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تحقيق

الجامعات الخاصة:
الربح قبل التعليم
معظم الجامعات في لبنان
رفعت أقساطها .العائالت تعيش
حالة من القلق وانعدام األمان
واالستقرار بما يتعلق بتعليم أبنائها.
يفكر الطالب وذووهم بكيفية
االستمرار في التعلم في الجامعات
املنتسبني إليها بعدما ارتفعت
أقساطها الى مستويات تفوق
قدراتهم كثيرًا ،أما الطالب الذين
انتسبوا الى الجامعة هذا العام فقد
اضطروا الى مفاضالت بني جامعات
لم تكن هي املختارة في خططهم
حسين مهدي
ش�ه��د ال �ع��ام��ان امل �ن �ص��رم��ان ت�ح��رك��ات
احتجاجية طالبية ضد رفع األقساط
ف� ��ي ال� �ج ��ام� �ع ��ات ال � �خ� ��اص� ��ة ،أدخ� �ل ��ت
مفاهيم جديدة على قاموس الحراك
ال�ط�لاب��ي ال�ح��دي��ث ال�ع�ه��د ،إال أن�ه��ا لم
تستطع إج�ب��ار إدارات ه��ذه الجامعة
ع�ل��ى تجميد ال��زي��ادات امل�ت�ك��ررة على
األقساط الجامعية .البداية كانت في
العام الدراسي الجامعي  ،2012حيث
ق� ��رر ط�ل��اب م ��ن ال �ج��ام �ع��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
األم�ي��رك�ي��ة ال�ب��دء بتنفيذ اعتصامات
وت �ح��رك��ات ض��د ق ��رار اإلدارة ب��زي��ادة
األق � � �س � ��اط ح� �ي� �ن� �ه ��ا ،إال أن ال �ح ��رك ��ة
االح �ت �ج��اج �ي��ة ال �ت��ي ق��ادت �ه��ا ال�ح��رك��ة
الطالبية البديلة لم تكبر ،واقتصرت
ع� � �ل � ��ى ع� � � � ��دد ض � �ئ � �ي� ��ل م� � � ��ن ال� � �ط �ل��اب
ال�ن��اش�ط�ين ،ل��ذل��ك أق��رت الجامعة هذا
ال �ع��ام زي� ��ادة ت �ت ��راوح ب�ي�ن  2.5و،%5

ع��دا عما زادت��ه في العام السابق .أما
ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة ،ف�ت�م�ي��ز ع��ام�ه��ا
ب��ال�ت�خ�ب�ط��ات ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د اإلداري
وال � �ك � �ش� ��ف ع � ��ن ف � �س� ��اد م �ت �غ �ل �غ��ل ف��ي
الجامعة منذ عشرات السنني والهدر
الذي وصل الى املاليني من الدوالرات،
وشهد عامها الدراسي طرد موظفني
وسلسلة اس�ت�ق��االت ،آخ��ره��ا استقالة
رئيس الجامعة نفسه ،بيتر دورم��ان.
إال أن ك��ل ذل��ك ل��م يثن إدارة الجامعة
ع��ن رف ��ع األق �س ��اط  %3ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى
ال �ط�لاب ال �ق��دام��ى و %5بالبسبة إل��ى
الطالب الوافدين الجدد.
ب ��دأ ط�ل�اب ج��ام �ع��ة ب �ي��روت ال�ع��رب�ي��ة،
ال � �ت� ��ي ارت � �ف � �ع� ��ت أق� �س ��اط� �ه ��ا ب �ي��ن 10
ً
و ،%15تحركًا خجوال رفضًا الرتفاع
األق �س��اط ،وق��د سبقهم ط�لاب جامعة
ال��روح القدس الكسليك الذين نظموا
اع �ت �ص��ام��ات ع� ��دة أم � ��ام م �ب �ن��ى إدارة
ال�ج��ام�ع��ة ،ع�ن��دم��ا ق ��ررت ال�ج��ام�ع��ة أن
ترفع األقساط بنسبة تتراوح بني 16
و .%21كما أن جامعة البلمند زادت
 20دوالرًا عن كل رصيد في هذا العام،
وحذت حذوها جامعة سيدة اللويزة.

تسليع التعليم
ال�ت�ع�ل�ي��م ف��ي ل�ب�ن��ان يعتبر األغ �ل��ى في
املنطقة باملقارنة مع متوسط الرواتب
واألجور ،وبات يتجاوز تدريجًا قدرات
ال �ط �ب �ق��ة امل �ت��وس �ط��ة ل �ي �ن �ح �ص��ر ش�ي�ئ��ًا
فشيئًا لدى األسر الثرية ،مع ما يعنيه
ذل � ��ك م ��ن ت �ه �م �ي��ش ل �ل �ط �ب �ق��ة ال��وس �ط��ى
وحرمانها من امتياز قديم يسمح لها
في اختيار ما يناسبها من تعليم.
ه � ��ذا م� ��ا خ �ل��ص إل� �ي ��ه ال � �ط �ل�اب خ�ل�ال
حراكاتهم وإن قالوها بطرق مختلفة،
وش � �ع� ��ارات رف �ع��وه��ا ب��وج��ه إدارت� �ه ��م
التي أدارت لهم «األذن الطرشاء».
ح��راك الجامعة اللبنانية األميركية،

هامش الربح
يجب أن يعاد
استثماره
ً
كامال في
تطوير
التعليم
(مروان
طحطح)

رغم فشله في تحقيق أي من األهداف
ال�ت��ي رس�م��ت ل��ه ،إال أن أب��رز م��ا حمله
م ��ن ش � �ع� ��ارات ه ��و م �ق��اوم��ة «ت�س�ل�ي��ع
ال�ت�ع�ل�ي��م» ،حينها ط ��رد أرب �ع��ة ط�لاب
م ��ن ال �ج��ام �ع��ة ب�ت�ه�م��ة «ت �ع �ط �ي��ل عمل
ال �ص �ف��وف» ،وأص � ��درت م�ج�م��وع��ة من

األقساط الجامعية
باتت تتجاوز قدرات
الطبقة الوسطى

األس � ��ات � ��ذة ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة
ف � ��ي ب� � �ي � ��روت رس � ��ال � ��ة ال� � ��ى زم�ل�ائ �ه ��م
ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة
يستنكرون فيها ما حصل ،ويدعون
إدارة ال �ج��ام �ع��ة ال� ��ى وق� ��ف «ت�س�ل�ي��ع
التعليم» .ه��ؤالء األس��ات��ذة ل��م يلعبوا
أي دور «ع�ل�ن��ي» ف��ي معركة مواجهة
رف��ع األق �س��اط ف��ي جامعتهم نفسها،
واب � �ت� ��دأ ال � �ح� ��راك ب ��رف ��ع ش �ع ��ار رف��ض
ت�س�ل�ي��ع ال�ت�ع�ل�ي��م ،وأض� ��اف ب �ع �دًا آخ��ر
يتعلق ب�م�ش��ارك��ة ال �ط�لاب ف��ي الحكم
وصناعة القرار.
تسليع التعليم هو ببساطة تحويله
ال ��ى م �ج��رد س�ل�ع��ة ت�خ�ض��ع الق�ت�ص��اد
ال �س��وق ،يستطيع ال�ب�ع��ض الحصول
عليها ،بينما يعجز البعض اآلخر عن
ذلك ،وتتعرض بذلك للغش كأي سلعة
أخ� � ��رى ،وال �ج��ام �ع��ات «ال �ع��ري �ق��ة» في
لبنان بعضها متهم بتسليع التعليم،
أم� � ��ا ال� �ج ��ام� �ع ��ات األخ � � � ��رى ف �ي��وص��ف

البعض منها «بالدكاكني الجامعية»،
أي أنها «متاجر» لتوزيع الشهادات.

تفادي ّ
حدي التطرف

«م �ب��دأ ال ��زي ��ادة ع �ل��ى األق� �س ��اط ال م�ف� ّ�ر
م�ن��ه» ،ي�ش��رح ال�ت��رب��وي ه�ن��ري العويط
ل� � �ـ«األخ� � �ب � ��ار» ،ل �ك �ن��ه ي� �ق ��ول إن «ع �ل��ى
امل��ؤس �س��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة االل �ت �ف��ات ال��ى
ال �ض��ائ �ق��ة االق �ت �ص��ادي��ة ال �ت��ي ت �م��ر ب��ه
األس� � ��ر ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة» ،وي� �ص ��ر ال �ع��وي��ط
على أن «الجامعات ال يجب أن تعتبر
ن�ف�س�ه��ا خ � ��ارج إط � ��ار امل �س��ؤول �ي��ة ،ألن
الطلبة وأولياءهم هم الطرف األساس
ف ��ي امل� �ع ��ادل ��ة ،وامل � �ب ��دأ األس� � ��اس ال ��ذي
ع �ل��ى ال �ج��ام �ع��ات اع �ت �م��اده ه��و ال�ح��س
بالعدالة والتضامن االجتماعي ،وهذا
م ��ن األس ��اس� �ي ��ات ال� �ت ��ي ب �ن �ي��ت ع�ل�ي�ه��ا
مؤسسات التعليم العالي في العالم».
«خ �ط��ر ال�ت�س�ل�ي� ُّ�ع م ��وج ��ود» وامل ��درس ��ة
وال� �ج ��ام� �ع ��ة َ
«م � ��ن � ��ن س ��وب ��ر م� ��ارك� ��ت»،

تقرير

تناتش كعكة التوظيف في الضمان
هناك صراع معلن بني الالعبني
املتحكمني في ادارة الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي.
عنوان الصراع الحالي هو رغبة
البعض في تعيني  6مدراء ،فيما
البعض اآلخر يريد ان يناقش نظام
املياومني ليتسنى تشغيل عدد من
املستخدمني بالطرق امللتوية
محمد وهبة
ُ
لم تعقد جلسة مجلس إدارة الصندوق
ال ��وط � �ن ��ي ل �ل �ض �م ��ان االج� �ت� �م ��اع ��ي ف��ي
االس�ب��وع املاضي بسبب ع��دم توقيع 5
أعضاء الدعوة االستثنائية التي ّ
وجهت
إل��ى املجلس لالنعقاد ،وفيما يبدو أن
السبب يكمن في عدم قانونية الجلسة،
يؤكد عدد من أعضاء مجلس اإلدارة أن
عدم التوقيع متصل بالخالفات الواقعة
ب�ي�ن أج �ه��زة ال �ض �م��ان ال �ث�لاث��ة (مجلس
االدارة واالدارة واللجنة الفنية) على
ملفات التوظيف والتعيينات.
ال �خ�ل�اف ع�ل��ى ال�ت��وظ�ي��ف ف��ي ال�ض�م��ان
ليس أم �رًا ط��ارئ��ًا .فقد شهد الصندوق

في السنوات املاضية سجاالت واسعة
ب�ي�ن إدارة ال �ص �ن��دوق ول�ج�ن�ت��ه الفنية
بشأن مسألة التعاقد مع مستخدمني،
وكان األم��ر ،كما بات معروفًا ،خاضعًا
للكثير م��ن امل�ح�س��وب�ي��ات وال��زب��ائ�ن�ي��ة،
إال أن املادة  54من قانون موازنة 2004
ف �ت �ح��ت ب ��اب ��ًا ج ��دي� �دًا ل �ل �س �ج��ال ب �ش��أن
التوظيف في الضمان ،ألنها أوقفت كل
هذا التوظيف وأخضعته ألمرين؛ قرار
في مجلس ال ��وزارء ،تليه مباريات في
مجلس الخدمة املدنية.
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،كانت امل ��وارد البشرية
في الصندوق تنزف بصورة دورية مع
تقاعد ع��دد كبير من املوظفني ،وكانت
الحاجة إلى التوظيف تكبر لتعويض
ّ
النزف املطرد ،لكن املشهد ال يكتمل من
دون تأثير الزبائنية السياسية التي
ت� ّ
�وس �ع��ت رق �ع �ت �ه��ا ،ف�ي�م��ا ك��ان��ت كعكة
التوظيف تضيق تزامنًا مع تزايد عدد
األط� ��راف ال�س��اع�ين إل��ى «ن �ت��ش» ّ
حصة
من هذه الكعكة.
ال� �ش� �غ ��ور ال � �ح� ��اد ف� ��ي م �ل��اك ال �ض �م��ان
ك ��ان امل �ب��رر األك �ب��ر ل �ه��ذه امل �ع��ادل��ة ،أم��ا
ت ��أث � �ي ��رات � �ه ��ا ،ف� �ق ��د ط � ��اول � ��ت ج �ل �س��ات
مجلس اإلدارة ،ففيما ك��ان يفترض أن
ُيعقد املجلس ب�ص��ورة استثنائية في
ّ
األسبوع املاضي ،بعدما تبلغ األعضاء
م��وع��د ه� ��ذه ال �ج �ل �س��ة ق �ب��ل ي� ��وم واح ��د

ُ
فقط ،تبينّ أن الجلسة لن تعقد بسبب
ع� ��دم ت��وق �ي��ع  5أع� �ض ��اء ع �ل��ى ال ��دع ��وة.
فالقانون يفرض توقيع  5أعضاء على
ال�ج�ل�س��ة ،وه��و أم��ر ي�ح�ص��ل ف��ي مطلع
ك��ل جلسة ي��دع��و إليها مجلس اإلدارة
ال ب� ��ل ت � �ح� � ّ�ول إل � ��ى ُ
«ع � � � ��رف» ي �م��ارس��ه
امل� �ج� �ل ��س م� �ن ��ذ س � �ن � ��وات ع � ��دي � ��دة .أم ��ا
ّ
سبب ع��دم التوقيع ،كما تبلغه رئيس
ال�ج�ل�س��ة ،ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس اإلدارة
غ� ��ازي ي�ح�ي��ى م��ن األع� �ض ��اء ال�خ�م�س��ة،
الذين يفترض بهم التوقيع ،فهو أنهم
يريدون مناقشة نظام املياومني قبل أي
أمر آخ��ر .وفي املقابل ،فإن املدير العام
للصندوق محمد كركي وغ��ازي يحيى
ّ
مصرين على أن يناقش موضوع
كانا

مفهوم قزي
المتصل بـ«الالمركزية
في التوظيف»
بدأ يصبح واقعًا

ت �ع �ي�ين  6م� � ��دراء ب �س �ب��ب ال �ش �غ��ور ف��ي
م��راك��زه��م ل��وق��ت ط��وي��ل ،إذ ليس هناك
س��وى  4م ��دراء ف��ي م��راك��زه��م ،م��ن أصل
 12مديرية في مالك الضمان.
ط� �ب� �ع ��ًا ،ل� �ك ��ل ط� � ��رف رغ� �ب ��ات ��ه ف� ��ي ه ��ذا
امل ��وض ��وع ،ف��األع �ض��اء ال��ذي��ن ام�ت�ن�ع��وا
ع��ن ت��وق�ي��ع دع ��وة ال�ج�ل�س��ة ،ل�ي�س��وا هم
وحدهم في هذا املوقف ،الذي يساندهم
ف� �ي ��ه رئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن ��ة ال �ف �ن �ي ��ة س �م �ي��ر
ع ��ون ،وه��م م �ص� ّ�رون ع�ل��ى إق� ��رار نظام
التوظيف في الضمان
للمياومني يتيح
ّ
من خالل التعاقد ،ظنًا منهم أن سلطة
ّ
ال��وص��اي��ة س�ت�غ��ط�ي�ه��م ف��ي ه ��ذا امل�ج��ال
ل �ت �ع �ب �ئ��ة ال� �ش� �غ ��ور ف ��ي ب �ع��ض م �ك��ات��ب
الضمان ضمن مفهوم الالمركزية في
التوظيف ،الذي ّ
روج له وزير الوصاية
ّ
سجعان قزي في أكثر من مناسبة.
أم��ا ال�ط��رف املقابل ،أي يحيى وكركي،
فهما يعتقدان أن اإلص��رار على تعيني
ّ
ال� �ش� �غ ��ور ف� ��ي م� ��راك� ��ز امل � � � � ��دراء ،ي �ح �ت��ل
أول��وي��ة ف��ي ال �ض �م��ان ،وإن ك ��ان يفتقر
إل��ى اإلج�م��اع السياسي ،إال أن��ه يعالج
م�ش�ك�ل��ة ال �ش �غ��ور ال �ت��ي أص �ب��ح ع�م��ره��ا
أكثر من سنة.
ه� � ��ذه امل �ش �ك �ل ��ة ت � �ض� ��اف إل� � ��ى م �ش��اك��ل
ت��وظ �ي��ف م ��ن ن� ��وع آخ � ��ر ،ف �م��ا ي�ح�ص��ل
ح��ال �ي��ًا س� � ��واء ب��ال �ن �س �ب��ة إل � ��ى م �ف �ه��وم
الالمركزية في التوظيف ،أو لجهة نظام

املياومني ،ليس سوى خط متصل بما
ح�ص��ل ف��ي ب�ع��ض م �ب��اري��ات التوظيف
األخ �ي��رة ،التي كانت «نظيفة» نسبيًا،
إال أن�ه��ا أف�ض��ت إل��ى اإلخ�ل�ال ب��ال�ت��وازن
الطائفي بني املوظفني ،وخصوصًا في
الفئات ال��دن�ي��ا ،وبالتالي ل��م يبق أم��ام
ّ
السياسيني س��وى التحكم ف��ي الفئات
ال�ع�ل�ي��ا ،أي م ��دراء امل��دي��ري��ات ورؤس ��اء
املصالح وغيرها من املراكز العليا في
الصندوق.
وفي هذا اإلطار ،جاءت ّ
قصة مباريات
رؤس ��اء امل�ص��ال��ح ،ول��م يفتح ال �ب��اب إال
أمام  16رئيس مصلحة ،رغم أن حاجة
الضمان تصل إلى  34رئيس مصلحة،
ل �ك��ن ب �ع��ض امل �ت �ن �ف��ذي��ن ف ��ي ال �ض �م��ان
تدخلوا ساعني إل��ى خ��رق أح��د ش��روط
املباريات املحصورة بموظفي الضمان،
وه� ��و ال� �ش ��رط ال � ��ذي ي�ت�ع�ل��ق ب �ض��رورة
ح�ص��ول امل��وظ�ف�ين على إف ��ادة عمل من
إدارة الضمان تتيح لهم االش�ت��راك في
املباريات .والالفت أن هؤالء املتنفذين
أنفسهم سعوا إل��ى االستحصال على
إف � ��ادات ل�ب�ع��ض امل��وظ �ف�ين امل�ح�س��وب�ين
ع�ل �ي �ه��م ال ��ذي ��ن ي �ع �م �ل��ون ف ��ي ال �ض �م��ان
ب �ع �ق ��ود خ ��ارج� �ي ��ة ول� �ي� �س ��وا م��وظ �ف�ين
ضمن مالك الضمان ،أي إنهم موظفون
لدى شركة تنجز أعمال املعلوماتية في
ال�ض�م��ان ،أو ه��م يعملون ضمن عقود

