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تحقيق
رابطة أساتذة الجامعة
بعد انتفاضة أساتذة الثانوي الستعادة موقعهم
الوظيفي ،تنفذ َّ
َ
اللبنانية ،اليوم ،إضرابًا تحذيريًا «إصالحيًا» .لكن ثمة من يخشى أن تدجن القوى املؤتلفة في
الرابطة ،فتكتفي بالتحذير وال تواجه السلطة

أساتذة «اللبنانية» في بيوتهم
ال لجامعة تسير «على التساهيل»
فاتن الحاج
ال أحد يعرف كيف تسير شؤون الجامعة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف ��ي ال �س �ن��وات األخ � �ي ��رة .ربما
يحصل ذلك بفضل العناية اإللهية ،وربما
كانت أقدامها ال تزال على األرض «بحكم
األمر ال يحدث ـــــ بالتأكيد
الجاذبية» ،لكن
اّ
ـــــ ب�ق��وة ال�ق��ان��ون ،وإل فما ال��ذي يفسر أن
ت�ب�ق��ى أك �ب��ر م��ؤس�س��ة ج��ام�ع�ي��ة ف��ي لبنان
 5س �ن��وات م��ن دون مجلس ج��ام�ع��ة؟ هذا
امل�ج�ل��س ق��وام��ه ع �م��داء أص�ي�ل��ون وممثلو
أساتذة ،ومن املفروض أنه هو الذي يدير
ش��ؤون�ه��ا األك��ادي�م�ي��ة واإلداري � ��ة واملالية،
فكيف تمشي األمور بدونه؟
وتعيني العمداء أصبح مطلبًا .تصوروا.
وه� ��و ي ��أت ��ي ف ��ي م �ق��دم��ة م �ط��ال��ب الهيئة
التنفيذية لرابطة األساتذة املتفرغني في
ال�ج��ام�ع��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ال �ت��ي ت�ن�ف��ذ إضرابًا
تحذيريًا ،اليوم ،يشارك فيه نحو  3آالف
أستاذ في املالك والتفرغ والتعاقد ،حسب
املنظمني.
ف��ي امل �ب��دأ ،ي �ك��اد أه ��ل ال�ج��ام�ع��ة يجمعون
على أن��ه ال ت�ط��ور ملؤسستهم بمعزل عن
استقاللية ي��وف��ره��ا مجلس ع�م��داء يرسم
س �ي��اس �ت �ه��ا ال� �ع ��ام ��ة .ت �م ��ام ��ًا ك �م ��ا يرسم
مجلس ال� ��وزراء س�ي��اس��ة ال� ّ�دول��ة .ومعظم
ه��ؤالء متفقون أيضًا على أن رب��ط تعيني
ال �ع �م��داء ب��ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات اإلداري � � ��ة األخرى
مرفوض باملطلق ،فالجامعة هي مؤسسة
م�س�ت�ق�ل��ة إداري � � ��ًا وم��ال �ي��ًا ع ��ن مؤسسات
ال ��دول ��ة م��ع أن �ه��ا ت�ت�ب��ع ل �ه��ا .ل�ك��ن أساتذة
«واق �ع �ي�ي�ن» ي�ع�ل�م��ون أن ال�ج��ام�ع��ة ليست
أب� � �دًا ف ��ي أول� ��وي� ��ات ال �س �ل �ط��ة السياسية،
يتشككون في أن يحدث تعيني  19عميدًا
دفعة واحدة في املدى القريب ،رغم صدور
معظم الترشيحات ع��ن مجالس ًالكليات
التي ،في ما يبدو ،ستنتظر طويال لتأخذ

قسمة على  35أو تمديد لـ68
نفى وزي��ر التربية د .حسن منيمنة ،في
ات� �ص ��ال م ��ع «األخ � �ب� ��ار» أن ي �ك��ون تعيني
ال� �ع� �م ��داء م��رت �ب �ط��ًا ب��ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات اإلدارية
األخرى .وأشار إلى «أننا نسير في تطبيق
ّ
آلية التعيني وف��ق القانون ،إذ رشحت كل
كلية  5أسماء رفعت إل��ى رئيس الجامعة
ال ��ذي ي�خ�ت��ار م�ن�ه��ا ث�لاث��ة أس �م��اء ق�ب��ل أن
ي��رف�ع�ه��ا إل��ى وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة ل�ي�خ�ت��ار منها
واحدًا ويرفعه إلى مجلس الوزراء من دون
أي عرقلة» .وبالنسبة إلى املطالب األخرى،
ّ
أكد منيمنة أنها مستقلة عن ملف تعيني
العمداء ،ما عدا دخول األساتذة املتعاقدين
إلى التفرغ ،فهذا امللف يحتاج إلى موافقة
ع �م��داء أص �ي �ل�ين .وع ��ن دخ ��ول األساتذة
املتفرغني إلى مالك الجامعة ،أوضح الوزير
ّ
أن ��ه سيتسلم ه��ذي��ن ال �ي��وم�ين م��ن رئيس
الجامعة ملفات األس��ات��ذة ،بعد استكمال

ّ
ال�ن��واق��ص .ك��ذل��ك ،إن دراس��ة ق��ان��ون جديد
ل �ل �ج��ام �ع��ة س �ت �ع ��ال ��ج ،ب �ح �س��ب منيمنة،
اللغط ال�ح��اص��ل ب�ش��أن معاهد الدكتوراه
وت�ض��ارب الصالحيات م��ع الكليات .وفي
احتساب امل�ع��اش التقاعدي ،رف��ع منيمنة
إلى مجلس ال��وزراء ،مشروع القسمة على
 35وس� ُ�ي �خ �ت��ار أح ��د ال �خ �ي��اري��ن :إم ��ا هذا
املشروع ،وإما تمديد سن الخدمة إلى .68

مجراها الطبيعي إلى وزي��ر التربية ومن
ثم إلى مجلس الوزراء إلقرارها.
وفي االنتظار ،هل يحق اّلرئيس الجامعة
ووزي� ��ر ال��وص��اي��ة أن ي �ح�ّل� م �ك��ان مجلس
الجامعة في كل القضايا؟ يقول د .وسيم
عضو التجمع الوطني ألساتذة
حجازيّ ،
اللبنانية ،إن ه��ذا م��ا يحصل ع��رف��ًا ،لكن

القانون ال ينص على ذلك ،ويقوم الرئيس
وال��وزي��ر ب �ه��ذا ال� ��دور ف�ق��ط لتسيير أمور
ال�ج��ام�ع��ة ب�غ�ي��اب مجلسها ،امل�ف�ت��رض أن
يكون قصيرًا .واألساتذة ،بحسب حجازي،
م� ّس�ت��اؤون لتغييب ال�ق��ان��ون ،وخصوصًا
«أن رابطتهم تبدو غير جادة في املطالبة
بحقوقهم» .ويسأل« :م��اذا بعد التحذير؟

ّ
 ...وولدت في بعلبك
بعلبك ــ علي يزبك
كانت رجاء ناصر الدين ( 28عامًا) تعاني
م� �خ ��اض والدة م �ب �ك ��رة ن �ت �ي �ج��ة ارتفاع
ف � ��ي ض� �غ ��ط ال� � � � ��دم ،ح �ي��ن رف � �ض� ��ت تسعة
مستشفيات في بيروت استقبالها بحجة
ع��دم توافر الحاضنات لتوائمها الثالثة.
وبعد ف�ق��دان األم��ل ،ق��رر زوج�ه��ا املخاطرة
ونقلها إلى مستشفى دار األمل في بعلبك
ال � ��ذي واف � ��ق ع �ل��ى إس �ع��اف �ه��ا ،وأخضعت
م �ب��اش��رة ل�ع�م�ل�ي��ة ق�ي�ص��ري��ة ن��اج �ح��ة .أما
ال �ت��وائ��م ال�ث�لاث��ة ت��وف�ي��ق وس��اج��د وجواد
فهم في حالة جيدة ويخضعون للمتابعة
الدقيقة ،إذ يحتاجون إلى قرابة الشهرين
ف ��ي ال �ح��اض �ن��ات ل �ي �خ��رج��وا ب �ع��ده��ا إلى
حضن وال��دت�ه��م ،بحسب مدير مستشفى
دار األمل ،ركان عالم ،الذي تعهد مواصلة
ع�لاج�ه��م ع�ل��ى ن�ف�ق��ة وزارة ال�ص�ح��ة حتى
ي �خ��رج��وا ب �س�ل�ام .وف ��ي ال �ت �ف��اص �ي��ل التي
ت��روي �ه��ا رج� � ��اء ،أن �ه��ا ف��وج �ئ��ت بمخاض
والدة وه� ��ي ف ��ي ب ��داي ��ة ال ً�ش �ه��ر السابع،
فانتقلت ،عند العاشرة ليال ،من القماطية
ـــــ ق�ض��اء ع��ال�ي��ه ح�ي��ث تسكن إل��ى بيروت
متنقلة بني املستشفيات ،إال أن أيًا منها لم
يستقبلها ،ألنها غير مسجلة في الضمان
االج �ت �م��اع��ي ،و ًت�ت�ع��ال��ج ع�ل��ى ن�ف�ق��ة وزارة
ال �ص �ح��ة ،ف �ض�لا ع��ن أن ت��وائ�م�ه��ا الثالثة

يحتاجون إلى املكوث في الحاضنات أكثر
من شهرين مع رعاية خاصة ،ل��ذا ك��ان رد
املستشفيات« :نستطيع استقبال األم فقط
دون األط�ف��ال» .هنا عاشت رج��اء لحظات
صعبة م��ن املفاضلة «ب�ين روح��ي وحياة
أطفالي الذين انتظرتهم لسنوات عدة قبل
أن أج ��ري عملية تخصيب اصطناعية»،
إلى أن أتى الفرج مع موافقة مستشفى دار
األم��ل ف��ي بعلبك على إدخ��ال��ي بعد رحلة
بالسيارة امتدت أكثر من ساعتني ،حيث
بعلبك عند السادسة صباحًا».
وصلنا إلى ّ
وعلمت رجاء أنها أصيبت بمرض يعرف
باالنسمام الحملي.
ّ
فيصب
أما زوج رجاء يوسف ناصر الدين
ج ��ام غ�ض�ب��ه ع �ل��ى امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال �ت��ي لم
ت�س�ت�ق�ب��ل زوج� �ت ��ه وه� ��ي ف ��ي ح� ��ال حرجة
جدًا .ويقول« :أنا أعمل في ّ
صب الباطون،
وليس في مقدوري أن أسدد كلفة الوالدة
والعملية والحاضنة ،لذا فإنني أضع هذا
األم ��ر ب�ع�ه��دة وزي ��ر ال�ص�ح��ة محمد جواد
خ�ل�ي�ف��ة ال ��ذي س�م�ع�ن��ا أن ��ه أوق ��ف التعاقد
أخيرًا في بيروت مع مستشفيات امتنعت
عن استقبال مريض في حال حرجة».
واليوم ينتظر الوالدان بفارغ الصبر ّ
ضم
توائمهما الثالثة إلى حضنيهما الدافئني،
«والله بعني على تحمل كلفة إطعام ثالثة
أطفال دفعة واحدة» ،يقول يوسف.

هل الرابطة مستعدة بتركيبتها الحالية
لكونها تضم
ملواجهة السلطة السياسية ّ
كل القوى في هذه السلطة ،أم أنها تتحرك
من باب رفع العتب؟».
ع �ض��و ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل � ّ�راب �ط ��ة ،د.
ش � ��رب � ��ل ك � � �ف� � ��وري ،ي � ��ؤك � ��د «أن تحركنا
إص�ل�اح ��ي ب��ام �ت �ي��از ،ف �م��ا ن �ط��ال��ب ب ��ه هو

ع ��ودة ال��دي�م��وق��راط�ي��ة م��ن خ�ل�ال املجالس
األك��ادي �م �ي��ة إل ��ى ال �ج��ام �ع��ة ق �ب��ل املطالب
امل��ادي��ة ،وإن ك��ان من حقنا زي��ادة الرواتب
ل� �ت� �ع ��زي ��ز ال � ��وض � ��ع ال ��وظ� �ي� �ف ��ي لألستاذ
ال �ج��ام �ع��ي وخ �ص��وص �ي �ت��ه ال �ت��ي أق� ��ر بها
الرئيس الراحل رفيق الحريري» .ويقول:
«الرابطة جادة و«مش عم تمزح» وتنتظر

عاصفة «الثورة» تجتاح صيدا
على
فكرة
أوقف وزير الصحة العامة د.
محمد جواد خليفة ،في نهاية
شباط املاضي ،تعاقد الوزارة مع 6
مستشفيات في منطقة الضاحية
الجنوبية ،بسبب رفضها استقبال
امرأة حامل إلجراء عملية والدة ،علمًا
ّ
بأن الدولة وضعت ملستشفيات
هذه املنطقة موازنة مالية تقدر
بـ 24مليار ليرة لبنانية .وأشار
ّ
خليفة ،في حديث صحافي ،إلى أنه
لم يتلق أي مراجعة من مسؤولي هذه
املستشفيات ،وهو لن يتصل بهم
ويكاشفهم باإلجراءات التي اتخذتها
الوزارة كمرحلة أولى وستتبعها
إجراءات أكثر صرامة.

خالد الغربي
ال� �ع ��اص� �ف ��ة ال � �ه� ��وج� ��اء ت� �ج� �ت ��اح الشارع
ال �ص �ي��داوي .ال�ع��اص�ف��ة ه�ن��ا ل�ي�س��ت مطرًا
وال رع �دًا ،بل هي من ن��وع آخ��ر :من النوع
ال� �ث ��وري ،ت��زام �ن��ت م��ع ال ��ذك ��رى الخامسة
وال �ع �ش��ري��ن ل �ت �ح��ري��ر ص� �ي ��دا .ف �م �ن��ذ أيام
ٍ
�رت ف � ��ي ب � �ع ��ض شوارع
ت� �ق ��ري� �ب ��ًا ان � �ت � �ش� � ُ ّ
امل��دي�ن��ة ك�ت��اب��ات خ��ط��ت ب��ال�ي��د ،وتضمنت
شعارات ثورية تشبه ما كانت عليه تلك
ال�ش�ع��ارات ف��ي سبعينيات ال�ق��رن املاضي
وث �م��ان �ي �ن �ي��ات��ه .ول� ��م ي � ّ
�ذي �ل ��وا شعاراتهم
ب �ت��واق �ي �ع �ه��م ،ت� ��ارك�ي��ن ال� �ع� �ن ��ان للخيال
ّ
لتكهن هوياتهم ،لكنها ش�ع��ارات توحي
بـ«شيوعية م��ا» ،كما ي�ق��ول أح��ده��م .ففي
إحدى زوايا الشارع ،نشاهد شعار «ثائر
ومطرقة
ملنجل
ح��ار يأكل ال�ن��ار» ُ،ورسمًا
ٍ
ٍ
ب��ال�ل��ون األس ��ود ك�ت��ب بجانبه «العاصفة
�ان آخ ��ر ثمة
ال �ث��وري��ة ال �ه ��وج ��اء» .ف��ي م �ك� ٍ
«إع�ص��ار ث ��وري» وب��ال�ل��ون األس ��ود أيضًا.
وتنوعت الدعوات في هذه الشعارات بني
ال�ن� ّص��ح االج�ت�م��اع��ي ل�ل�م��واط��ن وتحذيره
ب� � � ��أن «م� � ��ن اش� � � �ت � � ��راه ..ب � ��اع � ��ه» ،لتخلص
بعضها إلى نتيجة مفادها «رفض شراء
ال��ذم��م وال �ض �م��ائ��ر رف �ض��ًا م �ط �ل �ق��ًا» ،وإلى
«االش �ت��راك �ي��ة ض � ��رورة ل�ت�ح�ق�ي��ق العدالة
االج�ت�م��اع�ي��ة وامل� �س ��اواة ألن��ه ال ي �ج��وز أن

ت �ك ��ون امل� �ع ��ادل ��ة ال �ق��ائ � ّم��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان :كل
غني يساوي ح��ارة معترين» ،وإم��ا دعوة
ل�ج�م��ول «ال �ت��ي ُوج ��دت ل�ت�ن�ت�ص��ر» ،والتي
حظيت بنصيب واف ��ر م��ن ال�ك�ت��اب��اتّ .أما
قمة «التوهج الثوري» في تلك الشعارات
وال �ك �ت ��اب ��ات امل �خ �ط��وط��ة ف �ه��ي «شيوعي
 +ن��اص��ري = ال �ث��ورة ال �ق��ادم��ة ..ال��وط��ن أو
امل� � ��وت» .ل �ك��ن ،ح �ت��ى ه �ن��ا «ال� �ث ��ائ ��رون» لم
يتفقوا على دع��وة واح��دة ،ف��واح��دة تدعو
تدعو إلى
إلى «القومية العربية» ،وأخرى
ّ
«األم �م �ي��ة» ،وث��ال�ث��ة إل��ى ال �ث��ورة ،ل�ك��ن أحد
الشعارات املرفوعة يجيب بشكل أو بآخر
ع��ن ه ��ذه ال �ت �س��اؤالت ف��ي ع ��دم التجانس
الشعار «ي��ا ث��وار لبنان
ال�ف�ك��ري ،إذ يقول
ّ
ّ
إلى أي عقيدة انتميتم اتحدوا».
ه ��ل ه ��ي ن��وس�ت��ال�ج�ي��ا إل ��ى زم ��ن ك ��ان فيه
ل �ل �ش �ع��ارات ال� �ث ��وري ��ة م �ع �ن��ى ومضمون؟
ن � �س ��أل أح � ��د ال� ��ذي� ��ن ش � ��ارك � ��وا ف� ��ي كتابة
ه� ��ذه ال� �ش� �ع ��ارات ع �ل��ى ال � �ج� ��دران ّف ��ي زمن
السبعينيات ،علي وهبي ،فيرد بأن «الزمن
ل��م يتغير ف��ي مضمونه ،ف�ه��ذه الشعارات
ل��م تتأثر ول��ن تتغير طاملا أن ال�ص��راع مع
والصهيونية ما زال مفتوحًا
الرأسمالية
ّ
ع �ل��ى م �ص��اري �ع��ه» .ي �ح��ن و ّه �ب��ي إل � ً�ى أيام
الكتابة على ال �ج��دران ،فيعلق ق��ائ�لا وهو
ينظر إلى أحد الشعارات «شو بدك ،الكتابة
على الجدران أحلى وسيلة ،كانت أيام».

