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تحقيق
فوجئ موفدا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عندما علما أن تعداد الجالية التركية
التي قدمت إلى لبنان منذ مئة عام طلبًا للرزق يصل إلى  80ألف شخص ،سيحتفلون في  29الجاري
بعيد إعالن الجمهورية

بيروت بـ «تتكلم تركي»
مصطفى عاصي
يقع مقر «جمعية جيل املستقبل» في حي
الوتوات في بيروت .للوهلة األولى ،تبدو
كأنها جمعية تابعة لـ «تيار املستقبل».
االل �ت �ب��اس ف ��ي االس � ��م ،أدى إل ��ى تكسير
مركزها ف��ي أح��داث  7أي��ار  ،2008لكنها،
في الواقع ،الجمعية التركية األنشط في
لبنان .فقد تأسست ع��ام  ،1997واشترت
بتبرعات أبناء الجالية مقرًا قيمته 120
أل��ف دوالر .وه��ي التي نظمت االستقبال
الشعبي ل��رئ�ي��س ال� ��وزراء ال�ت��رك��ي ،رج��ب
طيب أردوغان ،يوم زار لبنان في تشرين
 .2010امل �ن �ت �م��ون إل �ي �ه��ا ،ه ��م ال��ذي��ن
أول ّ
اص�ط��ف��وا أم��ام ف�ن��دق فينيسيا وأج�ب��روا
الزائر على الترجل واملصافحة ،والحقًا،
على إرسال موفدين من وزارة الخارجية
الى بيروت لالطالع على أوضاع الجالية
ال� �ت ��ي ل� ��م ت �ك ��ن م �ك �ت �ش �ف��ة ب� �ع ��د .وش �ب ��اب
ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ،أي� � �ض � ��ًا ،ه � ��م م � ��ن ي �ن �ظ �م��ون
باستمرار زيارات تهنئة للكتيبة التركية
العاملة ضمن القوات الدولية في جنوب
لبنان أثناء األعياد .وإلى ذلك ،يستقبلون
الجنود األتراك أثناء مرورهم في بيروت،
وينظمون لهم ج��والت سياحية قصيرة
للتعرف على العاصمة.

ف��وج��ئ م��وف��دا أردوغ ��ان عندما علما أن
ت�ع��داد الجالية التركية التي قدمت الى
لبنان منذ مئة عام طلبًا للرزق يصل إلى
 80الف شخص .تكشف غولشان ساغالم
املنتدبة من سفارة بالدها ملتابعة شؤون
الجالية التركية مع السلطات اللبنانية
َ
املوفدين أثمرت سريعًا ،حيث
أن زي��ارة
َ
س� ُ�ي �ف��ت �ت��ح ف ��ي ال� �ق ��ري ��ب ال� �ع ��اج ��ل م��رك��ز
ث �ق��اف��ي ت ��رك ��ي م ��ؤل ��ف م ��ن ط �ب �ق �ت�ين ف��ي
وس��ط ب�ي��روت ب ��إدارة م�ن��دوب م��ن أنقرة
ل�ل�ت�ع��ري��ف ب��ال�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون ال�ت��رك�ي��ة،
وت�ع�ل�ي��م ال�ل�غ�ت�ين ال�ت��رك�ي��ة واإلن�ك�ل�ي��زي��ة
واستضافة نشاطات متنوعة.
ع�م�ل�ي��ًا ،ب ��دأ ل �س��ان ب �ي��روت ي��رط��ن بلغة
ك �م��ال أت� ��ات� ��ورك ،م��ؤس��س ال �ج �م �ه��وري��ة،
ال ��ذي أط ��اح ال �ح��رف ال�ع��رب��ي واس�ت�ب��دل��ه
ب ��ال�ل�ات� �ي� �ن ��ي .ق� �ب ��ل ن� �ح ��و ع� ��ام �ي�ن ب� ��دأت
جمعية «جيل املستقبل» تنظيم دورات
لتعليم اللغة التركية ف��ي ب �ي��روت ،على
ي��د أس��ات��ذة منتدبني م��ن وزارة التربية
ال� �ت ��رك� �ي ��ة .اإلق � �ب � ��ال ف � ��اق ال � �ت ��وق ��ع :ذوو
األص� ��ول ال�ت��رك�ي��ة ي��دف�ع�ه��م ال�ح�ن�ين إل��ى
تعلم اللغة األم ،واللبنانيون معجبون
بـ«تركيا أردوغان».
وم �ن��ذ س� �ن ��وات ،ب � ��دأت ال �ج��ال �ي��ة تحيي
املناسبات التركية .في ّ 19أي��ار املاضي،

اح �ت �ف �ل��ت ب � �ي ��وم ال� �ش� �ب ��اب وال� ��ري� ��اض� ��ة.
ال �ي��وم ال ��ذي أع �ل��ن ف�ي��ه أت ��ات ��ورك تحرير
«ج ��ون � �س ��ون» م ��ن ال �ف��رن �س �ي�ي�ن .ف ��ي 23
ن �ي �س��ان ،اح�ت�ف�ل��ت ب�ع�ي��د ال �ط �ف��ل ،وذه��ب
ً
 23ط�ف�لا م��ن دار األي �ت��ام اإلس�لام�ي��ة الى
أن�ق��رة وال�ت�ق��وا أردوغ ��ان ورئ�ي��س الدولة
عبد الله غول ،وقدموا رقصة فولكلورية
لبنانية .وطبعًاُ ،
سيحتفل بعيد إع�لان
الجمهورية الذي يصادف في  29تشرين
أول الجاري.
أخ �ي �رًا ،ب��دأ أت ��راك لبنان يتململون مما
ُ
ي �س �م��ون��ه «ال �ت �ه �م �ي��ش» .وب � ��دأت ت�س�م��ع
م� �ن� �ه ��م ل � �غ� ��ة ج� � ��دي� � ��دة م � �س � �ت� ��وح� ��اة م��ن
ت �ص��اع��د ال � ��دور ال �ت��رك��ي ال �س �ي��اس��ي في
املنطقة .ق��رر ه��ؤالء املطالبة بحصة من
«قطعة الجبنة» اللبنانية والخروج من
ش��رن �ق��ة ال �ح��ري��ري��ة ال �س �ي��اس �ي��ة .تكشف
س� ��اغ�ل��ام ذات االط � �ل� ��اع ال � ��واس � ��ع ع�ل��ى
ش��ؤون الجالية التركية وشجونها عن
«ل �ق��اء ج ��ريء» ج�م��ع ش�ت��اء  2010األم�ين
ال �ع��ام ل�ت�ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل أح �م��د ال�ح��ري��ري
وم�م�ث�ل�ين ع��ن ج�م�ع�ي��ة ج �ي��ل امل�س�ت�ق�ب��ل،
ورابطتي الصداقة التركية ـــــ اللبنانية
في طرابلس وصيدا .في ذلك االجتماع،
أب� �ل� �غ ��ت س � ��اغ �ل��ام ال � �ح � ��ري � ��ري ،ب �ل �غ ��ة ال
تحتمل االل�ت�ب��اس ،أن االت ��راك ف��ي لبنان

يفتتح قريبًا مركز ثقافي تركي في وسط املدينة (مروان طحطح)
يرغبون ف��ي شكل جديد للعالقة م��ع آل
الحريري .عالقة طرف مع طرف ،ال عالقة
ط� ��رف م �ح �س��وب ع �ل��ى ط � ��رف ،وأن � ��ه «ل��م
ً
يعد مقبوال م��ن أح��د ع��دم أخ��ذ الحيثية
التركية في الحسبان» .بعد صمت قال
ال �ح ��ري ��ري «أن� �ت ��م م �ح �س��وب��ون ع�ل�ي�ن��ا».
ف�ج��اءه ال��رد على شكل تنبيه بمقاطعة
االنتخابات اقتراعًا« :إذا كنا محسوبني

ع�ل��ى ال�ط��ائ�ف��ة السنية ف��أع�ط��ون��ا حصة،
كما األرمن وبقية َاألقليات .في انتخابات
 2013لن نقبل أن ننتخب فقط ،بل يجب
ُ
أن ننتخب أيضًا».
ن�ج��ل ال�ن��ائ�ب��ة ب�ه�ي��ة ال �ح��ري��ري س ��أل في
ال �ج �ل �س��ة ع� ��ن ع � ��دد األت � � � ��راك ف� ��ي ل �ب �ن��ان
وع� �م ��ن «ي � �م� ��ون» ع �ل �ي �ه��م ،واع� � � �دًا ب�ن�ق��ل
م� �ج ��ري ��ات االج � �ت � �م� ��اع إل� � ��ى (ال ��رئ� �ي ��س)

إضراب «اللبنانية» :اجتماع فاعتصام ...فدخان أبيض؟
على
فكرة
«يا شعبي قوم وطالب،
مع املعلم والطالب ،من دون
قوة وحدتنا ،ما منحقق مطالب»
عكس هذا الهتاف املشهد في
ساحة رياض الصلح حيث انضم إلى
املعتصمني رئيس مجلس املندوبني
د .وسيم حجازي وعضوا الهيئة
التنفيذية د .عصام خليفة ود.
بسام الهاشم واملندوبان النقابيان
د .شفيق شعيب وإبراهيم زين
ّ
الدين .ورأى حجازي أن الجامعة
بقيت ابنة غير شرعية للسلطة
حتى قام أهلها أساتذة وطالبًا
بنضاالت مشتركة أدت إلى
اكتسابها الشرعية وأصبحت
الجامعة الوطنية الوحيدة بني
الجامعات التي نبتت كالفطر ،وما
زالت تظلل أكبر نسبة من طالب
لبنان .وفيما لفت رئيس مجلس
ّ
املندوبني إلى أن وقوف األساتذة
والطالب جنبًا إلى جنب دليل عافية،
طالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها
في إعطاء األساتذة حقوقهم
وعودتهم إلى طالبهم.

فاتن الحاج
ه ��ل ي �ط��رد االج �ت �م ��اع ،ال� �ي ��وم ،ب�ي�ن وزي ��ر
التربية حسان دي��اب والهيئة التنفيذية
لرابطة األس��ات��ذة املتفرغني في الجامعة
ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ال � �ش � �ي � �ط� ��ان م� � ��ن ت �ف��اص �ي��ل
التفاوض على سلسلة الرتب والرواتب،
فيخرج الحل الذي يكفل حقوق األساتذة
وال� �ط�ل�اب م �ع��ًا؟ وه� ��ل ت� �ق � ّ�رش اإلش� � ��ارات
اإلي �ج��اب �ي��ة ال �ت��ي رش �ح��ت ع��ن االج �ت �م��اع
األخير مع رئيس الحكومة تصورًا عمليًا
يسدل الستار على إض��راب مستمر منذ
خمسة أسابيع؟
األساتذة ينتظرون أن تتوافق العروض
امل��ادي��ة م��ع خصوصيتهم ال�ت��ي ّ
تميزهم
ّ
الحد األدنى
عن باقي القطاعات ،وتلبي
من طموحاتهم ومتطلبات موقعهم ،وإن
ب��دأوا يتجاوبون ،كما علمت «األخ�ب��ار»،
مع ط��روح تسووية عرضها املسؤولون،
ش� � ��رط م � ��راع � ��اة م� �ت� �م� �م ��ات ال� � ��رات� � ��ب ،أي
إعطائهم ب��دالت زي��ادة ساعات التدريس

(األن �ص �ب��ة) واألب �ح ��اث وغ �ي��ره��ا .وكشف
ّ
رئ� �ي ��س ال ��راب� �ط ��ة د .ش ��رب ��ل ك � �ف� ��وري أن
ال��رئ �ي��س ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي أع �ل��ن ص��راح��ة
أنه سيضع مشروع القانون على جدول
أعمال مجلس الوزراء فور جهوزه.
أما الطالب ،فخرجوا إلى الشارع ليقولوا
لحكومة «كلنا وال�ع�م��ل»« :ن��ري��د ال�ع��ودة
إل ��ى م �ق��اع��د ال� ��دراس� ��ة ،أع �ط ��وا األس ��ات ��ذة
ح�ق��وق�ه��م امل�ح�ق��ة ف ��ورًا ،ف�ل��م ي�ع��د يتحمل
ال �ع��ام ال��دراس��ي ال�ت��أخ�ي��ر أك �ث��ر» .وتعهد
امل �ع �ت �ص �م��ون ال ��دف ��اع ع ��ن ج��ام �ع��ة بنيت
ب �ت �ض �ح �ي��ات ال� �ش� �ع ��ب ،راف � �ض �ي�ن إدخ � ��ال
قضيتها في البازار السياسي.
وب��ان�ت�ظ��ار االج �ت �م��اع م��ع وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة،
وض � �ع� ��ت ال� ��راب � �ط� ��ة أم� � ��س ال � � � ��رأي ال� �ع ��ام
اللبناني ف��ي ص��ورة ال�ت�ط��ورات ال�ت��ي َّ
مر
ب�ه��ا اإلض � ��راب ،وب ��دا رئ�ي�س�ه��ا واث �ق��ًا من
صوابية خيار التحرك ح�ين ق��ال« :لسنا
ف��ي ورط��ة ،ومقتنعون بمطالبنا املحقة،
ول��ن ن�ت��راج��ع ع�ن�ه��ا» .وأش ��ار ك�ف��وري إلى
ّ
أن «ال�ح�ك��وم��ة ل��م تكن على ق��در ك��اف من

التحق األساتذة بالطالب في االعتصام (مروان طحطح)

لسنا في ورطة
ولن نتراجع عن مطالبنا
المحقة

املسؤولية ل�ل��دور املطلوب منها كراعية
لهذه الجامعة ومسؤولة عن توفير جودة
التعليم والجهاز البشري املتخصص».
وكانت الصدمة الكبرى ،ب��رأي��ه ،بمقاربة
امل�س��ؤول�ين ال�خ��اط�ئ��ة ،وال��دخ��ول ف��ي ب��اب
البازار واملساومات ،وليس أقلها محاولة
ان� �ت ��زاع ب �ع��ض امل �ك �ت �س �ب��ات ال �ت��ي حصل
عليها األساتذة بفعل نضاالتهم الطويلة،
وف��ي مقدمها سلسلة ال��روات��ب الخاصة
ّ
بهم .ورأى رئيس الهيئة أن أي «تعديل
ال يحترم ق��اع��دة امل �س��اواة وال �ت�لازم التي
كانت سائدة لن يكون ملبيًا لطموحات
األساتذة بما يدفعهم للعودة إلى قاعات
التدريس واملختبرات في كليات الجامعة
وم �ع��اه��ده��ا ال �ت��ي ه �ج��روه��ا ب �ع��د إع�ل�ان
اإلضراب».
وك � ��رر ك� �ف ��وري ال �ت��أك �ي��د «أن ال ��راب �ط ��ة ال
تستهتر بحقوق ال�ط�لاب ول��ن تقبل بأن
ي �ك��ون��وا ض �ح �ي��ة امل �م��اط �ل��ة ول� ��ن ت��دع�ه��م
يخسرون عامهم ال�ج��ام�ع��ي» .ول�ف��ت ،ردًا
لاّ
ّ
على سؤال ،إلى أن املكاسب ال تتحقق إ
بتحرك األساتذة والطالب معًا ،وقد ثبت
ذلك تاريخيًا.
وإذا ك��ان م�ش��روع ق��ان��ون السلسلة يأتي
ف��ي ص � ��دارة ال �ت �ح��رك ،ف ��إن ه ��ذا ال ينسي
ال � ��راب � �ط � ��ة ،ك� �م ��ا ق� � ��ال ك� � �ف � ��وري ،امل �ط ��ال ��ب
اإلصالحية األخ��رى ،ومنها تعيني عمداء
أصيلني وفقًا للقانون  66وإع��ادة ال��روح
إلى مجلس الجامعة املعطل منذ سنوات،
ّ
التفرغ أمام املتعاقدين بالساعة
فتح باب
وامل�س�ت��وف�ين ال �ش��روط األك��ادي �م �ي��ة ضمن

معايير الكفاءة والحاجة وإع��داد ملفات
األس� ��ات� ��ذة امل �س �ت��وف�ي�ن ال � �ش ��روط ل��دخ��ول
امل �ل��اك ،ورف � ��ع ال �غ�ب�ن ال�ل�اح ��ق ب��امل��وظ�ف�ين
وإع � � � ��داد س�ل�اس ��ل خ ��اص ��ة ب �ه ��م ت �ع �ت��رف
بحقوقهم وخصوصيتهم ف��ي الجامعة.
من جهته ،تحدث أمني اإلعالم في الرابطة
د .نزيه خياط عن تضامن غير مسبوق من
جميع األساتذة على اختالف انتماءاتهم
ف��اج��أ ال �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ت��ي ي�ن�ت�م��ون
إليها .وق��ال إن معركة ال��روات��ب ل��ن تكون
املحطة ال��وح�ي��دة ،ب��ل ستتبعها محطات
نقابية بامتياز تنقل الجامعة من موقع
لتوفير الخدمات واملحسوبيات إلى مكان
لتطوير املعرفة واإلنسان اللبناني.
عمليًا ،ينتظر أن تناقش الهيئة التنفيذية
م � ��ع م �ج �ل ��س امل� � �ن � ��دوب �ي��ن ،ال� � � ��ذي ي �ع �ق��د،
العاشرة من صباح غد الخميس ،الخطة
املستقبلية للتحرك في ضوء مستجدات
الحوار مع الحكومة.
ع�ل��ى امل�ق�ل��ب اآلخ ��ر ،وت �ح��دي �دًا ف��ي ساحة
ري��اض الصلح ،تجمع نحو مئتي طالب
في الجامعة اللبنانية ّ
عرفوا عن ّأنفسهم
ّ
بأنهم طالب مستقلون ،وقالوا إنهم أتوا
من مختلف املناطق اللبنانية ليجتمعوا
ح��ول جامعتهم ال��وط�ن�ي��ة ض��د امل�ش��اري��ع
التحاصصية .أك ��دوا أن ال��رب�ي��ع العربي
وص� ��ل إل� ��ى ل �ب �ن��ان وس �ي �س �ت �م��ر ال�ط�ق��س
ربيعًا لوقت طويل .سألوا الحكومة عن
س�ب��ب ت��أخ�ي��ر ت�ع�ي�ين ال �ع �م��داء األص�ي�ل�ين
وت��أل�ي��ف مجلس الجامعة وم��ا املقصود
من ربط ال�ق��رارات املتعلقة بالجامعة من
تعيني الرئيس إل��ى تحديد امل��وازن��ة إلى
قانون التفرغ باألهواء السياسية وعدم
خضوعها للمعايير األك��ادي�م�ي��ة .رفعوا
الفتات ب��رز منها« :الجامعة اللبنانية...
وه �ل��أ ل� ��وي� ��ن؟ ب��ال �ن �س �ب��ة ل� �ل� �ت� �خ ��رج؟؟؟».
هتفوا« :علمنا فرج الله حنني علينا حق
وبحقك
الطالب دين ،قوم لحقنا يا طالب
ّ
ق��ول وط��ال��ب وه�ي��دا ال�ع��ام ال��دراس��ي منو
ل�ع�ب��ة ك ��راس ��ي» .وي �ع��د ال �ط�لاب الج�ت�م��اع
ي� �ع� �ق ��دون ��ه ،ال �ث ��ال �ث ��ة م� ��ن ب �ع ��د ظ �ه ��ر غ��د
ال� �خ� �م� �ي ��س ،ف� ��ي امل� �ج� �م ��ع ال� �ج ��ام� �ع ��ي ف��ي
الحدث.

