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قضية اليوم

«تخريجة» منتصف الليل :امتحانــا
ّ
تدخل الرئيس نبيه بري واستعان بالرئيس ميشال عون ،فرضخت
هيئة التنسيق النقابية للضغوط الهائلة التي ّ
انصبت عليها .قررت
املشاركة في مراقبة االمتحانات ،في مقابل تأجيلها ليوم واحد من
الخميس الى الجمعة حفظًا ملاء الوجهً ،
بناء على اقتراح النائب علي
ّ
بزي ،وأيضًا في مقابل تعهد وزير التربية الياس بو صعب بتجميد كل
اإلجراءات الالحقة ،بما فيها تحديد أسس التصحيح والتصحيح وإعالن
النتائج ،في انتظار ما ستؤول اليه معركة السلسلة املفتوحة

فاتن الحاج
ل��م ت�ن�ج��ح ه�ي�ئ��ة التنسيق النقابية
ف��ي ف��رض معادلتها «ال��ذه�ب�ي��ة»« :ال
سلسلة ،ال امتحانات» ،لكنها بقيت
ق��اب�ض��ة ع�ل��ى س�ل�اح م�ق��اط�ع��ة أس��س
ال�ت�ص�ح�ي��ح وال �ت �ص �ح �ي��ح .ه ��ذه هي
حصيلة «الكباش» في اليوم الطويل
أمس .فقد تواصلت املفاوضات حتى
منتصف الليل ليخرج بعدها وزير
ال �ت��رب �ي��ة ال� �ي ��اس ب ��و ص �ع��ب م�ع�ل�ن��ًا
ان�ت�ص��اره ،ويعقد م��ؤت�م�رًا صحافيًا
في مكتبه في الوزارة ،محاطًا بأركان
َ
موفدي بري
قيادة الهيئة وبحضور
النائب علي بزي واملسؤول التربوي
ف� ��ي ح ��رك ��ة أم � ��ل ح �س ��ن زي � ��ن ال ��دي ��ن
اللذين شاركا في االجتماعات ولعبا
الدور الحاسم في الوصول الى هذه
النتيجة.

رياض سالمة :ال عالقة لسلسلة
الرواتب باستقرار الليرة
أع � �ل ��ن ب� ��و ص� �ع ��ب أن االم� �ت� �ح ��ان ��ات
ستجري في املواعيد املعلنة ،ما عدا
امتحانات الشهادة املتوسطة التي
أرجئت ليوم واحد فقط من الخميس
ً
ال��ى الجمعة ،وذل��ك ن��زوال عند طلب
هيئة التنسيق النقابية نفسها ،التي
ّ
ظنت أنها بذلك تحفظ ماء وجهها،
وال س �ي �م��ا ب �ع��د م ��وق ��ف ب ��و ص�ع��ب
ال� �ن� �ه ��اري ال � ��ذي رف� ��ض ف �ي��ه ت��أج�ي��ل
االم �ت �ح��ان��ات «ح �ت��ى ل��رب��ع س��اع��ة».
ّ
وذك� � � ��رت م � �ص� ��ادر م��ط �ل �ع��ة أن ه ��ذا
التأجيل جاء ً
بناء على اقتراح بزي،

ول��م ي��واف��ق ب��و ص�ع��ب عليه إال بعد
تدخالت مباشرة من الرئيسني نبيه
ب ��ري وم �ي �ش��ال ع ��ون .وب�ح�س��ب ه��ذه
املصادر ،لم يكن بعض قادة الهيئة،
وال س �ي �م��ا رئ� �ي ��س راب � �ط ��ة أس ��ات ��ذة
التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب،
م��واف �ق�ي�ن ع �ل��ى ه� ��ذه «ال �ت �خ��ري �ج��ة»،
إال أن ض �غ��وط ح��رك��ة أم ��ل امل�ض��اف��ة
ال ��ى ض �غ��وط ق ��وى س�ي��اس�ي��ة أخ��رى
ً
ل ��م ت� �ت ��رك م� �ج ��اال ل �ل��رف��ض م ��ن دون
إط��اح��ة وح� ��دة ال�ه�ي�ئ��ة وت�م��اس�ك�ه��ا.
ه ��ذه «ال �ت �خ��ري �ج��ة» ت�ض�م�ن��ت أي�ض��ًا
ت �ع �ه �دًا م ��ن ب ��و ص �ع��ب ب�ت�ج�م�ي��د كل
اإلج ��راءات لوضع أس��س التصحيح
وال�ت�ص�ح�ي��ح وإع�ل��ان ال �ن �ت��ائ��ج ،كما
ت�ض�م�ن��ت إع �ل�ان ب��و ص�ع��ب أن ��ه ك��ان
في صدد إصدار قرار يعلن فيه إلغاء
ش �ه��ادة «ال�ب��ري�ف�ي��ه» ،إال أن «ح��رص
الهيئة على هذه الشهادة دفعها إلى
القبول بإجراء االمتحانات».
في الواقع ،شكلت موافقة الهيئة على
إج��راء االمتحانات ،وتأجيلها ليوم
واح� � ��د ،م �خ��رج��ًا ل �ل��وزي��ر ب ��و ص�ع��ب
نفسه .فوزارة التربية لم تكن جاهزة
أبدًا إلجراء هذه االمتحانات في ظل
م�ق��اط�ع��ة امل�ع�ل�م�ين ألع �م��ال �ه��ا ،ليس
على صعيد امل��راق�ب��ة فقط ،ب��ل أيضًا
على صعيد اإلج��راءات التحضيرية
واإلداري � � � � � � ��ة امل� �س� �ب� �ق ��ة ،وخ� �ص ��وص ��ًا
وض ��ع االس �ئ �ل��ة .وب �ح �س��ب امل�ع�ن�ي�ين
ّ
في ال��وزارة ،ف��إن مراقبة االمتحانات
وح��ده��ا ت�ح�ت��اج إل��ى  10آالف معلم
ومعلمة ،على األق��ل ،لتوزيعهم على
 400م��رك��ز ف��ي جميع امل�ن��اط��ق ،وهو
األم��ر ال��ذي لم يتأمن ،على ُ الرغم من
اإلغراءات «الوهمية» التي ق ّدمت إلى
املتعاقدين كي يرتكبوا فعل الخيانة

لم تنجح هيئة التنسيق
في فرض معادلتها :ال
سلسلة ،ال امتحانات
(مروان يوحيدر)

ملصالحهم ومصالح زمالئهم.
استحالة إجراء االمتحانات من دون
موافقة هيئة التنسيق ال تتصل فقط
بفشل بو صعب في حشد مراقبني من
خارج املالك ،بل تعود أيضًا إلى واقع
ّ
أن مقر وزارة التربية كان قد أصبح
فعليًا تحت سيطرة هيئة التنسيق
النقابية التي أعلنت أمس االعتصام
ً
امل �ف�ت��وح (ن �ه��ارًا ول �ي�ل�ا) داخ ��ل امل�ق��ر،
وت� �ح ��دي� �دًا أم� � ��ام م �ك ��ات ��ب امل��وظ �ف�ي�ن
امل �ع �ن �ي�ي�ن ب � ��اإلع � ��داد ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات،
بهدف منعهم من أي أعمال قد تؤدي
إل � ��ى ت �س �ه �ي��ل إج � � ��راء االم� �ت� �ح ��ان ��ات.
ك��ذل��ك أعلنت راب�ط��ة موظفي اإلدارة
ال �ع� ّ
�ام��ة اإلض � ��راب امل �ف �ت��وح ح�ت��ى 19
الشهر الجاري ،وهو املوعد الجديد
ال� ��ذي ح� ��دده ال��رئ �ي��س ب ��ري الن�ع�ق��اد
ال �ج �ل �س��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة امل �خ �ص �ص��ة
الستكمال درس م�ش��روع��ي قانوني
ال �س �ل �س �ل��ة واإلج� � � � ��راءات ال�ض��ري�ب�ي��ة
املالزمة لها .وه��ذا اإلض��راب املفتوح
ً
كان كفيال بتعطيل إدارات ال��وزارات
ّ
كلها .إال أن تطورات منتصف الليل
أعادت ترتيب األمور ،إذ رفعت هيئة
ال�ت�ن�س�ي��ق ال�ن�ق��اب�ي��ة اع�ت�ص��ام�ه��ا في
ال ��وزارة ،ف��ي ح�ين ي��واص��ل املوظفون
إضرابهم املعلن ،باستثناء املوظفني
في دائرة االمتحانات الرسمية.
ن� �ج ��اح ب ��و ص �ع��ب ف ��ي أداء م�ه� ّ�م�ت��ه
بكسر إرادة هيئة التنسيق من باب
إج� � ��راء االم �ت �ح ��ان ��ات غ �ص �ب��ًا ع�ن�ه��ا،
ت� ��زام� ��ن م� ��ع ن� �ج ��اح إض� ��اف� ��ي ل�ت�ك�ت��ل
امل � �ص� ��ال� ��ح امل � �ص ��رف� �ي ��ة وال � �ع � �ق ��اري ��ة
وال�ت�ج��اري��ة ف��ي تعطيل م�س��ار إق��رار
السلسلة واإلج��راءات الضريبية في
مجلس النواب .فالجلسة التي كانت
م�ق��ررة أم��س لهذا ال�غ��رض ل��م تنعقد

المعلمون اعتصموا في الوزارة :مش خايفين
ايفا الشوفي
م�ن��ذ ال�ت��اس�ع��ة وال �ن �ص��ف ص�ب��اح��ًا،
ب��دأ األس��ات��ذة واملوظفون بالتوافد
إل � � ��ى وزارة ال� �ت ��رب� �ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي��م
العالي« .احتلوا» الطابق األرض��ي
وأع �ل �ن��وا اع�ت�ص��ام��ًا م�ف�ت��وح��ًا حتى
إق � � ��رار ال �س �ل �س �ل��ة .ق �ب��ل ي ��وم�ي�ن م��ن
امل��وع��د ال ��ذي ح ��دده وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة
إلج��راء االم�ت�ح��ان��ات الرسمية ،قرر
ه ��ؤالء تعطيل ع�م��ل ال � ��وزارة بنقل
االعتصام إل��ى داخلها ،بعدما كان
مقررًا أن يقام أمام مبناها .العنوان
العريض ك��ان واضحًا وح��ازم��ًا« :ال
سلسلة ،ال امتحانات» ،لكن إصرار
امل �ج �ل��س ال �ن �ي��اب��ي ع �ل��ى ال �ت��أج �ي��ل،
وإص ��رار وزي��ر التربية ال�ي��اس أبو
صعب على إجراء االمتحانات غدًا،
جعال األمور تتجه نحو املجهول.
الحماسة سيطرت على املشاركني

ال ��ذي ��ن أع �ل �ن��وا م �ض �ي �ه��م ق ��دم ��ًا ف��ي
مقاطعة االمتحانات .فهؤالء يرون
ّ
أن ال �ت �ن��ازل م� �ج ��ددًا ،ت �ح��ت ضغط
االم� �ت� �ح ��ان ��ات ب �ع��د  3س� �ن ��وات م��ن
امل �ط��ال �ب��ة ب��ال�س�ل�س�ل��ة ،ه��و ان�ك�س��ار
س �ي �م �ن��ع ال �ف �ئ ��ات ال �ش �ع �ب �ي��ة ال �ي��وم
وف � ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل م ��ن ت �ح �ص �ي��ل أي
ح ��ق .ال ال �ع �ق��وب��ات ال �ت��ي ه� � ّ�دد بها
التفتيش التربوي ،وال إعالن بعض
املتعاقدين مشاركتهم ف��ي مراقبة
االمتحانات ،نجحا في كسر عزيمة
هيئة التنسيق وامل��ؤي��دي��ن لها ،بل
ع �ل��ى ال �ع �ك��س زادت م��ن إص��راره��م
على ال��وق��وف صفًا واح �دًا في وجه
ّ
«سلطة ف��اس��دة» ،حيث تؤكد رانيا
ّ
أن «معركتنا ه��ي معركة بالنيابة
ع��ن ك��ل ال �ن��اس .ع��دون��ا واح ��د وه��و
ال �س �ل �ط��ة ال �ف ��اس ��دة ،وح �ي �ت��ان امل ��ال
ه ��ؤالء م��ن ي �س��رق��ون ج�م�ي��ع م ��وارد
ال � � ��دول � � ��ة»ّ ،أم � � ��ا ال � �ع � �ق� ��وب� ��ات ،ف �ه��ي

«واهية» وفق رانيا« ،هل يستطيع
الوزير أن يعاقب الشعب اللبناني
ب ��أك� �م� �ل ��ه؟ رح ي �ص �ي��ر ف �ي �ه��ن م�ث��ل
مسرحية الرحابنة حكام م��ن دون
شعب»ّ .أما نجاة اآلتية من الشوف،
ف� �ت� �ع � ّ�ب ��ر ع � ��ن ص ��دم� �ت� �ه ��ا م � ��ن ك�ل�ام
وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة «ل �ق��د ع�ق��دن��ا آم��ال�ن��ا
لاّ
على ال��وزي��ر ،إ أن��ه إذا أراد إج��راء
االمتحانات الخميس من دون إقرار
ال �س �ل �س �ل��ة ،ف�ل�ي�ق��م ب �ه��ا ول �ن � َ�ر كيف
ستكون هذه االمتحانات .فليحصل
م ��ا ي�ح�ص��ل ول �ي ��وزع ��وا ال �ع �ق��وب��ات
ع�ل��ى ال�ج�م�ي��ع .ل�س�ن��ا خ��ائ�ف�ين ول��ن
ن�ت��راج��ع» .ف��ي ط��واب��ق امل�ب�ن��ى وق��ف
موظفو ال��وزارة ينظرون بفرح إلى
م ��ا ي �ح �ص��ل ف ��ي األس� �ف ��ل .ح �ض��روا
إل� ��ى ع�م�ل�ه��م إال أن �ه��م ل ��م ي�ع�م�ل��وا،
فالهتافات الصادرة عن االعتصام
دفعتهم إلى التهافت نحو شرفات
ّ
ليعبروا عن تأييدهم الكامل
املبنى

ملطالب هيئة التنسيق.
االن �ت �ظ ��ار ك� ��ان س �ي��د امل ��وق ��ف على
رغ��م ت��وق��ع امل�ش��ارك�ين مسبقًا فشل
ً
ّ
الجلسة النيابية ،إال أن قليال من
األم� � ��ل ك � ��ان م �ط �ل ��وب ��ًا .م� ��ع وص� ��ول
خبر تأجيل الجلسة النيابية علت
الهتافات الغاضبة «اسمع ،اسمع،

من يقاطع الجلسات وال
يقوم بواجباته هو آخر من تحق
له محاسبة األساتذة والموظفين
اسمع حقي كامل ب��دك ت��دف��ع» .وما
ل �ب��ث أن ازداد ال �غ �ض��ب م ��ع إع�ل�ان
وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ال� �ي ��اس ب ��و ص�ع��ب
االس �ت �م��رار ف��ي إج ��راء االم�ت�ح��ان��ات
ف��ي موعدها ،ومحاولته استجداء
لاّ
ال�ت�ع��اط��ف م��ن م�ع��ان��اة ال �ط�ل�اب .إ

أن ال � ��رد ك� ��ان ق ��د ج� ��اء م �س �ب �ق��ًا م��ن
ال�ط�لاب ،ال��ذي��ن كانت لهم كلمة في
اعتصام الهيئة ،فرفضوا طعن من
ّ
علمهم ون�ك��ران جميلهم ،مشيرين
ّ
إل� � ��ى أن «ال� �ب� �ل ��د أف � �ل ��س س �ي��اس �ي��ًا
واق �ت �ص��ادي��ًا ق �ب��ل إق � ��رار ال�س�ل�س�ل��ة
ب �س �ب��ب ال �س �ي��اس��ات ال �ت ��ي ات�ب�ع�ه��ا
َم ��ن ف��ي ال�س�ل�ط��ة» ،ك�م��ا أع �ل��ن وليد
ال �ش �ع��ار ف��ي ك�ل�م��ة راب �ط��ة م��وظ� ّف��ي
ّ
اإلدارة ال �ع��ام��ة أن «ال ��دول� ��ة ت�ع��ل��م
ال�ط�لاب سياسة الطعن ف��ي الظهر
ال� �ت ��ي ت �ن �ت �ه �ج �ه��ا .ه � ��ذه س �ي��اس �ت��ك
ي ��ا م �ع��ال��ي ال� ��وزي� ��ر ،ه� ��ذه س�ي��اس��ة
ال �ح �ك��وم��ة ،ه� ��ذه س �ي��اس��ة ال ��دول ��ة.
ً
كفى تهويال وكذبًا على اللبنانيني.
إنفاقكم هو ما ّ
دمر االقتصاد وأفقر
اللبنانيني» ،داعيًا «من قال إن هذه
ال�س�ل�س�ل��ة ل�ي�س��ت م ��دروس ��ة وع�ل��ى
رأس�ه��م (ال��رئ�ي��س ف ��ؤاد) السنيورة
إلى تقديم استقالتهم».

