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لمصلحة من تهديم الجامعة اللبنانية؟

مفكرة

حق الرد
توضيح من
كاظم الخير

نفت رئاسة الجامعة اللبنانية أمس «الشائعة المغرضة» عن «تهديد االتحاد األوروبي بعدم االعتراف بشهادة الجامعة ما لم تجر إصالحات
وأكدت أنها دخلت مسار الجودة وتنتظر التقرير النهائي لجنة تقييم أوروبية ،وأي كالم قبل ذلك هو تشويش هدفه غاية أمر
بنيوية جذرية خالل  3سنوات».
ّ
في نفس يعقوب .في المقابل ،أكدت جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية أن التحذير الذي نقله رئيسها ناجم عن «انطباع» ،وهو يأتي في اطار الخوف على
الجامعة والحفاظ على صدقيتها
فاتن الحاج
هــل تتعرض الجامعة اللبنانية لحملة
خـ ـ ـط ـ ــرة فـ ـ ــي اطـ ـ ـ ـ ــار تـ ـصـ ـفـ ـي ــة حـ ـس ــاب ــات
سياسية وشخصية؟ ملصلحة من تشويه
صورة الجامعة الوطنية عشية بداية عام
دراســي جديد وانطالق أعمال التسجيل
ف ــي ك ـل ـيــات ـهــا؟ ه ــل امل ـط ـل ــوب «ت ـه ـش ـيــل»
الطالب وتأمني زبائن لدكاكني الجامعات
الـخــاصــة؟ مــن املستفيد مــن تضخيم ما
طلبته لجنة أوروبية من الجامعة بالتزام
معايير جديدة لكون املناهج في اوروبا،
خـصــوصــا ف ــي فــرن ـســا ،تـخـضــع لتعديل
دائــم ،والجامعة تتكيف معها عــادة ،إلى
الـحــديــث عــن ع ــدم اع ـت ــراف بــالـشـهــادات؟
ً
هــل االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي هــو ف ـعــا الجهة
امل ـخ ـ ّـول ــة تـقـيـيــم ال ـش ـه ــادات أم الـ ـ ــوزارات
املعنية في البلدان ومؤسسات التقييم؟
وإذا كان األمر كذلك لم استنكر املوضوع
ل ــدى ال ـت ــواص ــل م ـعــه ب ـشــأنــه ورفـ ــض زج
اسمه فيه؟ لم اإلســاءة املتعمدة واسقاط
ال ـه ـي ـكــل ع ـل ــى رؤوس ال ـج ـم ـيــع ف ــي أه ــم
صرح تربوي وطني في لبنان؟ ملاذا هذا
التعتيم املقصود على إنجازات املؤسسة
الرسمية الــوحـيــدة ونجاحاتها الكثيرة
والنتائج املميزة لطالبها في الجامعات
األج ـن ـب ـي ــة وم ـ ـبـ ــاريـ ــات م ـع ـهــد ال ـ ــدروس
ال ـق ـض ــائ ـي ــة وم ـج ـل ــس الـ ـخ ــدم ــة امل ــدن ـي ــة
وغيرها؟
هذه االسئلة وغيرها طرحت في اليومني
األخيرين في أروقة الجامعة غداة شيوع
ك ـ ــام ع ــن ان «االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ه ــدد
بـعــدم االع ـتــراف بـشـهــادة الجامعة مــا لم
تجر إصــاحــات بنيوية جــذريــة خــال 3
سنوات».
فـ ــي الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،ال ـ ـكـ ــام صـ ـ ــدر عـ ــن رئ ـي ــس
«جمعية أصــدقــاء الـجــامـعــة اللبنانية»،
أن ـطــوان ص ـيــاح ،ال ــذي ك ــان يـتـحــدث أمــام
عـ ــدد م ــن اإلع ــامـ ـي ــن ،ف ــي غ ـ ــداء أقــام ـتــه
الجمعية في مقرها يوم الثالثاء املاضي،
«ب ـه ــدف ت ـكــويــن رأي ع ــام إع ــام ــي داع ــم
للجامعة» .والجمعية هي أحــد مكونات
اتـ ـ ـح ـ ــاد «اورا» إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب «البـ ـ ـ ـ ــورا»
و«االتحاد الكاثوليكي العاملي للصحافة
ـ ـ ـ ـ ل ـب ـن ــان« (أوسـ ـي ــب ـ ـ ـ ـ ل ـب ـن ــان) و«ن ـبــض
الشباب» .GroAct
ال ـص ـيــاح أق ـ ّـر ف ــي ات ـص ــال م ــع «األخ ـب ــار»
ّ
بـ ـ ـ ــأن م ـ ـصـ ــدر ح ــديـ ـث ــه ل ـ ــم يـ ـك ــن ت ـق ــري ـرًا
رسميًا صادرًا عن االتحاد أو عن اللجنة
األوروبية املكلفة بمتابعة مسار الجودة
ف ــي امل ـن ــاه ــج واإلدارة امل ــال ـي ــة واإلدارة
واملوازنة واملجالس األكاديمية وغيرها،
والـ ـت ــي زارت ال ـج ــام ـع ــة أخـ ـيـ ـرًا وال ـت ـقــت
معظم لجان الكليات التي بــدأت بدخول
ه ــذا امل ـســار مـنــذ نـحــو  5س ـنــوات .بــل هو
«نــابــع مــن تحذير أو انـطـبــاع نقله إلينا
بعض أعضاء لجان الكليات املشاركة في
هذا املسار لدى طرح اللجنة أسئلة دقيقة
عليهم خ ــال ال ـل ـق ــاءات .وق ــد نـ ّـبـهـنــا إلــى
األمــر ،ألننا نخشى أن نقع في املحظور،
أي أن يعلن الـقــرار فــي حينه مــن دون أن
يصدر في تقرير رسمي».
يـنـفــي ال ـص ـيــاح أن ت ـكــون اإلض ـ ــاءة على
هــذا املــوضــوع مندرجة فــي اطــار املعركة
امل ـس ـت ـم ــرة مـ ــع رئـ ــاسـ ــة الـ ـج ــامـ ـع ــة ،ان ـمــا
«ت ـن ـط ـلــق م ــن ح ــرص ـن ــا ع ـل ــى م ـصــداق ـيــة
جامعتنا الوطنية التي قدمنا لها سنني
عـ ـم ــرن ــا ،خـ ـص ــوص ــا أن املـ ـل ــف ال ي ـط ــال
الرئيس فحسب انما يطالنا جميعًا ،أي
املؤسسة واألســاتــذة والـطــاب واملجتمع
بكامله».
املكتب اإلعــامــي فــي الجامعة لــم يتأخر

في الرد على ما سماه «شائعة مغرضة»
ال أس ـ ــاس ل ـهــا م ــن ال ـص ـحــة وت ــدخ ــل في
ب ــاب ال ـح ـم ـلــة ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف الـجــامـعــة
ال ــوط ـن ـي ــة مل ـص ـل ـحــة ب ـع ــض ال ـج ــام ـع ــات
ّ
ال ـخ ــاص ــة .ول ـفــت ف ــي ب ـيــان أم ــس ال ــى أن
ال ـجــام ـعــة «ان ـط ــاق ــا م ــن وع ـي ـهــا ألهـمـيــة
دورهــا الوطني ،قدمت طوعا على تقييم
الجودة فيها من املجلس العالي للتقييم

واالع ـت ـم ــاد لـلـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ،HCERES
وهـ ــو س ـل ـطــة إداريـ ـ ـ ــة فــرن ـس ـيــة مـسـتـقـلــة
( )AAIمسؤولة عن تقييم التعليم العالي
والبحث العام في فرنسا ،بدعم مالي من
املعهد الفرنسي فــي الـسـفــارة الفرنسية
ف ــي ل ـب ـنــان» .وأض ـ ــاف« :قـبـلــت الـجــامـعــة،
عــن ســابــق إص ــرار وتصميم دخ ــول هذه
ِّ
لتدعم مسارها كجامعة وطنية
التجربة،

هل المطلوب «تهشيل» الطالب وتأمين زبائن لدكاكين الجامعات الخاصة؟ (هيثم الموسوي)

ولـكــي تستطيع أن تستمر فــي تــأمــن ما
يستحقه طالبها من أبناء هــذا البلد من
فــرص ســواء فــي الــداخــل أو فــي العالم ،ال
سيما أن التنافس بات يتخطى الحدود
التي أضحت اليوم بسبب العوملة».
ّ
وأشار املكتب إلى أن كلية العلوم الطبية
ف ــي ال ـجــام ـعــة ،كـمــا جـمـيــع كـلـيــات الـطــب
الـخــاصــة فــي لـبـنــان ،بــاشــرت مـنــذ الـعــام

ال ـفــائــت بــالـتــرتـيـبــات ال ــازم ــة للحصول
عـلــى االع ـت ـمــاد الـ ــذي أوصـ ــت ب ــه منظمة
الصحة العاملية  WHOومنظمة WFME
(World Federation For Medical
ّ
 ، )Educationال س ـي ـم ــا أن ج ــام ـع ــات
الــواليــات املتحدة بــاشــرت بتطبيق هذه
التوصية وأعلنت عدم قبول طالب الطب
ملـتــابـعــة االخ ـت ـصــاص فــي مستشفياتها
ب ـ ــدءا م ــن الـ ـع ــام  2023ف ــي حـ ــال ل ــم تكن
شهاداتهم صادرة عن كليات حازت على
هذا االعتماد.
ول ـف ــت ال ـب ـي ــان الـ ــى أن ال ــرئ ــاس ــة «أبـ ــدت
التعاون املطلق وبكل شفافية مع اللجنة
ال ـتــي أرس ـل ـهــا املـج ـلــس ال ـعــالــي للتقييم
واالع ـت ـم ــاد لـلـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ،HCERES
وقــدمــت لـهــا طــوعــا خ ــال سـنــة ،ب ــدءا من
زيارتها األولى في حزيران  2017وانتهاء
بــزيــارت ـهــا ال ـثــال ـثــة ف ــي ح ــزي ــران م ــن هــذا
الـ ـع ــام ،ك ــل م ــا ت ـح ـتــاجــه إلصـ ـ ــدار تقييم
شفاف يظهر نقاط القوة والضعف على
املستويات اإلداري واألكاديمي والبحثي
في كل كليات الجامعة ومعاهدها ،لتقوم
ال ـجــام ـعــة الح ـق ــا ب ــامل ـس ــار الـتـصـحـيـحــي
بما يزيد من تنمية قدراتها على تأمني
الـ ـف ــرص األفـ ـض ــل ل ـطــاب ـهــا وطــال ـبــات ـهــا
البالغ عددهم اليوم نحو ّ 79ألفًا».
ّ
وشدد املكتب اإلعالمي على أنه ال يوجد
ف ــي ال ـقــانــون الـلـبـنــانــي م ــا ي ـلــزم تطبيق
الـجــودة في الجامعات .فقيادة الجامعة
الوطنية هي التي ألزمت نفسها ّ
وشرعت
أبوابها للجنة الجودة للقيام بالتقييم،
وه ــو أم ــر ي ـس ــاوي إقــدام ـهــا ف ــي الـســابــق
على اعتماد نظام التدريس الجديد في
الجامعة اللبنانية املبني على الفصول
واملقررات واألرصدة وفقا لسلم الشهادات
ال ـتــال ـيــة :اإلجـ ـ ــازة ،املــاس ـتــر وال ــدك ـت ــوراه،
ل ـي ـتــوافــق ن ـظــام ـهــا م ــع ن ـظ ــام ال ـتــدريــس
األكثر انتشارا في العالم .والهدف من كل
هذه اإلجراءات هو السعي لتأمني أحسن
ال ـف ــرص الـتـعـلـيـمـيــة لـطــابـهــا بمختلف
أطيافهم ،مناطقهم ،طبقاتهم االجتماعية
وم ـخ ـت ـل ــف اخـ ـتـ ـص ــاص ــاتـ ـه ــم ،م ـ ــن أج ــل
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى أح ـ ـسـ ــن فـ ـ ــرص عـلـمـيــة
وع ـم ـل ـيــة ملـسـتـقـبـلـهــم وفـ ــق طـمــوحــاتـهــم
ســواء في هذا البلد أو في دول االنتشار
الكثيرة للبنانيني في العالم».
الــرئــاســة أك ــدت أن الـجــامـعــة ه ــي «دوم ــا
في سعي مستمر ملتابعة العمل الحثيث
لتطوير هذه القدرات بما يتوافق وتطور
ال ـع ـلــم وال ـب ـح ــث وآل ـيــات ـه ـمــا ف ــي ال ـعــالــم.
فمعظم الدول األوروبية تعترف بشهادة
جــام ـع ـت ـنــا ال ــوط ـن ـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـبــع ن ـظــام
األرص ــدة ،وهـنــاك الكثير مــن االتفاقيات
الثنائية املوقعة بني الجامعة اللبنانية
والـعــديــد مــن الجامعات األوروب ـيــة بهذا
الـ ـخـ ـص ــوص ،وغ ـي ــر امل ــرت ـب ـط ــة بـتـطـبـيــق
نظام الجودة».

الصياح :الكالم
على عدم االعتراف
بالشهادات ناجم عن
«انطباع» نقل إلينا من
أعضاء اللجان

زيرة صيدا تستقطب األسماك
أعلنت «جمعية أصدقاء زيــرة صيدا» الثالثاء
املقبل موعدًا لالفتتاح الرسمي للحديقة املائية
الـتــي أقـيـمــت فــي محيط ال ــزي ــرة .ويــرعــى قائد
الجيش العماد جوزيف عون االحتفال بعدما
قدم الجيش ست دبابات وأربع ناقالت ُوضعت
ّ

تحت املاء في محيط الزيرة لتكون نقطة جاذبة
لــأسـمــاك ومـقـصــدا لـهــواة ومحترفي الغوص
من اجل تنشيط السياحة البيئية والبحرية في
املدينة .وبعد أيــام على إنــزال االليات في املاء،
ُس ّجل تكاثر األسماك من حولها كما نبتت على
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جوانبها أعشاب وطحالب.
وع ـل ــى مـ ــدى  13س ــاع ــة ،ان ـج ــز ن ـح ــو عـشــريــن
غ ـطــاســا ف ــي ع ـيــد ال ـج ـيــش مـطـلــع آب ال ـج ــاري
عـمـلـيــة انـ ــزال االل ـي ــات الـعـسـكــريــة عـلــى اعـمــاق
تتراوح بني  27و  18و 14مترا ،وحرص القيمون
على املشروع ان تكون فوهات الدبابات موجهة
الى االراضي الفلسطينية املحتلة تضامنا مع
الشعب الفلسطيني وللتأكيد على ان بوصلة
الجيش باتجاه العدو الصهيوني.
وقـ ــال نـقـيــب ال ـغــواصــن املـحـتــرفــن ف ــي لبنان
م ـح ـمــد الـ ـس ــارج ــي إن «ح ــدي ـق ــة صـ ـي ــدون هــي
انجاز كبير للبنان لكونها الحديقة االكبر في
ح ــوض امل ـتــوســط ال ـتــي تـضــم ال ـي ــات عسكرية
بهدف جذب االسماك ولتكون مكانا مقصودا
مــن ه ــواة ومـحـتــرفــي ال ـغ ــوص» .ولـفــت ال ــى انــه
في االسبوع االول بعد إنزال اآلليات العسكرية
ارت ـف ـع ــت نـسـبــة ال ـ ـ ــزوار ال ــذي ــن ق ـص ــدوا صـيــدا
السـتـكـشــاف الـحــديـقــة املــائـيــة وال ـغــوص فيها،
ك ـمــا أن ك ـم ـيــات م ــن االسـ ـم ــاك املـخـتـلـفــة ب ــدات
تتجمع على الدبابات واالليات لتتخذها بيوتا
لها وبالتالي خلق حياة جديدة النواع متنوعة
من االسماك.

تعليقًا عـلــى م ــا ورد ف ــي «األخـ ـب ــار» أم ــس تحت
عنوان «نفق املنية :هل ُيصلح علم الدين ما أفسده
«ال ـخ ـيــران؟» ،وال ــذي تضمن ع ــددًا مــن املغالطات،
وتوضيحا للرأي العام نؤكد ما يلي:
 1ـ ـ إن مشروع اتوستراد عرمان ـ ـ العبدة ،بممراته
الـسـفـلـيــة ال ـث ــاث ــة (مـ ــا ي ـع ــرف بــال ـن ـفــق) ،اقـ ــر في
التسعينات في اول حكومة للرئيس الشهيد رفيق
الحريري وليس كما ورد في املقال خالل واليتي
في مجلس النواب.
 2ـ ـ إن املمر السفلي (أو النفق) الذي يربط أوتوستراد
املنية ـ ـ عكار مع اوتوستراد املنية ـ ـ الضنية ،املتوقف
تنفيذه ،ليس موضوع خالف بني شخصني ،وانما
ه ــو صـ ــراع ع ـمــره س ـن ــوات ب ــن املـصـلـحــة الـعــامــة
ومصلحة مؤسسة خاصة تابعة لشخص يستغل
عالقته املميزة مع االمني العام لتيار املستقبل احمد
الحريري واملدير العام لقوى االمــن الداخلي اللواء
عماد عثمان لتوقيف مشروع صدر فيه مرسوم
حـكــومــي ،ويـفـتــرض أن يتم تنفيذه عبر مجلس
اإلنماء واإلعمار.
 3ـ ـ إن مـشــروع املـمــر السفلي كــان محط اهتمام
دائ ــم مــن الــرئـيــس سعد الـحــريــري وق ــد عقد عدة
اجـتـمــاعــات فــي دارت ــه لــاســراع فــي تنفيذه ،وهو
كان منذ عامني ،قد وعد أهالي املنية خالل سحور
رمضاني بتنفيذ املشروع ،لكن مصالح املنتفعني
داخل التيار وفي مؤسسات الدولة كانت اقوى من
وعود الرئيس الحريري.
 4ـ ـ إننا نثني على ما تضمنه موقف النائب عثمان
علم الدين برفضه أي امالءات سياسية وأن يتدخل
قرار املنية.
أي كان في ّ
 5ـ ـ نود ان نذكر باملراجعات الدائمة التي كنا نقوم
بها لرئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر
 ،لإلسراع في تنفيذ املشروع وللتخفيف من ازمة
السير الخانقة وحوادث املوت املتواصلة والحد من
معاناة أهالي املنية بسبب عدم استكمال املشروع،
وكان الجواب دائمًا« :احمد الحريري واللواء عثمان
ي ـتــدخــان ف ــي وق ــف املـ ـش ــروع ل ـصــالــح مؤسسه
خاصة».
وأخيرًا ...يكفي أن نقول ملن يضحي بمصالح املنية
كرمى ملصالحه الخاصة« :اذا ابتليتم باملعاصي
فاستتروا».
النائب السابق كاظم الخير

تضامن مع كوبا وفنزويال

مصلحة الليطاني تنذر القليعة

ملناسبة الذكرى  65النطالقة الثورة الكوبية ،وتضامنًا مع كوبا وفنزويال ،اقيم في مقر االتحاد الوطني
لنقابات العمال واملستخدمني في لبنان ،ندوة ولقاء تضامني ،بدعوة من جمعية الصداقة اللبنانية
الـكــوبـيــة .حضر الـلـقــاء ممثلون عــن هيئات حزبية ونقابية وشـبــابـيــة ،وتـحــدث فيه رئـيــس االتـحــاد
الوطتي للنقابات كاسترو عبدالله وعضو املكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني ســام أبو
مجاهد وسفير كوبا في لبنان ميغيل بورتو والوزيرة املفوضة في سفارة فنزويال في لبنان عميرة
زبيب ورئيس جمعية الصداقة اللبنانية الكوبية موريس نهرا ورئيس جمعية الصداقة الفلسطينية
الكوبية صالح صالح.

وجهت املصلحة الوطنية لنهر الليطاني انــذارا الى بلدية القليعة بشخص رئيسها حنا الخوري
بوقف تحويل الصرف الصحي الى نهر الليطاني والزالة مكبات النفايات من محيط املجرى ،تحت
طائلة مراجعة القضاء املختص والنيابة العامة البيئية .وأعلنت في بيان أمس أنه «عمال باملادة
 103من القانون رقم  77الصادر في  13نيسان سنة  ،2018باشرت املصلحة بضبط التعديات على
نهر الليطاني في الحوض االدنى ،وأجرت مسحا للمصانع املخالفة في الحوض االعلى والتي تصب
الصرف الصناعي غير املعالج في النهر  ،على ان تباشر االجراءات القانونية بحقها مطلع االسبوع
املقبل».

