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سليمان بختي

بطقوس  عالعمام"  "عالعمّيم  أغنية  ترتبط 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ق��روي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وإن ك��ان��ت قد 
اي��ض��ًا ف��ي س��وري��ا وفلسطين ولكن  ُع��رف��ت 
بنسبة أق����ل. ف��ق��د ك���ان ش��ائ��ًع��ا ف��ي ال��ق��رى 
ق��ب��ل زم����ن ال��م��ي��ك��روف��ون، وق���ب���ل زم����ن طبع 
إل���ى األع������راس وال��م��آت��م أو  ال���دع���وات  أوراق 
االجتماعات، تداول االخبار ونشرها من على 
المنادي  يختار  إذ  المنازل.  التالل وسطوح 
، أو سطًحا عالًيا، لتبليغ 

ً
ة
ّ
ا، أو تل

ً
ا مشرف

ً
مكان

ال��خ��ب��ر ون��ق��ل��ه إل���ى أك��ب��ر ع���دد م���ن األه���ال���ي، 
بالقول: "يا عمّيم ويا عمام/ طار طير الحمام/ 

وراح صوبكم/ تايبلغكم )كذا وكذا ...(". مع 
األيام تغّيرت وسائل االتصال، لكن النداء 
بقي ليتحول إلى أغنية بقيت محافظة على 
مطلعها، مع اختالف مضمون كلماتها بين 
ال��ف��رح وال��ح��زن. وان��درج��ت ه��ذه األغنية من 

ضمن أغاني الدبكة والفولكلور والتراث.
هناك قصة ثانية لألغنية، قدمها الكاتب 
أي��ام"،  ان��ط��وان غندور في مسلسل "كانت 
عن امرأة جميلة شقراء سكنت إحدى القرى 
ف��ي جبل لبنان ووق��ع ف��ي حبها تقريبًا كل 
رجال الضيعة. وحده مبروك )الفنان الكبير 
وعًيا  أعمق  ك��ان  الحسن(،  أب��و  نبيه  ال��راح��ل 
من كل الذين وقعوا في حبها، فكان يحمل 

الناحية في  إل��ى  الساحة  م��ن  وي���دور  الطبل 
شقرا  ع��ال��ع��م��ام/  "عالعميم  م����رددًا:  الضيعة 
بيضا يا سالم/ بدنا نرقص ونغني/ وما نخلي 
ح���دا ي���ن���ام". وظ���ل ي����دور ف���ي ال��ق��ري��ة ق��ارع��ًا 
الطبل حاماًل هذه األغنية. شاع الخبر. المرأة 
الضيعة  غ���ادرت  ال��ش��ق��راء  البيضاء  الجميلة 
ذات ليل. أما الرجال فعادوا إلى رشدهم في 
اليوم التالي وعاشت معهم الذكرى في هذه 

األغنية.
ثمة قصة ثالثة عن شاب أحب فتاة في 
إح��دى القرى، وكانت يتيمة بال أب وال عم 
وال خال. وكان الشاب يريد أن يطلب يدها 
ل��ل��زواج، ف��ارت��أى أن يطلبها م��ن ك��ل أهالي 

بيتا  م��زه��رة  البيضل/  عالحلوي  م/ سلم 
بورد وفل/ قلها قلبو ما بيمل/ وقلها عينو ما 
م عالحلوي البيجن/ القلب بعينيها 

ّ
بتنام/ سل

وبيحن/ وقلها عا بالو يتغّنى/ لياليها وهاك 
اإليام".

وغ����ّن����اه����ا م����ن ف��ل��س��ط��ي��ن م��ح��م��د ع��س��اف 
الفلسطينية  ال��ت��راث��ي��ة  ال��ف��رق  رّددت��ه��ا  كما 
بمضمون وطني: "عالعمّيم عالعمام/ رفرف يا 
طير الحمام/ رفرف على فلسطين/ والشعب 
ال��ح��ر ال��م��ق��دام". وأض���اف محمد ه��ب��اش إلى 
اسمعتوا  ع��ال��ّرم��ان/  البلبل  "وه���ّدي  األغنية: 
ب��ال��ل��ي��ل ي��غ��ن��ي/ وي��ص��ح��ى ج��ف��ن ال��غ��ف��ي��ان/ 
المطرب  غّناها  متهّني". كذلك  بنومو  اللي 
السوري ناصيف زيتون. كما يؤكد الدكتور 
األب ب��دي��ع ال��ح��اج وص���ول ه��ذه األغ��ن��ي��ة إلى 
التونسية  المطربة  بصوت  العربي  المغرب 

فضيلة الختمي )1992-1905(.

رئيس اليسوعية لـ"النهار":  لـ"قوننة" هذه املرحلة 
واتخاذ إجراءات وضوابط لحماية الشهادات

روزيت فاضل 

ف���ي األك���ادي���م���ي���ا: ت��ل��ت��زم ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س 
يوسف عدم صرف أّي من العاملين لديها، 
باستثناء عدد قليل ممن بلغوا سن التقاعد. 
للجميع،  بالكامل  الرواتب فمنتظم  أما دفع 
أعباء كثيرة  المالية تعكس  األزم��ة  أن  رغ��م 
ع��ل��ى ال��ج��ام��ع��ة، م��ن��ه��ا ت��س��ج��ي��ل ن��ق��ص في 
م��ل��ي��ون دوالر،  ب��ي��ن 10 و12  م���ا  ال��م��داخ��ي��ل 
م��ن عدد  م��ا بين 10 و%15  وع���دم تسديد 

الطالب أقساط هذه السنة. 
ف��ي ال��س��ي��اس��ة: خ���وف م��ن أزم����ة وج��ودي��ة 
تهدد كيان لبنان وهويته، ومواجهة تحدي 
قيام دولة حقيقية، دولة للجميع تسودها 
العدالة وقبول اآلخر، ال بل تتعايش القوى 
ك��ل��ه��ا ف���ي ل��ب��ن��ان رغ����م ال��ت��ب��اع��د ال��س��ي��اس��ي 

واإليديولوجي بين كل منها.  
ه���ك���ذا ج���م���ع رئ���ي���س ج���ام���ع���ة ال��ق��دي��س 
في  اليسوعي  دك���اش  سليم  األب  ي��وس��ف 
ح���دي���ث ال����ى "ال���ن���ه���ار" ب��ي��ن ه���م���وم ال��وط��ن 

وشجون شبابه.
 ف��ي مكتبه ف��ي رئ��اس��ة ال��ج��ام��ع��ة، طريق 
ال����ش����ام، خ��ص��ص األب دك�����اش ق��س��م��ًا من 
حديثه للتعليم عن بعد، "وهو ليس مسألة 
أت��اح  تربوية ص��رف،  ب��ل  مسألة  سياسية، 
فرصة  اعتمده،  ال��ذي  األميركي  النظام  عبر 
ومكتباتها  الجامعات  كبريات  ال��ى  الدخول 
"تحّول  أنه  الى  مشيرًا  للجميع"،  المفتوحة 
الى  الشريفة  غايته  ال��ح��االت من  في بعض 
العربية  ال��دول  هدف تجاري، ما دفع بعض 
منح بواسطة 

ُ
الى الحد من الشهادات التي ت

التعليم  ن��ص��ف  أو  ب��ع��د،  ع��ن  التعليم  ن��ظ��ام 
ع����ن ب���ع���د، وات����خ����اذ إج���������راءات ت��ح��م��ي ه���ذه 
الشهادات".  واعتبر أن "التعليم عن بعد هو 
وسيلة لمن يرغب في التعمق في تخصصه، 
أو حتى للعاملين الراغبين في اكتساب العلم 
م 

ّ
مترافقًا مع خبرتهم، او ُيعتمد كوسيلة تعل

لمواطنين يعيشون في أماكن نائية"، الفتًا 
التعليم  م��ن  أبعد  ه��و  الجامعة  "دور  أن  ال��ى 
أو م��ن��ح ال���ش���ه���ادات، ب��ل ي��ن��درج ف��ي إع���داد 
العلمي  بحثه  متابعة  على  وح��ّض��ه  م��واط��ن، 

في المختبرات وسواها". 
ًا بسيطًا  برأيه،"التعليم عن بعد يؤّمن جزء
التقنية،  الجامعي، وله شروطه  التعليم  من 
وم��ن��ه��ا ت��وف��ي��ر خ���دم���ة اإلن���ت���رن���ت وم��ن��ص��ات 
ت��دري��س  أن��ظ��م��ة  م��ع  وللتعامل  للمعلومات 
تقوم  ال��ت��رب��وي��ة   ش��روط��ه  فيما  كالموديلز، 
ع��ل��ى ض������رورة اك��ت��س��اب ال��م��ع��ل��م ال��م��ه��ارات 

والكفايات المطلوبة للتعليم". 
م���اذا ع��ن ت��ج��رب��ة ال��ج��ام��ع��ة ال��ي��س��وع��ي��ة في 
هذا الشأن؟ أجاب األب دكاش أن "الجامعة 
ت����واك����ب م���ن���ذ 10 أع��������وام م����ن خ�����الل ق��س��م 
م��ت��خ��ص��ص ل�������ألدوات واإلت����ص����ال ال��ح��دي��ث 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وت����دري����ب األس�����ات�����ذة ع���ل���ى ه���ذه 
ال��وس��ائ��ل ال��رق��م��ي��ة"، م��ش��ي��رًا ال���ى ان "ه���ذا 
ال��ت��ط��ور ال��ت��رب��وي س��اه��م ف��ي اإلع����الن ال��ذي 
أطلقناه في العام الدراسي 2017-2018، ان 
ما ساهم فعليًا  رقمية،  جامعتنا هي جامعة 

في التأقلم مع أزمة كورونا". 
وردًا على شكوى البعض من التأخر في 
معنيون  "ن��ح��ن  ق���ال:  اإلم��ت��ح��ان��ات،  تنظيم 
اليوم بإيجاد اآللية الفضلى لمنع أي محاولة 
غ���ش خ����الل إج�����راء اإلم���ت���ح���ان���ات ع���ن ب��ع��د". 
ال��م��ق��ارب��ة مهمة جدًا  وش���دد على أن "ه���ذه 
ال��ش��ه��ادة التي  ع��ل��ى ق��ي��م��ة  ألن��ه��ا تنعكس 

سينالها الطالب". 
وتوقف عند ضرورة تشريع قانون "إعتماد 
ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د ف���ي ال��ج��ام��ع��ات ف���ي ح��ال 
اإلستثنائي،  الوضع  ه��ذا  أي في  ال��ض��رورة، 
م من رئيسة اللجنة التربوية النيابية  المقدَّ
بهية الحريري، والذي كان للجامعة دور في 
إعداده"، مشددًا على "ضرورة قوننته ووضع 

 

الضوابط الملحوظة في القانون 2014/285
في ما خص المخالفات في التعليم العام". 

أم���ا ع��ن ال��ق��ان��ون ال��ث��ان��ي ال���ذي ي��دع��و ال��ى 
تشريع التعليم عن بعد بشكل دائم، فأشار 
الجودة  لضمان  قانون  الى  نحتاج  "أننا  الى 
أجل  آخ��ر من  قانون  أي  قبل  الجامعات  في 

المحافظة على قيمة الشهادات". 
ول�����دى األب دك�����اش ق��ن��اع��ة ت���ام���ة ب��أن 
"األزم���������ة ال���ك���ورون���ي���ة ط����اول����ت ال���ج���ام���ع���ات 
ال  ألن��ه��ا  الحديثة،  الجامعات  قبل  الكبرى 
للبحث  موازنة  األكاديمي  تدرج في عملها 
إن  وق��ال  أساتذتها".  لتدريب  أو  العلمي، 
هذه المؤسسات "ال تواجه أي صعوبة في 
المصرفية،  الضغوط  بسبب  موازنة  توفير 
ك��م��ا ال��ح��ال ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف، 
ل��دف��ع رس���وم اش��ت��راك س��ن��وي بنحو مليون 
في  الكتب  وق���راءة  البحث  لتسهيل  دوالر 
الجامعة  ومشاركة  اإللكترونية  المكتبات 
وت��ث��ب��ي��ت ح���ض���وره���ا ال���ف���اع���ل ف���ي ال��م��واق��ع 

التربوية والبحثية العالمية". 
اليسوعية  الجامعة  مؤسسة  ب���دور  ون���وه 
وف���روع���ه���ا ف���ي ك���ل م���ن ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة 
وأوروب���������ا، "وال����ت����ي ت��س��ع��ى ع��ب��ر م��ت��خ��رج��ي��ن��ا 
ال��ى  ال��ع��ال��م،  ف��رع��ا ف��ي  ال���ى 45  المنتسبين 
مساعدة الجامعة في هذه الظروف الضاغطة 

التي تمر بها ولبنان كله". 
وأع���ل���ن ع���ن "ت��س��دي��د ال���روات���ب ب��ال��ك��ام��ل 
لكل فريق عمل مستشفى أوتيل ديو"، مع 
ت��ش��دي��ده ع��ل��ى "ت��أس��ي��س ق��س��م خ���اص في 
تجهيزه  تم  19 حيث  لكوفيد  المستشفى 
الستقبال المرضى وإجراء الفحوص الالزمة 

لمتابعة هذه الحاالت". 
وه���ل ال��ج��ام��ع��ة ف���ي ص���دد إق���ف���ال أّي من 
أقسامها، أجاب: "قررنا قبل األزمة الكورونية 
إي��ق��اف ع��م��ل قسمين او ث��الث��ة أق��س��ام في 
الجامعة بسبب عجزها عن كفاية نفسها". 

وفي مسألة األقساط، أوضح األب دكاش 
"أننا ن��درس خيارات ع��دة، منها إبقاء سعر 
دف��ع  ط��ل��ب  أو  ل.ل.  ع���ن���د  1515  ال������دوالر 

وقسم  اللبنانية  بالعملة  القسط  م��ن  قسم 
آخر بالدوالر، وهذا ُيحسم بعد إق��رار موازنة 
السنة المقبلة وجردة حساب العام الحالي، 
مع تشديدنا على توفير المنح الجامعية كما 

العادة لطالبنا". 
بعد سيستمر  التعليم عن  ك��ان  إذا  وعما 
السنة المقبلة ق��ال: "أي ق��رار منوط بتطور 
ولفت  التربية".  وزارة  وق��رار  كورونا  جائحة 
ال��دراس��ة ف��ي الجامعة  ال��ى ان اإلق��ب��ال على 
وف����روع����ه����ا "ه������و ب����ع����دد أك����ب����ر م����ن األع�������وام 
رودول��ف  "مختبر  أن  ال��ى  مشيرًا  الماضية"، 
ميريو في كلية الصحة في الجامعة، والذي 
ق���ام ب��ال��ت��ع��اون م��ع مستشفى أوت��ي��ل دي��و، 
أج������رى 15 أل������ف  ف���ح���ص م���خ���ب���ري ل��م��رض��ى 
ال��ك��ورون��ا، وع��ك��س م��ن خ��الل عمله اليومي 
مساهمة فاعلة من الجامعة في القضاء على 

هذا الوباء". 
ب��ع��د ه��م��وم ال��ت��رب��ي��ة، ك���ان ل��دك��اش ك��الم 
ن��رغ��ب في  ف��ي السياسة إذ ق���ال: "إن��ن��ا كنا 
ال��ك��ب��ي��ر أن نحتفل  ل��ب��ن��ان  م��ن��اس��ب��ة م��ئ��وي��ة 
ويالألسف  نخشى  ولكننا  المعافى،  بلبنان 
على وج���وده وك��ي��ان��ه". وأك��د "ان��ن��ا نتمسك 
ل��ب��ن��ان وقضيته"،  ب��ال��م��ق��اوم��ة وال���دف���اع ع��ن 
داعيًا للعودة الى "فعل اإليمان الذي أعلن 
الدين  م��ه��دي شمس  ال��راح��ل محمد  اإلم���ام 
هي  وصيغته  للجميع،  وط��ن  لبنان  أن  فيه 
الصيغة الفضلى، وما علينا سوى أن نبحث 

عن تحسين هذه الصيغة وتطويرها".   
وخ���ت���م: "آم�����ل ف���ي أن ن��س��ع��ى ج��اه��دي��ن 
كأولوية قصوى، ألن  اإلدارة  استقالل  ال��ى 
تفسد  محاصصات  مشروع  هي  التعيينات 
مجموعة  ال��ى  تحولت  التي  اللبنانية  اإلدارة 
م��ج��م��وع��ة  ف��ي��ه��ا  ت��ع��م��ل  م��ت��ن��اف��س��ة  إدارات 

موظفين كبار باتوا رهائن لمن عّينهم".  

 

 rosette.fadel@annahar.com.lb
Twitter:@rosettefadel

مع  بنضج  التعامل  يجيد  وال  ال��م��واق��ف 
ف���راغ���ات ال��ح��ل��ق��ة. ع��م��وم��ًا، ه���و ص��اح��ب 
ضيفته  بة.  ُمحبَّ إطاللته  ش��ب��اب��ّي،  ���ع 

ْ
َوق

م���رت���اح���ة، واث����ق����ة، ال ت��خ��ش��ى ام��ت��ح��ان 
ال��ص��راح��ة. ساعدته وس��اع��ده��ا، ه��و في 
ل عند المرأة،  اإلطراء والترحيب المفضَّ
للفرفشة.  ق��رار تقديم حلقة  وه��ي في 

في تصديق الشعارات الوطنية. غن
انتصارها في حرب  وأفرحت، وأعلنت 
الحياة. ختمت ب�"كده باي"، و"أشوفك 

عالصيف الجاي". أجمل ال�"ِهّتات".

fatima.abdallah@annahar.com.lb
Twitter: @abdallah_fatima

سليم  األب  يــوســف  الــقــديــس  جامعة  رئــيــس 
دكاش اليسوعي.

نبيه أبو الحسن. نصري شمس الدين. 

سليمان بختي

بطقوس  عالعمام"  "عالعمّيم  أغنية  ترتبط 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ق��روي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وإن ك��ان��ت قد 
اي��ض��ًا ف��ي س��وري��ا وفلسطين ولكن  ُع��رف��ت 
بنسبة أق����ل. ف��ق��د ك���ان ش��ائ��ًع��ا ف��ي ال��ق��رى 
ق��ب��ل زم����ن ال��م��ي��ك��روف��ون، وق���ب���ل زم����ن طبع 
إل���ى األع������راس وال��م��آت��م أو  ال���دع���وات  أوراق 
االجتماعات، تداول االخبار ونشرها من على 
المنادي  يختار  إذ  المنازل.  التالل وسطوح 
، أو سطًحا عالًيا، لتبليغ 

ً
ة
ّ
ا، أو تل

ً
ا مشرف

ً
مكان

ال��خ��ب��ر ون��ق��ل��ه إل���ى أك��ب��ر ع���دد م���ن األه���ال���ي، 
بالقول: "يا عمّيم ويا عمام/ طار طير الحمام/ 

وراح صوبكم/ تايبلغكم )كذا وكذا ...(". مع 
األيام تغّيرت وسائل االتصال، لكن النداء 
بقي ليتحول إلى أغنية بقيت محافظة على 
مطلعها، مع اختالف مضمون كلماتها بين 
ال��ف��رح وال��ح��زن. وان��درج��ت ه��ذه األغنية من 

ضمن أغاني الدبكة والفولكلور والتراث.
هناك قصة ثانية لألغنية، قدمها الكاتب 
أي��ام"،  ان��ط��وان غندور في مسلسل "كانت 
عن امرأة جميلة شقراء سكنت إحدى القرى 
ف��ي جبل لبنان ووق��ع ف��ي حبها تقريبًا كل 
رجال الضيعة. وحده مبروك )الفنان الكبير 
وعًيا  أعمق  ك��ان  الحسن(،  أب��و  نبيه  ال��راح��ل 
من كل الذين وقعوا في حبها، فكان يحمل 

الناحية في  إل��ى  الساحة  م��ن  وي���دور  الطبل 
شقرا  ع��ال��ع��م��ام/  "عالعميم  م����رددًا:  الضيعة 
بيضا يا سالم/ بدنا نرقص ونغني/ وما نخلي 
ح���دا ي���ن���ام". وظ���ل ي����دور ف���ي ال��ق��ري��ة ق��ارع��ًا 
الطبل حاماًل هذه األغنية. شاع الخبر. المرأة 
الضيعة  غ���ادرت  ال��ش��ق��راء  البيضاء  الجميلة 
ذات ليل. أما الرجال فعادوا إلى رشدهم في 
اليوم التالي وعاشت معهم الذكرى في هذه 

األغنية.
ثمة قصة ثالثة عن شاب أحب فتاة في 
إح��دى القرى، وكانت يتيمة بال أب وال عم 
وال خال. وكان الشاب يريد أن يطلب يدها 
ل��ل��زواج، ف��ارت��أى أن يطلبها م��ن ك��ل أهالي 

بيتا  م��زه��رة  البيضل/  عالحلوي  م/ سلم 
بورد وفل/ قلها قلبو ما بيمل/ وقلها عينو ما 
م عالحلوي البيجن/ القلب بعينيها 

ّ
بتنام/ سل

وبيحن/ وقلها عا بالو يتغّنى/ لياليها وهاك 
اإليام".

وغ����ّن����اه����ا م����ن ف��ل��س��ط��ي��ن م��ح��م��د ع��س��اف 
الفلسطينية  ال��ت��راث��ي��ة  ال��ف��رق  رّددت��ه��ا  كما 
بمضمون وطني: "عالعمّيم عالعمام/ رفرف يا 
طير الحمام/ رفرف على فلسطين/ والشعب 
ال��ح��ر ال��م��ق��دام". وأض���اف محمد ه��ب��اش إلى 
اسمعتوا  ع��ال��ّرم��ان/  البلبل  "وه���ّدي  األغنية: 
ب��ال��ل��ي��ل ي��غ��ن��ي/ وي��ص��ح��ى ج��ف��ن ال��غ��ف��ي��ان/ 
المطرب  غّناها  متهّني". كذلك  بنومو  اللي 
السوري ناصيف زيتون. كما يؤكد الدكتور 
األب ب��دي��ع ال��ح��اج وص���ول ه��ذه األغ��ن��ي��ة إلى 
التونسية  المطربة  بصوت  العربي  المغرب 

فضيلة الختمي )1992-1905(.

رئيس اليسوعية لـ"النهار":  لـ"قوننة" هذه املرحلة 
واتخاذ إجراءات وضوابط لحماية الشهادات

روزيت فاضل 

ف���ي األك���ادي���م���ي���ا: ت��ل��ت��زم ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س 
يوسف عدم صرف أّي من العاملين لديها، 
باستثناء عدد قليل ممن بلغوا سن التقاعد. 
للجميع،  بالكامل  الرواتب فمنتظم  أما دفع 
أعباء كثيرة  المالية تعكس  األزم��ة  أن  رغ��م 
ع��ل��ى ال��ج��ام��ع��ة، م��ن��ه��ا ت��س��ج��ي��ل ن��ق��ص في 
م��ل��ي��ون دوالر،  ب��ي��ن 10 و12  م���ا  ال��م��داخ��ي��ل 
م��ن عدد  م��ا بين 10 و%15  وع���دم تسديد 

الطالب أقساط هذه السنة. 
ف��ي ال��س��ي��اس��ة: خ���وف م��ن أزم����ة وج��ودي��ة 
تهدد كيان لبنان وهويته، ومواجهة تحدي 
قيام دولة حقيقية، دولة للجميع تسودها 
العدالة وقبول اآلخر، ال بل تتعايش القوى 
ك��ل��ه��ا ف���ي ل��ب��ن��ان رغ����م ال��ت��ب��اع��د ال��س��ي��اس��ي 

واإليديولوجي بين كل منها.  
ه���ك���ذا ج���م���ع رئ���ي���س ج���ام���ع���ة ال��ق��دي��س 
في  اليسوعي  دك���اش  سليم  األب  ي��وس��ف 
ح���دي���ث ال����ى "ال���ن���ه���ار" ب��ي��ن ه���م���وم ال��وط��ن 

وشجون شبابه.
 ف��ي مكتبه ف��ي رئ��اس��ة ال��ج��ام��ع��ة، طريق 
ال����ش����ام، خ��ص��ص األب دك�����اش ق��س��م��ًا من 
حديثه للتعليم عن بعد، "وهو ليس مسألة 
أت��اح  تربوية ص��رف،  ب��ل  مسألة  سياسية، 
فرصة  اعتمده،  ال��ذي  األميركي  النظام  عبر 
ومكتباتها  الجامعات  كبريات  ال��ى  الدخول 
"تحّول  أنه  الى  مشيرًا  للجميع"،  المفتوحة 
الى  الشريفة  غايته  ال��ح��االت من  في بعض 
العربية  ال��دول  هدف تجاري، ما دفع بعض 
منح بواسطة 

ُ
الى الحد من الشهادات التي ت

التعليم  ن��ص��ف  أو  ب��ع��د،  ع��ن  التعليم  ن��ظ��ام 
ع����ن ب���ع���د، وات����خ����اذ إج���������راءات ت��ح��م��ي ه���ذه 
الشهادات".  واعتبر أن "التعليم عن بعد هو 
وسيلة لمن يرغب في التعمق في تخصصه، 
أو حتى للعاملين الراغبين في اكتساب العلم 
م 

ّ
مترافقًا مع خبرتهم، او ُيعتمد كوسيلة تعل

لمواطنين يعيشون في أماكن نائية"، الفتًا 
التعليم  م��ن  أبعد  ه��و  الجامعة  "دور  أن  ال��ى 
أو م��ن��ح ال���ش���ه���ادات، ب��ل ي��ن��درج ف��ي إع���داد 
العلمي  بحثه  متابعة  على  وح��ّض��ه  م��واط��ن، 

في المختبرات وسواها". 
ًا بسيطًا  برأيه،"التعليم عن بعد يؤّمن جزء
التقنية،  الجامعي، وله شروطه  التعليم  من 
وم��ن��ه��ا ت��وف��ي��ر خ���دم���ة اإلن���ت���رن���ت وم��ن��ص��ات 
ت��دري��س  أن��ظ��م��ة  م��ع  وللتعامل  للمعلومات 
تقوم  ال��ت��رب��وي��ة   ش��روط��ه  فيما  كالموديلز، 
ع��ل��ى ض������رورة اك��ت��س��اب ال��م��ع��ل��م ال��م��ه��ارات 

والكفايات المطلوبة للتعليم". 
م���اذا ع��ن ت��ج��رب��ة ال��ج��ام��ع��ة ال��ي��س��وع��ي��ة في 
هذا الشأن؟ أجاب األب دكاش أن "الجامعة 
ت����واك����ب م���ن���ذ 10 أع��������وام م����ن خ�����الل ق��س��م 
م��ت��خ��ص��ص ل�������ألدوات واإلت����ص����ال ال��ح��دي��ث 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وت����دري����ب األس�����ات�����ذة ع���ل���ى ه���ذه 
ال��وس��ائ��ل ال��رق��م��ي��ة"، م��ش��ي��رًا ال���ى ان "ه���ذا 
ال��ت��ط��ور ال��ت��رب��وي س��اه��م ف��ي اإلع����الن ال��ذي 
أطلقناه في العام الدراسي 2017-2018، ان 
ما ساهم فعليًا  رقمية،  جامعتنا هي جامعة 

في التأقلم مع أزمة كورونا". 
وردًا على شكوى البعض من التأخر في 
معنيون  "ن��ح��ن  ق���ال:  اإلم��ت��ح��ان��ات،  تنظيم 
اليوم بإيجاد اآللية الفضلى لمنع أي محاولة 
غ���ش خ����الل إج�����راء اإلم���ت���ح���ان���ات ع���ن ب��ع��د". 
ال��م��ق��ارب��ة مهمة جدًا  وش���دد على أن "ه���ذه 
ال��ش��ه��ادة التي  ع��ل��ى ق��ي��م��ة  ألن��ه��ا تنعكس 

سينالها الطالب". 
وتوقف عند ضرورة تشريع قانون "إعتماد 
ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د ف���ي ال��ج��ام��ع��ات ف���ي ح��ال 
اإلستثنائي،  الوضع  ه��ذا  أي في  ال��ض��رورة، 
م من رئيسة اللجنة التربوية النيابية  المقدَّ
بهية الحريري، والذي كان للجامعة دور في 
إعداده"، مشددًا على "ضرورة قوننته ووضع 

 

الضوابط الملحوظة في القانون 2014/285
في ما خص المخالفات في التعليم العام". 

أم���ا ع��ن ال��ق��ان��ون ال��ث��ان��ي ال���ذي ي��دع��و ال��ى 
تشريع التعليم عن بعد بشكل دائم، فأشار 
الجودة  لضمان  قانون  الى  نحتاج  "أننا  الى 
أجل  آخ��ر من  قانون  أي  قبل  الجامعات  في 

المحافظة على قيمة الشهادات". 
ول�����دى األب دك�����اش ق��ن��اع��ة ت���ام���ة ب��أن 
"األزم���������ة ال���ك���ورون���ي���ة ط����اول����ت ال���ج���ام���ع���ات 
ال  ألن��ه��ا  الحديثة،  الجامعات  قبل  الكبرى 
للبحث  موازنة  األكاديمي  تدرج في عملها 
إن  وق��ال  أساتذتها".  لتدريب  أو  العلمي، 
هذه المؤسسات "ال تواجه أي صعوبة في 
المصرفية،  الضغوط  بسبب  موازنة  توفير 
ك��م��ا ال��ح��ال ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف، 
ل��دف��ع رس���وم اش��ت��راك س��ن��وي بنحو مليون 
في  الكتب  وق���راءة  البحث  لتسهيل  دوالر 
الجامعة  ومشاركة  اإللكترونية  المكتبات 
وت��ث��ب��ي��ت ح���ض���وره���ا ال���ف���اع���ل ف���ي ال��م��واق��ع 

التربوية والبحثية العالمية". 
اليسوعية  الجامعة  مؤسسة  ب���دور  ون���وه 
وف���روع���ه���ا ف���ي ك���ل م���ن ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة 
وأوروب���������ا، "وال����ت����ي ت��س��ع��ى ع��ب��ر م��ت��خ��رج��ي��ن��ا 
ال��ى  ال��ع��ال��م،  ف��رع��ا ف��ي  ال���ى 45  المنتسبين 
مساعدة الجامعة في هذه الظروف الضاغطة 

التي تمر بها ولبنان كله". 
وأع���ل���ن ع���ن "ت��س��دي��د ال���روات���ب ب��ال��ك��ام��ل 
لكل فريق عمل مستشفى أوتيل ديو"، مع 
ت��ش��دي��ده ع��ل��ى "ت��أس��ي��س ق��س��م خ���اص في 
تجهيزه  تم  19 حيث  لكوفيد  المستشفى 
الستقبال المرضى وإجراء الفحوص الالزمة 

لمتابعة هذه الحاالت". 
وه���ل ال��ج��ام��ع��ة ف���ي ص���دد إق���ف���ال أّي من 
أقسامها، أجاب: "قررنا قبل األزمة الكورونية 
إي��ق��اف ع��م��ل قسمين او ث��الث��ة أق��س��ام في 
الجامعة بسبب عجزها عن كفاية نفسها". 

وفي مسألة األقساط، أوضح األب دكاش 
"أننا ن��درس خيارات ع��دة، منها إبقاء سعر 
دف��ع  ط��ل��ب  أو  ل.ل.  ع���ن���د  1515  ال������دوالر 

وقسم  اللبنانية  بالعملة  القسط  م��ن  قسم 
آخر بالدوالر، وهذا ُيحسم بعد إق��رار موازنة 
السنة المقبلة وجردة حساب العام الحالي، 
مع تشديدنا على توفير المنح الجامعية كما 

العادة لطالبنا". 
بعد سيستمر  التعليم عن  ك��ان  إذا  وعما 
السنة المقبلة ق��ال: "أي ق��رار منوط بتطور 
ولفت  التربية".  وزارة  وق��رار  كورونا  جائحة 
ال��دراس��ة ف��ي الجامعة  ال��ى ان اإلق��ب��ال على 
وف����روع����ه����ا "ه������و ب����ع����دد أك����ب����ر م����ن األع�������وام 
رودول��ف  "مختبر  أن  ال��ى  مشيرًا  الماضية"، 
ميريو في كلية الصحة في الجامعة، والذي 
ق���ام ب��ال��ت��ع��اون م��ع مستشفى أوت��ي��ل دي��و، 
أج������رى 15 أل������ف  ف���ح���ص م���خ���ب���ري ل��م��رض��ى 
ال��ك��ورون��ا، وع��ك��س م��ن خ��الل عمله اليومي 
مساهمة فاعلة من الجامعة في القضاء على 

هذا الوباء". 
ب��ع��د ه��م��وم ال��ت��رب��ي��ة، ك���ان ل��دك��اش ك��الم 
ن��رغ��ب في  ف��ي السياسة إذ ق���ال: "إن��ن��ا كنا 
ال��ك��ب��ي��ر أن نحتفل  ل��ب��ن��ان  م��ن��اس��ب��ة م��ئ��وي��ة 
ويالألسف  نخشى  ولكننا  المعافى،  بلبنان 
على وج���وده وك��ي��ان��ه". وأك��د "ان��ن��ا نتمسك 
ل��ب��ن��ان وقضيته"،  ب��ال��م��ق��اوم��ة وال���دف���اع ع��ن 
داعيًا للعودة الى "فعل اإليمان الذي أعلن 
الدين  م��ه��دي شمس  ال��راح��ل محمد  اإلم���ام 
هي  وصيغته  للجميع،  وط��ن  لبنان  أن  فيه 
الصيغة الفضلى، وما علينا سوى أن نبحث 

عن تحسين هذه الصيغة وتطويرها".   
وخ���ت���م: "آم�����ل ف���ي أن ن��س��ع��ى ج��اه��دي��ن 
كأولوية قصوى، ألن  اإلدارة  استقالل  ال��ى 
تفسد  محاصصات  مشروع  هي  التعيينات 
مجموعة  ال��ى  تحولت  التي  اللبنانية  اإلدارة 
م��ج��م��وع��ة  ف��ي��ه��ا  ت��ع��م��ل  م��ت��ن��اف��س��ة  إدارات 

موظفين كبار باتوا رهائن لمن عّينهم".  

 

 rosette.fadel@annahar.com.lb
Twitter:@rosettefadel
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ف���راغ���ات ال��ح��ل��ق��ة. ع��م��وم��ًا، ه���و ص��اح��ب 
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نبيه أبو الحسن. نصري شمس الدين. 

سليمان بختي

بطقوس  عالعمام"  "عالعمّيم  أغنية  ترتبط 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ق��روي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وإن ك��ان��ت قد 
اي��ض��ًا ف��ي س��وري��ا وفلسطين ولكن  ُع��رف��ت 
بنسبة أق����ل. ف��ق��د ك���ان ش��ائ��ًع��ا ف��ي ال��ق��رى 
ق��ب��ل زم����ن ال��م��ي��ك��روف��ون، وق���ب���ل زم����ن طبع 
إل���ى األع������راس وال��م��آت��م أو  ال���دع���وات  أوراق 
االجتماعات، تداول االخبار ونشرها من على 
المنادي  يختار  إذ  المنازل.  التالل وسطوح 
، أو سطًحا عالًيا، لتبليغ 

ً
ة
ّ
ا، أو تل

ً
ا مشرف

ً
مكان

ال��خ��ب��ر ون��ق��ل��ه إل���ى أك��ب��ر ع���دد م���ن األه���ال���ي، 
بالقول: "يا عمّيم ويا عمام/ طار طير الحمام/ 

وراح صوبكم/ تايبلغكم )كذا وكذا ...(". مع 
األيام تغّيرت وسائل االتصال، لكن النداء 
بقي ليتحول إلى أغنية بقيت محافظة على 
مطلعها، مع اختالف مضمون كلماتها بين 
ال��ف��رح وال��ح��زن. وان��درج��ت ه��ذه األغنية من 

ضمن أغاني الدبكة والفولكلور والتراث.
هناك قصة ثانية لألغنية، قدمها الكاتب 
أي��ام"،  ان��ط��وان غندور في مسلسل "كانت 
عن امرأة جميلة شقراء سكنت إحدى القرى 
ف��ي جبل لبنان ووق��ع ف��ي حبها تقريبًا كل 
رجال الضيعة. وحده مبروك )الفنان الكبير 
وعًيا  أعمق  ك��ان  الحسن(،  أب��و  نبيه  ال��راح��ل 
من كل الذين وقعوا في حبها، فكان يحمل 

الناحية في  إل��ى  الساحة  م��ن  وي���دور  الطبل 
شقرا  ع��ال��ع��م��ام/  "عالعميم  م����رددًا:  الضيعة 
بيضا يا سالم/ بدنا نرقص ونغني/ وما نخلي 
ح���دا ي���ن���ام". وظ���ل ي����دور ف���ي ال��ق��ري��ة ق��ارع��ًا 
الطبل حاماًل هذه األغنية. شاع الخبر. المرأة 
الضيعة  غ���ادرت  ال��ش��ق��راء  البيضاء  الجميلة 
ذات ليل. أما الرجال فعادوا إلى رشدهم في 
اليوم التالي وعاشت معهم الذكرى في هذه 

األغنية.
ثمة قصة ثالثة عن شاب أحب فتاة في 
إح��دى القرى، وكانت يتيمة بال أب وال عم 
وال خال. وكان الشاب يريد أن يطلب يدها 
ل��ل��زواج، ف��ارت��أى أن يطلبها م��ن ك��ل أهالي 

بيتا  م��زه��رة  البيضل/  عالحلوي  م/ سلم 
بورد وفل/ قلها قلبو ما بيمل/ وقلها عينو ما 
م عالحلوي البيجن/ القلب بعينيها 

ّ
بتنام/ سل

وبيحن/ وقلها عا بالو يتغّنى/ لياليها وهاك 
اإليام".

وغ����ّن����اه����ا م����ن ف��ل��س��ط��ي��ن م��ح��م��د ع��س��اف 
الفلسطينية  ال��ت��راث��ي��ة  ال��ف��رق  رّددت��ه��ا  كما 
بمضمون وطني: "عالعمّيم عالعمام/ رفرف يا 
طير الحمام/ رفرف على فلسطين/ والشعب 
ال��ح��ر ال��م��ق��دام". وأض���اف محمد ه��ب��اش إلى 
اسمعتوا  ع��ال��ّرم��ان/  البلبل  "وه���ّدي  األغنية: 
ب��ال��ل��ي��ل ي��غ��ن��ي/ وي��ص��ح��ى ج��ف��ن ال��غ��ف��ي��ان/ 
المطرب  غّناها  متهّني". كذلك  بنومو  اللي 
السوري ناصيف زيتون. كما يؤكد الدكتور 
األب ب��دي��ع ال��ح��اج وص���ول ه��ذه األغ��ن��ي��ة إلى 
التونسية  المطربة  بصوت  العربي  المغرب 

فضيلة الختمي )1992-1905(.

رئيس اليسوعية لـ"النهار":  لـ"قوننة" هذه املرحلة 
واتخاذ إجراءات وضوابط لحماية الشهادات

روزيت فاضل 

ف���ي األك���ادي���م���ي���ا: ت��ل��ت��زم ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س 
يوسف عدم صرف أّي من العاملين لديها، 
باستثناء عدد قليل ممن بلغوا سن التقاعد. 
للجميع،  بالكامل  الرواتب فمنتظم  أما دفع 
أعباء كثيرة  المالية تعكس  األزم��ة  أن  رغ��م 
ع��ل��ى ال��ج��ام��ع��ة، م��ن��ه��ا ت��س��ج��ي��ل ن��ق��ص في 
م��ل��ي��ون دوالر،  ب��ي��ن 10 و12  م���ا  ال��م��داخ��ي��ل 
م��ن عدد  م��ا بين 10 و%15  وع���دم تسديد 

الطالب أقساط هذه السنة. 
ف��ي ال��س��ي��اس��ة: خ���وف م��ن أزم����ة وج��ودي��ة 
تهدد كيان لبنان وهويته، ومواجهة تحدي 
قيام دولة حقيقية، دولة للجميع تسودها 
العدالة وقبول اآلخر، ال بل تتعايش القوى 
ك��ل��ه��ا ف���ي ل��ب��ن��ان رغ����م ال��ت��ب��اع��د ال��س��ي��اس��ي 

واإليديولوجي بين كل منها.  
ه���ك���ذا ج���م���ع رئ���ي���س ج���ام���ع���ة ال��ق��دي��س 
في  اليسوعي  دك���اش  سليم  األب  ي��وس��ف 
ح���دي���ث ال����ى "ال���ن���ه���ار" ب��ي��ن ه���م���وم ال��وط��ن 

وشجون شبابه.
 ف��ي مكتبه ف��ي رئ��اس��ة ال��ج��ام��ع��ة، طريق 
ال����ش����ام، خ��ص��ص األب دك�����اش ق��س��م��ًا من 
حديثه للتعليم عن بعد، "وهو ليس مسألة 
أت��اح  تربوية ص��رف،  ب��ل  مسألة  سياسية، 
فرصة  اعتمده،  ال��ذي  األميركي  النظام  عبر 
ومكتباتها  الجامعات  كبريات  ال��ى  الدخول 
"تحّول  أنه  الى  مشيرًا  للجميع"،  المفتوحة 
الى  الشريفة  غايته  ال��ح��االت من  في بعض 
العربية  ال��دول  هدف تجاري، ما دفع بعض 
منح بواسطة 

ُ
الى الحد من الشهادات التي ت

التعليم  ن��ص��ف  أو  ب��ع��د،  ع��ن  التعليم  ن��ظ��ام 
ع����ن ب���ع���د، وات����خ����اذ إج���������راءات ت��ح��م��ي ه���ذه 
الشهادات".  واعتبر أن "التعليم عن بعد هو 
وسيلة لمن يرغب في التعمق في تخصصه، 
أو حتى للعاملين الراغبين في اكتساب العلم 
م 

ّ
مترافقًا مع خبرتهم، او ُيعتمد كوسيلة تعل

لمواطنين يعيشون في أماكن نائية"، الفتًا 
التعليم  م��ن  أبعد  ه��و  الجامعة  "دور  أن  ال��ى 
أو م��ن��ح ال���ش���ه���ادات، ب��ل ي��ن��درج ف��ي إع���داد 
العلمي  بحثه  متابعة  على  وح��ّض��ه  م��واط��ن، 

في المختبرات وسواها". 
ًا بسيطًا  برأيه،"التعليم عن بعد يؤّمن جزء
التقنية،  الجامعي، وله شروطه  التعليم  من 
وم��ن��ه��ا ت��وف��ي��ر خ���دم���ة اإلن���ت���رن���ت وم��ن��ص��ات 
ت��دري��س  أن��ظ��م��ة  م��ع  وللتعامل  للمعلومات 
تقوم  ال��ت��رب��وي��ة   ش��روط��ه  فيما  كالموديلز، 
ع��ل��ى ض������رورة اك��ت��س��اب ال��م��ع��ل��م ال��م��ه��ارات 

والكفايات المطلوبة للتعليم". 
م���اذا ع��ن ت��ج��رب��ة ال��ج��ام��ع��ة ال��ي��س��وع��ي��ة في 
هذا الشأن؟ أجاب األب دكاش أن "الجامعة 
ت����واك����ب م���ن���ذ 10 أع��������وام م����ن خ�����الل ق��س��م 
م��ت��خ��ص��ص ل�������ألدوات واإلت����ص����ال ال��ح��دي��ث 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وت����دري����ب األس�����ات�����ذة ع���ل���ى ه���ذه 
ال��وس��ائ��ل ال��رق��م��ي��ة"، م��ش��ي��رًا ال���ى ان "ه���ذا 
ال��ت��ط��ور ال��ت��رب��وي س��اه��م ف��ي اإلع����الن ال��ذي 
أطلقناه في العام الدراسي 2017-2018، ان 
ما ساهم فعليًا  رقمية،  جامعتنا هي جامعة 

في التأقلم مع أزمة كورونا". 
وردًا على شكوى البعض من التأخر في 
معنيون  "ن��ح��ن  ق���ال:  اإلم��ت��ح��ان��ات،  تنظيم 
اليوم بإيجاد اآللية الفضلى لمنع أي محاولة 
غ���ش خ����الل إج�����راء اإلم���ت���ح���ان���ات ع���ن ب��ع��د". 
ال��م��ق��ارب��ة مهمة جدًا  وش���دد على أن "ه���ذه 
ال��ش��ه��ادة التي  ع��ل��ى ق��ي��م��ة  ألن��ه��ا تنعكس 

سينالها الطالب". 
وتوقف عند ضرورة تشريع قانون "إعتماد 
ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د ف���ي ال��ج��ام��ع��ات ف���ي ح��ال 
اإلستثنائي،  الوضع  ه��ذا  أي في  ال��ض��رورة، 
م من رئيسة اللجنة التربوية النيابية  المقدَّ
بهية الحريري، والذي كان للجامعة دور في 
إعداده"، مشددًا على "ضرورة قوننته ووضع 

 

الضوابط الملحوظة في القانون 2014/285
في ما خص المخالفات في التعليم العام". 

أم���ا ع��ن ال��ق��ان��ون ال��ث��ان��ي ال���ذي ي��دع��و ال��ى 
تشريع التعليم عن بعد بشكل دائم، فأشار 
الجودة  لضمان  قانون  الى  نحتاج  "أننا  الى 
أجل  آخ��ر من  قانون  أي  قبل  الجامعات  في 

المحافظة على قيمة الشهادات". 
ول�����دى األب دك�����اش ق��ن��اع��ة ت���ام���ة ب��أن 
"األزم���������ة ال���ك���ورون���ي���ة ط����اول����ت ال���ج���ام���ع���ات 
ال  ألن��ه��ا  الحديثة،  الجامعات  قبل  الكبرى 
للبحث  موازنة  األكاديمي  تدرج في عملها 
إن  وق��ال  أساتذتها".  لتدريب  أو  العلمي، 
هذه المؤسسات "ال تواجه أي صعوبة في 
المصرفية،  الضغوط  بسبب  موازنة  توفير 
ك��م��ا ال��ح��ال ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف، 
ل��دف��ع رس���وم اش��ت��راك س��ن��وي بنحو مليون 
في  الكتب  وق���راءة  البحث  لتسهيل  دوالر 
الجامعة  ومشاركة  اإللكترونية  المكتبات 
وت��ث��ب��ي��ت ح���ض���وره���ا ال���ف���اع���ل ف���ي ال��م��واق��ع 

التربوية والبحثية العالمية". 
اليسوعية  الجامعة  مؤسسة  ب���دور  ون���وه 
وف���روع���ه���ا ف���ي ك���ل م���ن ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة 
وأوروب���������ا، "وال����ت����ي ت��س��ع��ى ع��ب��ر م��ت��خ��رج��ي��ن��ا 
ال��ى  ال��ع��ال��م،  ف��رع��ا ف��ي  ال���ى 45  المنتسبين 
مساعدة الجامعة في هذه الظروف الضاغطة 

التي تمر بها ولبنان كله". 
وأع���ل���ن ع���ن "ت��س��دي��د ال���روات���ب ب��ال��ك��ام��ل 
لكل فريق عمل مستشفى أوتيل ديو"، مع 
ت��ش��دي��ده ع��ل��ى "ت��أس��ي��س ق��س��م خ���اص في 
تجهيزه  تم  19 حيث  لكوفيد  المستشفى 
الستقبال المرضى وإجراء الفحوص الالزمة 

لمتابعة هذه الحاالت". 
وه���ل ال��ج��ام��ع��ة ف���ي ص���دد إق���ف���ال أّي من 
أقسامها، أجاب: "قررنا قبل األزمة الكورونية 
إي��ق��اف ع��م��ل قسمين او ث��الث��ة أق��س��ام في 
الجامعة بسبب عجزها عن كفاية نفسها". 

وفي مسألة األقساط، أوضح األب دكاش 
"أننا ن��درس خيارات ع��دة، منها إبقاء سعر 
دف��ع  ط��ل��ب  أو  ل.ل.  ع���ن���د  1515  ال������دوالر 

وقسم  اللبنانية  بالعملة  القسط  م��ن  قسم 
آخر بالدوالر، وهذا ُيحسم بعد إق��رار موازنة 
السنة المقبلة وجردة حساب العام الحالي، 
مع تشديدنا على توفير المنح الجامعية كما 

العادة لطالبنا". 
بعد سيستمر  التعليم عن  ك��ان  إذا  وعما 
السنة المقبلة ق��ال: "أي ق��رار منوط بتطور 
ولفت  التربية".  وزارة  وق��رار  كورونا  جائحة 
ال��دراس��ة ف��ي الجامعة  ال��ى ان اإلق��ب��ال على 
وف����روع����ه����ا "ه������و ب����ع����دد أك����ب����ر م����ن األع�������وام 
رودول��ف  "مختبر  أن  ال��ى  مشيرًا  الماضية"، 
ميريو في كلية الصحة في الجامعة، والذي 
ق���ام ب��ال��ت��ع��اون م��ع مستشفى أوت��ي��ل دي��و، 
أج������رى 15 أل������ف  ف���ح���ص م���خ���ب���ري ل��م��رض��ى 
ال��ك��ورون��ا، وع��ك��س م��ن خ��الل عمله اليومي 
مساهمة فاعلة من الجامعة في القضاء على 

هذا الوباء". 
ب��ع��د ه��م��وم ال��ت��رب��ي��ة، ك���ان ل��دك��اش ك��الم 
ن��رغ��ب في  ف��ي السياسة إذ ق���ال: "إن��ن��ا كنا 
ال��ك��ب��ي��ر أن نحتفل  ل��ب��ن��ان  م��ن��اس��ب��ة م��ئ��وي��ة 
ويالألسف  نخشى  ولكننا  المعافى،  بلبنان 
على وج���وده وك��ي��ان��ه". وأك��د "ان��ن��ا نتمسك 
ل��ب��ن��ان وقضيته"،  ب��ال��م��ق��اوم��ة وال���دف���اع ع��ن 
داعيًا للعودة الى "فعل اإليمان الذي أعلن 
الدين  م��ه��دي شمس  ال��راح��ل محمد  اإلم���ام 
هي  وصيغته  للجميع،  وط��ن  لبنان  أن  فيه 
الصيغة الفضلى، وما علينا سوى أن نبحث 

عن تحسين هذه الصيغة وتطويرها".   
وخ���ت���م: "آم�����ل ف���ي أن ن��س��ع��ى ج��اه��دي��ن 
كأولوية قصوى، ألن  اإلدارة  استقالل  ال��ى 
تفسد  محاصصات  مشروع  هي  التعيينات 
مجموعة  ال��ى  تحولت  التي  اللبنانية  اإلدارة 
م��ج��م��وع��ة  ف��ي��ه��ا  ت��ع��م��ل  م��ت��ن��اف��س��ة  إدارات 

موظفين كبار باتوا رهائن لمن عّينهم".  
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