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مندوبو «اللبنانية» :نحو رابطة تخرمش؟
فاتن الحاج
ل � ��م ي �س �ب ��ق أن اج� �ت� �م ��ع ه� � ��ذا ال � �ع � ��دد من
م�ن��دوب��ي راب �ط��ة األس��ات��ذة امل�ت�ف��رغ�ين في
الجامعة اللبنانية ملناقشة برنامج الهيئة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ب �ش��أن ال ��دف ��اع ع ��ن الجامعة
ومصالح أساتذتها .النصاب اكتمل ،للمرة
األولى ،في جلسة «بمن حضر» ،بمشاركة
نحو  90مندوبًا من أص��ل  .153أم��ا اليوم
الطويل الذي استمر من  10صباحًا حتى
 6م� �س � ً
�اء ف �ع �ك��س ره � ��ان امل� �ن ��دوب�ي�ن على
ومساءلة
مجلسهم في الضغط النقابي
ّ
الهيئة التنفيذية .وب��دا من امل��داخ�لات أن
ه��ؤالء لن يكتفوا بما كان يحصل سابقًا
أي ت �ف��وي��ض ال�ه�ي�ئ��ة م�ت��اب�ع��ة قضاياهم
ّوال�ص�ي�غ��ة ال �ت��ي ت��راه��ا ه��ي م�ن��اس�ب��ة .بل
إن البعض ذهب إلى حد رفض البرنامج
املقدم من الهيئة لكونه ال يصلح أن يكون
مشروعًا مطلبيًا .ي��راه��ن امل�ن��دوب��ون على
ف��رض أول��وي��ات تجمع األس��ات��ذة حولها
باالعتصام وال
وخطة تحرك ميدانية تبدأ
ّ
تنتهي باإلضراب املفتوح ،بعدما ملوا من
رابطة تميل إلى التناغم مع السلطة على
حساب حقوق األساتذة .هذا التوجه ّ
عبر
عنه أكثر من مندوب ،وقال رئيس مجلس
املندوبني وسيم حجازي« :لقد بلغ العمل
ّ
ال �ن �ق��اب��ي ف ��ي ال ��راب �ط ��ة ح � ��دًا م ��ن التردي
أص �ب �ح��ت م �ع��ه ع� ��روض ال�س�ل�ط��ة مطالب
لنا» .ومن أمثلة ذلك ،برأيه ،موافقة الهيئة
التقاعدي
على مشروع احتساب املعاش
ً
سنوات بدال من
على أساس زيادة خمس
ُ
مشروع القسمة على  30ال��ذي نسف بعد
نضال استمر  11سنة.
ح �ج��ازي اف �ت �ت��ح ال�ج�ل�س��ة ب�ت��أك�ي��د إعادة
إن� �ت ��اج ال� �ق ��رار ال ��داخ� �ل ��ي ،وال �ت �م �ي �ي��ز بني

ُ
يشير إل��ى ال�ط��اح��ون��ة ال�ت��ي ع�ق��د بالقرب
م�ن�ه��ا م��ؤت�م��ر ال�ح�ج�ي��ر ،ف��ي ت�ل��ك الفترة،
ب ��دع ��وة م ��ن ال �س �ي��د ع �ب��د ال �ح �س�ين شرف
ال��دي��ن ،وأع �ل��ن ف�ي��ه «وج �ه��اء» ج�ب��ل عامل
تأييدهم لقيام الدولة العربية في دمشق،
بزعامة امللك فيصل.
تآخى أبو علي مع األرض ووطدت األيام
عالقتهماُ .حفظ بترابها وهوائها ومائها،
ف��أك �س �ب �ت��ه ع �ن��اص��ره��ا ال �ت �ص��دي لعسف
االحتالل وعمالئه ،حني منعوه من زراعة
العالقة مع املحتل اإلسرائيلي،
أرضه .في ً
لم يجد بديال من املغامرة ،محافظًا على
عالقة طيبة مع «قوات الطوارئ الدولية».
ي ��روي أن اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين ح�ين اصطدموا
بعناده ،رغم محاوالت ترهيبه وترغيبه،
ّ
«السيئ الذكر ،العميل
قرروا تصفيته ،عبر
حسني عبد النبي» .ويروي أن األخير كمن
ل��ه م��ع م�ج�م��وع��ة م��ن ال �ع �م�ل�اء ،ح�ي�ن كان
ّ
يهم بالدخول إل��ى بستانه ،برفقة أوالده
وب �ن��ات��ه ،ب�م��واك�ب��ة ج �ن��ود األم ��م املتحدة.
وأطلق العمالء النار عليه وعلى صغاره.
لم يأبهوا بالقوات الدولية ،التي كالعادة
سارعت إلى نقلهم إلى مستشفى الناقورة،
ح �ي��ث م �ك �ث��وا م ��ا ي ��زي ��د ع �ل��ى أسبوعني
للمعالجة .هناك ،أخبر الضابط الفرنسي
أبو علي بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي ال
تمانع وج��وده ،بل العمالء اللحديون هم
الذين يرفضون األم��رّ .لم يستغرب كثيرًا
«ألنني على ما يبدو أذكرهم بأن العمالة
خيار الجبناء» .وصار هؤالء ّ
يروجون أنه
يساعد املقاومني ،حتى يبرروا منعه .طبعًا
ال يجد أب��و علي غضاضة ف��ي الشائعة،
ّ
على العكس ،لكن األمر «شرف ال يدعيه»،
مؤكدًا أن العمالء أشاعوا ذلك «ملنعي من
إحياء األرض» .أرادوه��ا ميتة .ويستعيد
ً
مئة
سيال من التفاصيل من ذاكرته :أتلفوا ً
قفير نحل يملكها .أحرقوا موسمًا كامال
م��ن الخضر ف��ي خيم البالستيك .جرفوا
م �س��اح��ات واس �ع��ة م��ن األش �ج��ار املثمرة.
وكل هذا لم يوهن عزمه.

ّ
م �س��ل � ًم��ات ت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��ان ��ون واملطالب،
س��ائ�لا :ه��ل أصبح تعيني العمداء مطلبًا
بديهي
يوجب االعتصام فيما هو تطبيق
ّ
ل�ل�ق��وان�ين ال �ن��اظ �م��ة؟» .ورأى ح �ج��ازي أن
تحسني الوضع املادي لألستاذ الجامعي
يجب أن ي�ك��ون أول��وي��ة للرابطة الحالية،
نافيًا أن يكون هناك أي تعارض بني ّ
الهم

البرنامج البديل
«أس��وأ الفساد فساد األفضل والجامعة
ه ��ي األف � �ض� ��ل» ،ي �ق ��ول ع �ل��ي الحسيني،
رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة ص �ن��دوق تعاضد
أس ��ات ��ذة ال �ج��ام �ع��ة وال �ع �ض��و املستقيل
م��ن الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة.
وب �ع��دم��ا أث ��ار ال�ح�س�ي�ن��ي ف�ض�ي�ح��ة ملف
م �ع �ه��د ال �ف �ن��ون ال � ��ذي م� � ّ�ر م � ��رور الكرام،
ّ
ق ��دم م�لاح�ظ��ات واق �ت��راح��ات ع�ل��ى تقرير
ببرنامج بديل دع��ا بعض
الهيئة أشبه ّ
املندوبني إلى تبنيه .وتحدث الرجل عن
إغفال التقرير ملوضوع امل��وازن��ة وإعادة
العمل بعالوة التفرغ ،تعويض املديرية،
درج��ة ال��دك�ت��وراه وال��درج��ة االستثنائية،
اع �ت �م��اد  75س ��اع ��ة ت ��دري ��س الحتساب
سنة الخدمة لضم الخدمات وغيرها من
املطالب الحيوية .الحسيني انتقد عدم
ت�خ�ص�ي��ص ن �ظ��ام «أل .أم .دي» بعنوان
خاص.

خالل حرب تموز ،أمضى
أبو علي  13يومًا
بين المقاومين في
الغندورية
حين اصطدم اإلسرائيليون
بعناده قرروا تصفيته عبر
العميل حسين عبد النبي

ً
ل��م ي��ذه��ب ان �ت �ظ��ار أب ��و ع�ل��ي س � ��دى .بعد
التحرير ،عبر م��ن الغندورية إل��ى قريته
ّ
األم ،القنطرة .جدد أبو علي شبابه وغلبه
حنينه إل��ى منزله األول .ع��اش التحرير
بكل جوارحه .عادت الحياة من جديد في
واد لطاملا حلم به جنة خضراء تستصرخ
ي ��دي ��ه« .ف ��رح ��ة ال �ن �ص��ر ك��ان��ت ع ��ارم ��ة في
صدورنا ،وقاتلة في صدور قوم آخرين،
ّ
إذ ارتد الصهاينة غزاة في تموز .»2006
ّ
لم يكن أبو علي قد أتم عودته إلى قريته،
فأمضى في الغندورية بني املقاومني 13
يومًا ،حتى اقترح عليه أبناؤه املغادرة،
ألن األم � � ��ور ب� � ��دأت ت � �س� ��وء .وف � ��ي تموز،
حكاية طويلة .هكذا ،انتقل أب��و علي من
ال�غ�ن��دوري��ة إل��ى ق�لاوي��ه امل �ج��اورة ،ث��م ما
ل�ب��ث أن غ ��ادر إل��ى دي��ردغ �ي��ا ،وم��ن هناك
إل��ى م��دي�ن��ة ص �ي��دا ،ق��اط�ع��ًا ال�ط��ري��ق تارة
األق � � ��دام ،وب��ال �س �ي��ارات ـ�ـ�ـ�ـ�ـ إن
س �ي �رًا ع �ل��ى ً
وج ��دت ـــــ ت ��ارة أخ ��رى .ظ��ل ي�ت��وا ّص��ل مع
أه �ل��ه ف ��ي ال �غ �ن ��دوري ��ة ،ح �ت��ى ح� ��ل مساء
الجمعة الحادي عشر من آب ّ .فجر اليوم
الساعة الرابعة ،نفذت القوات
التالي ،عند
ً
اإلسرائيلية إن ��زاال جويًا ف��ي الغندورية
«شارك فيه آالف الجنود ،لتأمني وصول
ق��وات إسرائيلية إل��ى مجرى الليطاني».
ي � � ��روي أب � ��و ع �ل ��ي ت �ل ��ك ال �ل �ح �ظ ��ات التي

امل �ع �ي �ش��ي وس �ع��ي ال �ه �ي �ئ��ة إل ��ى اإلصالح
تفرغ األستاذ
والتطوير ،فتطبيق قانون ً
ل�ل�ج��ام�ع��ة ي��رت��ب إع �ط��اءه ب ��دال م��ادي��ًا في
املقابل .رئيس الهيئة التنفيذية د .شربل
ك� �ف ��وري ق� ��رأ إي �ج��اب��ًا ال �ح �ض��ور الكثيف
للمندوبني «الذين أعطوا الهيئة أكثر مما
تطلبه ،وخصوصًا لجهة حرية التحرك
والتصعيد» .لم ينف كفوري «ميل الرابطة
إلى الحوار مع السلطة ،لكن بحزم وضمن
مهل محددة على قاعدة أننا إصالحيون
وم� � ��ش ش �غ �ي �ل��ة ع� �ن ��د ح� � ��دا ألن� � ��و م � ��ا عم
نفتش ع�ل��ى ح �ص��ة» .أم��ا ط��رح املندوبني
لتطيير الهيئة وإس�ق��اط برنامجها فهو
ضرب من األوه��ام ،كما قال .ب��دوره ،شرح
خليفة ،عضو الهيئة املعتكف عن حضور
جلساتها ،موقفه مستغربًا التعاطي مع
ال��دع��وى على أنها شخصية ،فيما يجب
أن ت��داف��ع ال��راب�ط��ة ع��ن ال�ح��ري��ات النقابية
وت� �ع ��ارض م �م ��ارس ��ات رئ ��اس ��ة الجامعة
املخالفة للقانون .موقف الهيئة التنفيذية
من الدعوى انتقده معظم املندوبني الذين
داف �ع��وا ع��ن زم�ي�ل�ه��م ،ال ّس�ي�م��ا د .شفيق
ش �ع �ي ��ب ،أس � �ت� ��اذ م �س �ت �ق ��ل ،ال� � ��ذي طالب
بالنظر إل��ى ال��دع��وى املقامة على خليفة
ع �ل��ى أن �ه��ا دع� ��وى ع �ل��ى ال �ه �ي �ئ��ة .ووصف
املندوب د .حسان حمدان الهيئة التنفيذية
ب��ال�ق��وة الناعمة ا ّل�ت��ي ال تخرمش بعدما
فقدت قرارها وسلمته إل��ى املحاصصات
السياسية واملذهبية ،داع�ي��ًا إل��ى «اتخاذ
م��وق��ف ح��اس��م وج� ��ريء م��ن م�ظ��اه��ر هدر
األموال في الجامعة ،وإذا لم نفعل فنحن
مشاركون تواطؤًا أو صمتًا ،وال يحق لنا
تعديل سلسلة الرتب والرواتب» .واقترح
البدء بروزنامة تحرك تصاعدية لكشف
الفساد في أروقة الجامعة.

ع��اش�ه��ا وه��و ال ي�ع��رف شيئًا ع��ن أوالده
ال ��ذي ��ن ال �ت �ح �ق��وا ب��امل��داف �ع�ي�ن ع ��ن القرية
فيقول« :ح�ين اتصلت باملختار ،أبلغني
كيف ي�ط��ارد امل�ق��اوم��ون جنود ال�ع��دو من
منزل إل��ى آخ��ر وم��ن زيتونة إل��ى أخرى».
ل �ك��ن ،ل��م ي �ع��رف امل �خ �ت��ار ش�ي�ئ��ًا ع��ن أوالد
أح �م��د ع �ب��اس .ام �ت��دت امل��واج �ه��ات ستني
س��اع��ة ،ان�ت�ه��ت ب��ان�س�ح��اب اإلسرائيليني
واس �ت �ش �ه ��اد ب �ض �ع��ة م� �ق ��اوم�ي�ن ،بينهم
ّ
وتعمدت القربى بني
ولداه فادي وشادي.
العائلة والوادي بالدم .ال تلمح في عيني
أب��و علي أي دمعة تفضح أس��اه العميق.
ت �ك��اد ت�ظ��ن ل��وه�ل��ة أن ف ��ادي وش� ��ادي في
رحلة ،والعودة منها قريبة.
بعد الحرب بنى مسجدًا في الوادي نفسه،
أو «وادي ال� �ش� �ه ��داء» ك �م��ا ي �س �م �ي��ه أهل
َ
املنطقة ،تخليدًا لذكرى ابنيه الشهيدين.
ي��رى أب��و علي أن البناء ك��ال��زرع ،ج��زء من
إح �ي��اء م��ن األرض .م�ح��اول��ة ل�ل�خ��روج من
ال�ح��رم��ان ال�ت��اري�خ��ي .ل�ك��ن رغ��م ك��ل شيء،
ت �ش �ه��د ال� �ق ��رى امل �ح �ي �ط��ة ب� ��ال� ��وادي اليوم
موسم صيف مزدهرًا قرب الينابيعّ .
طور
أبو علي مشاريعه الزراعية بقدرات ذاتية:
زراع � ��ة ال �ت �ب��غ ،ب �س �ت��ان األش� �ج ��ار املثمرة
ع�ل��ى أن��واع �ه��ا ،م��ن ح�م�ض�ي��ات ولوزيات
وغيرها ،إضافة إلى موسم الرمان الوافر،
دبسًا وثمارًا ،وتربية النحل .يحلم اليوم
بإتمام إنجاز مشروع الليطاني وإنشاء
ال� � �س � ��دود ،وإال «ف� � ��إن ال� �ج� �ن ��وب سيبقى
م�ه�ج��ورًا ،وس�ت��زداد أس�ب��اب ن��زوح أبنائه
وهجرتهم» .في ًالبداية ،ظن أب��و علي أن
ّ
التحرير كان كفيال بوضع حد لها« ،ولكن
دولتنا لم تكافئنا إال بمزيد من الجفاء».
ي�ت��وق��ف أب ��و ع�ل��ي ع��ن ال �ع �ت��ب .ي��رغ��ب في
ال �ع��ودة إل��ى م��واص�ل��ة ح�ك��اي��ة ال ي�ح� ّ�ب أن
تنتهي فصولها .يقنعك بأال تغادر زمنه
ومكانه الجميلني ،وأن تعيش معه أحالمه.
تلفحك نسمة من هواء يحتفل في الوادي
ب��رج��ال م� � ّ�روا ول�ك�ن�ه��م ل��م ي �ف��ارق��وا املكان
إطالقًا .وأبو علي ،ليس سوى أحدهم.

ّ
ّ
وزارة االتصاالت تحذر من مضار االتصال
ضحى شمس
منذ اإلعالن عن االختراق اإلسرائيلي لشبكتي الهاتف اللبناني الخلوي
والثابت وأنا أنتظر التعليمات .حسنًا ،الشبكة مخترقة ،كما في الفضاء
كذلك على األرض ،وماذا بعد؟ ماذا علينا أن نفعل ّ
للحد من الخسائر؟
ماذا عنا نحن املواطنني؟ هل يجري ّ
التنصت علينا أيضًا؟ أو بنحو أدق،
هل نحن بمتناول التالعب التخريبي اإلسرائيلي الناتج من سيطرته
سيطرة كاملة على ق�ط��اع االت �ص��االت؟ ي�ب��دو ال��رد بنعم مرجحًا .لذا
نسأل استطرادًا :ماذا تفعل الدولة التي اكتشفت االختراق ،ليس على
صعيد مالحقة العدو في املؤسسات الدولية فقط ،وهو أمر مهم ،إنما
ف��ورًا ،اآلن ،وف��ي كل ي��وم ،لحماية املواطنني من تمادي ه��ذه الجريمة؟
ّ
تصب في األذن نفسها عبر
بتعبير آخر :إذا كانت اتصاالتنا ال تزال
ال�ح��دود ،فكيف علينا أن نتصرف نحن املواطنني بعد اكتشافنا أن
تلفوناتنا هي في الحقيقة مجرد ميكروفونات مفتوحة على مكبرات
صوت في الجهة األخرى من الحدود؟ حني يقبض على عميل ،يقال إنه
«احترق» ،أي لم يعد ممكنًا استعماله .لكن اكتشاف وقوع «تكنولوجيا
االت�ص��االت اللبنانية» بني ي��دي ال�ع��دو ،ال يوقف استخدام العدو لهذه
الشبكات ،إال اذا قامت هذه السلطات بإجراء ما .وبالتالي ،ما الذي يجب
أن نفعله نحن املواطنني؟ ما هي إرش��ادات الدولة؟ أال يجب أن تصدر
ّ
شيئًا م��ن ن��وع «وزارة االت�ص��االت ت�ح��ذرك م��ن م�ض� ّ�ار االت �ص��ال؟» .ال
شيء .لم يقل لنا أحد أي شيء.
ف��ي امل��ؤت�م��ر الصحافي ال��ذي ع�ق��ده وزي��ر االت �ص��االت ش��رب��ل نحاس،
وحني كان الخبير عماد حب الله يتحدث عن استنساخ األرقام الخلوية
اللبنانية و«توأمتها» ّعبر إرسال رشق من الرسائل الهاتفية الفارغة
ّ
من أرقام مجهولة ،تذكرت فجأة أنني تلقيت منذ نحو أسبوعني سبع
رسائل فارغة من رقم ال أعرفه .لو لم أسمع املؤتمر الصحافي ،ملا كنت
قد تنبهت لذلك .املؤسف أن العقل السياسي للدولة هو باملعنى املحدود
للكلمة وليس مواطنيًا .رويت األمر لصديقة ،فتذكرت هي األخرى أنها
ّ
تلقت مثل ه��ذه الرسائل ،وزوجها أيضًا .كم من أرق��ام هاتفية جرت
توأمتها مع أرقام إسرائيلية متنكرة لبنانيًا؟ كم من األرق��ام اللبنانية
جرى استنساخها واستخدامها إسرائيليًا؟ ماذا علينا أن نفعل اآلن؟
هل هناك أسلوب تقني من أجل إبطال مفعول هذا االختراق ،من نوع
الشبكة القديمة بشبكة جديدة مدقق بأنظمة الحماية
االستعاضة عن ً
فيها؟ هل علينا مثال أن نرمي هواتفنا ونحرق أرقامنا ألنها «محترقة»
ً
أصال؟ أن ندعو الى يوم وطني إلقامة محرقة خلوية هائلة ،في مكان
ذي رمزية ،كمكان اغتيال الرئيس املغدور رفيق الحريري؟ .هل من
املمكن بناء «درع» ًاتصاالتية لحجب عالم اإلشارات الالسلكية اللبناني؟
أو تقوم الدولة مثال بنوع من «تنظيف» الشبكة األرضية من «اآلذان»
اإلسرائيلية ،ونعود إلى استعمالها حصرًا من دون أجهزتنا الخلوية؟
م��ا ه��ي االستراتيجية ً اللبنانية إلي�ق��اف ال�ض��رر وح�م��اي��ة املواطنني؟
واأله��م ،هل هناك فعال إرادة سياسية لذلك؟ إن مراقبة سلوك معظم
الطبقة السياسية في لبنان تظهر على األقل ،أن هناك صراعًا على ذلك،
ما يعني وجود إرادة ممانعة.
م��ن يمانع؟ م��ا اسمه بقاموس األوص��اف اللبناني املشفر؟ م��ن الذي
لم يدقق بأداء الشركات األجنبية الثالث :ألكاتيل وسيمنز واريكسون
ّ
التي لزمتها الدولة بناء شبكتي الخلوي والثابت؟ لم تراع هذه الشركات
إج��راءات حماية الشبكات اللبنانية من االخ�ت��راق كما يحصل عادة!
هل ك��ان ذل��ك ألن��ه لم يطلب أح��د منها ذل��ك؟ وه��ل استفادت حكومات
هذه الشركات من هذه الثغرة التقنية؟ هل أهمل املسؤولون اللبنانيون
أيامها ه��ذه النقطة عن جهل( ،وه��و ش��يء محتمل نظرًا لعدد الجهلة
الكبير الذي نوصله في كل انتخابات الى دوائ��ر القرار) أم عن سابق
تصور وتصميم؟
البعض يقول إن عالم االتصاالت معقد لدرجة ال يمكن معه ضمان عدم
االختراق ،والدليل أن جزءًا كبيرًا من التراسل السياسي بني الدول ،ال
يزال يجري شفهيًا .كم مرة نسمع أن مبعوثًا دبلوماسيًا أتى لتبليغ
رسالة شفهية؟ وملاذا يكلف نفسه لو لم يكن يعرف األكمة وما وراءها؟
العجيب ه��و أن�ن��ا ف��ي ع��ال��م تنتشر فيه أك�ث��ر فأكثر ال �ع��ادات األمنية،
وخصوصًا تلك التي تنتهك حرمة الشخصي ،ومع ذلك لسنا آمنني.
أفتح جزداني ألف مرة في اليوم ،وأتعرض ملسح بالاليزر وآلالت كشف
املعادن ،عند مدخل املول ،السينما ،الفنادق ...إلخ ،ألكتشف آخر النهار
املسؤولية
أن يد اإلسرائيلي تصل إلى جيبي ،ألن شخصًا ما في موقع
ّ
لم يقم بواجبه! من هو حصان طروادة في الطبقة السياسية؟ من يعطل
تعيني مفتشني ومراقبني في كل القطاعات؟ من يترك أنظمة الرقابة في
كل قطاعات الدولة اللبنانية ّ
تهر من اإلهمال وانعدام الصيانة؟ حصان
ط��روادة؟ ربما علينا التفتيش عن اسطبل كامل لطروادة بيننا .ال بل
إن عدد العمالء املكتشفني وأن��واع اختراقاتهم توحي أن االسطبل هو
األساس وليس الباقي .وربما كان هذا «طبيعيا» في بلد لم يستطع أن
يكون ،عبر تاريخه ،أكثر من مزرعة.
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