
اللجان تبّنت اإلثراء غير املشروع واصطدمت بمادة "دستورية"

أعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بعد ترؤسه جلسة اللجان المشتركة، "تبّني 
قانون االثراء غير المشروع، باستثناء المادة 11 منه التي تتضمن فكرة إحالة او محاكمة 
 بالواجبات العامة كما اقرها او عّرفها قانون العقوبات، اي اهمال المال، اهدار 

ّ
الذي يخل

المال العام، مد اليد على المال العام، الرشوة، السرقة، والى ما هنالك من امور ال سمح الله 
من المسؤول". 

وأشار الى "اقرار المبدأ اآلتي: ان هذه المادة اذا سحبت النها تتعارض مع احكام الدستور، 
والسيما منها ما يتعلق بنص المادة 70 التي تلزم محاكمة الوزراء ورئيس الحكومة امام 

محاكم خاصة، او محاكمة فخامة رئيس البالد كائنا من كان في حال االخالل بالواجبات، 
ايضا النص الدستوري له محكمة خاصة وكذلك الحصانات الموجودة على النواب، على 
العسكريين، على القضاة والى ما هنالك من سلة كبيرة من الحصانات، كان رأي السادة 

النواب انه اذا اقر هذا القانون من دون هذه المادة، فكأنك أفرغته من مضمونه وال يكون 
له اي شأن على االطالق".

واوضح ان "هذا القانون سوف يعرض على الهيئة العامة وسيصار الى اصدار توصية، الننا 
في دورة استثنائية وال يحق لنا طلب تعديل الدستور اال من ضمن اطار معقد جدا".

وأقرت اللجان، وفقًا للفرزلي، خمسة مشاريع قوانين تتعلق ب�: اتفاق تنفيذي بين 
الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لالنشاء والتعمير لمشروع الطرق والعمالة، طلب 

الحكومة الموافقة على االنضمام الى االتفاق المشترك بشأن امان التصرف في الوقود 
ع عليه لبنان، إحداث محمية 

َّ
المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة الذي وق

طبيعية في جبل حرمون، الموافقة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاق الشركة االوروبية 
- المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية واالتحاد االوروبي.

كذلك ناقشت اللجان اقتراح قانون يتعلق بتغيير تجيير الشيك وتقصير مهلة عرضه على 
المصرف، وجرى تأليف لجنة فرعية برئاسة النائب سمير الجسر لمناقشة هذا الموضوع 

وإعداد تقرير بشأنه. 

روزيت فاضل 

بعد النداء الوطني لتجّمع الجامعات اإلحدى 
القديس يوسف،  ف��ي جامعة  أم��س  ع��ش��رة 
ال ب��د م��ن ال��ق��ول إن ه��ذا ال��ح��راك األكاديمي 
أعلن حال طوارىء في وجه "اغتيال" ممكن 

لمكانة التعليم العالي وجودته.
برمال  المقبلة  األك��ادي��م��ي��ة  السنة  ت��ن��ذر 
متحركة يرزح تحت وطأتها اللبنانيون وهذه 
الصروح األكاديمية العريقة التي رفع أمس 
رؤس��اؤه��ا ال��ص��وت عاليًا ض��د ه��ذا اإلن��ه��ي��ار، 
األب  يوسف  القديس  جامعة  رئيس  وه��م 
الجامعة  رئ��ي��س  ال��ي��س��وع��ي،  دك���اش  سليم 
ال��دك��ت��ور فضلو خ����وري، رئيس  األم��ي��رك��ي��ة 
ال���ج���ام���ع���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة األم���ي���رك���ي���ة ال���دك���ت���ور 
ال��روح القدس-  ج��وزف جبرا، رئيس جامعة 
الكسليك األب طالل هاشم، رئيس جامعة 
هايكازيان القس بول هايدوستيان، رئيس 
جالل  عمرو  الدكتور  العربية  بيروت  جامعة 
ال��دك��ت��ور  البلمند  ال���ع���دوي، رئ��ي��س ج��ام��ع��ة 
الحكمة األب  ال���وّراق، رئيس جامعة  الياس 
اإلسالمية  الجامعة  رئيسة  شلفون،  خليل 
ف��ي ل��ب��ن��ان ال��دك��ت��ورة دي��ن��ا ال��م��ول��ى، رئيس 
ال��ج��ام��ع��ة األن���ط���ون���ي���ة األب م��ي��ش��ال ج��ل��خ، 
ورئيس جامعة سيدة اللويزة األب بيار نجم. 
مجريات  الثالثة"  "العين  رص��دت  ما  وإذا 
هذا المؤتمر، فمن البديهي أن نرفع  جملة 
أس��ئ��ل��ة م��ح��ق��ة وض���روري���ة ال���ى وزي����ر التربية 
وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي ط���ارق ال��م��ج��ذوب، أهمها 
أس��ب��اب "كرسحة" عمل كل  ض���رورة معرفة 
العالي  التعليم  ومجلس  الفنية  اللجنة  م��ن 

منذ تسلمه مهماته الى اليوم. 
أب��������دى ب���ع���ض ال���ت���رب���وي���ي���ن ال���ح���اض���ري���ن 
العليا  اللجنة  اجتماع  ع��دم  م��ن  إستغرابهم 
الستشراف أوضاع التربية والتعليم العالي، 
والتي شكلها الوزير المجذوب بموجب قرار 
صادر في 8 حزيران الماضي، متسائلين عن 

دور اللجنة وجدواها. 
��رح��ت ت��س��اؤالت 

ُ
ف��ي ك��وال��ي��س ال��ل��ق��اء، ط

ع����دة ن��رف��ع��ه��ا أي��ض��ًا ال����ى وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة عن 
أس���ب���اب رف���ض���ه م�����رات ع����دة ت��ح��دي��د م��وع��د 
ل��إج��ت��م��اع م��ع ه���ذا ال��ت��ج��م��ع، رغ���م أن بعض 
رؤس����اء ال��ج��ام��ع��ات ال��ح��اض��ري��ن أك����دوا أم��س 

أنهم على تواصل معه.  
مما ال شك فيه أن تداعيات ما آلت إليه 
المجذوب  ال��وزي��ر  تبعاتها  يتحمل  ال  األم��ور 
ما  العالي  التعليم  ملفات  بعض  ألن  وح��ده 

ال��وزاري��ة.  مهماته  تسلمه  قبل  عالقة  زال��ت 
اللبنانية  الجامعة  ف���روع  م��رس��وم  إق���رار  لكن 
ف���ي ج��ل��س��ة مجلس  ال���دول���ي���ة دون س���واه���ا 
ال�����وزراء، ف��ي ب��داي��ة ال��ش��ه��ر ال���ج���اري، عكس 
ام��ت��ع��اض��ًا ف��اض��ح��ًا ل���دى ه���ذه ال��ج��ام��ع��ات من 
قرار إعتباطي لحكومة الرئيس حسان دياب 
التي لها "صيف وشتاء تحت سقف واحد". 
وف����ي ج��دي��د ال��ل��ق��اء ال����ذي ح��ض��ره ن��ق��ب��اء 
المهندسين  ن��ق��ي��ب  إع����الن  ال���ح���رة،  ال��م��ه��ن 
ال��ى مجلس شورى  ج��اد تابت تقديم طعن 
ال���دول���ة ض���د ق����رار أص�����دره م��ج��ل��س التعليم 
ف���روع  ب��ف��ت��ح  ف���ي آذار 2017 س��م��ح  ال��ع��ال��ي 
في  وص��ي��دا  طرابلس  ف��ي  هندسة  لكليات 
غياب نقيب المهندسين، أو بعدم دعوته، 

ما يجعل القرار غير قانوني. 
ل���ألب سليم  ال��ل��ق��اء، ك��ل��م��ة  ف��ي مستهل 
دكاش شدد فيها على "أننا رفعنا الصوت 
لإفراج عن مشاريع قوانين أخرى مثل ضمان 
ج����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي ال��ج��ام��ع��ّي وهيكلة 
ذلك  إث��ر  وتباحثنا  العالي،  التعليم  مديرّية 
في العالقة مع وزارة التربية والتعليم العالي 
وعن المعاناة التي نعانيها من جّراء تجميد 
عمل مجلس التعليم العالي واللجان الفنّية 

والمديرّية العاّمة للتعليم العالي..." .
ت���ه ل��ل��ب��ي��ان، ش����دد ال�������وّراق على  ف���ي ق���راء
الندية  والعالقة  المتكافئة  الشركة  "أهمية 
بين الجامعات ووزارة  التربية". وعدد جملة 
اللبنانية  الجامعة  نقاط مطلبية منها "إيالء 
اإله���ت���م���ام ال��������الزم". واأله�������م، وف���ق���ًا ل������وّراق، 
"ضرورة االلتزام بتطبيق النصوص المرعّية 

 

285/2014 رق��م  القانون  سّيما  ال  االج���راء، 
العالي  للتعليم  ال��ع��اّم��ة  ب��األح��ك��ام  ق 

ّ
المتعل

التعليم  مجلس  لجهة صالحيات  وتنظيمه 

 

ال��ع��ال��ي وم��ه��م��ات��ه، وال���م���رس���وم رق����م 2176
باآلليات  ق 

ّ
المتعل  12/1/2018 ف��ي  ال��ص��ادر 

بمباشرة  اإلذن  وبمنح  بالترخيص  الخاّصة 
التدريس وتجديد االعتراف بالشهادات في 

مؤّسسات التعليم العالي الخاص". 
ول��ف��ت ال���ى أه��م��ي��ة "ال���رج���وع ال���ف���وري عن 

 

ً
ا فروًعا جامعّية

ً
المراسيم التي شّرعت حديث

الموافقة  الفنّية  جان 
ّ
الل رفضت  ق��د  كانت 

ع��ل��ي��ه��ا. ك��م��ا أّن م��ج��ل��س ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي 
ك����ان ق���د ج��ّم��د ج��م��ي��ع ال��ت��راخ��ي��ص ل��ل��ف��روع 
والجامعات في تشرين األول 2019"، محذرًا 
م���ن أن "ال��ت��غ��اض��ي ع���ن ذل����ك س����وف ُي��ح��ّت��م 

 

اللجوء إلى المراجع القضائّية المختّصة عماًل
بمبدأي المساواة وعدم التمييز المكّرَسين 

في الدستور".
ل������وّراق، "بتعيين  ال��ب��ي��ان، وف��ق��ًا  وط��ال��ب 
ال��ع��ال��ي والمضي  للتعليم  ع��ام أص��ي��ل  م��دي��ر 
���ٍة إس��ت��رات��ي��ج��ّي��ة ت����ؤدي إل��ى 

ّ
ق��دم��ًا ف���ي خ���ط

ال��م��م��ارس��ات واالت��ج��اه��ات الحديثة،  أف��ض��ل 
ال س��ّي��م��ا ق���ان���ون ض���م���ان ال����ج����ودة وق���ان���ون 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���رق���م���ّي ع���ن ُب����ع����د"، م��ش��ي��رًا ال��ى 
"ض��رورة التنسيق بين الحكومة والجامعات 
ف����ي وض�����ع م���ش���اري���ع ال���ق���وان���ي���ن وال�����ق�����رارات 
التي تفرضها  القيود  المالية من خالل رفع 
ال��م��ص��ارف ع��ل��ى ودائ�����ع ال��ج��ام��ع��ات، تحرير 
الخارجّية  والتحويالت  المصرفّية  العمليات 
ب���ال���ع���م���الت األج���ن���ب���ّي���ة ل��ت��غ��ط��ي��ة م��ص��اري��ف 

الجامعات التشغيلّية ومشترياتها المطلوبة 
وسواها،  العلمّي  البحث  ومراكز  للمختبرات 
الضامنة  المصرفّية  الكفاالت  جميع  وإلغاء 
واإلف���راج  الجديدة  االختصاصات  لتشغيل 
الوقت  ف��ي  ال��م��وج��ودة لديها  الكفاالت  ع��ن 

الراهن". 
رغ����م ه����ذا ال��م��ش��ه��د غ��ي��ر ال��م��ش��ج��ع، أك��د 
الوّراق، ردًا على سؤال، أن هذه المؤسسات 
"س���ت���ق���اوم وس��ت��ب��ق��ى ال����ى ج���ان���ب ش��ب��اب��ه��ا 

وأهاليهم في هذه الضائقة المالية". 
وف������ي دردش��������ة م����ع ال���ص���ح���اف���ي���ي���ن، أك���د 
ال���دك���ت���ور ف��ض��ل��و خ�����وري  ت��م��س��ك��ه ب���� "أم���ل 
اإلس���ت���م���رار رغ���م أن ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي بخطر 
ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة"، وق������ال: "ت���ع���ان���ي ال��ب��ل��دان 
ًا  بدء العالي  التعليم  في  أخطار  من  العربية 
فلبنان.  ال���ى فلسطين  ال��ع��راق وص����واًل  م��ن 
األميركية  الجامعة  أم���ل،  رس��ال��ة  ف��ي  ول��ك��ن 
تحظى بترتيب عالمي مشهود له من حيث 
تصنيفها من أفضل 220 جامعة في العالم 

من دون أي دعم من الدولة".
ولفت الى "أننا ال نطالب بدعم من الدولة، 
ب��ل ب��ح��م��اي��ة ح��ق��وق��ن��ا وم��ع��ام��ل��ت��ن��ا ب��اح��ت��رام"، 
مشيرًا الى "اننا نريدهم أن يبادروا بنقاش 
واضح وتام معنا قبل تغيير مسار منظومة 
التعليم العالي في لبنان... وعلى المعنيين 
مسار  على  يرتكز  الموضوع  أن  ي��درك��وا  أن 
وللجامعة  ل��ب��ن��ان،  ف��ي  الثقافية  المنظومة 

األميركية في لبنان رأي في هذا التوجه". 

rosette.fadel@annahar.com.lb

نداء وطني أكاديمي لتجّمع الجامعات الـ11 يف اليسوعية 
لتعيين مدير عام أصيل والتراجع عن مراسيم شّرعت فروعًا جامعية!

اللجان تبّنت اإلثراء غير املشروع واصطدمت بمادة "دستورية"

أعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بعد ترؤسه جلسة اللجان المشتركة، "تبّني 
قانون االثراء غير المشروع، باستثناء المادة 11 منه التي تتضمن فكرة إحالة او محاكمة 
 بالواجبات العامة كما اقرها او عّرفها قانون العقوبات، اي اهمال المال، اهدار 

ّ
الذي يخل

المال العام، مد اليد على المال العام، الرشوة، السرقة، والى ما هنالك من امور ال سمح الله 
من المسؤول". 

وأشار الى "اقرار المبدأ اآلتي: ان هذه المادة اذا سحبت النها تتعارض مع احكام الدستور، 
والسيما منها ما يتعلق بنص المادة 70 التي تلزم محاكمة الوزراء ورئيس الحكومة امام 

محاكم خاصة، او محاكمة فخامة رئيس البالد كائنا من كان في حال االخالل بالواجبات، 
ايضا النص الدستوري له محكمة خاصة وكذلك الحصانات الموجودة على النواب، على 
العسكريين، على القضاة والى ما هنالك من سلة كبيرة من الحصانات، كان رأي السادة 

النواب انه اذا اقر هذا القانون من دون هذه المادة، فكأنك أفرغته من مضمونه وال يكون 
له اي شأن على االطالق".

واوضح ان "هذا القانون سوف يعرض على الهيئة العامة وسيصار الى اصدار توصية، الننا 
في دورة استثنائية وال يحق لنا طلب تعديل الدستور اال من ضمن اطار معقد جدا".

وأقرت اللجان، وفقًا للفرزلي، خمسة مشاريع قوانين تتعلق ب�: اتفاق تنفيذي بين 
الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لالنشاء والتعمير لمشروع الطرق والعمالة، طلب 

الحكومة الموافقة على االنضمام الى االتفاق المشترك بشأن امان التصرف في الوقود 
ع عليه لبنان، إحداث محمية 

َّ
المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة الذي وق

طبيعية في جبل حرمون، الموافقة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاق الشركة االوروبية 
- المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية واالتحاد االوروبي.

كذلك ناقشت اللجان اقتراح قانون يتعلق بتغيير تجيير الشيك وتقصير مهلة عرضه على 
المصرف، وجرى تأليف لجنة فرعية برئاسة النائب سمير الجسر لمناقشة هذا الموضوع 

وإعداد تقرير بشأنه. 

روزيت فاضل 

بعد النداء الوطني لتجّمع الجامعات اإلحدى 
القديس يوسف،  ف��ي جامعة  أم��س  ع��ش��رة 
ال ب��د م��ن ال��ق��ول إن ه��ذا ال��ح��راك األكاديمي 
أعلن حال طوارىء في وجه "اغتيال" ممكن 

لمكانة التعليم العالي وجودته.
برمال  المقبلة  األك��ادي��م��ي��ة  السنة  ت��ن��ذر 
متحركة يرزح تحت وطأتها اللبنانيون وهذه 
الصروح األكاديمية العريقة التي رفع أمس 
رؤس��اؤه��ا ال��ص��وت عاليًا ض��د ه��ذا اإلن��ه��ي��ار، 
األب  يوسف  القديس  جامعة  رئيس  وه��م 
الجامعة  رئ��ي��س  ال��ي��س��وع��ي،  دك���اش  سليم 
ال��دك��ت��ور فضلو خ����وري، رئيس  األم��ي��رك��ي��ة 
ال���ج���ام���ع���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة األم���ي���رك���ي���ة ال���دك���ت���ور 
ال��روح القدس-  ج��وزف جبرا، رئيس جامعة 
الكسليك األب طالل هاشم، رئيس جامعة 
هايكازيان القس بول هايدوستيان، رئيس 
جالل  عمرو  الدكتور  العربية  بيروت  جامعة 
ال��دك��ت��ور  البلمند  ال���ع���دوي، رئ��ي��س ج��ام��ع��ة 
الحكمة األب  ال���وّراق، رئيس جامعة  الياس 
اإلسالمية  الجامعة  رئيسة  شلفون،  خليل 
ف��ي ل��ب��ن��ان ال��دك��ت��ورة دي��ن��ا ال��م��ول��ى، رئيس 
ال��ج��ام��ع��ة األن���ط���ون���ي���ة األب م��ي��ش��ال ج��ل��خ، 
ورئيس جامعة سيدة اللويزة األب بيار نجم. 
مجريات  الثالثة"  "العين  رص��دت  ما  وإذا 
هذا المؤتمر، فمن البديهي أن نرفع  جملة 
أس��ئ��ل��ة م��ح��ق��ة وض���روري���ة ال���ى وزي����ر التربية 
وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي ط���ارق ال��م��ج��ذوب، أهمها 
أس��ب��اب "كرسحة" عمل كل  ض���رورة معرفة 
العالي  التعليم  ومجلس  الفنية  اللجنة  م��ن 

منذ تسلمه مهماته الى اليوم. 
أب��������دى ب���ع���ض ال���ت���رب���وي���ي���ن ال���ح���اض���ري���ن 
العليا  اللجنة  اجتماع  ع��دم  م��ن  إستغرابهم 
الستشراف أوضاع التربية والتعليم العالي، 
والتي شكلها الوزير المجذوب بموجب قرار 
صادر في 8 حزيران الماضي، متسائلين عن 

دور اللجنة وجدواها. 
��رح��ت ت��س��اؤالت 

ُ
ف��ي ك��وال��ي��س ال��ل��ق��اء، ط

ع����دة ن��رف��ع��ه��ا أي��ض��ًا ال����ى وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة عن 
أس���ب���اب رف���ض���ه م�����رات ع����دة ت��ح��دي��د م��وع��د 
ل��إج��ت��م��اع م��ع ه���ذا ال��ت��ج��م��ع، رغ���م أن بعض 
رؤس����اء ال��ج��ام��ع��ات ال��ح��اض��ري��ن أك����دوا أم��س 

أنهم على تواصل معه.  
مما ال شك فيه أن تداعيات ما آلت إليه 
المجذوب  ال��وزي��ر  تبعاتها  يتحمل  ال  األم��ور 
ما  العالي  التعليم  ملفات  بعض  ألن  وح��ده 

ال��وزاري��ة.  مهماته  تسلمه  قبل  عالقة  زال��ت 
اللبنانية  الجامعة  ف���روع  م��رس��وم  إق���رار  لكن 
ف���ي ج��ل��س��ة مجلس  ال���دول���ي���ة دون س���واه���ا 
ال�����وزراء، ف��ي ب��داي��ة ال��ش��ه��ر ال���ج���اري، عكس 
ام��ت��ع��اض��ًا ف��اض��ح��ًا ل���دى ه���ذه ال��ج��ام��ع��ات من 
قرار إعتباطي لحكومة الرئيس حسان دياب 
التي لها "صيف وشتاء تحت سقف واحد". 
وف����ي ج��دي��د ال��ل��ق��اء ال����ذي ح��ض��ره ن��ق��ب��اء 
المهندسين  ن��ق��ي��ب  إع����الن  ال���ح���رة،  ال��م��ه��ن 
ال��ى مجلس شورى  ج��اد تابت تقديم طعن 
ال���دول���ة ض���د ق����رار أص�����دره م��ج��ل��س التعليم 
ف���روع  ب��ف��ت��ح  ف���ي آذار 2017 س��م��ح  ال��ع��ال��ي 
في  وص��ي��دا  طرابلس  ف��ي  هندسة  لكليات 
غياب نقيب المهندسين، أو بعدم دعوته، 

ما يجعل القرار غير قانوني. 
ل���ألب سليم  ال��ل��ق��اء، ك��ل��م��ة  ف��ي مستهل 
دكاش شدد فيها على "أننا رفعنا الصوت 
لإفراج عن مشاريع قوانين أخرى مثل ضمان 
ج����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي ال��ج��ام��ع��ّي وهيكلة 
ذلك  إث��ر  وتباحثنا  العالي،  التعليم  مديرّية 
في العالقة مع وزارة التربية والتعليم العالي 
وعن المعاناة التي نعانيها من جّراء تجميد 
عمل مجلس التعليم العالي واللجان الفنّية 

والمديرّية العاّمة للتعليم العالي..." .
ت���ه ل��ل��ب��ي��ان، ش����دد ال�������وّراق على  ف���ي ق���راء
الندية  والعالقة  المتكافئة  الشركة  "أهمية 
بين الجامعات ووزارة  التربية". وعدد جملة 
اللبنانية  الجامعة  نقاط مطلبية منها "إيالء 
اإله���ت���م���ام ال��������الزم". واأله�������م، وف���ق���ًا ل������وّراق، 
"ضرورة االلتزام بتطبيق النصوص المرعّية 
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ّ
المتعل  12/1/2018 ف��ي  ال��ص��ادر 

بمباشرة  اإلذن  وبمنح  بالترخيص  الخاّصة 
التدريس وتجديد االعتراف بالشهادات في 

مؤّسسات التعليم العالي الخاص". 
ول��ف��ت ال���ى أه��م��ي��ة "ال���رج���وع ال���ف���وري عن 

 

ً
ا فروًعا جامعّية

ً
المراسيم التي شّرعت حديث

الموافقة  الفنّية  جان 
ّ
الل رفضت  ق��د  كانت 

ع��ل��ي��ه��ا. ك��م��ا أّن م��ج��ل��س ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي 
ك����ان ق���د ج��ّم��د ج��م��ي��ع ال��ت��راخ��ي��ص ل��ل��ف��روع 
والجامعات في تشرين األول 2019"، محذرًا 
م���ن أن "ال��ت��غ��اض��ي ع���ن ذل����ك س����وف ُي��ح��ّت��م 

 

اللجوء إلى المراجع القضائّية المختّصة عماًل
بمبدأي المساواة وعدم التمييز المكّرَسين 

في الدستور".
ل������وّراق، "بتعيين  ال��ب��ي��ان، وف��ق��ًا  وط��ال��ب 
ال��ع��ال��ي والمضي  للتعليم  ع��ام أص��ي��ل  م��دي��ر 
���ٍة إس��ت��رات��ي��ج��ّي��ة ت����ؤدي إل��ى 

ّ
ق��دم��ًا ف���ي خ���ط

ال��م��م��ارس��ات واالت��ج��اه��ات الحديثة،  أف��ض��ل 
ال س��ّي��م��ا ق���ان���ون ض���م���ان ال����ج����ودة وق���ان���ون 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���رق���م���ّي ع���ن ُب����ع����د"، م��ش��ي��رًا ال��ى 
"ض��رورة التنسيق بين الحكومة والجامعات 
ف����ي وض�����ع م���ش���اري���ع ال���ق���وان���ي���ن وال�����ق�����رارات 
التي تفرضها  القيود  المالية من خالل رفع 
ال��م��ص��ارف ع��ل��ى ودائ�����ع ال��ج��ام��ع��ات، تحرير 
الخارجّية  والتحويالت  المصرفّية  العمليات 
ب���ال���ع���م���الت األج���ن���ب���ّي���ة ل��ت��غ��ط��ي��ة م��ص��اري��ف 

الجامعات التشغيلّية ومشترياتها المطلوبة 
وسواها،  العلمّي  البحث  ومراكز  للمختبرات 
الضامنة  المصرفّية  الكفاالت  جميع  وإلغاء 
واإلف���راج  الجديدة  االختصاصات  لتشغيل 
الوقت  ف��ي  ال��م��وج��ودة لديها  الكفاالت  ع��ن 

الراهن". 
رغ����م ه����ذا ال��م��ش��ه��د غ��ي��ر ال��م��ش��ج��ع، أك��د 
الوّراق، ردًا على سؤال، أن هذه المؤسسات 
"س���ت���ق���اوم وس��ت��ب��ق��ى ال����ى ج���ان���ب ش��ب��اب��ه��ا 

وأهاليهم في هذه الضائقة المالية". 
وف������ي دردش��������ة م����ع ال���ص���ح���اف���ي���ي���ن، أك���د 
ال���دك���ت���ور ف��ض��ل��و خ�����وري  ت��م��س��ك��ه ب���� "أم���ل 
اإلس���ت���م���رار رغ���م أن ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي بخطر 
ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة"، وق������ال: "ت���ع���ان���ي ال��ب��ل��دان 
ًا  بدء العالي  التعليم  في  أخطار  من  العربية 
فلبنان.  ال���ى فلسطين  ال��ع��راق وص����واًل  م��ن 
األميركية  الجامعة  أم���ل،  رس��ال��ة  ف��ي  ول��ك��ن 
تحظى بترتيب عالمي مشهود له من حيث 
تصنيفها من أفضل 220 جامعة في العالم 

من دون أي دعم من الدولة".
ولفت الى "أننا ال نطالب بدعم من الدولة، 
ب��ل ب��ح��م��اي��ة ح��ق��وق��ن��ا وم��ع��ام��ل��ت��ن��ا ب��اح��ت��رام"، 
مشيرًا الى "اننا نريدهم أن يبادروا بنقاش 
واضح وتام معنا قبل تغيير مسار منظومة 
التعليم العالي في لبنان... وعلى المعنيين 
مسار  على  يرتكز  الموضوع  أن  ي��درك��وا  أن 
وللجامعة  ل��ب��ن��ان،  ف��ي  الثقافية  المنظومة 

األميركية في لبنان رأي في هذا التوجه". 

rosette.fadel@annahar.com.lb

نداء وطني أكاديمي لتجّمع الجامعات الـ11 يف اليسوعية 
لتعيين مدير عام أصيل والتراجع عن مراسيم شّرعت فروعًا جامعية!

اللجان تبّنت اإلثراء غير املشروع واصطدمت بمادة "دستورية"

أعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بعد ترؤسه جلسة اللجان المشتركة، "تبّني 
قانون االثراء غير المشروع، باستثناء المادة 11 منه التي تتضمن فكرة إحالة او محاكمة 
 بالواجبات العامة كما اقرها او عّرفها قانون العقوبات، اي اهمال المال، اهدار 

ّ
الذي يخل

المال العام، مد اليد على المال العام، الرشوة، السرقة، والى ما هنالك من امور ال سمح الله 
من المسؤول". 

وأشار الى "اقرار المبدأ اآلتي: ان هذه المادة اذا سحبت النها تتعارض مع احكام الدستور، 
والسيما منها ما يتعلق بنص المادة 70 التي تلزم محاكمة الوزراء ورئيس الحكومة امام 

محاكم خاصة، او محاكمة فخامة رئيس البالد كائنا من كان في حال االخالل بالواجبات، 
ايضا النص الدستوري له محكمة خاصة وكذلك الحصانات الموجودة على النواب، على 
العسكريين، على القضاة والى ما هنالك من سلة كبيرة من الحصانات، كان رأي السادة 

النواب انه اذا اقر هذا القانون من دون هذه المادة، فكأنك أفرغته من مضمونه وال يكون 
له اي شأن على االطالق".

واوضح ان "هذا القانون سوف يعرض على الهيئة العامة وسيصار الى اصدار توصية، الننا 
في دورة استثنائية وال يحق لنا طلب تعديل الدستور اال من ضمن اطار معقد جدا".

وأقرت اللجان، وفقًا للفرزلي، خمسة مشاريع قوانين تتعلق ب�: اتفاق تنفيذي بين 
الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لالنشاء والتعمير لمشروع الطرق والعمالة، طلب 

الحكومة الموافقة على االنضمام الى االتفاق المشترك بشأن امان التصرف في الوقود 
ع عليه لبنان، إحداث محمية 

َّ
المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة الذي وق

طبيعية في جبل حرمون، الموافقة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاق الشركة االوروبية 
- المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية واالتحاد االوروبي.

كذلك ناقشت اللجان اقتراح قانون يتعلق بتغيير تجيير الشيك وتقصير مهلة عرضه على 
المصرف، وجرى تأليف لجنة فرعية برئاسة النائب سمير الجسر لمناقشة هذا الموضوع 

وإعداد تقرير بشأنه. 

روزيت فاضل 

بعد النداء الوطني لتجّمع الجامعات اإلحدى 
القديس يوسف،  ف��ي جامعة  أم��س  ع��ش��رة 
ال ب��د م��ن ال��ق��ول إن ه��ذا ال��ح��راك األكاديمي 
أعلن حال طوارىء في وجه "اغتيال" ممكن 

لمكانة التعليم العالي وجودته.
برمال  المقبلة  األك��ادي��م��ي��ة  السنة  ت��ن��ذر 
متحركة يرزح تحت وطأتها اللبنانيون وهذه 
الصروح األكاديمية العريقة التي رفع أمس 
رؤس��اؤه��ا ال��ص��وت عاليًا ض��د ه��ذا اإلن��ه��ي��ار، 
األب  يوسف  القديس  جامعة  رئيس  وه��م 
الجامعة  رئ��ي��س  ال��ي��س��وع��ي،  دك���اش  سليم 
ال��دك��ت��ور فضلو خ����وري، رئيس  األم��ي��رك��ي��ة 
ال���ج���ام���ع���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة األم���ي���رك���ي���ة ال���دك���ت���ور 
ال��روح القدس-  ج��وزف جبرا، رئيس جامعة 
الكسليك األب طالل هاشم، رئيس جامعة 
هايكازيان القس بول هايدوستيان، رئيس 
جالل  عمرو  الدكتور  العربية  بيروت  جامعة 
ال��دك��ت��ور  البلمند  ال���ع���دوي، رئ��ي��س ج��ام��ع��ة 
الحكمة األب  ال���وّراق، رئيس جامعة  الياس 
اإلسالمية  الجامعة  رئيسة  شلفون،  خليل 
ف��ي ل��ب��ن��ان ال��دك��ت��ورة دي��ن��ا ال��م��ول��ى، رئيس 
ال��ج��ام��ع��ة األن���ط���ون���ي���ة األب م��ي��ش��ال ج��ل��خ، 
ورئيس جامعة سيدة اللويزة األب بيار نجم. 
مجريات  الثالثة"  "العين  رص��دت  ما  وإذا 
هذا المؤتمر، فمن البديهي أن نرفع  جملة 
أس��ئ��ل��ة م��ح��ق��ة وض���روري���ة ال���ى وزي����ر التربية 
وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي ط���ارق ال��م��ج��ذوب، أهمها 
أس��ب��اب "كرسحة" عمل كل  ض���رورة معرفة 
العالي  التعليم  ومجلس  الفنية  اللجنة  م��ن 

منذ تسلمه مهماته الى اليوم. 
أب��������دى ب���ع���ض ال���ت���رب���وي���ي���ن ال���ح���اض���ري���ن 
العليا  اللجنة  اجتماع  ع��دم  م��ن  إستغرابهم 
الستشراف أوضاع التربية والتعليم العالي، 
والتي شكلها الوزير المجذوب بموجب قرار 
صادر في 8 حزيران الماضي، متسائلين عن 

دور اللجنة وجدواها. 
��رح��ت ت��س��اؤالت 

ُ
ف��ي ك��وال��ي��س ال��ل��ق��اء، ط

ع����دة ن��رف��ع��ه��ا أي��ض��ًا ال����ى وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة عن 
أس���ب���اب رف���ض���ه م�����رات ع����دة ت��ح��دي��د م��وع��د 
ل��إج��ت��م��اع م��ع ه���ذا ال��ت��ج��م��ع، رغ���م أن بعض 
رؤس����اء ال��ج��ام��ع��ات ال��ح��اض��ري��ن أك����دوا أم��س 

أنهم على تواصل معه.  
مما ال شك فيه أن تداعيات ما آلت إليه 
المجذوب  ال��وزي��ر  تبعاتها  يتحمل  ال  األم��ور 
ما  العالي  التعليم  ملفات  بعض  ألن  وح��ده 

ال��وزاري��ة.  مهماته  تسلمه  قبل  عالقة  زال��ت 
اللبنانية  الجامعة  ف���روع  م��رس��وم  إق���رار  لكن 
ف���ي ج��ل��س��ة مجلس  ال���دول���ي���ة دون س���واه���ا 
ال�����وزراء، ف��ي ب��داي��ة ال��ش��ه��ر ال���ج���اري، عكس 
ام��ت��ع��اض��ًا ف��اض��ح��ًا ل���دى ه���ذه ال��ج��ام��ع��ات من 
قرار إعتباطي لحكومة الرئيس حسان دياب 
التي لها "صيف وشتاء تحت سقف واحد". 
وف����ي ج��دي��د ال��ل��ق��اء ال����ذي ح��ض��ره ن��ق��ب��اء 
المهندسين  ن��ق��ي��ب  إع����الن  ال���ح���رة،  ال��م��ه��ن 
ال��ى مجلس شورى  ج��اد تابت تقديم طعن 
ال���دول���ة ض���د ق����رار أص�����دره م��ج��ل��س التعليم 
ف���روع  ب��ف��ت��ح  ف���ي آذار 2017 س��م��ح  ال��ع��ال��ي 
في  وص��ي��دا  طرابلس  ف��ي  هندسة  لكليات 
غياب نقيب المهندسين، أو بعدم دعوته، 

ما يجعل القرار غير قانوني. 
ل���ألب سليم  ال��ل��ق��اء، ك��ل��م��ة  ف��ي مستهل 
دكاش شدد فيها على "أننا رفعنا الصوت 
لإفراج عن مشاريع قوانين أخرى مثل ضمان 
ج����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي ال��ج��ام��ع��ّي وهيكلة 
ذلك  إث��ر  وتباحثنا  العالي،  التعليم  مديرّية 
في العالقة مع وزارة التربية والتعليم العالي 
وعن المعاناة التي نعانيها من جّراء تجميد 
عمل مجلس التعليم العالي واللجان الفنّية 

والمديرّية العاّمة للتعليم العالي..." .
ت���ه ل��ل��ب��ي��ان، ش����دد ال�������وّراق على  ف���ي ق���راء
الندية  والعالقة  المتكافئة  الشركة  "أهمية 
بين الجامعات ووزارة  التربية". وعدد جملة 
اللبنانية  الجامعة  نقاط مطلبية منها "إيالء 
اإله���ت���م���ام ال��������الزم". واأله�������م، وف���ق���ًا ل������وّراق، 
"ضرورة االلتزام بتطبيق النصوص المرعّية 
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ّ
المتعل  12/1/2018 ف��ي  ال��ص��ادر 

بمباشرة  اإلذن  وبمنح  بالترخيص  الخاّصة 
التدريس وتجديد االعتراف بالشهادات في 

مؤّسسات التعليم العالي الخاص". 
ول��ف��ت ال���ى أه��م��ي��ة "ال���رج���وع ال���ف���وري عن 

 

ً
ا فروًعا جامعّية

ً
المراسيم التي شّرعت حديث

الموافقة  الفنّية  جان 
ّ
الل رفضت  ق��د  كانت 

ع��ل��ي��ه��ا. ك��م��ا أّن م��ج��ل��س ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي 
ك����ان ق���د ج��ّم��د ج��م��ي��ع ال��ت��راخ��ي��ص ل��ل��ف��روع 
والجامعات في تشرين األول 2019"، محذرًا 
م���ن أن "ال��ت��غ��اض��ي ع���ن ذل����ك س����وف ُي��ح��ّت��م 

 

اللجوء إلى المراجع القضائّية المختّصة عماًل
بمبدأي المساواة وعدم التمييز المكّرَسين 

في الدستور".
ل������وّراق، "بتعيين  ال��ب��ي��ان، وف��ق��ًا  وط��ال��ب 
ال��ع��ال��ي والمضي  للتعليم  ع��ام أص��ي��ل  م��دي��ر 
���ٍة إس��ت��رات��ي��ج��ّي��ة ت����ؤدي إل��ى 

ّ
ق��دم��ًا ف���ي خ���ط

ال��م��م��ارس��ات واالت��ج��اه��ات الحديثة،  أف��ض��ل 
ال س��ّي��م��ا ق���ان���ون ض���م���ان ال����ج����ودة وق���ان���ون 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���رق���م���ّي ع���ن ُب����ع����د"، م��ش��ي��رًا ال��ى 
"ض��رورة التنسيق بين الحكومة والجامعات 
ف����ي وض�����ع م���ش���اري���ع ال���ق���وان���ي���ن وال�����ق�����رارات 
التي تفرضها  القيود  المالية من خالل رفع 
ال��م��ص��ارف ع��ل��ى ودائ�����ع ال��ج��ام��ع��ات، تحرير 
الخارجّية  والتحويالت  المصرفّية  العمليات 
ب���ال���ع���م���الت األج���ن���ب���ّي���ة ل��ت��غ��ط��ي��ة م��ص��اري��ف 

الجامعات التشغيلّية ومشترياتها المطلوبة 
وسواها،  العلمّي  البحث  ومراكز  للمختبرات 
الضامنة  المصرفّية  الكفاالت  جميع  وإلغاء 
واإلف���راج  الجديدة  االختصاصات  لتشغيل 
الوقت  ف��ي  ال��م��وج��ودة لديها  الكفاالت  ع��ن 

الراهن". 
رغ����م ه����ذا ال��م��ش��ه��د غ��ي��ر ال��م��ش��ج��ع، أك��د 
الوّراق، ردًا على سؤال، أن هذه المؤسسات 
"س���ت���ق���اوم وس��ت��ب��ق��ى ال����ى ج���ان���ب ش��ب��اب��ه��ا 

وأهاليهم في هذه الضائقة المالية". 
وف������ي دردش��������ة م����ع ال���ص���ح���اف���ي���ي���ن، أك���د 
ال���دك���ت���ور ف��ض��ل��و خ�����وري  ت��م��س��ك��ه ب���� "أم���ل 
اإلس���ت���م���رار رغ���م أن ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي بخطر 
ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة"، وق������ال: "ت���ع���ان���ي ال��ب��ل��دان 
ًا  بدء العالي  التعليم  في  أخطار  من  العربية 
فلبنان.  ال���ى فلسطين  ال��ع��راق وص����واًل  م��ن 
األميركية  الجامعة  أم���ل،  رس��ال��ة  ف��ي  ول��ك��ن 
تحظى بترتيب عالمي مشهود له من حيث 
تصنيفها من أفضل 220 جامعة في العالم 

من دون أي دعم من الدولة".
ولفت الى "أننا ال نطالب بدعم من الدولة، 
ب��ل ب��ح��م��اي��ة ح��ق��وق��ن��ا وم��ع��ام��ل��ت��ن��ا ب��اح��ت��رام"، 
مشيرًا الى "اننا نريدهم أن يبادروا بنقاش 
واضح وتام معنا قبل تغيير مسار منظومة 
التعليم العالي في لبنان... وعلى المعنيين 
مسار  على  يرتكز  الموضوع  أن  ي��درك��وا  أن 
وللجامعة  ل��ب��ن��ان،  ف��ي  الثقافية  المنظومة 

األميركية في لبنان رأي في هذا التوجه". 

rosette.fadel@annahar.com.lb

نداء وطني أكاديمي لتجّمع الجامعات الـ11 يف اليسوعية 
لتعيين مدير عام أصيل والتراجع عن مراسيم شّرعت فروعًا جامعية!
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