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مفكرة

قطاعات

طالب «اللبنانية» على خط اإلضراب:
 #الجامعة_نحنا_ بنحميها
فاتن الحاج
ال فرق بني أستاذ وطالب في حسابات
سلطة ال تدافع أي من القوى السياسية
فيها عن الجامعة اللبنانية .ال جدوى
مــن الـتـلـهــي بـ ـ «ح ــروب صـغـيــرة» بني
أهل البيت الواحد ،إذا كانت سياسة
تهميش املؤسسة التربوية األولــى ال
ً
ّ
تميز بينهم أصال .ومعركة الدفاع عن
املوقع االجتماعي لألستاذ الجامعي
وتحويل الجامعة إلى قضية رأي عام،
تفترض التضامن بني املكونات كلها
ً
أساتذة وطالبًا وموظفني.
هـ ــذا ب ـع ــض م ــا ت ـه ــام ــس ب ــه أس ــات ــذة
على هامش اجتماع مجلس مندوبي

ّ
ّراب ـطــة األس ــات ــذة املـتـفــرغــن أم ــس .إال
أن ــه مـنــذ بــدايــة تـحــرك الـجــامـعــة ،قبل
 10أيـ ــام ،ل ــم ُيـعـقــد ل ـقــاء واح ــد ّ
يفسر
فيه األساتذة لطالبهم ملاذا يضربون.
ب ـعــض ال ـن ـقــاب ـيــن ي ـت ــذرع ــون بـغـيــاب
هـ ـيـ ـئ ــات م ـم ـ ِـث ـل ــة لـ ـه ــم مـ ـث ــل االتـ ـح ــاد
الــوط ـنــي ل ـطــاب ال ـجــام ـعــة ،وآخـ ــرون
ي ـع ـت ـقــدون ب ــأن ه ــذا ال ـش ــرح ي ـجــب أن
يـتــواله مندوبو الــرابـطــة فــي الكليات
بالتنسيق مع إداراتها.
أمـ ـ ـ ــس ،كـ ــانـ ــت املـ ـ ـ ــرة األول ـ ـ ـ ــى ال ـت ــي
يـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــب فـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس
امل ـنــدوبــن ج ــورج ق ــزي مــن أعـضــاء
امل ـج ـلــس ع ـقــد ح ـل ـقــات ح ــواري ــة مــع
ال ـط ــاب ل ـلــوقــوف ع ـلــى هــواجـسـهــم

واالستماع إلى مالحظاتهم.
ي ــأت ــي ذل ـ ــك ع ـش ـي ــة اعـ ـتـ ـص ــام ت ـن ـفــذه
امل ـج ــال ــس ال ـطــال ـب ـيــة واألن ـ ــدي ـ ــة ،عـنــد

أعدت الرابطة
مشروع قانون يعطي
األساتذة  4درجات

الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم ،في
مجمع ال ـحــدث الـجــامـعــي .االعـتـصــام
الـ ــذي يــدعــم م ـطــالــب األس ــات ــذة تحت
عـنــوان  #الجامعة_نحنا_ بنحميها
سيطالب الــرابـطــة بــوضــع خطة عمل
صريحة تتضمن تحركات ومحطات
واضحة وال تكتفي باإلضراب املفتوح
الذي يستنزف الطالب واألساتذة معًا
ويضعف الجامعة الوطنية.
ّ
جديد التحرك مشروع قانون سلمته
الــراب ـطــة أم ــس لــوزيــر الـتــربـيــة م ــروان
ح ـ ـم ـ ــادة يـ ـقـ ـض ــي بـ ــإع ـ ـطـ ــاء أسـ ــاتـ ــذة
الجامعة  4درجات تمهيدًا إلقراره في
مجلس ال ــوزراء ،على أن يجري ،على
مواز ،إعداد اقتراح قانون معجل
خط
ٍ
م ـ ـكـ ـ ّـرر ح ـ ــول امل ـط ـل ــب ن ـف ـســه ل ـطــرحــه

اعتصام المجالس الطالبية واألندية اليوم سيطالب الرابطة بخطة عمل تتضمن تحركات واضحة (مروان بوحيدر)

على الهيئة العامة للمجلس النيابي
إذا مــا عـقــد جلسته التشريعية قبل
االنتخابات النيابية.
م ـن ــدوبــو ال ــراب ـط ــة ان ـق ـس ـمــوا ب ــن من
ال يــريــد ال ـخــروج مــن اإلضـ ــراب مــا لم
يحصل األساتذة على حلول ملموسة
لقضيتهم ،وبني من دعا إلى تصويب
الـ ـب ــوصـ ـل ــة ف ـ ــي االت ـ ـ ـجـ ـ ــاه ال ـص ـح ـيــح
وت ـح ـم ــل املـ ـس ــؤولـ ـي ــات ،ب ــاع ـت ـب ــار أن
التحرك يدور في الوقت الضائع .وثمة
مــن اقـتــرح تنفيذ إضــرابــات متقطعة
(م ـ ـ ــرة واح ـ ـ ـ ــدة فـ ــي األسـ ـ ـب ـ ــوع أو فــي
األسبوعني) للتذكير بالقضية وإنهاء
العام الدراسي بسالم .رغم ذلك ،بدا أن
اإلضــراب سيستمر إلى السبت املقبل
بــالـحــد األدن ـ ــى ،فـيـمــا فـ ـ ّـوض مجلس
املـنــدوبــن الهيئة التنفيذية للرابطة
اتخاذ اإلجــراءات التي تراها مناسبة
ال س ـي ـمــا ف ــي ضـ ــوء م ـص ـيــر م ـشــروع
ال ـق ــان ــون واق ـ ـتـ ــراح ال ـق ــان ــون املـعـجــل
املكرر الخاص بالدرجات األربع.
أثـنــاء الجلسة ،وزع الرئيس السابق
مل ـج ـل ــس إدارة ص ـ ـنـ ــدوق ال ـت ـع ــاض ــد
علي الحسيني على املندوبني جدول
مقارنة بني تطور الفروقات بني رواتب
أساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة.
ّ
وأظهرت الجداول أن رواتب األساتذة
فــي الـقــانــونــن  98/717و 63/8تزيد
على رواتب القضاة بنسبة  ،%7بينما
بلغت هذه الزيادة لرواتب القضاة 31
 %وف ــق إقـ ــرار م ــوازن ــة  ،2018بعدما
ك ــان ــت ال ـ ــزي ـ ــادة ف ـق ــط  %10ب ـمــوجــب
ّ
الـ ـق ــان ــون ،2011/173علمًا ب ــأن درجــة
القاضي كانت تزيد فقط  25ألفًا عن
درجة األستاذ في القانونني 98/717
و ،63/8قبل أن تصبح الزيادة  25ألفًا
بموجب الـقــانــون  .2011/173واشــار
الـ ـج ــدول إلـ ــى أن ن ـس ـبــة زيـ ـ ــادة رات ــب
القاضي على راتب األستاذ الجامعي
أصـ ـبـ ـح ــت ح ــالـ ـي ــا  ،%31أم ـ ـ ــا رات ـ ــب
موظفي الفئة األولى فيزيد %22على
راتـ ـ ــب األس ـ ـتـ ــاذ ال ـج ــام ـع ــة ومــوظ ـفــي
الخدمة املدنية  .%41ودعا الحسيني
ال ــراب ـط ــة إل ــى امل ـطــال ـبــة ب ــزي ــادة %21
وليس  3درجات باعتبار أن الدرجات
ال ـث ــاث ه ــي  750أل ــف ل ـي ــرة لـلـقـضــاة
و 650ألفًا ألساتذة الجامعة.

بدعوة من الحركة الثقافية ـ ـ انطلياس ،تعقد
السادسة مساء اليوم ندوة حول ديوان
الشاعر ريمون شبلي بعنوان «شرفات
وقصائد» ،في مقر الحركة في دير مار
الياس.
¶¶¶

«املسرح وقضايا الوطن» هو عنوان اللقاء
الحواري مع الفنان جورج خباز ،والذي
تستضيفه كلية االعالم والفنون في جامعة
املعارف ،الساعة الثانية من بعد ظهر غد.
¶¶¶
ُيفتتح العاشرة من صباح غد معرض
الكتاب السنوي الثاني  2018بعنوان
«القراءة حياة ...كم كتاب تقرأ وماذا
تقرأ؟» الذي تنظمه جمعية «نيزك» ،برعاية
وزير الثقافة غطاس خوري بالتعاون مع
بلدية مدينة الشويفات ومشاركة مركز
الشويفات املهني ،في الشويفات ـ ـ سنتر
فدى .يستمر املعرض ثالثة أيام.
¶¶¶
في إطار حملة التوعية التي تقوم بها
مؤسسة «بيت أطفال الصمود» ،حول
اضطراب التوحد ،نظم مركز اإلرشاد
األسري ـ ـ البص ،يومًا توعويًا في الحديقة

مجزرة قانا
 22عامًا...
التمييز مستمر

رغم مرور  22عامًا على وقوعها ،ال تزال مجزرة قانا األولى أيقونة ملا عاناه الجنوبيون من العدو اإلسرائيلي ونموذجًا للتمييز الدولي في نصرة املظلومني.
ّ
وصديقني ورشكنانيه وجاراتها الذين احتموا بمقر الوحدة الفيدجية العاملة ضمن قوات الطوارئ في قانا ،أنصفتهم الذاكرة
الشهداء الـ  106من أهالي قانا
املحلية .في حني أن حماية الواليات املتحدة إلسرائيل أجهضت مقاضاتها والتعويض على الضحايا ،ومنهم أربعة جنود فيدجيني .اليوم ،وكما في كل عام،
ً
تنظم لجنة تخليد ذكرى شهداء قانا احتفاال في املقبرة الجماعية للشهداء التي أقيمت في موقع املجزرة( .تصوير بالل قشمر)

جامعات

ّ
معرض الوظائف في «العربية» :العز للصيدلة ...والبطالة للهندسة!
افتتحت الجامعة العربية في بيروت
أمس «معرض الوظائف» الذي ّ
ضم
نحو  50شركة ومؤسسة في مختلف
المجاالت ،عرضت أمام الطالب الفرص
المتاحة في سوق العمل
زينب اسماعيل
الـ ـط ــري ــق م ــن م ــدخ ــل ال ـج ــام ـع ــة إل ــى
ٌ
املـ ـ ـع ـ ــرض املـ ـ ـق ـ ــام ف ـ ــي ح ــرمـ ـه ــا خ ــط
مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـي ــم ،إل ـ ـ ــى جـ ــوان ـ ـبـ ــه م ـش ــاه ــد
ّ
صغيرة تبدو مألوفة فــي كــل نشاط
ّ
تجمع ملوظفني فــي شركات
مـشــابــه:
وم ـ ـ ـصـ ـ ــارف بـ ـلـ ـب ــاس رس ـ ـمـ ــي أن ـي ــق
ّ
ومــامــح جـ ّـديــة ،منظمون ضاحكون
يــرتــدون لباسًا شبه مـ ّ
ـوحــد ،اساتذة
تختلط لهجاتهم اللبنانية واملصرية.
يحبون محاصرة الكاميرات
الطالب ّ
لهم ،ويحفزهم كالم رئيس جامعتهم
عــن كونها الــوحـيــدة املهتمة بإقامة
معرض سنوي يساعدهم في ايجاد

وظيفة «تــائــم مستواهم التعليمي
الرفيع».
البداية ُوصفت بـ«الجيدة» ،وبدا ذلك
من خالل عدد الطالب املهتمني بطرح
االسئلة والسعي إلى جمع أكبر عدد
ممكن من املعلومات .بحسب رئيس
وحــدة مكتب املتخرجني والتوظيف
فــي جــامـعــة ب ـيــروت الـعــربـيــة ـ ـ ـ ـ التي
ت ـن ـظ ــم املـ ـ ـع ـ ــرض ل ـل ـس ـن ــة الـ ــ11عـ ـل ــى
الـتــوالــي ـ ـ إيـمــان أبــو هيبة ،املعرض
«ف ـ ــي تـ ـط ــور إيـ ـج ــاب ــي كـ ــل سـ ـن ــة .إذ
يزداد عدد املشاركني كل سنة بتنوع
اخ ـت ـصــاصــات ال ـج ــام ـع ــة» .ل ـكــن هــذا
ال ينفي ال ــواق ــع االق ـت ـصــادي السيئ
ل ـل ـب ــاد وصـ ـع ــوب ــة إي ـ ـجـ ــاد وظ ــائ ــف
للشباب.
امل ـعــرض ال ــذي يـضـ ّـم نـحــو  50شركة
ومؤسسة ليس سوى مجرد وسيلة
للمساعدة .تعقد الجامعة نوعًا من
االتفاق بينها وبني الجهات املشاركة،
ُ
تعلم كل منها بموجبه الجامعة بعدد
ّ
الذين تم توظيفهم عن طريق التعرف
إل ـي ـه ــم ف ــي امل ـ ـعـ ــرض .هـ ــذه ال ـطــري ـقــة
تطمئن ال ـطــاب إل ــى أن امل ـعــرض قد

امتنعت «سوليدير»
عن المشاركة لغياب
المشاريع وعدم
حاجتها الى التوظيف

يفتح أمامهم طريق املستقبل وليس
ّ
م ـجــرد مـنــاسـبــة س ـنــويــة ،وتـمــكـنـهــم
م ــن اس ـت ـن ـتــاج االخ ـت ـصــاصــات الـتــي
يـمـكـنـهــم الـعـمــل ف ــي م ـجــاالت ـهــا .هــذا
الـ ـ ـ ـ ــ feedbackي ـبـ ّـن أن إدارة األع ـمــال
والصيدلة أكثر االختصاصات التي
يسهل إيجاد فرص عمل فيها ،فيما
تتضاءل الفرص في مجاالت اآلداب
والحقوق ،وتصبح شبه معدومة في
مجال الهندسة! الدليل على «تراجع
الهندسة» امتناع شركة «سوليدير»

ع ــن امل ـش ــارك ــة هـ ــذه ال ـس ـن ــة ،ك ـمــا في
الـ ـس ــاب ــق ،ل ـغ ـي ــاب املـ ـش ــاري ــع وعـ ــدم
حاجتها الى التوظيف تاليًا.
ك ــام أب ــو هـيـبــة ي ـت ـعــارض بــوضــوح
مــع كــام عميد كلية الهندسة عــادل
ال ـ ـ ـكـ ـ ــردي ال ـ ـ ـ ــذي اعـ ـتـ ـب ــر أن الـ ـفـ ـك ــرة
ال ـ ـسـ ــائـ ــدة عـ ــن ص ـع ــوب ــة ال ـع ـم ــل فــي
مجال الهندسة «خطأ شائع» .ال بل
إن طالب هذا االختصاص يتمتعون
بحظوظ أكبر في التوظيف ،كونهم
يـحـظــون بسنتني لــدراســة الهندسة
العامة ،كطالب الهندسة املدنية الذي
يـسـتـطـيــع ال ـع ـمــل ف ــي م ـج ــال اإلدارة
املشاريع مثال.
ال ــاف ــت أن ال ـج ـه ــات املـ ـش ــارك ــة أت ــت
بـ ـغ ــالـ ـبـ ـيـ ـتـ ـه ــا ال لـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ـ ّـرف ال ـ ـطـ ــاب
الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــن عـ ـل ــى ط ـب ـي ـع ــة ال ـع ـم ــل
فـ ـحـ ـس ــب ،ب ـ ــل ألن ل ــديـ ـه ــا وظ ــائ ــف
ش ــاغ ــرة .ك ــان ذل ــك مـحـ ّـمـســا لـلـطــاب
ال ــذي ــن ت ـم ـح ــورت أس ـئ ـل ـت ـهــم بـشـكــل
أساسي حــول الــرواتــب وشــروط نيل
الــوظـيـفــة .فــي املـقــابــل ،كــانــت الــزوايــا
املخصصة ملــؤسـســات تــؤمــن دورات
ً
تدريبية أو تقدم عمال من دون بدل

مالي الكتساب الخبرة شبه خالية.
ب ـح ـس ــب إح ـ ـ ــدى املـ ـنـ ـظـ ـم ــات ،ف ــائ ــدة
املـ ـع ــرض ت ـك ـمــن ب ـش ـكــل أس ــاس ــي في
ت ـم ـتــع ال ـ ـطـ ــاب ب ــأول ــوي ــة عـ ــن بــاقــي
ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــن عـ ـ ــن وظ ـ ـ ــائ ـ ـ ــف ،ك ــون ـه ــم
حـ ـض ــروا واس ـت ـف ـس ــروا بـشـخـصـهــم،
وتعرفوا إلى مسؤولني وموظفني في
الـشــركــات بشكل مباشر ،األمــر الــذي
يبني نــوعــا مــن الـعــاقــة األول ـيــة بني
الطالب واملكان الــذي يمكن أن يعمل
ً
فيه مستقبال.
أمر آخر اجتذب الطالب الى املعرض.
املؤسسات املشاركة ـ ـ بحسب ما قيل
لهم ـ ـ ال تطلب الشروط التي تطلبها
الـ ـش ــرك ــات ع ـ ـ ــادة ،وال ـع ـم ــل م ـع ـهــا ال
يستلزم امتالك سنوات من الخبرة أو
سيرة ذاتية حافلة (األمر الذي يشكل
الهاجس األكـبــر للطالب) ،بــل مجرد
ام ـ ـتـ ــاك ش ـ ـهـ ــادة فـ ــي االخـ ـتـ ـص ــاص
املـطـلــوب .هــذا ،على األق ــل ،مــا تؤكده
املــؤسـســات املـشــاركــة ،وإن كــان يبدو
ّ
بـعـيـدًا عــن الـتـصــديــق فــي بـلــد تشكل
الواسطة فيه أهون السبل وأقصرها
إلى سوق العمل.
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العامة ملدينة صور ،تخلله توزيع كتيبات
حول اضطراب التوحد بهدف زيادة
معلومات األهل وطرق التدخل ملساعدة
أطفالهم.
¶¶¶

طوابع وعمالت
في سن الفيل

«بنك أوف أميركا»
االقتحام في رواية

لجنة متابعة لملف
التأمين للمحامين

عمالت ورقية ومعدنية (لبنانية وعاملية)،
مسكوكات ،طوابع ،وثائق ،يانصيب،
ميداليات ،مغلفات تذكارية ومقتنيات أخرى
مختلفة من مجموعات خاصة ،ستعرضها
الجمعية اللبنانية لهواة العمالت (،)LNA
في املعرض اللبناني الخامس للطوابع
والعمالت .املقتنيات املعروضة يملكها
منتسبون إلى الجمعية وتتضمن عمالت
ّ
يضم
نادرة ووثائق لبنانية قديمة .كما
املعرض كتبًا وأبحاثًا ومقاالت متخصصة
في هذه الهواية .يستمر املعرض يومي 21
و 22نيسان الجاري من الثالثة بعد الظهر
حتى العاشرة مساء ،في مبنى بلدية سن
الفيل.

في  18تشرين األول  ،1973اقتحمت مجموعة
يسارية تنتمي إلى تنظيم سري يدعى «الحركة
الثورية االشتراكية اللبنانية» مقر «بنك أوف
أميركا» في منطقة رياض الصلح .املجموعة
التي قادها الشاعر علي شعيب (الصورة)
احتجزت رهائن ملدة  26ساعة في حادثة كانت
األولى من نوعها في لبنان والعالم العربي.
الروائي عباس جعفر الحسيني ،في روايته «26
ساعة ـ ـ بنك أوف أميركا» (دار املصور العربي
و ،)Book Postيعود في الزمن  45عامًا لنقل
حوادث الساعات الـ  26وخلفية املهاجمني.
ُ
الرواية تطلق في حفل ُيقام في  26الجاري في
قاعة قصر األونيسكو بني الخامسة والسابعة
مساء.

تداعى محامون للقاء في «بيت ّ املحامي» أمس
للبحث في عقد التأمني الذي وقعته النقابة
مع شركة «غلوب ميد» .وأعلن نقيب املحامني
السابق عصام كرم ،بعد اللقاء ،تأليف لجنة
برئاسته ملتابعة امللف «ألن أخطاء شابت العقد
الذي وقعته النقابة مع الشركة في شباط 2015
وانتهى في  .»2018/3/31وأبدى املجتمعون
في بيان أسفهم ألن «نقيب املحامني اقفل ابواب
بيت املحامي في وجه املحامني» .ورفضوا كل
ّ
وأصروا على التحقق من
زيادة على العقد،
اسباب وصول العجز في صندوق التأمني الى
اكثر من  20مليون دوالر .وتضم اللجنة إلى
كرم ،املحامني :حسن عواضة ،ابراهيم مسلم،
رشيد قباني وجاد طعمه.

دعا «منتدى ّ
تحوالت» إلى لقاء حواري مع
املعالجة النفسية خالدة الحسن عبد الباقي
حول «التفكير االيجابي من أجل الهناء
الذاتي لالنسان» ،السادسة مساء الجمعة
في مركز «ألف» ،الحمرا ،مقابل فندق
نابوليون.
¶¶¶
بدعوة من جمعية أصدقاء املعوقني،
يفتتح في العاشرة والنصف من صباح
اليوم املهرجان العربي الثاني للمواهب
الخاصة ،برعاية رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد ايوب ،على خشبة مسرح الجامعة ـ ـ
الحدث .ويشارك في املهرجان طالب من
ذوي االحتياجات الخاصة املوهوبني في
الفنون.

