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مجتمع وإقتصاد

جامعات

أخبار

إقفال «إدارة األعمال ـ طرابلس» مجددًا
عادت أزمة كلية إدارة
األعمال في الجامعة
اللبنانية ـ الفرع الثالث
في الشمال إلى النقطة
الصفر .قرار رئيس
الجامعة اللبنانية عدنان
السيد حسين بتعيين
يمين مديرة
جميلة ً
للكلية بدال من أنطوان
طنوس أثار اعتراضات
سياسية ّأدت إلى إغالق
أبواب الكلية  38يومًا
أمام الطالب
عبد الكافي الصمد

الجلسة .يؤكد ملع أنــه لم يتمكن من
الـحـصــول على نسخة ،حتى الـيــوم،
ولم يتمكن من االطالع على «مصير»
هــذا البند ،وهــو «مــا يشكل مخالفة
للقانون الــذي يفرض نشره وإطالع
أعضاء املجلس البلدي عليه».
ت ـقــول امل ـص ــادر نـفـسـهــا ف ــي الـبـلــديــة
إن م ـل ــف ت ـح ــوي ــل ال ـت ـص ـن ـي ــف ،هــو
الــذي «فـ ّـجــر الـخــاف» بــن ملــع وعــون
قائلة« :هــذا االمــر دفــع ملع الــى كشف
املمارسات الخاطئة وامللتوية التي
ي ـق ــوم ب ـهــا رئ ـي ــس ال ـب ـلــديــة بـتــواطــؤ
البلدية» ،وتختم
مع بعض موظفي ّ
املـ ـص ــادر« :ي ـش ـكــل م ـل ــف الـتـصـنـيــف
هذا نموذجًا من املمارسات امللتوية
املـ ـنـ ـتـ ـهـ ـج ــة فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة ل ـص ــال ــح
تنفيعات ومصالح سياسية».

مع وزارة املال وستحرص على دفع
رواتب املوظفني في موعدها.
الـ ـ ــافـ ـ ــت أن مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ل ــم
ي ـ ــواف ـ ــق بـ ـع ــد عـ ـل ــى قـ ـ ـ ــرار اس ـت ـق ــال ــة
ش ـ ــاتـ ـ ـي ـ ــا ،إال أن ب ـ ـعـ ــض امل ـ ـصـ ــار
املـطـلـعــة تـفـيــد ب ــأن مـجـلــس الـخــدمــة
املــدنـيــة يعمد ال ــى اسـتـقـبــال طلبات
لتعيني املــديــر الـجــديــد ،مـشـيــرة الــى
«ت ـس ــوي ــة س ـيــاس ـيــة م ـح ـب ـكــة قـضــت
بــإق ـصــاء شــات ـيــا بـحـجــة الـنـهــوض
باملستشفى».
وت ـخ ـتــم املـ ـص ــادر :إن وق ــف الـفـســاد
ّ
والـتــدخــل الـسـيــاســي ،وح ــده يقلص
العجز ويــزيــل عــن املوظفني هاجس
تأخر رواتبهم.
هديل...

م ــا إن أصـ ـ ــدرت رئ ــاس ــة الـجــامـعــة
أول مــن أم ــس ق ــرار تعيني جميلة
يـمــن مــديــرة لكلية إدارة االعـمــال
في طرابلس ،حتى استعاد تياري
العزم واملستقبل أجــواء التصعيد
اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى ال ـت ـع ـي ــن ،الـ ــذي
ً
ّ
شكل ،برأيهما« ،إخالال بالتوازنات
الــوط ـن ـيــة ّوامل ـي ـث ــاق ـي ــة» .ال ـت ـي ــاران
كــانــا قــد نــفــذا سلسلة اعتصامات
أوقـ ـف ــت الـ ــدراسـ ــة ف ـ ّـي ال ـك ـل ـيــة ملــدة
 38ي ــوم ــا ،ولـ ــم ي ـف ــض االع ـت ـص ــام
إال ب ـعــد ت ــراج ــع رئ ـي ــس الـجــامـعــة
اللبنانية عدنان السيد حسني عن
قــرار تعيني طنوس مديرًا للكلية،
والطلب إلى العميد غسان شلوق
اإلشـ ـ ـ ــراف ع ـل ـي ـهــا .ح ـي ـن ـهــا ب ــردت
األزمة وأفسحت املجال أمام عودة
األم ـ ــور ف ــي الـكـلـيــة إل ــى طبيعتها
تمهيدًا إلج ــراء امتحانات الفصل
األول يوم الجمعة (أمس).
وم ــع تـعـيــن جـمـيـلــة ي ـمــن ،ع ــادت
لـ ـغ ــة االعـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــام إل ـ ـ ــى ال ـ ـش ـ ــوارع
امل ـح ـي ـطــة بــال ـجــام ـعــة .وق ــد ش ــارك
النائب محمد كبارة في االعتصام،
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ولـ ــم يـتـمـكــن سـ ــوى  20طــال ـبــا من
أص ــل طــابـهــا الـ ـ ــ 120م ــن الــدخــول
إل ــى الـكـلـيــة الج ـ ــراء االم ـت ـحــانــات.
وبـحـســب شـهــود ع ـيــان ،عـمــد عــدد
م ــن املـعـتـصـمــن ،م ــن ط ــاب داخ ــل
الجامعة وأشخاص من خارجها،
إل ـ ــى الـ ــدخـ ــول ال ـ ــى الـ ـق ــاع ــات ملـنــع
ال ـط ــاب م ــن ت ـقــديــم امـتـحــانــاتـهــم،
فحصل إشكال بينهم وبني حرس
الكلية جرى احتواؤه.
تـعـلـيـقــا ع ـلــى م ــا ح ـصــل ،أوض ـحــت
ي ـ ـمـ ــن أن «م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة أش ـ ـخـ ــاص
ت ـع ــرض ــوا ل ـل ـطــاب وم ـن ـعــوهــم من
ال ـ ــدخ ـ ــول إلـ ـ ــى املـ ـبـ ـن ــى ،وأن عـ ــددًا
م ــن أس ــات ــذة الـجــامـعــة ومـســؤولــن
تربويني تابعني لتيارات سياسية
دخلوا إلى قاعات االمتحان وحاولوا
س ـح ــب املـ ـس ــابـ ـق ــات مـ ــن ال ـ ـطـ ــاب».
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن ع ـ ـ ـ ــددًا م ـ ــن الـ ـط ــاب
واألسـ ـ ــاتـ ـ ــذة تـ ـع ـ ّـرض ــوا ل ـل ـض ـغــوط
لتعطيل األعمال الجامعية« ،وهذا
الشيء مناف للقانون» ،وأوضحت
أن «االتـصــاالت جارية مع املعنيني
الستكمال االمتحانات املتبقية في
موعدها».
غـيــر أن مـصـيــر ه ــذه االمـتـحــانــات
ً
يـبـقــى م ـج ـه ــوال ،ن ـظ ـرًا إل ــى غـيــاب
ال ـق ـس ــم األكـ ـب ــر م ــن الـ ـط ــاب أم ــس
ع ــن االم ـت ـح ــان ــات ،إم ــا ق ـس ـرًا وإم ــا
تـضــامـنــا م ــع املـحـتـجــن ،ف ــي حني
ت ـش ـيــر مـ ـص ــادر م ــن داخ ـ ــل الـكـلـيــة
إل ــى إم ـكــان تأجيلها حــرصــا على
سالمة األساتذة والطالب ،خاصة
أن رئـ ــاسـ ــة ال ـج ــام ـع ــة ط ـل ـب ــت مــن
الجيش اللبناني والـقــوى األمنية
فــرز عناصر تــؤمــن حماية املبنى
والـطــاب وفــق مـصــادر معنية ،إال
أنه حتى األن ال يوجد تجاوب من
قبل الـقـيــادات العسكرية مــع طلب
الجامعة.
رئاسة الجامعة اللبنانية متمسكة
بقرار تعيني يمني الصادر «بحسب
االص ــول القانونية واألكاديمية»،
ورأى املكتب االعالمي في الجامعة
أن رئ ـيــس الـجــامـعــة «ل ــن يـتــراجــع
عــن ق ــراره وسيعمل مــا فــي وسعه

ل ـي ـح ـم ــي اسـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة ال ـج ــام ـع ــة
الـلـبـنــانـيــة ال ـت ــي ي ـف ـتــرض ب ـهــا أن
تـلـعــب دورًا فــي زرع املــواط ـنــة في
النفوس وليس عكس ذلك».
امل ـ ـ ــدي ـ ـ ــر األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــق لـ ـلـ ـكـ ـلـ ـي ــة بـ ــال
شـحـيـطــة أوض ـ ــح ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» أن
«قرار رئيس الجامعة تعيني يمني
هــو اسـتـفــزازي ،ويـطــرح تـســاؤالت
حول توقيته ،إذ جاء عشية تقديم
ً
الـ ـط ــاب ام ـت ـحــانــات ـهــم .فـ ـب ــدال من
تــدارك األزمــة أسهم في تأجيجها،
وإال ملاذا لم تنتظر رئاسة الجامعة
تقديم الطالب االمتحانات وتقدم
على خطوتها؟».
وأكــد شحيطة أن «ما حصل ليس
موجهًا ضد يمني التي نحترم ،وال
تيارها السياسي (يمني محسوبة
ع ـلــى ت ـي ــار امل ـ ـ ــردة) ،ول ـك ـنــه مــوجــه
ضد رئاسة الجامعة ،التي ترفض
االسـتـمــاع إل ــى هــواجـسـنــا بالغنب
واإلقصاء» ،معتبرًا أن «ما يحصل
يزعج جميع األطراف بال استثناء،
وي ـ ـضـ ــع ب ـع ـض ـه ــم ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
طائفية مع البعض اآلخر».
تــداعـيــات األزم ــة لــم تقف عند هذا
ال ـح ــد ،ب ــل ت ـط ــورت وب ـل ـغــت سقفًا
مــر ّتـفـعــا ،بـعــدمــا ص ــدر أم ــس بيان
موقع من الرئيس نجيب ميقاتي
وال ـ ـنـ ــواب م ـح ـمــد كـ ـب ــارة وسـمـيــر
الـجـســر وأح ـم ــد ك ــرام ــي ،رأوا فيه
أن «الجامعة اللبنانية قد وصلت
إلى ما وصلت إليه نتيجة سياسة
خرقاء اتبعتها رئاسة الجامعة»،
ورأوا أن «اإلص ـ ـ ـ ــرار ع ـلــى تـعـيــن
مدير للفرع بالطريقة الذي تم به،
يحمل عـلــى االع ـت ـقــاد ب ــأن القصد
مــن التعيني إنـمــا ك ــان يـهــدف إلــى
إثارة فتنة بني أبناء املنطقة».
وإذ رأى البيان أن رئيس الجامعة
«ي ـع ـت ـب ــر ن ـف ـس ــه ف ـ ــوق الـ ـق ــان ــون»،
وأنــه «أغفل في التعيينات ّ
مكونًا
أساسيًا في مجالس كليات إدارة
األع ـمــال واإلع ــام والـتــربـيــة» ،فقد
طالبوا مجلس الوزراء بأن «يعمل
ع ـلــى تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون ب ـحــق هــذا
الرئيس».

استرداد نحو  4مليارات ليرة
من المستشفيات
أعـلـنــت وزارة الـصـحــة الـعــامــة اسـتــردادهــا
مبلغ  3,773,907,000ليرة من مستشفى
السيدة ـ زغرتا بعدما تبني للوزارة وجود
تزوير في طريقة الفوترة فيها ،عن فواتير
الفئة الثانية ،من قبل الطبيب املعالج عمر
الصبلوح عن عام  ،2013ومن املستشفى
االسالمي الخيري في طرابلس ،وذلك عن
فــواتـيــر ملــرضــى وهميني ُسـ ّـجـلــوا مــن قبل
الصبلوح على حساب الــوزارة في قسمي
الغيبوبة وإعادة التأهيل بموجب االتفاقية
امل ـع ـقــودة بـيـنــه وب ــن املـسـتـشـفــى عــن عــام
 2013ـ .2014
وتقوم الــوزارة بإعادة النظر في كل عقود
الفئة الثانية ،وستستكمل استرداد أموال
إضافية من جمعية الخدمات ودار الزهراء
فــي طــرابـلــس ،ومــؤسـســات أخ ــرى ال تــزال
قيد التدقيق .وخالفًا ملا ورد في عدد من
وسائل االعــام ،فــإن سرقة بعض امللفات
ّ
لم يعطل عمل الوزارة في استعادة االموال
التي أخذتها بعض املؤسسات بشكل غير
مشروع.
موظفو الدولة يرفضون
تعطيل اللجان المشتركة
قالت الهيئة اإلدارية لرابطة موظفي االدارة
الـعــامــة إن أس ـبــاب تعطيل جلسة اللجان
الـنـيــابـيــة املـشـتــركــة ليست واحـ ــدة ،فهناك
ً
أسباب دستورية وأخرى إدارية فضال عن
عودة معزوفة تمويل إقرار السلسلة ،وذلك
رغم االتفاق السياسي على هذا املوضوع
ق ـب ـيــل ج ـل ـســة  .2014/10/1وأم ـ ـ ــام ه ــذا
ّ
يتحمل النواب
الــواقــع ،تطالب الرابطة بــأن
مـســؤولـيــاتـهــم وح ـضــور جـلـســات اللجان
املـشـتــركــة ل ــإس ــراع فــي ب ـ ّـت ه ــذه القضية
الوطنية بما ّ
يؤمن حقوق كافة القطاعات
ومـ ـ ــراعـ ـ ــاة خ ـص ــوص ـي ــة قـ ـط ــاع امل ــوظ ـف ــن
االداريني.
وأع ـل ـن ــت ال ــرابـ ـط ــة رف ـض ـه ــا ل ـك ــل أش ـك ــال
املناورات ،سياسية كانت أو غير سياسية،
مشيرة إلى «أنه ال يجوز بعد اآلن االستهتار
ب ـق ـضــايــا ال ـ ـنـ ــاس ،وال س ـي ـمــا ق ـضــايــاهــم
املعيشية والحياتية» .وطالبت «بـضــرورة
إعطاء املوظف االداري حقه بالترفيع ،وملء
املراكز الشاغرة من داخل االدارة مع مراعاة
مبدأ االقدمية ووقف بدعة التعاقد الوظيفي
واالنتداب من أسالك أخرى وحجز مراكز
إداري ــة لبعض املتقاعدين ،ف ــاالدارة تزخر
بكفاءات عالية مميزة».
ّ
التوسع في تحقيقات
قزي يطلب
انتحار عاملة بنغالدشية
ط ـلــب وزيـ ــر ال ـع ـمــل س ـج ـعــان ق ــزي إج ــراء
التحقيقات الـقـصــوى فــي قضية انتحار
ال ـعــام ـلــة ال ـب ـن ـغــادش ـيــة ش ـن ـقــا ف ــي مـنــزل
كفيلها في طرابلس .وقد تبني للوزارة من
خــال تحقيقات الـقــوى االمـنـيــة والقضاء
أن «العاملة كانت تطالب في املــدة األخيرة
بالعودة إلى بلدها وأوالده ــا ،وقد امتنعت
عن تناول الطعام ،وإذ بها تنتحر شنقًا».
وطلب قزي «التوسع في التحقيق ألنه كان
يـفـتــرض بــأص ـحــاب امل ـن ــزل أن يـتـصــرفــوا
بشكل إنساني ،إذ ال يجوز احتجاز عاملة
وهــي أم مــن دون إعــام مكتب االستقدام
أو وزارة العمل لكي يتم اتخاذ االج ــراءات
ال ــازم ــة» .وأش ــار الــى أن «اعـتـبــار الـحــادث
ع ـم ـل ـيــة انـ ـتـ ـح ــار ال ي ـك ـف ــي إلغ ـ ــاق مـلــف
التحقيق ،وسيعقد اجتماعًا خاصًا االثنني
املقبل لــدرس كيفية مواجهة هــذه الحاالت
في ضوء تكرار عمليات االنتحار».

