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أولى نتائج هذا االستنفار إقدام مجلس
الجامعة الذي يضم األساتذة واملوظفني
اإلداري � �ي� ��ن ،ف ��ي اج �ت �م��اع ص��اخ ��ب ن�ه��ار
الجمعة املاضي ،على طرح الثقة بمدير
ال �ع �م �ل �ي��ات ()chief operating officer
ج � � ��ورج دو ب �ي��ن ،ع �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة «دات � � ��ا»
املعلومات ،وهو أمر يحصل للمرة األولى
منذ الثمانينيات على األق��ل .وبالفعل،
ّ
ف ��إن األخ �ي��ر س �ي �غ��ادر ع�م�ل��ه ف��ي نيسان
املقبل ،أو هذا ما تبلغه أهل الجامعة ،في
رسالة إلكترونية من رئيس الجامعة د.
بيتر دورمان ،االثنني املاضي.
لكن دورم ��ان يتحدث ع��ن أس�ب��اب ّأخ��رى
ل�ل�م�غ��ادرة ،إذ ج��اء ف��ي ال��رس��ال��ة أن ��ه في
«أوائ ��ل ك��ان��ون األول ع��ام  ،2013أبلغني
مدير العمليات جورج دي بني أنه نظرًا
ل �ل �ح��ال��ة ال �ص �ح �ي��ة ال �خ �ط �ي��رة ل��زوج �ت��ه،
س �ي �ك��ون م ��ن ال� �ض ��روري ب��ال�ن�س�ب��ة إل�ي��ه
االنتقال إلى الواليات املتحدة في نيسان
ع� ��ام  .2014ل �ق��د ش �ك �ل��ت ل �ج �ن��ة ل�ل�ب�ح��ث
ع��ن م��دي��ر تنفيذي ج��دي��د ،س��وف نعمل
ب �ج��د ل �ت��وظ �ي��ف م ��رش ��ح ل� �ه ��ذا امل �ن �ص��ب
ال �ق �ي��ادي ال �ه ��ام ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة» .وأش ��ار
ّ
دورم ��ان إل��ى أن ن��ائ��ب الرئيس للبرامج
اإلق �ل �ي �م �ي��ة ال �خ��ارج �ي��ة ووزي� � ��ر ال�ت��رب�ي��ة
والتعليم ال�ع��ال��ي ال�س��اب��ق ح�س��ان دي��اب
واف ��ق م��ؤق�ت��ًا ع�ل��ى ش�غ��ل م�ن�ص��ب امل��دي��ر
التنفيذي للعمليات ،م��ع ال�ح�ف��اظ على
دوره ف� ��ي ق � �ي� ��ادة ال� �ب ��رام ��ج اإلق �ل �ي �م �ي��ة
ال �خ��ارج �ي��ة .وع �ن��د االن �ت �ه��اء ب�ن�ج��اح من
ع �م�ل �ي��ة ال �ب �ح��ث ،س �ي �ع��ود دي � ��اب ب� ��دوام
ك��ام��ل إل� ��ى رئ ��اس ��ة ال �ب ��رام ��ج اإلق�ل�ي�م�ي��ة
الخارجية» .اتحاد األساتذة في الجامعة
طرح هو اآلخر الثقة بجورج دو بني في
جمعيته العمومية التي عقدها االثنني
املاضي ،كذلك طالب أيضًا بسحب الثقة
م��ن امل��دق��ق ال��داخ�ل��ي ف��ي الجامعة أن��درو
ك ��ارت ��راي ��ت ،امل � �س� ��ؤول ،ك �م��ا ق� ��ال� ��وا ،ع��ن
«فضيحة دات��ا امل�ع�ل��وم��ات» .وسيجتمع

االت� �ح ��اد ب �ع��د ي��وم�ي�ن وس �ي �ص��در ب�ي��ان��ًا
يدعم مطالب ال�ط�لاب الرافضني لزيادة
األقساط في الجامعة.
الالفت هنا أن ثمة خطني يتسابقان على
امل �ع��ال �ج��ة اإلداري� � ��ة مل �ل��ف األق� �س ��اط .خط
ي��ري��د أن ي �ح��اور ال �ط�لاب ل �ل��وص��ول إل��ى
صيغ مشتركة تضمن مصلحة الجامعة
ً
وال�ت�ع�ل�ي��م وت �ق��دم ح �ل��وال ع�ل��ى مستوى
امل �ص��ادر امل��ال�ي��ة ال�ت��ي تغطي مصاريف
�ان ي ��ري ��د م��واج �ه��ة
ال� �ج ��ام� �ع ��ة .وخ � ��ط ث� � � ٍ
ال �ط�لاب ،على ق��اع��دة «إذا رضخنا هذه
ال �س �ن ��ة مل� ��ا ي� ��ري� ��ده ال � �ط �ل�اب ف�س�ت�ص�ب��ح
سابقة ،وسوف نضطر إلى فعل ذلك في
كل سنة».
أما رئيس الجامعة فلم يحسم موقفه في
هذا امللف ،وهو ال يزال يخاطب الطالب،
وق ��د ب �ع� ّ�ث إل �ي �ه��م ب��رس��ال��ة ج��دي��دة يعد
فيها ب��أن��ه ل��ن يتم ات�خ��اذ أي ق��رار بشأن

لن تكون هناك
زيادة لألقساط قبل
أيار المقبل

زي� ��ادة األق �س��اط ف��ي ال��وق��ت ال �ح��ال��ي ،أو
على األق��ل قبل نهاية أي��ار ،حيث تتلقى
امل �ي��زان �ي��ة امل��واف �ق��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ع�ل�ي�ه��ا من
مجلس األمناء.
وي �ن� ّ�وه دورم � ��ان ف��ي ال��رس��ال��ة بالتحرك
البوابة الرئيسية
األخير الذي نفذ أمام
ّ
األس� � �ب � ��وع امل � ��اض � ��ي .وق � � ��ال إن � � ��ه م �ل �ت��زم
ب��ال�ع�م��ل م�ع�ه��م مل�ع��ال�ج��ة م �خ��اوف �ه��م من
ارتفاع تكاليف الدروس.
وإذ يبدي تفهمه للظروف االقتصادية

ال��دق �ي �ق��ة ال� �ت ��ي ي �م��ر ب �ه��ا ال � �ط �ل�اب ،ف��إن
ال�ت�ح��دي بالنسبة إل�ي��ه ه��و «إي �ج��اد حل
مل �ي��زان �ي��ة ت �ح �م��ي امل �ع��اي �ي��ر األك��ادي �م �ي��ة
للجامعة األميركية األكاديمية ،ويضمن
تلبية االح�ت�ي��اج��ات املتنوعة للجامعة،
بما في ذلك رفاه أعضاء هيئة التدريس
وامل��وظ�ف�ين ،م��ن دون وض��ع أع�ب��اء مالية
مفرطة أو غير عادلة على طالبنا».
وي �ع �ت��رف ال��رئ �ي��س ب �ـ«ح ��ق ال �ط�ل�اب في
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال�ش�ف��اف�ي��ة ف��ي م�ي��زان�ي��ة
ال �ج ��ام �ع ��ة ،وأن ي �ف �ه �م��وا ك �ي� ّ�ف ت �س��ان��د
األقساط تعليمهم» .ويعلن أنه دعا إلى
اجتماع تعقده لجنة مخصصة لدراسة
األق� �س ��اط ت �ض��م ع �م ��داء وأع� �ض ��اء هيئة
ال �ت��دري��س وم�م�ث�ل��ي ال �ط�ل�اب ،للنظر في
سبل تلبية االحتياجات امللحة للجامعة
واقتراح ميزانية فعالة.
م� �س ��اء أم� � ��س ،وت� �ح ��دي� �دًا ع �ن��د ال �س��اع��ة
السابعة والنصفّ ،
غصت قاعة بطحيش
ّ
في الجامعة بالطالب .هؤالء لبوا دعوة
اللجنة املصغرة ملتابعة قضية األقساط،
املنبثقة عن الحكومة الطالبية ،ملناقشة
م� �ط� �ل ��ب ت� �ج� �م� �ي ��د األق � � �س � � ��اط واق � � �ت� � ��راح
ال� �خ� �ط ��وات امل �ق �ب �ل��ة ل �ل �ت �ح��رك ال � ��ذي ب��دأ
بالوقفة التحذيرية األولى في  27شباط
املاضي.
املشاركون أتوا لالستماع الى شروحات
اللجنة باألرقام واملعطيات اإلحصائية
املتعلقة ب�س��وء إدارة ش ��ؤون ال�ج��ام�ع��ة.
وس�ي�ق�ت��رح��ون ،ك�م��ا ق��ال��وا ل �ـ«األخ �ب��ار»،
أف� �ك ��ارًا م�ت�ن��وع��ة مل�ت��اب�ع��ة ال �ت �ح��رك ال��ذي
ي��راه �ن��ون ع�ل��ى أه�م�ي��ة اس �ت �م��راره حتى
ت�ح�ق�ي��ق امل�ط�ل�ب�ين األس��اس �ي�ي�ن :تجميد
األق�س��اط ،والشفافية في الحصول على
املعلومات اإلدارية واملالية .الطالب أبدوا
استياءهم م��ن الضغوط الحزبية التي
ب��دأت تدخل على خ��ط التحرك وتطالب
ب �ص �ي��اغ��ة ت �س��وي��ة م ��ع إدارة ال �ج��ام �ع��ة.
وقد بدوا متخوفني من زرع الشقاق في
ّ
صفوفهم وخ ��رق وح��دت�ه��م ال�ت��ي تجلت
في أبهى صورها خالل املواجهة األولى.

تقرير

موظّفو الغاز للمشنوق :أنت ال تعرفنا!

ّ
وقع مركز الحفاظ على الطبيعة في الجامعة األميركية في بيروت اتفاقية
تعاون علمي مع شركة أدوية «الحكمة» ،إلنتاج عقاقير مضادة للسرطان
من أعشاب طبية .اختار فريق من الجامعة  29نوعًا من األعشاب في
«أرشيف الطب الشعبي» لدراستها ،وانتخب منها نوعني واعدين في
عالج السرطان ،األخيليا ذات األلف ورقة  Achillea falcataوشوك
الدردار  ،Centauria ainetensisالفعالتني ضد سرطان املصران الغليظ
والجلد ،والـ«واعدتني» ضد سرطان الدم والثدي ،بحسب نادين درويش،
أستاذة الكيمياء الحيوية في الجامعة ،التي أوضحت أن «تحويل النباتات
الطبية ذات الخصائص املضادة للسرطان إلى أدوية وإنتاجها تجاريًا
سيتطلب عشر سنوات ونحو مليار دوالر».

غياب القانون أغرق بيروت في «االبتذال»
رأى رئيس قسم الهندسة املعمارية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك،
أنطوان فشفش ،أن بيروت قد «غرقت في الغياب واالبتذال ،تاركة الساحة
لرداءة القطاع العقاري ومضارباته ،بسبب غياب القانون» ،بعد أن كانت
منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين «مدينة
الثقافة واألدب والهندسة والجمال»ّ ،
وحث على «املصادقة على القوانني
املوجودة من أجل تحسني ما تبقى من تراثنا الهندسي واملحافظة
عليه» .جاء كالم فشفش في مؤتمر حول «سياسة الحفاظ على التراث
الحضري والهندسي في بيروت» ،في حرم الجامعة الرئيسي في
الكسليك .من جهته ،رأى وزير الثقافة روني عريجي أنه تم تدمير التراث
الثقافي والهندسي ومحو الذاكرة الجماعية «في الفقاعة الالشكلية التي
تسمى العوملة» .وشدد عريجي على ضرورة وضع االستراتيجية الوطنية
والقوانني للمحافظة على التراث ،الفتًا إلى إهمال مشروع قانون ذي صلة
في أدراج مجلس النواب.

سداد القرض الصيني بمنتجات لبنانية
بحثت املؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان مع وفد من
السفارة الصينية تسديد القرض الصيني بقيمة  7,7ماليني دوالر ،في
إطار اتفاقية التعاون االقتصادي والفني بني البلدين ،وذلك من خالل
تصدير منتجات لبنانية إلى الصني ،على غرار زيت الزيتون والنبيذ
واملكسرات والفواكه املجففة واملعلبة واملربيات .وأوضح رئيس مجلس
إدارة املؤسسة نبيل عيتاني أن مهلة تسديد القرض تمتد حتى نهاية
عام  ،2016وأن البدء بالتسديد من خالل املنتجات اللبنانية سيكون قبل
شهر حزيران  ،2014داعيًا «الشركات الصينية إلى االستثمار في لبنان.
من ناحيته ،أشار السفير الصيني جيانغ جيانغ إلى أن الصني باتت اليوم
الشريك التجاري األبرز للبنان ،وأن توثيق العالقات بني البلدين شهد
وتيرة متسارعة في اآلونة األخيرة ،داعيًا إلى تكثيف الجهود من أجل
مزيد من التعاون والتنسيق على الصعيد االقتصادي والتجاري.

انهيار صناعة الدباغة

محمد نزال
ن ��زل م��وظ �ف��و ش��رك �ت��ي ال �غ��از ف��ي منطقة
ب�ئ��ر ح�س��ن ،أم ��س ،إل��ى ال �ش��ارع وقطعوه
ب ��اإلط ��ارات امل�ش�ت�ع�ل��ة .ال ي��ري��دون تنفيذ
قرار وزير الداخلية نهاد املشنوق بإقفال
ال �ش��رك �ت�ي�ن ل� �ـ«أس� �ب ��اب أم� �ن� �ي ��ة» .أح��ده��م
ق � ��ال« :رب� �م ��ا ل ��و ت �ع��اط��وا م �ع �ن��ا ب�ط��ري�ق��ة
الئ � �ق� ��ة ،أو أف �ه �م ��ون ��ا م� ��ا س �ي �ك ��ون ع�ل�ي��ه
م�ص�ي��رن��ا ،ل�ت�ج��اوب�ن��ا م�ع�ه��م» .امل��وظ�ف��ون
لم يستطيعوا أن يهضموا الطريقة التي
ّ
ت�ك��ل��م م�ع�ه��م ب�ه��ا امل �ش �ن��وق ،ي ��وم أول من
أم� ��س ،ع�ن��دم��ا ح�ض��ر ش�خ�ص�ي��ًا إل ��ى بئر
ح �س��ن وأب �ل �غ �ه��م ،أم� ��ام ال �ك��ام �ي��رات ال�ت��ي
ك��ان يعلم أنها ت�ص��وره ،ض��رورة اإلقفال
وامل� �غ ��ادرة .أح��ده��م ،أث �ن��اء ق�ط��ع ال�ط��ري��ق
ً
أم��س ،ت�ح� ّ�دث إل��ى وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ق��ائ�لا:
«ه ��و ق ��ال مل��دي��رن��ا أن ��ت ال ت �ع��رف م��ع من
تتحدث ،ونحن نقول ل��ه ،في املقابل ،هو
أيضًا ال يعرف مع من يتحدث ...ال يحق
ل��ه وال مل��ن ه��و أك�ب��ر م�ن��ه أن يتكلم معنا
ب �ه��ذه ال �ط��ري �ق��ة» .آخ ��ر ق ��ال« :ن �ح��ن تحت
س �ق��ف ال �ق ��ان ��ون ،ول �ك��ن ال ش ��يء يحصل
بالقوة ،نقول هذا للوزير رامبو ،ما حدا
ي�ج� ّ�رب معنا ب��ال�ق��وة» .الح�ق��ًا استطاعت
ال� �ق ��وى األم �ن �ي ��ة ،ب �ع��د ت �ح��وي �ل �ه��ا ال�س�ي��ر
باتجاه طريق املطار ،إعادة فتح الطريق.
ّ
التحرك نفذه املوظفون ،من
ُيذكر أن هذا
دون حضور أصحاب الشركتني ،ومنهم
ال�ن��ائ��ب ول �ي��د ج�ن�ب�لاط ال ��ذي ك ��ان أعطى
املوافقة سابقًا على قرار املشنوق .هكذا،
املوظفون ،أي الفقراء في هذه اللعبة ،هم
دائمًا «كبش املحرقة».
ب �ع��د ال �ت �ح � ّ�رك ،ش �ه��دت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
اجتماعًا ض��م ممثلني ع��ن شركتي الغاز
(م��وص �ل��ي وص �ي��داك��و) م��ع امل��دي��ر ال �ع��ام

تعاون بني «األميركية» و«الحكمة»
إلنتاج عقاقير مضادة للسرطان

ّ
تدنى عدد الدباغات في لبنان من  170إلى  22دباغة ،تعمل ثمان من
بينها فقط فعليًا ،بحسب وفد نقابة الدباغني ،برئاسة أنطوان فرحات
الذي اجتمع مع وزير الصناعة حسني الحاج حسن وشرح له أوضاع
القطاع الصعبة ومشاكله ،ومنها تأمني الجلود ،املادة األولية األساسية،
وخصوصًا لصناعة األحذية ،وطالبوا بإجراءات تحمي القطاع ،الفتني إلى
أن أصحاب الدباغات العاملة أجروا توظيفات جديدة «بماليني الدوالرات».
من جهته ،أعلن الحاج حسن دعمه ملختلف القطاعات اإلنتاجية ،وال
سيما منها تلك التي تعاني من صعوبات على صعيد كلفة اإلنتاج ،أو
التصدير ،أو املنافسة غير املشروعة ،أو اإلغراق ،وأكد أن الوزارة بصدد
دراسة الوسيلة الفضلى لتأمني ديمومة عمل قطاع الدباغات من دون
انعكاسات سلبية على القطاعات األخرى.

شركه غاز صيداكو االوزاعي (مروان طحطح)

امللتقى األكاديمي ألساتذة الجامعة اللبنانية

نقول هذا للوزير
يجرب
رامبو :ما حدا ّ
معنا بالقوة

للبلديات العميد الياس الخوري .استمع
الخوري الى اقتراحات ممثلي الشركتني
ف��ي ش ��أن إي �ج��اد م �ك��ان ب��دي��ل الس �ت �م��رار
عملهما ،ف��وع��ده��م ب�ـ«ال�ت�م�ه��ل  24ساعة
الت� �خ ��اذ ال� �ق ��رار امل� �ن ��اس ��ب» .وق � ��ال ممثل
الشركتني عمر موصللي بعد االجتماع:
«ل� �ق ��د اج �ت �م �ع �ن��ا م� ��ع ال �ع �م �ي��د ال� �خ ��وري

وت��داول �ن��ا ف��ي م��وض��وع اإلق� �ف ��ال ،ف�ش��رح
أن امل��وض��وع أمني بحت ،وأن��ه موكل من
الوزير إيجاد البدائل السريعة الناجعة
لكي تنتقل الشركتان ال��ى منطقة قريبة
ومحاذية ملدينة بيروت لتؤمن حاجات
البلد من هذه املادة الحياتية املعيشية».
إلى ذلك ،علمت «األخبار» أن محطة الغاز
الكائنة في منطقة التحويطة ــ الضاحية
ال �ج �ن��وب �ي��ة أق �ف �ل��ت أم � ��س ،وذل � ��ك للسبب
األم�ن��ي عينه .م��دي��ر التسويق ف��ي شركة
«ص�ي��داك��و» ج�م��ال ع��ون ق��ال ل�ـ«األخ�ب��ار»
إن املسألة «ل��م تحل بعد ،ونحن رفضنا
إفراغ خزاناتنا من الغاز .البعض يتحدث
ع��ن ت��وزي��ع امل��وظ�ف�ين ع�ل��ى أم��اك��ن أخ��رى،
ول�ك��ن ال ث�ق��ة ل�ن��ا ب�م��ا ي �ق��ال ،وي �ب��دو أنهم
يريدون تناتش حقوقنا» .هكذا ،لم تنته
القصة بعد ،وهي مرشحة ،في حال عدم
ال ��وص ��ول إل ��ى ات �ف��اق م��ع امل��وظ �ف�ي�ن ،إل��ى
مزيد من التصعيد في الشارع.

قرر أساتذة ال ينتمون تنظيميًا إلى حزب أو تنظيم سياسي إنشاء
«امللتقى األكاديمي ألساتذة الجامعة اللبنانية» الذي يطلق مشروعه
لحماية الجامعة الوطنية تحت العناوين اآلتية :العمل لتجيير النفوذ
السياسي لألحزاب واألساتذة لخدمة الجامعة وليس العكس ،التعاون
من أجل تثبيت معيار الكفاءة ونظافة الكف في أي تعيني على مستوى
العمداء واملديرين بعيدًا عن االنتماء السياسي ،استعادة دور الجامعة
كساحة لقاء وحوار بني اللبنانيني ،رعاية دينامية الطالب في نشر
الوعي واإلبداع والتالقي ،تشكيل منظومة دعم وحماية للجامعة من
داخلها وبالتعاون مع هيئات املجتمع املدني كمؤسسة وطنية جامعة،
إعادة الحياة النقابية إلى اتحاد طالب الجامعة ورابطة األساتذة ومجلس
الجامعة والهيئات األكاديمية .وأكد األساتذة ضرورة التعاون مع األحزاب
والقوى السياسية والنقابية ،وفي مقدمتها رابطة األساتذة املتفرغني،
ضمن إطار التكامل والتعاون وليس ضمن دائرة االختالف والتناقض
وفي إطار التنافس اإليجابي واألخالقي .ودعوا جميع الفاعليات النقابية
املستقلة والحزبية إلى عقد لقاء شامل لوضع استراتيجية وطنية لتطوير
الجامعة وحمايتها من اإلشكاليات التي تتعرض لها.

