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"النهار"

ش����ك����ل إع����������ان "ب������رن������ام������ج ش��ه��ر 
الحالية  الفرنكوفونية" في دورته 
م����ن ذه���ب  ب���ع���ن���وان "10 ك���ل���م���ات 
أراده���ا  ج��دي��دة  م��ب��ادرة  تلقيتها" 
وزي�������ر ال���ث���ق���اف���ة ري�����م�����ون ع��ري��ج��ي 
واطلقت  الثقافي.  تاريخنا  الب���راز 
نشاطات الشهر الفرنكوفوني في 
ال���وزارة  إليه  دع��ت  مؤتمر صحافي 
للفرنكوفونية  الدولية  والمنظمة 
وال�����م�����رك�����ز ال����ث����ق����اف����ي ال���ف���رن���س���ي 
الفرنكوفونية  الجامعية  والوكالة 

في المتحف الوطني ببيروت.
ت��رت��ك��ز م��ش��ارك��ة ال�������وزارة وف��ق��ًا 
ل����ع����ري����ج����ي "ع�����ل�����ى ت���ن���ظ���ي���م ل��ي��ل��ة 
المتاحف في 27 آذار 2015، حيث 
سيتاح للجميع دخول 10 متاحف 
م���ج���ان���ًا، وه����ي ال��م��ت��ح��ف ال��وط��ن��ي، 
متحف ميم ومتحف ما قبل التاريخ 
في الجامعة اليسوعية، فيا عودة، 
لآلثار،  األميركية  الجامعة  متحف 
متحف مصرف لبنان، قصر دبانة، 
م���ت���ح���ف ك���اث���ول���ي���ك���وس األرم�������ن، 
م���ت���ح���ف األرم��������ن ال���ك���اث���ول���ي���ك ف��ي 
بزمار ومتحف اإلثنيات في جامعة 

البلمند.
وف������ي م�����ا خ�����ص ش�����رك�����اء ل��ب��ن��ان 
ف��ي ه���ذا ال��ش��ه��ر، ف��ق��د ت��ح��دث كل 
ب��اؤل��ي،  ب��ات��ري��س  م��ن سفير فرنسا 
المستشارة السياسية في السفارة 

الكندية سوميتا ديكسيت، سفير 
روم��ان��ي��ا ف��ي��ك��ت��ور م��ي��رس��ي��ا، سفير 
ب�����اراس وسفير  س��وي��س��را ف��رن��س��وا 

بلجيكا أليكس لينارتس.
أن ح��ض��ور  ال���م���ن���ظ���م���ون  وأك�������د 
لرسم  يخضع  أو  مجاني  النشاطات 
رم�������زي وف����ق����ًا ل����ل����ح����دث. ول��ف��رن��س��ا 
"ح������ص������ة األس���������������د" ف��������ي ال����ش����ه����ر 
نشاطات  خ��ال  م��ن  الفرنكوفوني 
ع����دة ل��ل��م��رك��ز ل��ل��ث��ق��اف��ي ال��ف��رن��س��ي 
الفرنكوفونية  الجامعية  وللوكالة 
عرضتها  أن  ل�"النهار"  سبق  والتي 
ف���ي م��ق��اب��ل��ة م���ع ال��م��دي��ر اإلق��ل��ي��م��ي 

للوكالة إرفيه سابوران. 
"الساخنة"  المحطات  من  بداية 

ف����ي ال���ب���رن���ام���ج وال����ت����ي ت���ص���ب ف��ي 
بالتعاون  التي تنظم  "مرمى" كندا 
مع المركز والمعهد العالي لألعمال 
ال��ج��ام��ع��ة األنطونية  م��ع  وب��ال��ش��رك��ة 
وض��ي��اف��ت��ه��ا ح��دث��ي��ن، األول ف��ي 5 
آذار في محاضرة للمفكر الفرنسي 
دوم��ي��ن��ي��ك وال���ت���ون ب��ع��ن��وان غ��ي��اب 
ال���ت���واص���ل ب���ي���ن ال����غ����رب وال����ش����رق، 
الجامعة  ف��ي  وال��ث��ان��ي مؤتمر دول���ي 
ذاتها في 26 آذار، يتناول مظاهر 
اإلرهاب وجذوره واستراتيجيا عمله 

وطرق مواجهته. 
أما الفن "المكرم" في هذا الشهر 
ف��ي��ب��دأ ب���ع���روض س��ي��ن��م��ائ��ي��ة تحط 
رحالها في مسرح مونتاين على غرار 

فيلم من رومانيا في 9 آذار بعنوان" 
ما بقي من الصمت". 

ول�����س�����وي�����س�����را م�����ق�����ارب�����ة أوس�������ع 
ل��ل��م��وس��ي��ق��ى وال��س��ي��ن��م��ا م���ن خ��ال 
ن�����ش�����اط�����ات ف����ن����ي����ة وم���وس���ي���ق���ي���ة 
ف���ي ال��ج��ام��ع��ة األم���ي���رك���ي���ة وج��ام��ع��ة 
القديس يوسف والجامعة اللبنانية 
األم����ي����رك����ي����ة وج����ام����ع����ة ال���ب���ل���م���ن���د. 
م��ح��ط��ة تكريمية  اي��ض��ا  ول��ب��ل��ج��ي��ك��ا 
ل��ف��ن��ان��ي ال��ك��اري��ك��ات��ور. ال���ى محطة 
ت���راث���ي���ة ف��ن��ي��ة ل���س���وي���س���را ف����ي 14 
اليدوية  األع��م��ال  فيها  تكون  آذار 
"ضيف ش��رف" وم��ا يرافق ذل��ك من 

التعمق في طرائق عملها. 
خاصة  وق��ف��ات  وللفرنكوفونية 

تبدأ من فرنسا بمنتدى في 3 آذار 
مصادرها  ف��ي  "الفرنكوفونية  ع��ن 
كلها" بمشاركة المدير العام لقناة 
وم���دي���رة تطوير  ب��ي��ج��و  إي���ف   TV5
اإلب���داع  شبكة  ف��ي  الفرنكوفونية 
التربوية كليمان بونوم.  والمواكبة 
التربية  مع  الفرنكوفونية  وتندمج 
آذار  ف����ي 17  م��س��اب��ق��ة  خ�����ال  م����ن 
الفرنكوفونية،  تحمل عنوان شهر 
وال���ت���ي ت��ن��ظ��م ب��ال��ت��ع��اون م���ع وزارة 
التربية لتامذة بين 16 و18 ربيعًا 
م��ن ال��ق��ط��اع��ي��ن ال��خ��اص وال��رس��م��ي 
وه����دف����ه����ا ت���ش���ج���ي���ع ال���م���ش���ارك���ي���ن 
ع��ل��ى ك��ت��اب��ة ن��ص يتضمن ب��ي��ن 5 
م��ن مجموعة  م��خ��ت��ارة  ك��ل��م��ات  و10 

برنامج  ذل��ك  إل��ى  الكلمات. يضاف 
"ال�����س�����ف�����راء ف�����ي م����ه����ده����ا" ف�����ي 6 
التعليم  وك��ال��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  آذار 
ال��ف��رن��س��ي��ة ف��ي ال���خ���ارج وب��دع��م من 
"األون���ي���س���ك���و" ف���ي ب���اري���س ي��ط��رح 
م����ع ت����ام����ذة االب����ت����دائ����ي م��واض��ي��ع 
إل��ى  ال��م��ن��اخ��ي  ال��س��اع��ة م��ن التغيير 
ال��م��س��ؤول��ي��ة ال���ف���ردي���ة وال��ج��م��اع��ي��ة 
وال���ت���راث. ول��روم��ان��ي��ا ن��ش��اط تربوي 
مسرحي بعنوان "أنا الكلمة" يقدم 
في 5 آذار من تامذة العاملية في 

بيروت. 
يذكر أخيرًا أن سفير المكسيك 
ف��ي ل��ب��ن��ان ج��اي��م��ي غ��ارس��ي��ا آم����ارال 
وع������د ب���ال���م���ش���ارك���ة ف����ي ن���ش���اط���ات 
ال���ف���رن���ك���وف���ون���ي���ة ال���س���ن���ة ال��م��ق��ب��ل��ة 
بعدما اصبحت باده بلدًا مراقبًا في 

الفرنكوقونية.
ب��اؤل��ي على  على صعيد آخ��ر، رد 
االن���ت���ق���ادات ال���اذع���ة ال���ت���ي ط��ال��ت 
شخضه أم��س ق��ائ��ًا: "لقد وصلت 
إل���ى ح��د اإله���ان���ة. ل��ق��د ُع���رف لبنان 
ب���������دوره ال������ري������ادي ف�����ي ال���ص���ح���اف���ة 
واألق�����������ام اإلع�����ام�����ي�����ة. ل���ك���ن ث��م��ة 
اس���ت���ث���ن���اءات ف���ي ه����ذا ال��خ��ص��وص 
وه�������ذا أم�����ر م�����ح�����زن". وش�������دد ع��ل��ى 
أن "ه�����ذا س��ي��ح��ف��زن��ا ع��ل��ى ال���دع���وة 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ن��ق��اش ب��ي��ن ال��ق��ط��اع��ات 
والصحافية  منها  الثقافية  كلها، 
اليوم  نشعر  أننا  علمًا  والسياسية، 

أننا أكثر تعلقًا بلبنان".

"الشهر الفرنكوفوني" بمشاركة لبنان و5 دول أوروبية
نشاطات ثقافية ومسرح ومتاحف وسينما

"دمعة وشمعة" يف ذكرى جوزف حرب
صعد إلى حضوركم قنديالً

الحريري تفقدت حفرية 
الفرير األثرية يف صيدا

Amideast ُتطلق برنامجها "مهارات من أجل النجاح" 
لتطوير القدرات املهنية للشابات يف لبنان

زغرتا - "النهار"

ع��ل��ى ض���وء ال��ش��م��وع، ق���رأ أص��دق��اء 
ال���ش���اع���ر ج�����وزف ح����رب ق��ص��ائ��ده. 
وع���ل���ى ع����زف ع����ود ال���ف���ن���ان ش��رب��ل 
غ��ادة شبير  الفنانة  غّنت  روح��ان��ا، 
شعره المغّنى في المسرح البلدي 
- زغرتا الذي غّص بمحّبي الشاعر.

م��رور عام على رحيل  فلمناسبة 
�����م "ص�����ال�����ون 

ّ
ج���������وزف ح���������رب، ن�����ظ

ال��ع��ش��ري��ن األدب�������ي" أم��س��ي��ة شعر 
"دمعة  عنوانها  وغ��ن��اء  وموسيقى 
وش��م��ع��ة"، ف��ي ح��ض��ور شخصيات 
س��ي��اس��ي��ة وأك��ادي��م��ي��ة وج��م��ع من 
الشعراء وأهل الفكر واألدب والفن 
 واإلع������ام، م���ن م��خ��ت��ل��ف ال��م��ن��اط��ق.
وق���ّدم ش��رب��ل ج��رم��ان��وس األمسية 
ال������ذي  إّن  ت�����خ�����اف�����وا  "ال  ق�������ائ�������ًا: 
إلى  القبر، صعد  في  ليس  جمعنا 
ح����ض����ورك����م، ف����ي م����راي����ا أح��ام��ك��م 
ت���ج���دون���ه ب���ي���ن ال����وع����ي وال����اوع����ي 

يتراءى لكم قنديًا".
ثّم كانت قراءات من شعر حرب 
 من: أسعد جوان من "سنونو 

ّ
لكل

ت��ح��ت ش��م��س��ّي��ة ب��ن��ف��س��ج"، حبيب 
 "

ّ
ي���ون���س م����ن "ط����ال����ع ع ب���ال���ي ف����ل

وق��ص��ي��دة "أص��اب��ع��ي" ال��ت��ي كتبها 
الشاعر حرب للسيدة فيروز ولحنها 

رياض السنباطي، ولم تنشر.
وق�����������������رأ ف�����������������وزي ي������م������ي������ن م����ن 
"م��م��ل��ك��ة ال��خ��ب��ز وال��������ورد" و"رخ�����ام 
ال������م������اء"، واخ������ت������ارت م����اري����ا ي��م��ي��ن 
ق���ص���ائ���ده���ا م����ن "م����ق����ص ال���ح���ب���ر" 
���ي���ت ن������اي".

ّ
������������ك ق���ص���ب ف���ل

َ
و"زرت

 

من  ح��رب  للشاعر  تحّية  وقصيدة 
ال��ش��اع��ر ج��رم��ان��وس ج��رم��ان��وس "ال 

تروح" غّنتها الفّنانة غادة شبير.
ك���م���ا غ���ّن���ت ش��ب��ي��ر م����ن ك��ل��م��ات 
حرب: "أسوارة العروس، حّبيتك تا 
نسيت النوم، لّما ع الباب"، وكان 
ع����زف ع��ل��ى ال���ع���ود ل��ل��ف��ن��ان ش��رب��ل 

روحانا.

ت���ف���ق���دت رئ���ي���س���ة ل���ج���ن���ة ال���ت���رب���ي���ة 
النيابية النائبة بهية الحريري موقع 
ح��ف��ري��ة ال���ف���ري���ر األث����ري����ة ف���ي ص��ي��دا 
القديمة، واطلعت على المكتشفات 
أعمال  عنها  أسفرت  التي  الجديدة 
ال��ت��ن��ق��ي��ب ال��ت��ي ي��ن��ف��ذه��ا ف��ري��ق من 
م��ك��ت��ب م���دي���ري���ة اآلث�������ار ف����ي ص��ي��دا 
المتحف  بعثة  رئيسة  إش��راف  تحت 
ضومط  كلود  ال��دك��ت��ورة  البريطاني 
س��رح��ال ومكتب آث���ار ص��ي��دا، حيث 

ت��م اك��ت��ش��اف معبد ي��ع��ود ال��ى العام 
1300 قبل المياد. وتفقدت أيضًا 
سير العمل في مشروع انشاء متحف 
ص���ي���دا ال�����ذي ي���ق���وم ع��ل��ى ال��ح��ف��ري��ة 
العربي  ال��ص��ن��دوق  م��ن  بهبة  نفسها 

لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.
وأك������دت "أه���م���ي���ة ال��م��ك��ت��ش��ف��ات 
ال��ج��دي��دة"، م��ع��ت��ب��رة أن "ه���ذا ليس 
بغريب على صيدا كمدينة منفتحة 

على العالم ومتفاعلة معه".

نيكول طعمة

مقابل كل خمس شابات في دول 
ال��ش��رق األوس����ط وش��م��ال أفريقيا، 
ال��ع��م��ل، وفق  اث��ن��ت��ان عاطلتان ع��ن 
أرق������ام إح��ص��ائ��ي��ة أخ����ي����رة، م���ا ي��دل 
إل�����ى ت���ن���ام���ي ظ����اه����رة ال���ب���ط���ال���ة ف��ي 
ص��ف��وف اإلن���اث. وان��ط��اق��ًا م��ن هذا 
منظمة  ارت��أت  السليم،  غير  الواقع 
"أميديست" Amideast )منظمة 
الربح تعمل على  تبغي  أميركية ال 
الشرق  شعوب  مع  التعاون  توثيق 
ب���رن���ام���ج���ًا  ت���ط���ل���ق  أن  األوس�������������ط(، 
تدريبيًا في خمس دول عربية من 
"مهارات من  بعنوان:  لبنان،  بينها 
 Skills for Success "أجل النجاح
أعلنت عنه في مؤتمر صحافي في 

العاشر من تشرين األول 2014.
ُيفيد  وم��ن  البرنامج؟  ه��ذا  ما هو 

من خدماته أو تقدماته؟
ت���وج���ز ف�����رح ش����ح����ادي م��س��ؤول��ة 
اإلع���������ام ف�����ي "أم����ي����دي����س����ت"، ف��ي 
ح��دي��ث ال���ى "ال���ن���ه���ار"، إح���ص���اءات 
أخ��ي��رة ب��ّي��ن��ت ت��ف��ش��ي ال��ب��ط��ال��ة في 
ص���ف���وف ال���ش���ب���اب ق��ب��ل أن ت��ش��رح 
مميزات هذا البرنامج. وتقول: وفق 
 Regional Economic ارق������ام 
 Outlook: Middle East &
ع��ن  ال�����ص�����ادرة   Central Asia
"صندوق النقد الدولي" في نيسان 
اإلقليمي  المكتب  وك��ذل��ك   ،2011
العمل  منظمة  ف��ي  العربية  ل��ل��دول 
ال��ش��ب��اب  إن  ع���ام 2008،  ال��دول��ي��ة 
ال����ذي����ن ت�������راوح أع���م���اره���م ب���ي���ن 15 
و25 سنة يشكلون ما بين %40 
العمل  ع��ن  ال��ع��اط��ل��ي��ن  م��ن  و%60 
في المنطقة.  ولذا فمعدل البطالة 

ب��ي��ن ال��ش��ب��اب ف��ي ال��ش��رق األوس���ط 
م��ن بين أعلى  وش��م��ال أفريقيا ه��و 
المعدالت من كل مناطق العالم". 

وت�����ض�����ي�����ف: "ف��������ي ال���م���ت���وس���ط 
أك��ث��ر  و%32   %25 ب��ي��ن  ه���ن���اك 
بالنسبة  المشكلة  وت��ب��رز  وض��وح��ًا، 
ل��ل��ش��اب��ات ع��ن��دم��ا ي��واج��ه��ن دخ���ول 
م��ع��ت��رك ال��ع��م��ل رس��م��ي��ًا وال��ح��ف��اظ 
ع���ل���ى وظ���ائ���ف���ه���ن خ������ال األزم�������ات 

االقتصادية الصعبة". 
وت��ت��ح��دث ش���ح���ادي ع���ن ب��رن��ام��ج 
ال��ت��دري��ب، ق��ائ��ل��ة إن���ه ي��ط��ال فقط 
ال����18 و25 سنة،  ال��ش��اب��ات م��ا بين 
شرط أن تكون الفتاة حائزة شهادة 
الثانوية العامة، أو البكالوريا الفنية 
في  مسّجلة  وغ��ي��ر  يعادلهما،  م��ا  أو 

جامعة وتبحث عن عمل. 
وي���ه���دف ال��ب��رن��ام��ج إل����ى ت��أم��ي��ن 
م�����ه�����ارات ال���ت���وظ���ي���ف ل�����دى 450 
ف��ت��اة أو س��ي��دة ف��ي ك��ل م��ن مصر، 
األردن، لبنان، المغرب وتونس، ال 
سّيما اللواتي ال تسمح إمكاناتهن 
المادية بمتابعة الدراسة الجامعية. 

"وي����س����اع����د ال����م����ش����روع ال���ف���ت���ي���ات 
األقل حظًا  األماكن  القاطنات في 
وبالتالي ستعطى أولوية االختيار 

لتلك الفتيات"، وفق شحادي.
وان���ط���ل���ق ال���ب���رن���ام���ج ف����ي ل��ب��ن��ان 
ب��م��رح��ل��ت��ه األول�����ى ب��دع��م م���ن وزارة 
ال���ش���ؤون ال��خ��ارج��ي��ة ال��ف��ل��م��ن��ك��ي��ة، 
النروجية،  الخارجية  وزارة الشؤون 
واألم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��ات��ح��اد م��ن أج��ل 
ال����م����ت����وس����ط. وت����ل����ف����ت ش����ح����ادي 
ال��ب��رن��ام��ج ف��ي لبنان ممول  إل��ى أن 
م�����ن "ال���م���ج���ل���س االس�����ت�����ش�����اري ل��� 
أم�����ي�����دي�����س�����ت/ل�����ب�����ن�����ان" وش�����رك�����ة 
"ب���ي���ب���س���ي���ك���و". وس���ي���ت���م اخ���ت���ي���ار 
90 ف��ت��اة ل��ل��م��ش��ارك��ة ف���ي ب��رن��ام��ج 
تقديم  مهلة  وتنتهي  ال��ت��دري��ب، 

الطلبات في 28 الجاري.

ماذا عن محتوى البرنامج؟ 
البرنامج  على  المشرفة  تتطرق 
وال���م���س���ؤول���ة ع����ن ت��ن��م��ي��ة ال����م����وارد 
البشرية في "أميديست" رنا ملكي 
الى تفاصيل برنامج التدريب الذي 

نهاية  حتى  المقبل  آذار  ف��ي  يبدأ 
ش��ه��ر ح���زي���ران، وت��ع��ط��ى ال����دروس 
خ���م���س���ة اي��������ام ف�����ي األس������ب������وع م��ن 
االث��ن��ي��ن إل���ى الجمعة م��ن أرب���ع إل��ى 

خمس ساعات يوميًا.
ال����ب����رن����ام����ج  أن  ال���������ى  وت�����ش�����ي�����ر 
ت����دري����ب  س�����اع�����ة   320" ي���ش���م���ل 
ب���ال���ل���غ���ة اإلن���ك���ل���ي���زي���ة ل���ك���ل م�����ا ل��ه 
ع��اق��ة ب���ال���ق���درات ال��م��ه��ن��ي��ة، منها 
ال���ك���وم���ب���ي���وت���ر وم�����ه�����ارات األع���م���ال 
ال��م��ط��ل��وب��ة، وي��س��اع��د ال��ف��ت��ي��ات في 
انطاقًا  عمل  فرصة  على  الحصول 
من كتابة السير الذاتية وتهيئتهن 
لمقابلة أصحاب العمل وغير ذلك".   

وما بعد التدريب؟ 
ي����ل����ي ال�����ت�����دري�����ب ح����ف����ل ت����خ����ّرج 
ل����ل����م����ش����ت����رك����ات ت������������وزع ع���ل���ي���ه���ن 
ال�����ش�����ه�����ادات. وت�����وض�����ح ش���ح���ادي 
أن "أم���ي���دي���س���ت" س���ت���ح���اول ق���در 
ال��م��س��ت��ط��اع ت��وف��ي��ر ف���رص ت��دري��ب 
للمتخرجات في عدد من الشركات 
ال���ب���رن���ام���ج  أن  م�����ؤك�����دة  ال����خ����اص����ة، 
على  تكلفة  أي  تترتب  وال  مجاني 

المشتركات مقابل المشاركة. 
ل��م��ن ت��رغ��ب ف���ي ال��م��ش��ارك��ة في 
البرنامج، تعبئة االستمارة المتوافرة 
ع��ل��ى ال��م��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي ق��ب��ل 28 
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حبيقة: رابطة املتفرغين أكدت وجوب
تطبيق القانون 66 يف ترشيحات املديرين وتعيينهم

االقتصاد الدولي
يف زمن العوملة

أوضحت رئيسة الهيئة التنفيذية 
في  المتفرغين  األس��ات��ذة  لرابطة 
حبيقة  راش��ي��ل  اللبنانية  الجامعة 
ك����اس أن ال��ه��ي��ئ��ة أك�����دت أك��ث��ر 
بالقانون  التقيد  م��رة، ض��رورة  من 
66 ووج������وب ت��ط��ب��ي��ق��ه ب��ال��ك��ام��ل 
ف����ي ع��م��ل��ي��ة ت���رش���ي���ح ال���م���دي���ري���ن 

وتعيينهم.
وأصدرت بيانًا عن موقف الرابطة 
وما  ال��م��دي��ري��ن  تعيين  م��ن قضية 
ال��ت��ب��اس��ات، خصوصًا  م��ن  احاطها 
في ما يتعلق بمدير فرع طرابلس 
في إدارة األعمال الدكتور أنطوان 
م��ا ورد في  ع��ل��ى  ط��ن��وس، وردت 
م��ق��ال��ة ال��دك��ت��ور سليم زرازي����ر في 

"النهار" عن الرابطة، وقالت:

"لقد فوجئت بما ورد في إحدى 
ال���م���ق���االت ف���ي ج���ري���دة "ال���ن���ه���ار" 
االثنين 23 شباط  ي��وم  ال��ص��ادرة 
ع�����ن ال����غ����ي����اب ال����ف����اض����ح ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ف����ي ق��ض��ي��ة ت��ع��ي��ي��ن 
ال��م��دي��ري��ن واالم�������اءات ب��م��ا يجب 

على الهيئة القيام به. 
ف��ال��ه��ي��ئ��ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ت��ع��رف 
واج��ب��ات��ه��ا ج��ي��دًا وم��وق��ف��ه��ا واض��ح 
م��ن ه���ذا ال��م��وض��وع، ف��ه��ي أعلنت 
م��ن��ذ ال���ب���داي���ة ف���ي ب��ي��ان��ه��ا ت��اري��خ 
2015/8/01 كما في بيانها تاريخ 
ال��ت��ط��ب��ي��ق  وج������وب   2015/1/22
ل��ل��ق��ان��ون 66 ف��ي عملية  ال��ك��ام��ل 
ال��ف��روع،  م��دي��ري  وتعيين  ترشيح 
والضغوط،  ال��ت��دخ��ات  م��ن  بعيدًا 

رت م����ن ع�����دم ت��ط��ب��ي��ق ه���ذا 
ّ
وح��������ذ

القانون. وعادت في بيانها تاريخ 
ضد  أن���ه���ا  وأض����اف����ت   2015/2/5
التكليف الذي تعتبره غير قانوني 
التعيين األص��ي��ل، وتمنت  م��ع  ب��ل 
ل��و ت��ّم��ت ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات وف���ي سياق 
ال��ق��ان��ون ع��ي��ن��ه ب��ح��ك��م��ة وروي�����ة ما 
للجامعة  العليا  المصلحة  يحفظ 
وي��ح��اف��ظ ع��ل��ى وح��دت��ه��ا وال��ت��وازن 
فيها. وخ��ارج هذا االط��ار ال تغطي 

الهيئة التنفيذية أحدًا".
وخ����ت����م����ت ق�����ائ�����ل�����ة: ن����ع����ب����ر ع��ن 
في  ال����وارد  للتناقض  استهجاننا 
على  يثني  فصاحبه  المقال.  ه��ذا 
بالدفاع  الهيئة  وي��ط��ال��ب  ال��ش��يء 

عن عكسه.

ل��م��ن��اس��ب��ة ص�����دور ك���ت���اب "ق���ان���ون 
االقتصاد الدولي في زمن العولمة" 
باللغة الفرنسية، للمحامي الدكتور 
لجامعة  العام  األمين  سعد  انطوان 
كميل  المونسنيور  دع���ا  ال��ح��ك��م��ة، 
مبارك رئيس الجامعة الى ندوة عن 
الكتاب يشارك فيها الوزير السابق 
والسفير  ق��ط��ار  دام��ي��ان��وس  للمال 
ال����س����اب����ق ف�����ي واش����ن����ط����ن ري�����اض 
لها ويديرها عميد  وي��ق��دم  ط��ب��ارة. 
الحكمة  جامعة  ف��ي  ال��ح��ق��وق  كلية 
م������ارون ب��س��ت��ان��ي. ال��خ��ام��س��ة م��س��اء 
االحتفاالت  قاعة  في  الثلثاء  اليوم 

للجامعة في فرن الشباك.
وي��س��ب��ق ال���ن���دوة وي��ل��ي��ه��ا توقيع 

الكتاب. 

ال سلسلة للمعلمين... وال حقوق!
مّر وقت كاد ينسى البعض أن هناك مشروع سلسلة رواتب 

للمعلمين والموظفين قابع في مجلس النواب. خال الشهور 
الثاثة انشغل المعلمون بانتخابات هيئاتهم، فيما انشغل البلد 
بالوضع األمني، ولم يلتئم مجلس النواب إلقرار مشاريع قوانين 

باستثناء التمديد له. وقد بدا واضحًا أن السلسلة لم تعد أولوية، 
فيما تراجع الحراك النقابي منذ أن قررت وزارة التربية والتعليم 

العالي إصدار إفادات للمرشحين لإلمتحانات الرسمية في شهادتي 
البريفيه والثانوية بفروعها األربعة، عندما خسرت ساحها الوحيد 

وورقتها األخيرة في الضغط، وهو ما اعتبر ضربة قاسية لهيئة 
ًا من مسؤولية ما حل بالشهادة  التنسيق النقابية، إذ تتحمل جزء

الرسمية، وفي المقابل وضعت في مواجهة األهالي والتامذة.
ووفق ما هو مسّرب في التداول حاليًا، فإن سلسلة الرواتب 
ما عادت من األولويات، وهي أيضًا مؤجلة الى وقت لن يكون 

متاحًا إقرار سلسلة ترتب أعباء مالية جديدة على الدولة من دون 
إيرادات، وأن الخاف على بنود السلسلة ال يزال قائمًا، حتى مع 
خفض أرقامها في نواحي معينة، وأن اللجان النيابية المشتركة 

التي انعقدت منذ نحو 3 أشهر في جلسة مخصصة لمشروع 
السلسلة لم تتفق على شيء رسمي، ولم تقر اي بند على جدول 

أعمالها، باستثناء اعان النوايا، فبقي المشروع األول للنائب جورج 
عدوان على حاله، ولم تعد درجات معلمي الثانوي الرسمي وال 

رفعت قيمتها، كما لم يتم االتفاق على إبقاء وحدة التشريع بين 
معلمي الخاص والرسمي، وهو أمر شكل صدمة لنقابة الخاص 

التي هددت، في حال فصل التشريع، بالنزول الى الشارع وإقفال 
المدارس الخاصة.

ورغم الكام اإليجابي الذي نقله وزير التربية عن رئيس مجلس 
النواب نبيه بري أخيرًا، في شأن السلسلة، فإن ال أحد مستعجًا 
إقرارها، وهي ليست على جدول أعمال المجلس، وال على قائمة 

اهتمامات القوى السياسية، خصوصًا في ما يتعلق بحقوق 
األساتذة ومكتسباتهم التاريخية التي أفرغت في مشروع السلسلة 

األخير، وما عادت ذات قيمة. فا شيء يستدعي العجلة، بعدما 
عبر الجميع منعطف إصدار الشهادات، من دون أن يتوقفوا عند 
تداعيات ذلك على التربية والتعليم، وأيضًا على الموقع النقابي، 

وهو المنعطف الذي كان يمكن خاله إقرار السلسلة. عادت االمور 
وكأن شيئًا لم يحدث، وعادت هيئة التنسيق بمكوناتها ذاتها، 

انما بقيادات مختلفة تطالب بالسلسلة وترفع الشعارات عينها أو 
بأقل سقفًا من دون مراجعة حقيقية لحسابات الخسائر واألرباح، 

وال لقياس الجدوى في العناوين المطروحة.
ال سلسلة، هذا هو العنوان الذي يطبع المرحلة الراهنة لمقاربة 

حقوق المعلمين والموظفين. يدعم ذلك اقتناع لدى القوى 
السياسية، بأن روابط األساتذة باتت شبه مفككة، ومكوناتها 

سياسية تحت السيطرة. فهل تضع هيئة التنسيق جدواًل مختلفًا 
لحراكها بما يتجاوز حركة االتصاالت بالكتل؟ لننتظر ونشهد!
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... وبالتربية نبني
ابرهيم حيدر
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