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تحقيق

تاريخ أم تسوية على التاريخ؟
«تدريس القضية الفلسطينية يمكن أن
يطرح إشكالية في المجتمع اللبناني ،في
غياب محتوى متفق عليه لهذا المحور»،
هذا الكالم الصادر عن المركز التربوي
للبحوث واإلنماء ال يعكس أي رغبة في
تغيير الطريقة المعتمدة عبر السنوات
في مقاربة مادة التاريخ ،وهي كتابة
تاريخ سعيد ال يعني شيئًا وال يزعج أحدًا وال
ِّ
يحمل أي جهة المسؤولية ،فيما تستمر
كل مدرسة في إعطاء منهجها الخفي.
فلجان كتاب التاريخ الرسمية كانت وال تزال،
على ما يبدو ،تبحث عن تسويات متوافق
عليها في مسائل خالفية مثل القضية
الفلسطينية وربطها بالوجود الفلسطيني
َّ
المسلح في لبنان ،والحرب األهلية ،ومقاربة
شخصيات مثل األمير فخر الدين وجمال
باشا واألمير بشير الشهابي

عـنــد وض ــع مـنـهــج ال ـتــاريــخ ف ــي عــام
 1970بموجب املرسوم ،1970/14528
لصف التاسع أساسي ،ظهر ،بحسب
ال ـ ـبـ ــاحـ ــث ال ـ ـتـ ــربـ ــوي م ـح ـم ــد رم ـ ـ ــال،
مــوق ـفــان مـتـنــاقـضــان ف ــي م ــا يخص
الفلسطينية داخ ــل اللجنة
القضية
ّ
املـعـنـيــة ،الـتــي مــثــل أعـضــاؤهــا آن ــذاك
ال ـ ـتـ ــوازنـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة:
م ــوق ــف ي ـع ـك ــس خـ ـط ــاب ال ـع ـه ــد فــي
ذل ـ ــك الـ ــوقـ ــت ،وه ـ ــو ال ـ ـتـ ــزام الـقـضـيــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ب ـن ـحــو كـ ــامـ ــل ،وعـ ــدم
ال ـ ـخـ ــروج م ــن م ـظ ـلــة ج ــام ـع ــة ال ـ ــدول
العربية ،وتصنيف الساحة اللبنانية
سـ ــاحـ ــة مـ ــواج ـ ـهـ ــة ضـ ـ ــد إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل.
ثان متشدد من «املمارسات
وموقف ٍ
تـحــت طــابــع الـ ـث ــورة» ،وج ـعــل لبنان
ســاحــة لتحرير فلسطني ،ومتخوف
من حجم املـ ّـد الفلسطيني املؤثر في
الساحة اللبنانية والعربية.

الديموغرافية للبنان ،كما يقول رمال،
عـبــارات خجولة ونصوصًا حيادية
م ـجــردة مــن أي عــواطــف أو ح ـ ّـس أو
ان ـت ـم ــاء ،وه ــي ال تــدخــل ف ــي وج ــدان
القارئ وال ّ
تحرضه على قضية حق،
بل محكومة بضوابط تراعي عالقات
لبنان مع الخارج (الغرب) .ولو كان
املطلوب تنشئة األجيال على الفكرة

عرض القضية
الفلسطينية في
ّ
المنهج القديم يتذرع
بخصوصية لبنانية

نصوص حيادية مجردة
فــي ظــل هــذا الـجــو املـحـمــوم ،أنتجت
الخصوصية التي تفرضها التركيبة

ماذا في منهج 2010؟
ينفي حسن منيمنة ،وزيــر التربية األسبق ورئيس اللجنة التي وضعت آخر منهج ملــادة التاريخ في عام
 ،2010أن يكون أعضاء اللجنة قد اختلفوا على القضية الفلسطينية« ،فاألمر لم يكن مطروحًا على اإلطالق،
ولم يربط أي من أعضاء اللجنة بني القضية الفلسطينية كقضية مقدسة والتدخل الفلسطيني في الحرب
اللبنانية الذي عولج بنحو مستقل .في الواقع ،يتطرق املنهج الذي توقف في مجلس الوزراء بسبب التحفظ
على توصيف الحرب األهلية إلى فلسطني في ثالثة حصص .ففي درس لبنان بني  1946و ،1958يقارب
الطالب مستندات عن دور لبنان في حرب فلسطني وعن الالجئني الفلسطينيني ،ويتعرف في املحتوى إلى
االنعكاسات السياسية واالقتصادية لنكبة فلسطني على لبنان .وفي مرحلة اإلصالحات والتطورات وبداية
األزمــات الداخلية ( 1958ـ  )1975يربط الطالب بني الصراعات اإلقليمية (املقاومة الفلسطينية ،سوريا،
إسرائيل ،)...ويتعرض لنص عن اتفاق القاهرة ،ويدرس انطالقة املقاومة الفلسطينية .ويتناول درس الحرب
اللبنانية العامل الفلسطيني املسلح ودوره في حرب لبنان ومصلحة العدو اإلسرائيلي ودوره في تأجيج
الحرب ،واالجتياح اإلسرائيلي األول ( )1978واالجتياح اإلسرائيلي ( )1982وخــروج الوحدات السورية
واملقاومة الفلسطينية من بيروت ومقاومة لبنان إلسرائيل ومخططاتها ( 1948ـ .)2006

الوطنية والقومية ،لجرى ،كما يقول
رمـ ــال ،ع ــرض الـقـضـيــة الفلسطينية
كمثال صــارخ على مفاهيم العدوان
وانـتـهــاك الـسـيــادة وحـقــوق اإلنـســان
وانـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزاع ش ــرعـ ـي ــة شـ ـع ــب ب ـم ـل ـك ـيــة
أراضيه وتهجيره وضياع مصيره.
ل ـي ــس م ـن ـط ـق ـي ــا ،ب ـح ـس ــب رمـ ـ ـ ــال ،أن
يكون أول عنوان في املحور تعريف
الصهيوينة ونـشــأة حركتها ،فيما
ي ـن ـب ـغ ــي أن نـ ـ ـح ـ ــدث الـ ـتـ ـلـ ـمـ ـي ــذ عــن
ً
فلسطني أوال .وف ــي الـفـقــرة املتعلقة
بـتـقـسـيــم فـلـسـطــن ف ــي ه ـي ـئــة األم ــم
َ
املـ ـتـ ـح ــدةُ ،ي ـك ــت ـف ــى فـ ــي أح ـ ــد ال ـك ـتــب
ّ
بــال ـقــول إن بــريـطــانـيــا نـقـلــت قضية
فـلـسـطــن إل ــى هـيـئــة األمـ ــم امل ـت ـحــدة،
فشكلت هــذه الهيئة لجنة ووضعت
تقريرًا اقترحت فيه تقسيم فلسطني
إلــى ثــاثــة أق ـســام :قسم عــربــي ،قسم
يهودي وقسم دولــي ،ورفــض العرب
ه ــذا املـ ـش ــروع وأصـ ـ ــروا ع ـلــى وح ــدة
فلسطني وعروبتها .وفي كتاب آخر،
يرد التقسيم على النحو اآلتي« :بعد
الـ ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة ال ـث ــان ـي ــة ،ت ـجــددت

املشاكل بني العرب واليهود واتخذت
الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ب ـع ـدًا عــربـيــا
ودولـ ـي ــا وحـ ـ ــاول الـ ـع ــرب واإلن ـك ـل ـيــز
وضع مشاريع حلول للقضية ،لكنها
ب ــاءت بالفشل ،عندئذ قــرر اإلنكليز
رفع القضية إلى هيئة األمم املتحدة
الـ ـت ــي قـ ـ ــررت ت ـق ـس ـيــم ف ـل ـس ـطــن إل ــى
دولــة عربية ودولــة يهودية وتدويل
األمــاكــن املـقــدســة ...والـجــديــر بالذكر
أن الـعــرب رفـضــوا هــذا امل ـشــروع» .لم
ّ
تحمل هذه النصوص ،كما يقول رمال
أحدًا املسؤولية ،ولم تقل للطالب إن
هيئة األمم املتحدة تنكرت للمفاهيم
اإلنسانية التي ُوجــدت ألجلها مثل
فــرض السيادة ومنع االعـتــداء وحق
تـقــريــر امل ـص ـيــر .ول ــم ي ـجـ ِـر الـتـعــاطــي
مـ ـ ــع الـ ـتـ ـقـ ـسـ ـي ــم كـ ـج ــريـ ـم ــة ارتـ ـكـ ـب ــت
بـحــق فلسطني بــالـتــذكـيــر بــاملــؤامــرة
الـتــي أدت إل ــى التقسيم (وع ــد وزيــر
الخارجية البريطانية آرثــر جيمس
بـلـفــور بــإنـشــاء وط ــن قــومــي لليهود
في فلسطني) .برأيه ،العرض ال يليق
الفلسطينية بما هي قضية
بالقضية ّ
حق وال يحفز على اتخاذ موقف وال
ً
ّ
يعد جيال يفهم ما هي القضية ،وهو
ي ـت ــواف ــق م ــع ه ــوي ــة ل ـب ـنــان وعــاقـتــه
الحذرة بالوجود الفلسطيني.

خالف على الهوية
يـ ـق ـ ّـر امل ـ ـ ــؤرخ أن ـ ـطـ ــوان ال ـح ـك ـيــم ب ــأن
الـنـقــاشــات داخ ــل الـلـجــان الــرسـمـيــة
ّ
ت ـك ـشــف ب ــوض ــوح أن ه ــوي ــة لـبـنــان
ل ـي ـســت م ـح ـســومــة ب ـع ــد« ،ف ـه ــذا هو
صـلــب املــوضــوع وال ـبــاقــي تفاصيل
ونتائج لهذا الـخــاف مثل القضية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة وال ـ ـ ـحـ ـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة
واألمـ ـي ــر ف ـخــر ال ــدي ــن ،إل ـ ــخ» .ه ـنــاك،
كـمــا ي ـقــول ،رؤى مختلفة ،فــا يــزال
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــون م ـن ـق ـس ـم ــن ب ـ ــن مــن
يـ ـق ــول إن ل ـب ـن ــان ج ـ ــزء مـ ــن ال ـع ــال ــم
ّ
ال ـعــربــي ،ومـنـهــم م ــن ي ـقــول إن لــدى
لبنان كبلد متعدد الطوائف هوية
ثـقــافـيــة واجـتـمــاعـيــة خ ــاص ــة .يـبــدو
ّ
الحكيم مقتنعًا بــأن كتاب التاريخ

في مجتمع تعددي ،يجب أن يراعي
حساسيات البلد .برأيه ،ال يمكن أن
يـكــون الـتــاريــخ مـلـتــزمــا ،بــل يتطلب
أن ي ـقــدم املـ ــؤرخ كـتــابــة مــوضــوعـيــة
غـيــر اس ـت ـفــزازيــة وطــائـفـيــة ،ويعمل
ب ــات ـج ــاه ت ــوحـ ـي ــدي ،ف ـي ـضــع وج ـهــة
ال ـن ـظ ــر الـ ـت ــي ت ــأخ ــذ ب ــاالع ـت ـب ــار كــل

تقرير

تمديد تقاعد أساتذة الجامعة اللبنانية :بين الخبرة و«الدم الجديد»

اعتراضات
على حصر
االستفادة
بمن هم
برتبة أستاذ
(مروان
طحطح)

رفــع سن التقاعد االختياري ألساتذة
الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة مــن  64عــامــا إلــى
 68ي ـع ــود إلـ ــى واجـ ـه ــة ال ـ ـتـ ــداول بـعــد
استصدار اقتراح قانون معجل ّ
مكرر
قـ ّـدمــه النائب م ــروان ف ــارس .طــرح هذا
ال ـقــان ــون ي ـتــزامــن م ــع م ـشــاريــع أخ ــرى
فــي مجلس ال ـنــواب تتعلق بــرفــع سن
التقاعد ألعـضــاء السلك الدبلوماسي
ّ
وكتاب العدل إلــى  68عامًا ،ورفــع سن
القضاة من  68إلى  72عامًا.
رئيس الجامعة فؤاد أيوب رفع ،أخيرًا،
م ـطــال ـعــة إل ـ ــى وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة م ـ ــروان
حمادة رأى فيها أن «للجامعة مصلحة
في السير بمشروع قانون تعديل سن

التقاعد ،ملا له من مردود على مستوى
مستوى التعليم والبحث من
تحصني
ّ
جهة ،ولكونه يوفر على خزينة الدولة،
فـيـمــا أغ ـلــب جــام ـعــات ال ـعــالــم ل ــم تعد
تحدد سنًا لتقاعد األسـتــاذ الجامعي
طاملا أنه قادر على القيام بوظيفته».
ل ـكــن أي ـ ــوب ي ـط ـلــب ح ـصــر االس ـت ـف ــادة
بمن هــم برتبة أسـتــاذ ،مــا يثير ردود
ف ـعــل مـخـتـلـفــة ف ــي أوس ـ ــاط األس ــات ــذة،
ً
لـكــون الـقــانــون يجب أن يـكــون شــامــا،
ّ
وســن التقاعد هو مسألة وظيفية وال
عــاقــة لـهــا بــالــرتـبــة األكــادي ـم ـيــة .وفــي
ه ــذا املـ ـج ــال ،عـلـقــت راب ـط ــة األس ــات ــذة
املـ ـتـ ـف ــرغ ــن ب ـ ــأن «ق ـ ــوان ـ ــن ال ـج ــام ـع ــة
وأنظمتها األكاديمية واملالية ال ّ
تفرق
ف ــي حـ ـق ــوق األس ـ ــات ـ ــذة ع ـل ــى اخ ـت ــاف
رتـبـهــم وأوضــاع ـهــم الــوظـيـفـيــة (مــاكــا
وتفرغًا) ،وبالتالي فإن اقتراح تمديد
سن الخدمة يجب أن يطال جميع أفراد
الهيئة التعليمية من دون استثناء».
وم ــن األسـ ـب ــاب املــوج ـبــة لـتـعــديــل سن
ّ
الـتـقــاعــد أن تـطـبـيــق ق ــان ــون املــوظـفــن
(امل ـ ــرس ـ ــوم االش ـ ـتـ ــراعـ ــي )1969/112
ي ـل ـحــق إج ـح ــاف ــا ب ــأس ــات ــذة ال ـجــام ـعــة
اللبنانية بسبب عدم تساوي األوضاع
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ب ـي ـن ـه ــم وبـ ـ ــن م ــوظ ـف ــي
ّ
القطاع العام ،إذ إن املوظفني يدخلون
ال ــوظ ـي ـفــة ب ـس ــن ال ـ ــ18عـ ــامـ ــا ،ب ـي ـن ـمــا ال
يمكن ألســاتــذة الجامعة ول ــوج مسار

التعليم الجامعي قبل سن الـ 30إال في
مــا ن ــدر .ونـتـيـجــة لــذلــك ،ي ـكــون امل ـعـ ّـدل
ال ـع ــام ل ـخــدمــة األس ـت ــاذ ال ـجــام ـعــي 25
ع ــام ــا ،وبــال ـتــالــي ي ـخ ــرج م ــن الـخــدمــة
ّ
العامة وقد خسر بعضًا من حقه عند
احتساب الراتب التقاعدي على أساس
قاعدة (الراتب مضروبًا بعدد سنوات
ال ـخــدمــة مـقـســومــا عـلــى  ،40مـضــروبــا

تعديل سن
يحقق وفرًا
التقاعد
ّ
ماليًا ويحصن
التعليم والبحث
ّ
بـ ـ ـ ـ ــ .)%85ك ــذل ــك ف ـ ــإن ع ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا مــن
أساتذة الجامعة ّ
ممن ال ينهي  20سنة
خ ــدم ــة ،ي ـخ ـســرون ال ــرات ــب الـتـقــاعــدي
وضمانات أساسية لدى بلوغهم سن
التقاعد.
ّ
ورغــم أن أيــوب يـقــول فــي مطالعته إن
مجلس الجامعة واف ــق على االقـتــراح
فــي جلسته بتاريخ  ،2016/11/9فإن

املشروع ال يزال مثار نقاش وأخذ ورد
بــن األس ــات ــذة .القضية بالنسبة إلــى
املؤيدين له هي أن «األستاذ الجامعي
يـكـتـســب خ ـب ــرة تــرب ــوي ــة ون ـض ـجــا مع
العمل التربوي ،واألبـحــاث التي يقوم
ّ
العلمية،
بها ومشاركته في املؤتمرات
وتــوج ـي ـهــه ألع ـم ــال وأبـ ـح ــاث ال ـطــاب
وت ـف ــاع ـل ــه م ـع ـه ــم ،ومـ ــع ع ـم ــر الـنـضــح
ُ
بعد األستاذ
يأتي التقاعد القسري وي ِ
اللبنانية فتخسر باحثًا
عن الجامعة
ّ
وم ــربـ ـي ــا ،ف ـي ـم ــا ت ـت ـل ــق ـف ــه ال ـج ــام ـع ــات
ال ـخــاصــة ،فيستمر ف ــي عـطــائــه هـنــاك
لسنوات عدة».
املؤيدون يسترشدون بدراسة أجراها
ب ـع ــض أسـ ــاتـ ــذة ال ـج ــام ـ ّع ــة الـلـبـنــانـيــة
ّ
أثبتت أن الوفر الذي تحققه الدولة من
رف ــع ســن الـتـقــاعــد لــأسـتــاذ الجامعي
هي بمئات املاليني لكل أستاذ .ويلفت
ّ
هؤالء إلى أن سن التقاعد ُحـ ّـددت بـ64
ّ
عامًا عندما كــان معدل الحياة يقارب
 65ع ــام ــا ،ف ــي ح ــن تـشـيــر إح ـص ــاءات
مـنـظـمــة الـصـحــة الـعــاملـيــة إل ــى ارت ـفــاع
معدل الحياة في لبنان والعالم من 61
عــامــا فــي عــام  ،1964إلــى  67عــامــا في
عام  ،1976إلى  78عامًا في عام .2014
في املقابل ،هناك طروحات ال تتقاطع
م ــع امل ـ ـشـ ــروع ،إذ ال مـصـلـحــة لبعض
األســاتــذة في البقاء في الجامعة بعد
ّ
ال ـ ــ 64ع ــام ــا ،ألن ال ـف ــرص م ـتــاحــة لهم

في الـخــارج براتب إضافي إلــى جانب
الراتب التقاعدي.
رفــع سن التقاعد ال يجد أيضًا تأييدًا
من بعض األحزاب التي تتحدث عن دم
جديد وضرورة التوظيف.
ق ــد ت ـك ــون ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة ال ـيــوم
االستثناء الوحيد للتقاعد املبكر في
الدول العربية والغربية؛ ففي الواليات
ً ُ
املـتـحــدة األمـيــركـيــة مـثــا ،تعتمد آلية
التعاقد الوظيفي في اإلدارات العامة
بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـج ــام ـع ــات ،ح ـي ــث ُي ـع ـ ّـن
األستاذ ملدى الحياة .وأخيرًا ،اتجهت
األمــم املتحدة والعديد من الــدول مثل
بريطانيا وفرنسا وأملــانـيــا وإيطاليا
والـ ـي ــون ــان ل ــرف ــع س ــن ال ـت ـق ــاع ــد حـتــى
مل ــوظ ـف ــي اإلدارات ال ـع ــام ــة وأس ــات ــذة
ال ـج ــام ـع ــات ،ك ــأح ــد ال ـح ـل ــول لـخـفــض
م ـ ـع ـ ــدالت اإلنـ ـ ـف ـ ــاق وتـ ـقـ ـلـ ـي ــص ع ـجــز
موازناتها.
أما على املستوى اللبناني ،فال يوجد
ســن لتقاعد األس ــات ــذة فــي الجامعات
ال ـخ ــاص ــة؛ ف ـفــي ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة
ً
مـ ـث ــا ،وب ـم ــوج ــب ت ـعــديــل عـ ــام ،2016
يجري تثبيت األساتذة ملدى الحياة ما
دام األسـتــاذ يستطيع تــأديــة واجباته
ف ــي ال ـت ـع ـل ـيــم وال ـب ـح ــث .وفـ ــي جــامـعــة
بيروت العربية ،أسوة بمصر وسوريا،
يبقى األستاذ في مالك الجامعة حتى
بلوغه الـ 72عامًا.

