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مجتمع وإقتصاد
جامعات في رسالة مفتوحة إلى اإلدارة ،أعرب أساتذة الجامعة األميركية في بيروت عن شعورهم بالغبن الشديد بسبب
سياسات الجامعة الجائرة بحقهم .أجورهم منخفضة وعقود عملهم تسمح لإلدارة بأن تغير البنود من دون سابق إنذار،
بما في ذلك بنود التأمين الصحي ،وخطط التقاعد (أ وب) .وبعد سنة ونصف من المفاوضات« ،لم تتم االستجابة لمخاوف
األساتذة ،واستمرت اإلدارة في تجاهل المطالب كافة»

رسالة مفتوحة من أساتذة  :AUBسمعة الجامعة على
حسين مهدي
ل ـفــت أس ــات ــذة ال ـجــام ـعــة األمـيــركـيــة
في بيروت الــى «أن األع ــوام القليلة
امل ــاض ـي ــة شـ ـه ــدت تـ ــدهـ ــورًا ش ــدي ـدًا
فــي رض ــى أع ـضــاء هـيـئــة الـتــدريــس
على طريقة إدارة شــؤون الجامعة.
ال ـج ــام ـع ــة بـ ـ ــدون مـ ـش ــروع م ــوازن ــة
س ـل ـي ــم ومـ ـتـ ـك ــام ــل ،أع ـ ـضـ ــاء هـيـئــة
ال ـتــدريــس بــا ع ـقــود مـتـفــق عليها،
الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـح ـس ــاس ــة
ت ـت ـســرب إل ــى ال ـغ ـي ــر» .ف ـفــي ر ّســالــة
مفتوحة الى إدارة الجامعة ،وقعها
 196أسـ ـت ــاذًا (مـعـظـمـهــم ي ـ ّ
ـدرس ــون
ّ
ب ـ ــدوام ك ــام ــل) ،حـ ــذر األس ــات ــذة من
أن «ك ـب ــار املــوظ ـفــن أل ـح ـقــوا ض ــررًا
ش ــديـ ـدًا بــال ـجــام ـعــة ج ـ ــراء امل ـش ــورة
القانونية الضعيفة (مـثــل مشورة
نــائــب الــرئـيــس لـلـشــؤون القانونية
ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ـع ـقــود األس ــات ــذة)،
املـمــارســات السيئة (مـثــل تلك التي
صـ ـ ــدرت ع ــن م ــدي ــر ال ـع ـم ـل ـي ــات فــي
م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق بـ ــاالت ـ ـفـ ــاق م ـ ــع ش ــرك ــة
سـيـسـكــو) ،م ــزاع ــم ان ـت ـشــار الـفـســاد
(مـثــل التحقيق ال ــذي أجــرتــه شركة
 KPMGحول املركز الطبي) ،الصراع
مع الطالب (مثل زيادة نسبة تفوق
 %40على األقساط خالل  4سنوات)،
واالن ـت ـه ــاك امل ـبــاشــر للخصوصية
(مثل سوء مقاربة مسؤول التدقيق
الداخلي مسألة تبادل املعلومات و
 ...)AUBLEAKSوه ــذا على سبيل
املثال ال الحصر».
هـ ــذه ال ــرس ــال ــة ت ـش ــرح ك ـيــف يعمل
األس ــاتــذة مــع إدارة الـجــامـعــة ،على
الرغم من الظروف الوظيفية السيئة
وس ـ ـ ــوء اإلدارة الـ ـح ــالـ ـي ــة« ،ب ـ ــدون
ك ـل ــل وبـ ـك ــل ن ـي ــة ح ـس ـن ــة ل ــإس ـه ــام
ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة امل ـ ـسـ ــائـ ــل امل ـت ـع ـل ـقــة
بالحوكمة املشتركة الفعالة ،واألمن
الوظيفي ،والعدالة في التعويض،
والشفافية ،واملساءلة (مثال لجنة
مجلس الـشـيــوخ ل ـشــؤون الكليات،
ومـجـمــوعــة الـعـمــل الـتــابـعــة للكلية
حول خصوصية املعلومات ،ولجنة
األق ـســاط ووض ــع املـيــزانـيــةtenure ،
 .)… ،task forceوتـشـيــر الــرســالــة
الى أن األساتذة ّ
قدموا «التعليقات
والتوصيات الـبـنــاءة» ،وشاركوها
في اتصاالت خاصة وعبر الرسائل
املفتوحة وخالل االجتماعات العامة
وعبر مجلس الشيوخ ومع مجلس
األمناء .وعلى الرغم من كل ذلك« ،لم
تتم االستجابة ملـخــاوف األســاتــذة،

واس ـ ـت ـ ـمـ ــرت اإلدارة ف ـ ــي ت ـج ــاه ــل
امل ـطــالــب ك ــاف ــة» .رأى األس ــات ــذة في
رسالتهم ،التي حصلت «األخـبــار»
ّ
ع ـل ــى ن ـس ـخ ــة م ـن ـه ــا ،أن ال ـطــري ـقــة
الـ ـت ــي ت ـع ــام ـل ــت ف ـي ـه ــا اإلدارة مــع
مسألة العقود «مــزعـجــة»ُ ،
ويعتبر
االجـتـمــاع األخ ـيــر ملجلس الشيوخ
ال ـ ـح ـ ــادث امل ـ ـفـ ـ ّـجـ ــر .ف ــاملـ ـف ــاوض ــات،
ال ـ ـتـ ــي اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت لـ ـسـ ـن ــة ونـ ـص ــف،
ان ـت ـه ــت ب ـ ـ ــ»إنـ ـ ــذار أخ ـ ـيـ ــر» وج ـه ـتــه
اإلدارة خـ ــال االج ـت ـم ــاع امل ــذك ــور،
وف ــرض ــت االخـ ـتـ ـي ــار ب ــن «ع ـق ــدن ــا»
(العقد املقترح من اإلدارة) أو العقد
ال ـق ــدي ــم (الـ ـن ــاف ــذ ح ــالـ ـي ــا) .ال ـع ـقــود
ال ـت ــي فــرض ـت ـهــا اإلدارة «تـتـضـمــن
لغة مهينة بحق األســاتــذة وتجيز
ل ــإدارة إنهاء العقد بال أي سبب».
أما العقود القديمة ،فتسمح لإلدارة
ب ــأن «تـغـيــر بـنــود الـعـقــود واملـنــافــع
ال ـتــي حـصــل عليها األس ــات ــذة ،بما
فــي ذل ــك الـتــأمــن الـصـحــي ،وخطط
ال ـت ـق ــاع ــد (أ وب) م ــن دون ســابــق
إن ـ ـ ــذار ،ومـ ــن دون م ــواف ـق ــة الـكـلـيــة،
وضـ ـم ــن م ـ ــدة ال ـع ـق ــد امل ـ ـ ـحـ ـ ــدودة!».
الـجــديــر بــالــذكــر أن م ـشــادة كالمية
ح ـص ـل ــت ب ـ ــن األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة وم ـح ـمــد
صـ ــايـ ــغ ،ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس ل ـل ـش ــؤون
ال ـط ـب ـي ــة ،إث ـ ـنـ ــاء م ـح ــاول ـت ــه إق ـن ــاع
األساتذة بصيغة العقود الجديدة،
األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي دف ـ ـ ــع األس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة ال ــى
االنسحاب من االجتماع ،وبالتالي
ت ـع ـط ـيــل الـ ـنـ ـص ــاب .رأى األس ــات ــذة
أن كــل ذل ــك «غـيــر مـقـبــول ومجحف
ومهني» .لذلك اقترح ممثلو أعضاء
هيئة التدريس في مجلس الشيوخ
تعديالت طفيفة على نموذج العقد،
بشكل «ال يسمح بإضافة تعديالت
ع ـل ــى الـ ـبـ ـن ــود امل ـت ـع ـل ـق ــة بــا ّل ـتــأمــن
الصحي أو خطط التقاعد ،أقله طيلة
فترة العقد»( ،أتى تصويت مجلس
ال ـش ـيــوخ ف ــي ت ــاري ــخ 2014/11/28
على النحو اآلتي :موافقة باإلجماع
مع امتناع  6أعضاء عن التصويت).
اإلدارة تـ ــرفـ ــض هـ ـ ــذه ال ـت ــوص ـي ــة،
وت ـ ـحـ ــاول «إرغ ـ ـ ـ ــام األس ـ ــات ـ ــذة عـلــى
قبول شروطها التعاقدية».
ي ـســاور األس ــات ــذة «قـلــق بــالــغ» إزاء
التعتيم ال ــذي يحيط عملية وضع
املـ ـي ــزانـ ـي ــة« ،إذ ل ــم ي ـل ـح ـظــوا حـتــى
اآلن اعـ ـتـ ـم ــاد اإلدارة م ـي ــزان ـي ــات
شـفــافــة وكــام ـلــة ،س ــواء فــي املــاضــي
أو الـحــاضــر أو املستقبل (فــي حرم
الجامعة أو املــركــز الـطـبــي) .وشــدد
مجلس الشيوخ على ضرورة وضع

«الوضع المالي للجامعة مهدد بفعل اإلنفاق الحالي» (هيثم الموسوي)

ـدر خـصــوصــا
ح ــد لـلـتـكــالـيــف والـ ـه ـ ُ
في الشؤون اإلدارية .وشكلت لجنة
األقـســاط وامليزانية في فصل ربيع
 ،2014وبعدما راجعت هذه اللجنة
ب ـعــض ال ـب ـيــانــات امل ـت ــاح ــة ،أوص ــت
ب ـ ــادخ ـ ــارات ف ــوري ــة ت ـب ـلــغ قـيـمـتـهــا
ماليني ال ــدوالرات» .إال أن األساتذة
لم يروا هذه التوصيات منفذة على
أرض الواقع حتى الساعة ،بسحب
ما أشاروا في رسالتهم املفتوحة.
ّ
ذكر األساتذة في رسالتهم بتقرير

يساور األساتذة
«قلق بالغ» إزاء التعتيم
الذي يحيط بعملية
وضع الميزانية

االعـتـمــاد املــوجــه للجامعة وهيئة
والطالب ،املنشور
اإلدارة واألمناء ّ
أخ ـي ـرًا ،الـ ــذي يـســلــط ال ـض ــوء على
ثالث قضايا إداريــة عالقة تتطلب
ً
ً
ح ــا قـبــل آذار  2016وه ــي« :أوال،
م ــوق ــف ال ـج ــام ـع ــة إزاء ال ـت ـث ـب ـيــت
الــوظ ـي ـفــي .ثــان ـيــا ،م ـشــاركــة هيئة
الـ ـت ــدري ــس ف ــي ال ـح ــوك ـم ــة .ثــال ـثــا،
وضع ميزانية سليمة ومتكاملة».
كما أصـبــح واضـحــا ،تـقــول رسالة
األس ـ ــات ـ ــذة إن «س ـم ـع ــة ال ـجــام ـعــة

متابعة

قادة هيئة التنسيق :الرسالة وصلت إلى الجميع!
فاتن الحاج
قبل شهر ونـ ّـيــف ،تـ ّ
ـوعــد قــادة هيئة
ال ـت ـن ـس ـيــق ال ـن ـقــاب ـيــة ب ــالـ ـن ــزول ّإل ــى
الـ ـش ــارع ب ـعــد األعـ ـي ــاد .ق ــال ــوا إن ـهــم
سيفعلون ذلك إذا لم تصل اللقاء ات
م ـ ــع امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن إل ــى
نتائج إيجابية بشأن سلسلة الرتب
والرواتب.
ّ ّ
إال أن أيًا من هذه اللقاء ات لم يحصل
مـنــذ املــؤتـمــر الـصـحــافــي األخـيــر في
 12كانون األول املاضي .حتى اآلن،
لــم تـحــظ الـهـيـئــة ب ــأي مــوعــد مــن أي
ّ
مجمد منذ
مـســؤول ،فيما تحركها

أكثر من خمسة أشهر.
ف ـ ــي األسـ ــاب ـ ـيـ ــع املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ت ــري ـث ــت
مكونات الهيئة في اتخاذ أي موقف
تصعيدي بانتظار ما ستؤول إليه
انـتـخــابــات الـهـيـئــة اإلداريـ ــة لــرابـطــة
أســاتــذة التعليم الـثــانــوي الرسمي.
ف ـك ـي ــف ق ـ ــرأ ق ـ ـ ــادة ه ـي ـئ ــة ال ـت ـن ـس ـيــق
النتائج ،وم ــاذا سيكون انعكاسها
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــار هـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق
ومصيرها؟
يـ ـ ــرى رئ ـ ـيـ ــس نـ ـق ــاب ــة امل ـع ـل ـم ــن فــي
امل ـ ــدارس ال ـخــاصــة نـعـمــه مـحـفــوض
أن «ال ـس ـل ـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة ل ــم تــوجــه
رســالــة إلــى حـنــا غــريــب فـحـســب ،بل

إلى كل هيئة التنسيق ،في محاولة
م ـن ـه ــا ل ـل ــي ذراعـ ـ ـه ـ ــا ،والـ ـ ـ ــرد ي ـكــون
باالستمرار في التحرك ،على قاعدة
أن م ــن ي ـت ـه ــاون ب ـم ـطــالــب املـعـلـمــن
يسقط تجاه قواعدهم».
فـ ــي رأيـ ـ ـ ــه ،األرق ـ ـ ـ ــام املـ ـعـ ـب ــرة ال ـت ــي
ح ـ ـصـ ــدت ـ ـهـ ــا الئ ـ ـ ـحـ ـ ــة حـ ـ ـن ـ ــا غ ــري ــب
وامل ـس ـت ـق ـل ــن فـ ــي م ــواجـ ـه ــة الئ ـح ــة
ت ـك ـت ــل األحـ ـ ـ ــزاب ت ـع ـك ــس ب ــوض ــوح
ه ــذه ال ـق ــاع ــدة ،وبــال ـتــالــي ال خـيــار
ّ
أمــام الرابطة الجديدة إال الحفاظ
ع ـ ـلـ ــى ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـ ـن ـ ـقـ ــا بـ ــي امل ـس ـت ـق ــل
ّ
وإال فستسقط.
واملعارض للسلطة
ّ
يقوده ذلك إلى القول إنه «ال خوف

على هيئة التنسيق».
االنـتـخــابــات ،بحسب رئـيــس رابـطــة
م ــوظ ـف ــي اإلدارة الـ ـع ــام ــة م ـح ـمــود
ح ـ ـ ـيـ ـ ــدر ،تـ ـعـ ـك ــس اش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة رهـ ـ ــان
األكثرية على دور للقوى السياسية
ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق امل ـ ـطـ ــالـ ــب« ،وهـ ـ ـ ــو مــا
نعيشه في الواقع عبر تركيبة هيئة
التنسيق نفسها لجهة العالقة بني
األحــزاب والعمل النقابي ،إذ َّ
يطبق
مبدأ :ال بقطع وال بخضع».
ّ
ي ـن ـت ـظــر ح ـي ــدر أن ي ـغ ــل ــب األع ـض ــاء
الـجــدد فــي قــراراتـهــم نقابيتهم على
حزبيتهم ،وأن يخلصوا لرابطتهم
ول ـه ـي ـئــة ال ـت ـن ـس ـيــق وأال يـغـمـضــوا

عيونهم عن الثغر .يقول« :صحيح
أن الـ ـق ــرار ال ي ـتــوقــف ع ـلــى شخص
واحد ،بل على كل القيادة النقابية،
ّ ّ
إال أن لـبـعــض األش ـخ ــاص نكهتهم
وف ـعــال ـي ـت ـهــم وطــري ـق ـت ـهــم ف ــي رس ــم
السياسات والتحركات».
لم يكن رئيس رابطة أساتذة التعليم
املهني الرسمي إيلي خليفة ينتظر
اسـتـبـعــاد قـيـمــة نـقــابـيــة ورم ــز مثل
حنا غريب ،وإن كان ذلك ال يعني أن
هيئة التنسيق لن تبقى متماسكة.
الحكم في املرحلة املقبلة ،كما يقول،
س ـي ـك ــون ع ـل ــى األف ـ ـعـ ــال وسـتـنـتـظــر
لـنــرى مــا إذا كــانــت ال ـقــوى الحزبية

