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ّ
أسبوع الفصل العنصري بني العراق وفلسطني
تقرير

لم تغب املرأة في يومها العاملي عن برنامج «أسبوع الفصل
السنة
العنصري اإلسرائيلي واالستعمار» الذي يقام هذه
اّ
طرابلس وبيروت ّ،بالتعاون ّبني طلب من
مدينتي
ّ
بالتزامن في ّ
الجامعات اللبنانية ،اللبنانية األميركية ،األميركية والبلمند

ّ
ُ
ُ
«كل شخص يقتل أو يجرح في العراق يكون الفاعل هو نفسه في فلسطني» (حازم بدر ــ أ ف ب)

خليل عيسى
ّ
األميركية
جمعت قاعة عصام فارس في
امل �ن ��اض �ل ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن� ّ�ي��ة ل �ي �ل��ى خالد
ّ
العراقية هناء إبراهيم اللتان
واملناضلة
ّ
انضمتا إلى الجبهة الشعبية
كانتا قد
ل�ت�ح��ري��ر فلسطني ف��ي ستينيات القرن
امل��اض��ي ،وال�ت�ق�ت��ا ،م�س��اء أول م��ن أمس،
ب �ع��د  41ع ��ام ��ًا م ��ن أج � ��ل ن� �ق ��اش ال عن
فلسطني املحتلة فحسب ،بل عن العراق
ّ
املحتل أيضًا.
حضر اللقاء نحو مئتي شخص تحت
ع� �ن ��وان «مل� � ��اذا ّن �ن��اض��ل :ن �ح��و مجتمع
ع ��ادل» واس�ت�ه��ل�ت��ه ل�ي�ل��ى خ��ال��د بالكالم
على تاريخ املرأة في الكفاح املسلح ضد
اآلل ��ة ال�ع�س�ك��ري��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ث��م خالل
ّ
االنتفاضة ،إذ أدت في البداية دور «األم
لاّواأل ّخ��ت والرفيقة» للرجل الفلسطيني،
إ أن ذل ��ك ت �غ� ّ�ي��ر ال �ي ��وم م ��ع التساوي
الكامل بني املرأة والرجل في التضحيات
والشهادةّ .
االنقسام»
«إنهاء
«مطلب
أن
خالد رأت
ّ
ّاليوم من أجل إنهاء االحتالل» .وتأكدت
�وم ت �ق �ت��ل ّف �ي��ه إسرائيل
أن � ��ه «ف� ��ي ك ��ل ي� � ّ
ّ
عنصرية
ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ًا ،ف ��إن� �ه ��ا ت� ��ؤك� ��د
ك � �ي ��ان � �ه ��ا» .أم� � ��ا ب� �خ� � ّص ��وص الثورات
ال�ش�ع�ب�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ،ف ��إن خ��ال��د «تتطلع
إل� ��ى م��زي��د م ��ن االن� �ت� �ص ��ارات الشعبية
ف��ي ال �ب �ل��دان امل�ح�ي�ط��ة ب�ف�ل�س�ط�ين» .وقد
ّ
ّ
«تحية
وج �ه��ت امل�ن��اض�ل��ة الفلسطينية
إل ��ى ال �ن �س��اء امل �ن��اض�ل�ات ال �ق��اب �ع��ات في
ال� �س� �ج ��ون اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة واألميركية
والعراقية اليوم ،إذ ستبقى امل��رأة دومًا
ج � ��زءًا م ��ن ال �ن �ض ��ال ال �ن �س��ائ��ي العربي
والعاملي».
أم��ا ه�ن��اء إب��راه �ي��م ،ع�ض��و ات �ح��اد نساء
العراق ،فعرضت دور املرأة العراقية في
محاربة االحتالل وحكومته ووجودها

«ف ��ي ال �خ �ط��وط األم��ام �ي��ة ل�ل�ن�ض��ال ضد
اإلمبريالية» .إبراهيم الشغوفة بالنضال
قالت إن «ال�ع��راق م��ا أدع��وه س� ّ�رة الكون
ه��و م��رك��ز م �ه� ّ�م ف��ي ال �خ��ري � ًط��ة العربية
والعاملية حني يصبح محتال من العدو
نفسه اإلم�ب��ري��ال��ي وال�ص�ه�ي��ون��ي .وغدًا،
ّ
العنكبوتية التي
سندرك ما هي الشبكة
ّ
األميركية» .وعن
تتعاون مع اإلمبريالية
النضال قالت إبراهيم:
العقائد في
دور
ّ
ّ
«ل�ق��د تعلمت أي�ض��ًا أن ح��رك��ة سياسية
سياسية بعينها ال
بعينها أو ع�ق�ي��دة
ّ
تصنع حركة التغيير .تعلمت أن أعيش
الحراك الوطني على قاعدة االجتماعي

كل يوم تقتل فيه
إسرائيل فلسطينيًا ،فإ ّنها
عنصرية كيانها
تؤكد
ّ
ّ

ال الحزبي» ،والعراق اليوم «يعيش تحت
االح�ت�لال والهيمنة الطائفية والعرقية
وال �ج �ه ��ال ��ة ،ب �ي �ن �م��ا ي� �ح ��اول ��ون تشويه
سمعة املقاومة واتهامها باإلرهاب».
وتوقفت إبراهيم عند «لعبة تغيير الوعي
والتعتيم اإلع�لام��ي وم��ا يحصل اليوم
في العراق» ،مستندة إلى «زيارة املالكي
والطالباني أميركا ووضعهما الزهور
ع�ل��ى أض��رح��ة م��ن ق�ت�ل�ن��ا ومالحقتهما

الشعب العراقي باملادة  4من الدستور إذا
قال «هذا احتالل أو حكومة احتالل .لقد
ظهر ذلك ّ
عندما ظهرت في العراق
جليًا
ّ
االح� �ت� �ج ��اح ��ات ف ��ات �ه ��م امل ��ال �ك ��ي شعبه
ّ
ّ
بعثيون وقاعدة».
بأنهم «ص��دام �ي��ون،
ّ
هذا االتهام جاهز دائمًا ،بينما الحرية
اليوم في العراق تعني اقتصاد السوق».
ّ
وق � ��دم � ��ت ن � �م� ��اذج م� ��ن امل �ث �ق �ف�ي�ن الذين
يتعاملون م��ع األم�ي��رك�ي�ين« ،ف��ي الوقت
الذي ّ
يتم فيه اعتقال واغتصاب الرجال
وال �ن �س��اء ف��ي ال� �ع ��راق» ،ول�ف�ت��ت إل ��ى أنه
في «الشهر املاضي ،اغتصبت فتاة في
سجن عراقي أم��ام أخيها كي يعترف».
ورأت أن امل� ��رأة ف��ي ال �ع ��راق ه��ي البيئة
الحاضنة للمقاومة ،وقد تفاعلت معها
تلقائيًا .بعض النساء ال�ي��وم يشترطن
ل� �ل ��زواج ب��ال �ش��اب أن ي �ك��ون ش��ري �ف��ًا ،أي
«ضد االحتالل»« .ال ّ
حرية للمرأة تحت
االحتالل».
ّأم��ا ف��ي األسئلة امل� ّ
�وج�ه��ة فكان واضحًا
اع� �ت ��راض ال �ج �م �ه��ور وامل� �ش ��ارك�ي�ن على
م ��رك ��زي ��ة ال� �ق� �ض� �ي ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة في
ّ
أولوية مكانة «الضحية»
التنافس على
ال�ت��ي أبدتها إح��دى ال�ح��اض��رات ،والتي
استنكرت الكالم عن العراق اليوم ،بينما
«يفترض اآلن الكالم عن فلسطني» .هذا
ّ
ردت عليه إبراهيم بعرض ّ
قصة
الكالم
ال�ط�ف�ل��ة ع�ب�ي��ر ق��اس��م ال �ت��ي اغ�ت�ص�ب�ه��ا 4
جنود أميركيني ثم أحرقوها ،وتواطأت
وزارة ال �ص �ح��ة ال �ع��راق �ي��ة م��ع االحتالل
وأص � ��درت ل �ه��ا ه� ّ
�وي ّ��ة ب�ع�م��ر  18سنة».
ُ
وخ�ل�ص��ت إل ��ى أن ك ��ل ش�خ��ص ي�ق�ت��ل أو
ُي� �ج ��رح ف ��ي ال � �ع ��راق ي �ك ��ون ال �ف��اع��ل هو
االستعمار املوجود في فلسطني».
ي�م�ك��ن م�ت��اب�ع��ة ب��رن��ام��ج األس �ب ��وع على
ال� �ع� �ن ��وان�ي�ن اآلت� � �ي �ي��نhttp://beirut. :
 /apartheidweek.orgو http://iawtripoli.
wordpress.com

ّ
االنقسام السياسي يخطف املعلمني
تقرير

ّ
املعلم ،تقاطعت
في عيد ّ
أصوات املعلمني في
القطاعني الرسمي والخاص
السياسات
حول ّرفض ّ
التربوية الرسمية واالنحدار
املعيشي والسياسي،
ّ
التربية
وزير
ه
وج
فيما
ّ
ّ
رسائله السياسية ،ملقنًا
املعلمني دروّسًا في اإلصالح
والديموقراطية
فاتن الحاج

ّ
�ون ف � ��ي احتفال
ي� �ت� �ه ��ام ��س ال� � �ت � ��رب � ��وي � � ّ
األون�ي�س�ك��و ف��ي ع�ي��د امل �ع��ل��م ب �ش��أن كلمة
«تليق
وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ح �س��ن م �ن �ي �م �ن��ةّ :
عيد معلمي
بمنبر لقوى  14آذار ال بمنبر ّ
يبث رسائله
كل لبنان» .فالوزير ،قبل أن
ّ
س �ي��اس� ّ�ي��ة ،ن � ّ�ص��ب ن �ف �س��ه م �ع��ل �م��ًا على
ال � ّ
املعلمني ح�ين دع��اه��م إل� ّ�ى اإلص �غ��اء إليه
ّ
وكأنهم تالمذته «كما تعلمون تالمذتكم
اإلص� �غ ��اء ،ي �ج��ب أن ت �ط� ّ�ب �ق��وا ذل ��ك اآلن»،
ّ
خلفية ال��وش��وش��ات ف��ي قاعة
وذل��ك على

االح �ت �ف ��ال ال � ��ذي ق��اط �ع �ت��ه ق� ��وى  14آذار
التربوية.
وقد حضر طيف ّ«أل لوصاية السالح» في
كالم منيمنة «املعلم باني مجد الوطن ،ال
بأزيز الرصاص الهادر فوق الرؤوس ،بل
ّ
الطيبة ال�ت��ي تخلق ف��ي أوالدنا
بالكلمة
ً
ملكة ّ
تواقة لإلبداع».
ثم انتقل الوزير الى الحديث عن منطلقات

أس��اس �ي��ة مل �ن��ع االن �ق �س��ام ال �ع �م��ودي بني
اللبنانيني ،وذل��ك بتأكيد س�ي��ادة الدولة
ف��ي توفير الحماية لكل ف��رد ف��ي الداخل
والخارج وقدرتها باملستوى نفسه على
ردع املعتدي .أم��ا ترسيخ الديموقراطية
فيكون ،بحسب منيمنة ،برفع الوصاية
برشده في تقرير
عن املجتمع ،واالعتراف ّ
مصيره .وبدا الفتًا أن يتبنى الوزير إلغاء
ال�ط��ائ�ف�ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان ،ب��اع�ت�ب��اره��ا «هدفًا
استراتيجيًا نحققه بورشة وطنية شاملة
يشترك فيها اللبنانيون بكل طوائفهم».
واإلصالح ،برأيه ،ال يحصل بكبسة زر ،بل
ّ
تتحول إل��ى خطة والخطة إلى
هو رؤي��ة
ب��رام��ج وال ّ�ب��رام��ج إل��ى ق��وا ّن�ين ومراسيم.
والغريب أنه بدا واثقًا من أن هذا ما فعله
الخطة الخمسية
في وزارة التربية عبر
ّ
لدعم التعليم الرسمي! بل إن املفارقة أن
ي�ط�ل��ب ال ��وزي ��ر م��ن رواب� ��ط امل�ع�ل�م�ين رفع
مستوى التعليم ،وع��دم اقتصار دورها
ع�ل��ى ال�ت�ح��رك��ات املطلبية ،فيما ال توفر
ال ��وزارة أدن��ى مقومات دع��م ه��ذا القطاع،
ف � �ه ��ي ت� �ح� �ج ��ب م� �س� �ت� �ح� �ق ��ات صناديق
املدارس منذ  7أشهر تحت حجة «الوضع
اللبنانية!».
في اإلدارة
ّ
العام ّ
وم� ��ع أن م�ن�ي�م�ن��ة أك� ��د أن رئ �ي��س دائرة
امل�ح��اس�ب��ة ف��ي ّال � ��وزارة ب �ه��اء ع ��واد أنجز
امل �ع��ام�ل�ات ،وأن ال��دف �ع��ة األول � ��ى ال �ت��ي ال
تتجاوز  %30ستدفع خالل هذين اليومني،
ّ
فإن ذلك لم يقنع املجلس املركزي لروابط
امل �ع �ل �م�ين ف ��ي ال �ت �ع �ل �ي��م األس� ��اس ��ي الذي
تحدثت باسمه ع��اي��دة الخطيب ،وأكدت
أن �ن ��ا «م �س �ت �م��رون ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذ اإلضراب
التحذيري غدًا (ال�ي��وم)» .ورفضت ضرب
وحدة التشريع ،مؤكدة أننا «غير قادرين
ّ ّ
تحمل أي ه��وة على سلسلة الرتب
على
والرواتبّ .
ولوحت بأننا «سنقوم بكل ما

يلزم من خطوات للحصول على الدرجات
ّ
التدرج سنة كما هي الحال
األربع وتقديم
مع زمالئنا في التعليم الثانوي».
م�ط��ال��ب أخ ��رى خ��اص��ة بالتعليم املهني
ت � �ح� ��دث ع �ن �ه��ا رئ � �ي� ��س راب � �ط� ��ة أساتذة
التعليم املهني والتقني الرسمي فاروق
الحركة ،فناشد إلغاء القانون الذي اقتطع
 %15م ��ن ت �ع��وي �ض��ات ن �ه��اي��ة الخدمة،
تحسني خدمات تعاونية موظفي الدولة،
إع� ��ادة ص�ي��اغ��ة امل �ن��اه��ج وإش � ��راك روابط
األساتذة في وضع السياسات التربوية،
تعزيز شهادات التعليم املهني والتقني
وخ �ص��وص��ًاً اإلج� � ��ازة ال �ف �ن �ي��ة واالمتياز
الفني ،فضال عن استكمال ملء الشواغر
ف ��ي م �ل��اك ال �ت �ع �ل �ي��م امل �ه �ن��ي ع �ب��ر تعيني
متخرجي املعهد الفني التربوي.
األس��ات��ذة ال�ث��ان��وي��ون لهم أي�ض��ًا رؤيتهم

دعوة إلى
وضع حد
للتدخالت
السياسية
الضيقة في
املؤسسات
التربوية
(هيثم
املوسوي)

ال �ت��ي ت�ن��اول�ه��ا أم�ي�ن س��ر راب �ط��ة أساتذة
التعليم الثانوي نزيه جباوي ،نيابة عن
رئيس الرابطة .فاملعلم ،كما قال جباوي،
ي�ش�ع��ر بكثير م��ن األل ��م ع�ل��ى ه��ذا الواقع
ال ��ذي يعيشه ب�ف�ع��ل ال�س�ي��اس��ة التربوية
التي تستهدفه ماديًا ومعنويا ،داعيًا إلى
ّ
الضيقة
وضع حد للتدخالت السياسية
ف ��ي م��ؤس �س��ات �ن��ا ال� �ت ��رب ��وي ��ة وهيئاتنا
ال �ن �ق��اب �ي��ة .وش � ��دد ع �ل� ّ�ى أه �م �ي��ة «العمل
م� ّ
�وح ��دي ��ن م ��ن أج� ��ل ح��ق �ن��ا ف ��ي التنظيم
ال �ن �ق��اب��ي ل �ض �م��ان م �ش��ارك �ت �ن��ا ف ��ي صنع
تبقى روابطنا
ال �ق� ّ�رار ال �ت��رب��وي ،وك��ي ال ً
مهمشة وآخر من يعلم ،فضال عن أهمية
التكاتف ملنع الفرز الطائفي واملذهبي في
مؤسساتنا».
ب �ع �ي �دًا ع� ��ن األون� �ي� �س� �ك ��و ،ص � ��دح صوت
نقيب املعلمني في القطاع الخاص ،نعمه

م�ح�ف��وض ،ليتقاطع م��ع أص ��وات زمالئه
ف ��ي «ال ��رس� �م ��ي» ،اع �ت ��راض ��ًا ع �ل��ى األزمة
انقسام عمودي
السياسية التي أدت إلى
ّ
بني اللبنانيني .ومع ذل��ك ،يعزيه أن يرى
ّ
النقابيني والتربويني العرب يؤدون دورًا
أس��اس ّ�ي��ًا ف��ي ال� �ث ��ورات ال �ع��رب �ي��ة ،مشددًا
على أن «ما يجري حولنا من انتفاضات
ج �م��اه �ي��ري��ة س �ي �ك��ون داف� �ع ��ًا ل �ن��ا إلعادة
الحياة إلى هيئة التنسيق النقابية التي
ت �ج �م��ع رواب � ��ط امل �ع �ل �م�ين وامل��وظ �ف�ي�ن في
القطاع الرسمي والخاص ،عبر الدعوة الى
اجتماع سريع ليكون صوت املعلم هادرًا
ض��د االن�ح��داري��ن املعيشي والسياسي».
وه � � �ن� � ��ا ،ال ي� �غ� �ف ��ل م � �ح � �ف� ��وض الهموم
ّ
الداخلية للمعلم وهموم اللبنانيني الذين
ي��واج �ه��ون االرت �ف��اع ال�ج�ن��ون��ي لألسعار
وتآكل قيمة رواتبهم.

