددة واملوضوعية لالنتقاء
ّ
يوحد طالب الجدارة والدبلوم من أجل كسر قرار «ال مصلحة
ألي طالب فيه» .وكان الطالب قد وجهوا كتابًا إلى اإلدارة بهذا
الخصوص وهم ينتظرون الرد .وفي حال عدم التجاوب سيكون
لهم خطوات تصعيدية.
وأوضح الطالب ّأن «املادتني  16و 20من القرار الرقم 1360
بتاريخ  1999/6/24والخاص بتعيني مناهج الشهادات وبرامجها
ال تحددان السقف األعلى لعدد الطالب الذين ُيمكن تسجيلهم في
كل اختصاص بل تركته مفتوحًا وحددتا الحد األدنى (أن ال يقل
عدد الطالب عن عشرة) ،وهو حد ُيمكن تجاوزه بموافقة مجلس
الجامعة وهذا أمر سهل».
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