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«سكة الحجاز» في «دار النمر»

حلم الـ «شنغن» العثماني
حدث قبل قرن من اليوم ،أن التنقل بين الدول العربية لم يكن في حاجة الى تأشيرة دخول .األجزاء المتبقية من «الخط الحجازي»،
أحد أكبر المشاريع العمالقة في زمنه ،ال تزال شاهدة على حلم ربط الدول العربية وانسيابية حركة الناس والبضائع في ما بينها.
«دار النمر» تستعيد في معرض* يستمر شهرًا وقائع هذا الحلم وتفاصيله

محطة درعا

ّ
أليسا مدور
ُعـ ـ ّـد إن ـش ــاء خ ــط س ـكــة ال ـح ـجــاز الــرك ـيــزة
األساسية للمشروع النهضوي الحميدي
امل ـعــروف بــ«الـجــامـعــة االســام ـيــة» الــذي
أطلقه السلطان العثماني عبد الحميد
ّ
الثاني ،وهو ما أكده األخير في مذكراته
بالقول« :أخـيـرًا تحقق الخط الحجازي؛
ذل ــك ال ـح ـلــم الـ ــذي طــاملــا راود مخيلتي.
فذلك الخط الحديدي لم يكن فقط مصدرًا
اقتصاديًا للدولة العثمانية ،بل كان في
اآلن ذاتــه يمثل مصدرًا بالغ األهمية من
الناحية العسكرية».
ال ـس ـب ــب امل ـع ـل ــن ل ـق ـي ــام الـ ـخ ــط ،أس ــاس ــا،
ك ــان ديـنـيــا .إذ اعـتـمــد فــي م ـســاره طريق
الـ ـح ــج ال ـ ـبـ ــري مـ ــن دمـ ـش ــق ع ـب ــر مــدي ـنــة
ً
درعـ ــا وص ـ ــوال إل ــى املــدي ـنــة امل ـن ــورة مما
س ـ ّـه ــل ع ـلــى ال ـح ـجــاج ف ــي ك ــل م ــن ال ـشــام
وآسـ ـي ــا واألنـ ــاضـ ــول ق ـطــع امل ـس ــاف ــة إلــى
ً
املدينة املنورة في خمسة أيــام فقط بدال
مــن أرب ـعــن يــومــا .وإض ــاف ــة ال ــى أهميته
االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي تـسـهـيــل ال ـت ـج ــارة بني
مناطق السلطنةّ ،
بينت أح ــداث الحرب
ال ـع ــامل ـي ــة األول ـ ـ ــى ال ـط ـب ـي ـعــة ال ـس ـيــاس ـيــة
واالستراتيجية لـهــذا امل ـشــروع العمالق
ف ــي «ال ـت ـص ـ ّـدي لـلـمـطــامــع االسـتـعـمــاريــة
الفرنسية فــي املـغــرب وتــونــس مــن جهة،
والبريطانية في مصر من جهة ثانية»،
بحسب األس ـتــاذ فــي الـتــاريــخ العثماني
ع ـب ــد ال ــرح ـي ــم أبـ ــو ال ـح ـس ــن .وبــال ـف ـعــل،
ظهرت أهمية الخط وخطورته العسكرية
ع ـ ّلــى بــري ـطــان ـيــا ،خ ــال الـ ـح ــرب ،عـنــدمــا
ً
ـا ً
مهما فــي ثـبــات العثمانيني
مــثــل عــامـ
نحو عامني في وجه القوات البريطانية
املتفوقة في جنوب سوريا.

ّ
أدركت القوى االستعمارية ،مبكرًا ،األهمية االستراتيجية لهذا الخط

ّ
أدرك ـ ـ ــت الـ ـق ــوى االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة ،م ـب ــك ـرًا،
األه ّـ ـمـ ـي ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة لـ ـه ــذا ال ـخ ــط.
فشنت الصحف الفرنسية والبريطانية
حـمـلــة ضــد امل ـش ــروع واتـهـمــت السلطان
ع ـبــد ال ـح ـم ـيــد بــال ـج ـنــون بـسـبــب الـكـلـفــة
الباهظة إلنشاء الخط وصعوبة تنفيذه.
وف ـ ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،ك ـ ــان خ ـ ــط الـ ـحـ ـج ــاز مــن
أكـبــر املـشــاريــع االسـتـثـمــاريــة فــي الــدولــة
مشروع في العالم ربما
العثمانية وأول
ُ
ُي ّ
مول جماهيريًا .إذ ق ّدرت كلفته قبل بدء
العمل بنحو أربعة ماليني ليرة عثمانية
(ح ــوال ــى  570ك ـي ـلــوغــرامــا م ــن ال ــذه ــب)،

ّ
فخصصت السلطنة  %18من ميزانيتها
ّ
إلنشائه .ولكن سرعان ما تبي أن الكلفة
قد تتجاوز ثمانية ماليني ليرة عثمانية.
لــذلــك كــانــت هـنــاك حــاجــة إليـجــاد مصدر
آخــر لتمويل امل ـشــروع .لــم يــرد السلطان
عـبــد الـحـمـيــد إغـ ــراق دول ـت ــه ف ــي الــديــون
عبر االعتماد على قروض خارجية ،على
خــاف مشروعي سكة حديد األنــاضــول
وسكة حديد بغداد اللتني ساهمت دول
وجــه نـ ً
أجنبية فــي تمويلهما .لــذلــكّ ،
ـداء
إلــى العالم اإلســامــي للتبرع للمشروع،
وتبرع من جيبه الخاص بـ  320ألف ليرة

عثمانية ،فيما تبرع شاه إيران بخمسني
أل ـ ــف لـ ـي ــرة ع ـث ـم ــان ـي ــة ،وخـ ــديـ ــوي مـصــر
ب ـمــواد عينية لـلـبـنــاء .وأصـ ــدرت الــدولــة
العثمانية طوابع يعود ريعها ملصلحة
املشروع ،وفرضت ضريبة خمسة قروش
عـلــى ك ــل شـخــص ذكـ ــر ،واق ـتـطـعــت %10
م ــن مــرت ـبــات مــوظ ـفــي ال ــدول ــة ،وفــرضــت
الـ ـتـ ـب ــرع ب ـ ــرات ـ ــب شـ ـه ــر كـ ــامـ ــل عـ ـل ــى كــل
املــوظ ـفــن ...حتى غطت الـتـبــرعــات ثلثي
تكاليف املشروع .ويوضح أبو الحسني:
«أراد السلطان ان يقوم املـشــروع بجهد
اسـ ــامـ ــي بـ ـح ــت ،وت ـل ـب ـي ــة لـ ـن ــدائ ــه أت ــت
تـبــرعــات كبيرة مــن والة ومـلــوك ووزراء
وشـعــوب مصر وامل ـغــرب الهند وجنوب
افــري ـق ـيــا وت ـت ــارس ـت ــان واي ـ ـ ــران ،وم ــن كل
الطوائف :املسلمني واملسيحيني واألرمن
والـســريــان والـيـهــود ،بمن فيهم مؤسس
الحركة الصيونية ثيودور هيرتزل .لكن
السفارة العثمانية في فيينا ّ
ردت تبرعه،
وحرصت أن يكتب اق ـ ً
ـرارا بأنه استرجع
أمواله».
بوشر بالعمل في بناء خط سكة حديد
ال ـح ـجــاز س ـنــة ُ ،1900
وب ـن ـيــت م ــن أجـلــه
ّ
آالف الـجـســور والـبـحـيــرات والتجمعات
الصناعية وخــزانــات املـيــاه فــي املناطق
ال ـت ــي ي ـم ـ ّـر ب ـه ــا ،م ـمــا ان ـع ـكــس انـتـعــاشــا
ف ــي ق ـطــاعــي االق ـت ـص ــاد وال ـس ـي ــاح ــة في
املناطق التي أنشئت فيها املحطات التي
ّ
كــانــت تبعد ك ــل منها عــن األخ ــرى نحو
 30كلم .وكــان الخط ينطلق مــن دمشق،
ويـتـفــرع فــي بـصــرى جـنــوب ســوريــا إلــى
خطني :أحدهما يصل يمر بكل من املفرق
والزرقاء ّ
وعمان ومعان في األردن ويكمل
سـ ـي ــره ج ـن ــوب ــا إل ـ ــى أن ي ــدخ ــل أراض ـ ــي
الحجاز حيث ينتهي في املدينة املنورة؛

واآلخــر يتجه غربًا نحو فلسطني ،وأهم
محطاته نابلس وحيفا وعـكــا ،ويتفرع
مــن حيفا خــط يربطها بمصر .وامـتــدت
ال ـخ ـط ــوط ال ـفــرع ـيــة لـلـسـكــة ب ــن ب ـيــروت
ودم ـشــق وح ـمــص وال ـق ــدس إضــافــة إلــى
خـ ـط ــي ريـ ـ ـ ــاق وح ـ ـلـ ــب .وكـ ـ ـ ــان فـ ــي خـطــة
امل ـشــروع الـحـجــازي أن يمتد مــن املدينة
املـنــورة إلــى مكة ومنها إلــى ميناء جدة
على البحر األحمر ،ما يزيد من أهميته
التجارية ،إال أن ذلك لم يتحقق.
أشـ ـ ـ ــرف عـ ـل ــى الـ ـعـ ـم ــل فـ ــي امل ـ ـش ـ ــروع 34
ً
مهندسا ،بينهم  17من رعايا السلطنة
والـبـقـيــة م ــن أملــان ـيــا وفــرن ـســا وإيـطــالـيــا
والـنـمـســا وبلجيكا وال ـيــون ــان ،بــرئــاســة
املهندس األملــانــي هنريخ مايسنر الــذي
مسلم لدى بدء العمل
استبدل بمهندس
ُ
في األماكن املقدسة .وق ّدر عدد العاملني
فــي الخط بحوالي ستة آالف ،معظمهم
من أفراد الجيش العثماني.
استمرت سكة حديد الحجاز تعمل بني
دم ـش ــق وامل ــدي ـن ــة املـ ـن ــورة ت ـســع س ـنــوات
ت ـق ــري ـب ــا ،ووصـ ـ ــل عـ ــدد ال ـح ـج ــاج ال ــذي ــن
نقلهم سنة  1914الــى  300ألــف .وساهم
ف ــي ال ـن ـه ـضــة ال ـت ـج ــاري ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
للحجاز وكافة املدن الواقعة على امتداد
ً
ميناء
الخط ،ومنها حيفا التي أصبحت
ومــدي ـنــة ت ـجــاريــة هــام ــة ،كـمــا ســاهــم في
اس ـت ـقــرار بـعــض الـقـبــائــل ال ـبــدويــة حيث
ظهرت مجتمعات عمرانية على جانبي
الـخــط ،واشـتـغــل عــدد منهم فــي الــزراعــة.
استمر عمل الخط إلــى أن تأثرت السكة
خالل الحرب العاملية األولــى وتم تدمير
ع ــدة أج ـ ــزاء مـنـهــا .ويـلـفــت أب ــو الـحـســن
ال ــى أن «ال ـبــري ـطــان ـيــن اع ـت ـب ــروا الـسـكــة
هــدفــا عـسـكــريــا أث ـن ــاء الـ ـح ــرب ،فــاع ـتــدوا
على أجزاء منها .كما قاد لورنس العرب
حــربــا ضــد الـقـطــار الـحـجــازي ع ــام 1917
مكافئًا بالذهب من يأتيه بقطع من حديد
السكة».
الـيــوم ،ال تــزال أجــزاء من محطة الحجاز
(في لبنان واالردن والحجاز )...صامدة،
تبكي على انجاز تحقق في القرن التاسع
عشر ،وتسخر من زحمتنا وعجزنا في
القرن الواحد والعشرين.
* املعرض من تنظيم مركز اآلداب والفنون في
الجامعة األميركية في بيروت بالتعاون مع «دار
الـنـمــر» ،ويستمر مــن  2أي ــار حتى  2حــزيــران
فــي «دار الـنـمــر» .وهــو نتيجة تـعــاون مــع قسم
األرشيف العثماني في رئاسة الــوزراء التركية
ّ
سيتم
للحصول على نسخ من وثائق وصــور
االحـتـفــاظ بها فــي مكتبة الجامعة األميركية.
ّ
ّ
يضم املعرض صورًا ووثائق عن التمويل ،وعن
مراحل بناء السكة ومحطاتها واملناطق التي مرّ
بها ،وعن شكل القطارات من الداخل والخارج
والبطاقات التي كانت تستخدم للتنقل .وتقام
عـلــى هــامـشــه م ـحــاضــرات ف ــي مـعـهــد عـصــام
فارس للشؤون الدولية في الجامعة األميركية
تـتـمـحــور ح ــول ع ـهــد ال ـس ـل ـطــان ع ـبــد الـحـمـيــد
الـثــانــي وأع ـمــال بـنــاء الـسـكــة الـحــديــد والـحــركــة
املسيحية ـ ـ الصهيونية.

اختصر المشروع رحلة
الحج من  40يومًا الى
خمسة أيام

مفكرة

متابعة
الليسيه الكبرى تنكث
اتفاق جريصاتي

إرشادات «الصحة»  :الحذر من الصيام واجب

فاتن الحاج

مروى بلوط
ّ
ّ
التوعوية في العالم
الصحية
تغيب اإلرش ــادات
العربي عن موضوع الصوم عند مرضى السكري
وارت ـف ــاع ضـغــط الـ ــدم ،وه ــي إن ُو ِج ـ ـ َـدت ال تلقى
ّ
الـتــزامــا جـ ّـديــا مــن قـبــل املــرضــى .فــي حــن يشكل
الصوم خطرًا على املصابني بأحد أو كال هذين
َ
ّ
ّ
يتعرض لها
املتغيرات التي
املــرضــن ،نظرًا إلــى
ّ
املريض املصاب في ما يتعلق بالنظام الغذائي،
مواعيد الطعام ومواعيد العالجات الطبية ،وما
ينتج منها من انخفاض أو ارتـفــاع حـ ّـاد لنسبة
السكر في الدم أو ضغط الدم.
ّ
من هنا ،نظمت وزارة الصحة العامة ،أمس ،ورشة
عمل تــوعــويــة حــول تجنيب املــرضــى الصائمني
مضاعفات بعض الـعــادات التي تــرافــق الصيام.
ّأمــا هــدف الــورشــة ،فهو تخفيض كلفة الفاتورة
ُ ّ
الصحية للمريض ،التي تشكل عبئًا كبيرًا على
ّ
الصحة ،بحسب مدير البرنامج
ميزانية وزارة
ّ
ال ــوط ـن ــي ل ـل ـس ــكــري ف ــي وزارة ال ـص ـح ــة ال ـعــامــة
ّ
االختصاصي أكــرم شتاي ،الفتًا إلــى أن «الدولة
تـ ّ
ـؤمــن خــدمــات للمصابني بــأمــراض مــزمـنــة ،من
ّ
خــال أكثر مــن  200مركز مــوزعــن على مختلف
اللبنانية ُت ّ
ّ
قدم معاينات طبية مجانية».
املناطق
ب ـح ـســب أرق ـ ـ ــام ُوزارة ال ـص ـح ــة الـ ـع ــام ــة ،نـحــو
 %12م ــن ع ــدد امل ـق ـي ـمــن ف ــي ل ـب ـنــان ُم ـصــابــون
بمرض السكري ،فيما يلفت رئيس قسم الغدد
وال ـس ـكــري فــي مستشفى الـجــامـعــة األمـيــركـيــة
ُس ــام ــي ع ـ ـ ــازار إلـ ــى أن ن ـح ــو  %80م ــن ه ــؤالء
امل ـص ــاب ــن «ي ـص ــوم ــون ف ــي ش ـهــر رم ـض ــان من
دون التزام الحذر»ُ ،مشيرًا إلى ضرورة فحص

(مروان طحطح)

ّ
متكرر.
السكري خالل فترة الصوم بشكل
م ــن جـهـتـهــا ،تـلـفــت الـطـبـيـبــة االس ـت ـشــاريــة في
م ــرض ال ـغــدد الـصـمــاء والـسـكــري هــاجــر بلوط
إلــى أن هـنــاك ح ــاالت يجب فيها على الصائم
املريض اإلفطار ،وهي عندما «ينخفض السكر
ف ــي الـ ــدم دون  60مـ ـل ــغ/دل ،ويــرت ـفــع مـسـتــوى
الـسـكــر ف ــي الـ ــدم ف ــوق  300مـ ـل ــغ/دل»ُ ،مـشـيــرة
إل ــى ع ــدم وج ــوب ال ـص ــوم لـلـمــرضــى املـصــابــن
بالسكري من النوع األول.

ّأم ــا أه ـ ّـم الـنـصــائــح ال ـتــي يـجــب عـلــى الـ ّصــائــم
ّ
املـ ــريـ ــض ب ــالـ ـس ــك ــري اتـ ـب ــاعـ ـه ــا ف ـت ـت ـم ــث ــل فــي
ّ
مــراجـعــة الطبيب املـخـتــص قبل وخ ــال وبعد
انتهاء فترة ّ
الصيام ،وتنظيم األدوية وتعديل
ّ
الـجــرعــة إذا ّتـطــلــب األم ــر ،واإلك ـث ــار مــن شــرب
امل ـيــاه وتـجــنــب امل ــأك ــوالت الـسـكــريــة والــدسـمــة
أو التي تحتوي على امللح ،وتعجيل اإلفطار
وتــأخ ـيــر ال ـس ـحــور ،وم ـمــارســة الــريــاضــة بعد
اإلفطار بساعتني.

«شو هيدا؟» :دليل سمعي في متحف بيروت
زينب اسماعيل
تـُـزامـنــا مــع ال ـيــوم الـعــاملــي لـلـمـتــاحــف ،افتتحت
املــديــريــة الـعــامــة لــآثــار فــي وزارة الـثـقــافــة في
امل ـت ـحــف الــوط ـنــي ف ــي بـ ـي ــروت ،أمـ ــس ،م ـشــروع
دل ـيــل سـمـعــي ي ـت ـنــاول  25قـطـعــة ُم ــوج ــودة في
املـتـحــف ُ
ويـ ـع ـ ّـرف عـنـهــا .الــدل ـيــل امل ـع ـ ّـد مــن قبل
الفنانة اللبنانية أنابيل ضو و«أبناء بيروت»،
والــذي يحمل عنوان «شــو هـيــدا؟»ّ ،
يعد العمل
ُ
األول لـ«متحف متحف» ،املـبــادرة التي أطلقها
ُ
«ب ـي ــروت متحف ال ـفــن» بــالـتـعــاون مــع مــديــريــة
اآلثار.
الدليل هو عبارة عن نسخة خضعت إلخراج فني
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وم ـع ـ ّـدل عــن أصـ ــوات أن ــاس عــاديــن ش ــارك ــوا في
سلسلة ورش ــات أقــامـتـهــا ضــو فــي املـتـحــف على
م ــدى ثــاثــة أيـ ــام ،ت ـحــدثــوا خــالـهــا ع ــن نظرتهم
الـ ـخ ــاص ــة والـ ـعـ ـف ــوي ــة إل ـ ــى ه ـ ــذه الـ ـقـ ـط ــع ،ل ـي ـعــاد
َ
تسجيلها بصوتي املمثلني جورج خباز وجوليا
ّ
قـ ّـصــار ،فــي محاولة لجعلها محببة وقريبة من
الـ ـن ــاس .وس ـي ـكــون الــدل ـيــل م ـت ــواف ـرًا ف ــي املـتـحــف
الوطني حتى كانون األول  ،2018باإلضافة إلى
إمكانية الحصول عليه مباشرة من املتحف.
تكمن أهمية املشروع ،بحسب ضو ،في كونه ّ
غير
شكل العالقة بني املتحف والناس ،لتكون مباشرة
وغير تقليدية« ،يعكسون من خاللها مشاعرهم
وأف ـكــارهــم الـخــاصــة حـيــال بـعــض الـقـطــع األثــريــة

دون االلـتــزام بالبطاقات املرفقة فيها وتاريخها
وإشكالية وجــودهــا فــي املـتـحــف» ،باعتبار أنها
لـطــاملــا كــانــت مـتــداخـلــة م ــع حـيــاتـهــم الـسـيــاسـيــة
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ،وال ضير
فــي أخــذهــا إلــى املنحى الشخصي والبسيط في
ّ
ال ـف ـهــم .وي ــرى الـقـ ّـيـمــون عـلــى امل ـش ــروع أن ــه يـعــزز
بامتياز المركزية الفنون وأهمية إشراك املجتمع
ً
امل ـح ـلــي ف ــي ال ـف ــن ال ــواقـ ـع ــي ،ف ـض ــا ع ــن تــوطـيــد
الترابط بني الفن وبيئته املحليةُ .يذكر أن متحف
«بيروت متحف الفن» هو قيد اإلنشاء حاليًا في
منطقة املـتـحــف ،ومــن املـقــرر إن ـجــازه سنة ،2020
ليكون ملتقى ثقافيًا ،يتبادل الناس فيه األفكار
واآلراء.

الجريدة الرسمية
نحو المكننة

جوائز لطالب العمارة
في «اللبنانية» طرابلس

موظفو ُ
الم ّستشفيات الحكومية
يواصلون تحركاتهم

الوصول إلى أعداد الجريدة الرسمية إلكترونيًا
سيكون متاحًا منذ اليوم ،وفق ما أعلن أمس
املدير العام لـ«دار الكتاب اإللكتروني» عبد
الرحمن قرقوتي ،في ندوة عقدها في مركز
الدار في فرن الشباك بحضور قانونيني .ولفت
قرقوتي إلى أن العمل املشترك للدار ورئاسة
مجلس الوزراء ّأدى إلى «مكننة أعداد الجريدة
منذ نحو  100عام إلى اليوم ،ما يعتبر إنجازًا
وتطورًا للدولة اللبنانية في إصدار الجريدة
الرسمية إلكترونيًا ،لقاء بدل مخفوض ورمزي
هو  550,000ليرة لبنانية سنويًا» .وأضاف
«تحقق اإلنجاز أخيرًا لتاريخ لبنان القانوني ،بعد
إصدار مليوني صفحة من الجريدة الرسمية
على مدى قرن من الزمن.

حقق طالب قسم الهندسة املعمارية في
كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة
اللبنانية ـ ـ الفرع الثالث في طرابلس ،إنجازًا
جديدًا ،إذ حصدوا للمرة الثانية تواليًا
الجوائز الثالث األولى باملسابقة املعمارية
لألحياء الخضر.
والطالب الفائزون هم :ديما املرعبي،
أسيل تليجة ،هدى املواس وعمر حسن.
وشاركت في هذه املسابقة مجموعة من
كليات العمارة من مختلف فروع الجامعة
اللبنانية .وجرت املسابقة بتنظيم من
جمعية « ،»ecosolutionsبالتعاون مع نقابة
املهندسني ومجلس لبنان لألبنية الخضر،
إضافة إلى بلدية راسمسقا في الكورة.

ّ ُ
ّ
نفذ موظفو املستشفيات الحكومية ،أمس،
اعتصامًا في ساحة رياض الصلح ،وعمدوا الى
قطع الطريق ّباتجاه جامع األمني ،احتجاجًا على
عدم إقرار حقهم في سلسلة الرتب والرواتب.
ّ
ّ
التحركات
التحرك يأتي ضمن سلسلة من
هذا
االحتجاجية التي بدأها هؤالء منذ أكثر من
مطلبهم .وبحسب
أسبوع سعيًا الى تحقيق
ُ
الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي املستشفيات،
ّ
فإن املوظفني ُوعدوا ،أمس ،بإقرار املراسيم
التطبيقية لسلسلتهم في جلسة مجلس الوزراء
ُ
األخيرة يوم االثنني ،على أن ترفق وزارة املال
الجداول الخاصة بهم في ما بعد .في هذا الوقت،
أعلن املوظفون استمرارهم في اإلضراب إلى حني
تنفيذ الوعود.

ّ
لــم يـجــف بعد حبر االتـفــاق ال ــذي وقعه
معلمو الليسيه الـكـبــرى الفرنسية مع
إدارة املــدرســة .بعد أسـبــوع واح ــد ،عاد
املـعـلـمــون إلــى اإلض ــراب بـعــدمــا أبلغهم
املدير املشرف (ّ )proviseurأن االتفاق
ال يلزمه بشيء ســوى أنــه يتعهد بعدم
حـســم أي ــام اإلضـ ـ ــراب ،مـشـيـرًا إل ــى ّأن
املدرسة غير قــادرة على تطبيق قانون
الرتب والرواتب .وكان محاميا
سلسلة
ّ
الطرفني قد وقعا اتفاقًا مكتوبًا بمباركة
القصر الجمهوري ورعاية وزير العدل
س ـل ـيــم ج ــري ـص ــات ــي وحـ ـض ــور رئ ـيــس
ن ـقــابــة امل ـع ـل ـمــن رودول ـ ـ ــف ع ـب ــود .وقــد
تضمن النقاط اآلتية:
 تتعهد اإلدارة خـطـيــا بــدفــع سلسلةالرواتب والدرجات الست االستثنائية مع
ً
ابتداء من تاريخ صدور
مفعول رجعي
القانون الرقم  46بتاريخ .2017/8/21
 تتعهد املدرسة بدفع بدل أيام اإلضرابالــذي حسمته وبعدم التفكير ّ
باملس به
فــي وقــت الح ــق ،باعتبار أن هــذا الحق
مكفول في الدستور اللبناني.
 تتعهد امل ــدرس ــة بـحـمــايــة االم ـت ـيــازاتالتي سبق أن أعطتها للمعلمني ،لكونها
أصـ ـبـ ـح ــت حـ ـق ــوق ــا م ـك ـت ـس ـبــة وي ـج ــب
احترامها وعدم ّ
املس بها.
ال ـت ــراج ــع ع ــن االتـ ـف ــاق ف ــاج ــأ األه ــال ــي
الــذيــن انـتـقــدوا السياسة الـجــديــدة التي
تتبعها إدارة البعثة العلمانية الفرنسية
التي تخوض ،كما قــالــوا ،معركة كسر
عظم وتـفــرض علينا شــروطــا قاسية.
وكـ ــانـ ــت ال ـل ـج ـن ــة قـ ــد قـ ــدمـ ــت ،فـ ــي 15
الـجــاري ،اقتراحًا بدفع رواتــب املعلمني
مــع الــدرجــات الـســت االستثنائية وفق
ال ـق ــان ــون  ،46م ــن دون امل ــواف ـق ــة على
املــوازنــة املدرسية وفـ ّـك تجميد الــزيــادة
على األقساط املدرسية.
وفي  16الجاري ،تعهد محامي املدرسة
بـتـقــديــم اق ـت ــراح آخ ــر ف ــي غ ـضــون 48
ســاعــة بعد جلسة اسـتـمــاع طويلة بني
مـمـثـلــن ع ــن ل ـج ـنــة األه ـ ــل وعـ ــن إدارة
املـ ــدرسـ ــة ،ف ــي م ـك ـتــب قــاض ـيــة األمـ ــور
املستعجلة فــي ب ـيــروت هــالــة نـجــا .وال
تزال اللجنة تتنظر اقتراح املدرسة.
إعـ ـ ـ ــان اإلضـ ـ ـ ـ ـ ــراب أت ـ ـ ــى عـ ـل ــى أب ـ ـ ــواب
امتحانات البكالوريا الفرنسية التي تبدأ
االثنني املقبل ،وزفه ،على غير عادة ،إلى
األهــالــي املــديــر املـشــرف مـبــاشــرة .فقد
ذكــرت لجنة األه ــل ،فــي بيان أصــدرتــه،
أنها تلقت الخبر عبر البريد اإللكتروني
الـ ـخ ــاص ب ــامل ــدي ــر ،م ـب ـل ـغــا إي ــاه ــم ب ــأن
املـ ـ ــدرسـ ـ ــة س ـت ـق ـف ــل أبـ ــواب ـ ـهـ ــا ب ـس ـبــب
اإلضــراب املفتوح للمعلمني ،ابـتـ ً
ـداء من
الجمعة.
وتمنت اللجنة أن تجد املدرسة واملعلمون
صـيـغــة مـشـتــركــة إلعـ ــادة أبـنــائـهــم إلــى
الصفوف بأسرع وقت ممكن.
في املقابل ،ال تــزال الصفوف مفتوحة
في الليسيه ـ ـ ـ نهر إبراهيم بعد إبــرام
اتـ ـف ــاق م ـم ــاث ــل ب ــرع ــاي ــة ج ــري ـص ــات ــي،
يـعـطـيـهــم ال ـس ـل ـس ـلــة ودرجـ ـت ــن شــرط
اإلضراب في املدرسة ،فيما يأمل
تعليق ّ
املعلمون أل يلقى املصير نفسه التفاق
معلمي الليسيه الكبرى ،وكما حصل
في طرابلس .وفــي الليسيه ـ ـ ـ حبوش،
ينتظر املـعـلـمــون ال ـج ــواب عـلــى تغطية
األهل لرواتبهم من دون الست درجات.

