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مجتمع وإقتصاد

القطاعات
والصناعات
لـ ـ ــن تـ ـ ـك ـ ــون املـ ـنـ ـطـ ـق ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
الـخــاصــة منصة لـلـصـنــاعــات الثقيلة
أو الـصـنــاعــات املنخفضة الـكـلـفــة ،بل
ستكون منصة لجذب:
 ال ـص ـن ــاع ــات ذات ال ـق ـي ـمــة امل ـضــافــةالتي تركز على التصاميم واألساليب
املبتكرة.
 الصناعات التي تعتمد على املوقعاالسـتــراتـيـجــي للمنطقة االقـتـصــاديــة
خ ــاص ــة ل ــوج ــوده ــا بـ ـمـ ـح ــاذاة مــرفــأ
ط ــرابـ ـل ــس ك ــالـ ـصـ ـن ــاع ــات ال ـب ـح ــري ــة،
التخزين والخدمات اللوجستية.
 الصناعات الخفيفة واملتوسطة معإمكانية تصدير عالية كالبالستيك
والكيماويات والورق وتصنيع املعادن.

ع ـل ــى امل ـس ـت ـخ ــدم ــن ،م ـث ــل اإلض ـ ــراب
عــن الـعـمــل! تلفت ال ـحــاج حـســن إلــى
أن ــه حـتــى ال ـيــوم لــم ي ـصــدر املــرســوم
املتعلق باملخالفات والعقوبات ،ما
يجعل أي مخالفة غير قابلة للعقوبة
تطبيقًا ملـبــدأ الشرعية ،وبـنـ ً
ـاء عليه
ف ــي ح ــال تـ ـج ـ ُ
ـاوز ال ـق ــوان ــن املـحـلـيــة
بما ال يخالف مصلحة املنطقة كيف
يمكن محاسبة املرتكب؟
ُّ َ
ُ
تـ ـ ــدرك وزيـ ـ ــرة امل ـ ــال ال ـســاب ـقــة الــثــغــر
املوجودة في القانون رقم  18الصادر
عـ ــام  ،2008وهـ ــو ال ـق ــان ــون املـتـعـلــق
بــإن ـشــاء مـنـطـقــة اق ـت ـصــاديــة خــاصــة
فــي طــرابـلــس ،واملــراسـيــم التطبيقية
ال ـص ــادرة ع ــام  ،2009لــذلــك تـقــول إن
"لديها تحفظات عن اإلطار القانوني
والتنظيمي للمنطقة ،وهـنــاك خلل
ونـقــص يجب معالجته عبر إدخــال
بعض التعديالت على القانون" ،لكن
برأيها "هذا القانون بات أمرًا واقعًا،
سواء أأعجبكم األمر أم ال ،وما يمكن
فعله الـيــوم هــو تعديله ،أمــا إلـغــاؤه
فبات مستحيل".
مقابل كل هذه اإلعفاءات واملخالفات
تبرز أسئلة عدة يطرحها املشاركون
ُ
في الحوار :كيف ستسهم املنطقة في
خـلــق ف ــرص عـمــل فــي ظــل تسهيالت
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى ت ـ ــأشـ ـ ـي ـ ــرات ع ـمــل
ل ــأج ــان ــب وإع ـ ـفـ ــاءات م ــن ال ــرس ــوم؟
ُ
وك ـيــف ســتـسـهــم املـنـطـقــة فــي توفير
ُ
مـ ــوارد ل ـلــدولــة ،وه ــي ل ــن تـسـهــم في
الـ ـض ــرائ ــب وال ـ ــرس ـ ــوم والـ ـجـ ـم ــارك؟
ومــا الــذي يضمن دخــول املنتج إلى
األســواق املحلية ،ال للتصدير فقط؟
وما هي عائدات التصدير؟
ف ــي ظ ــل ت ـص ـف ـيــق ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص
ب ـن ـحــو دائ ـ ــم ل ـه ــذا امل ـ ـشـ ــروع ،يـطــرح
امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي لـلـشـبـكــة الـعــربـيــة
للمنظمات غير الحكومية للتنمية،
زي ـ ـ ــاد ع ـب ــد الـ ـصـ ـم ــد ،ن ـق ـط ــة م ـث ـيــرة
ل ـ ــاهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام ،ف ـ ـ ـ ـ ــإذا ك ـ ـ ـ ــان  %85م ــن
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان م ــؤسـ ـس ــات
صغيرة ومتوسطة ،فهذا يعني أننا
ّ
نعرض القطاع الخاص ملنافسة غير
ـوجــد جـنــة للشركات
ـ
ن
ـا
ـ
ن
ـ
ن
أل
ـة،
ـ
ل
ـاد
عـ
ِ
ال ـك ـبــرى داخ ــل املـنـطـقــة ،فــي حــن أن
الـ ـش ــرك ــات ال ـق ــائ ـم ــة خـ ـ ــارج املـنـطـقــة
لديها التزامات تاريخية ،فهل لحظ
ممثلو القطاع الخاص هذا األمر؟
ي ـتــابــع ع ـبــد ال ـص ـمــد ب ــإث ــارة مـســألــة
خ ـط ـي ــرة" :نـ ـح ــن نـ ـق ــوم ب ـف ـتــح م ـكــان
السـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات أجـ ـنـ ـبـ ـي ــة وع ــربـ ـي ــة
وم ـح ـل ـيــة ،وخ ـل ـق ـنــا م ــرون ــة سينتج
مـنـهــا حـكـمــا ان ـت ـهــاكــات ،وسـ ُـيـحــدث
نــزاعــات بني العمال والـشــركــات ،بني
الـشــركــات واملـنـطـقــة ،وبــن الشركات
والدولة .لكننا باملقابل عزلنا املنطقة
عن القضاء اللبناني ،فما هي آليات
ّ
ُ
ف ــض ال ـنــزاعــات الـتــي ّستعتمد؟ هل
هناك تصور لكيفية فض النزاعات؟
ومـ ــن ه ــو امل ــرج ــع ال ـ ــذي ي ـع ــود إلـيــه
ّ
التخوف الرئيسي
فض النزاع؟"ّ .أما
ّ
الــذي ّيبرز ،فهو تحول هــذه املنطقة
إلى جنة للتهرب الضريبي ،في ظل
غياب كافة أجهزة الرقابة.
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تعليق

ً
ّ
ّ
خلال دماغيًاّ
الصعوبات التعلمية :حالة تعلمية وليست
د .سكينة عفيف النابلسي *
تعليقًا على املنشور في "األخبار" بتاريخ
 11أكتوبر  ،2016تحت عنوان" :األدوية
ّ
التعل ّ
مية"،
ليست عالجًا للصعوبات
ّ
ّ
استوقفتني أمور عدة ،إال أني سأعقب
فقط على ما قالته االختصاصية في
الجهاز العصبي الدكتورة عبير هاني من
ّأن" :الصعوبات التعلمية عبارة عن مشكلة
ّ
عضوية في الدماغ ،لكنها قابلة للتحسن".
ّ
وعلى الرغم من أني أنهيت قبل فترة
وجيزة كتابة ملخص شامل عن نشأة
ّ
التعلمية ،إال أنني لم أقع على أي
الصعوبات
عرف الصعوبات التعلميةّ
بحث أو دراسة ُت ّ
ّ
دماغي قابل للتحسن ،لذلك
على أنها خلل
راجعت بعض البحوث في هذا السياق
ليكون الرد على قدر األمانة العلمية التي
أحملها .إن التعريف الذي ذكرته الدكتورة
هاني يعتبر بعيدًا بعض الشيء عن ّالدقة.
إذ إن األبحاث التي تربط ما بني الخلل
في الدماغ والصعوبات في اللغة يعود
الى الحقبة ما بني ( ،)1828 - 1758إذ
أجرى العا ِلم ( )Gallأبحاثًا ّ
طبية أظهرت
نتيجتها عالقة ما بني الخلل الدماغي
ومشاكل اللغةّ .
لكن نتائج أبحاث ()Gall
ّ
رغم تبني عدد من العلماء والباحثني لها،
أمثال (،)Head, 1963) (Orton, 1920
ّ
ً
إال أنها خلفت جدال واسعًا بني األطباء
والتربويني ،الذين أكدوا صعوبة الربط
ّ
ّ
الدماغي وصعوبات التعلم،
بني الخلل
ّ
مشددين على أنه حتى لو ظهرت مشكلة
ّ
دماغية ما فإن التعامل معها ال يوصل إلى
أي نتيجة (U.S. federal government,
ّ
ّ )task force II
وأن األجدر إيجاد حل
ّ
التعلمية بعيدًا عن التصنيفات
للمشكلة
ّ
ّ
الطبية والفيزيولوجية .إذًا ،ال أظن أبدًا أننا
بحاجة إلى العودة قرونًا من الزمن إلى
ّ
الوراء ُلن ّ
تعلمية ،في الوقت
عرف مشكلة

ُ
ّ
ّ
الذي تجرى فيه األبحاث والدراسات
النفسية" ،زاد من تعقيد التعريف ،إال أنه
ّ
ّ
املتعلقة بالصعوبات التعلمية بانتظام ال يزال يعتمد في بعض الدول العربية
ّ
ودقة بالغتني ،والتي قد ولدت العشرات حيث أدرج في الوثيقة التربوية في
من التعريفات املختلفة ،حيث ظهرت ّ
جلية املجلس االعلى للتعليم في قطر ،وهو
في التسميات املتعددة للمشكلة ،والتي تعريف لم يعد معتمدًا حتى في أميركا
ّ
تنوعت بني صعوبات التعلم الخاصة نفسها ،ما يدل على أننا ال نزال بحاجة
ّ
الغربية لكونها
( )specific learning difficultiesاإلعاقة الى مواكبة األبحاث
ّ
التعلمية ( )Learning disabilitiesفي تطور دائم واستبدالها وفق نتائج
أو الديسلكسيا وغيرها ،وهذا مجال األبحاث الجديدة.
ّ
ّ
عملي
جدلي آخر ال يسع املقام لذكره اآلن .إذًا ،إن صعوبة إيجاد تعريف
ّ
ّ
إن صعوبات التعلم هي أكثر من كونها للصعوبات التعلمية منذ الستينيات،
ً
ً
ّ
مشكلة
دماغية .وحتى لو افترضنا جدال وصوال الى السبعينيات من القرن الحالي،
ّ
ّأن هذا صحيح ،فهذا يعني أن علينا تحويل فتحت املجال القتراح مصطلح جديد هو
ّ
املتعلمني ،سواء
األكثر اعتمادًا
ً
كانوا أطفاال أو
في الوقت الراهن
كبارًا ،إلى عيادات
(IQ-
يسمى
أطباء األعصاب
achievement
من يعاني
والدماغ بدل املراكز
discrepancy
تعليمية
صعوبات
ّ
التربوية ،وهذا ما ال
 ،)modelإذ يدل
إعتماد
يستطيع
يريد سماعه األهل
على أن الصعوبات
وال حتى املتعلمون
التعلمية تظهر
المنهاج العادي
أنفسهم.
عند قياس الفارق
بني بعض النتائج
إذًا ،الصعوبات
لتحصيلية
ا
التعلمية انتقلت
ألول مرة من كونها مسألة طبية الى للمتعلم كمهارات القراءة واالستماع،
ّ
تربويًا خالل عام  1968عبر باملقارنة مع بعض النتائج املتعلقة
كونها شأنًا
ّ
املكتب األميركي للتربية ( ،)NACHCإذ باملهارات الفكرية كالذاكرة السمعية أو
ّ
عرف الصعوبات التعلمية بأنها مشكلة البصرية وغيرها ()Snowling, 2012
ً
ّ
تعلمية تتطلب تدخال تربويًا ال عالقة  .لكن ال بد من اإلشارة إلى أن هذا لم
لألطباء بها ( Kavale & Forness,يكن التعريف األخير ،بل ظهرت على
 ،)2000; Torgesen, .2004وأشار غراره تعريفات كثيرة تنتقد أو تنكر
ّ
كليًا اعتماد الذكاء كعامل أساسي في
املكتب الى ّأن الصعوبات التعلمية هي
ّ
العمليات تشخيص الصعوبات التعلمية .أما الجديد
خلل في واحدة أو أكثر في
ّ
النفسية التي تؤدي بدورها الى خلل في الذي أضيف أخيرًا ،ويعرف بتقرير روز
مهارات االستماع ،والتفكير ،والتحدث ( ،)Rose’s Report, 2009فيشير الى أنّ
وغيرها .هذا التعريف ،على الرغم من الصعوبات التعلمية هي حالة دائمة وال
االنتقادات الكثيرة املوجهة إليه على يوجد أي حد فاصل لها ،مضيفًا أيضًا
ّ
العمليات أن الخلل في الوعي الفنولوجي هو إحدى
اعتبار أن عبارة "خلل في

ّ
خصائص الصعوبات التعلمية .وقد تبنى
هذه اإلضافة عدد كبير من الجمعيات؛
من بينها BDA, Dyslexia Action,
 PATOSSوغيرها.
إن ما سعيت إلى ذكره في هذا املقال
هو اإلشارة إلى بعض األمور لرسم خط
فاصل بني بعض الحقائق واألخطاء
الشائعة في هذا املجال .على ضوئه،
ّ
أقول ّإن صعوبات التعلم هي من أعقد
ّ
التعلمية ،إذ ال إجماع عند
املشكالت
علماء التربية على تعريف املشكلة،
وال على تشخيصها ،وال على املتابعة
ّ
ّ
التعلمية الحقًا .لكن هذا ال يعني أنه ال
ّ
ّ
ّ
حل للمشكلة وأن املتعلم غير قادر على
تحقيق نتائج إيجابية ،بل على العكس
من ذلك فإذا ّتم التشخيص التربوي
ّ
ّ
باعتماد أدوات قياس مقننة تقيس كل
ّ
ّ
الجوانب املرتبطة بالتعلم ،فإن التدخل
واملتابعة الالحقني ال ّبد أن يفضيا إلى
ّ
إيجابية ،ولو طال وقت املتابعة عن
نتيجة
ّ
ّ
املعدل الطبيعي للفئة العمرية التي ينتمي
ّ
إليها املتعلم .وفي دراسة حديثة أجراها
البروفسور إبراهام نورش (Norwich.
 ،)et alأظهرت أن األطفال الذين لديهم
ّ
ّ
تعل ّ
مية يستطيعون التعلم
صعوبات
باعتماد املنهاج املدرسي العادي نفسه،
مع األخذ بالحسبان إجراء بعض
التعديالت البسيطة.
ّ
أتوجه الى االختصاصيني
في الختام،
التربويني للمشاركة في نشر التوعية بما
ّ
والنفسية ،مع
يخص القضايا التربوية
االنتباه الى ضرورة اعتماد املصطلحات
التي ال لبس فيها ،والتي من شأنها أن
ّ
تسهل عملية الفهم لغير املختص ال
العكس.
* مديرة مركز كاي ()CA.I
للصعوبات التعلمية

جامعات

طالب  :LAUاإلدارة تقمعنا
فاتن الحاج
ي ـع ـت ـص ــم طـ ـ ــاب الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
األمـيــركـيــة ( ،)LAUعـنــد الـثــانـيــة عشرة
ظهر اليوم ،داخل حرم الجامعة ،اعتراضًا
عـ ـل ــى مـ ــا سـ ـ َّـمـ ــوه «قـ ـم ــع الـ ـنـ ـش ــاط ــات».
ّ
فــال ـطــاب ي ـش ـعــرون بـ ــأن «الزم ـ ــة املـنــع»
تقفز فــي كــل مــرة يــريــدون فيها تنظيم
نشاط يقارب قضية سياسية أو دينية،
أو حتى اجتماعية ،وال سيما إذا كانت
الجهة التنظيمية حزبية.
ال ـق ـصــة ان ـف ـج ــرت ف ــي «ع ـ ــاش ـ ــوراء» هــذا
ال ـع ــام ح ــن «ت ـع ـمــدت» إدارة الـجــامـعــة،
بحسب أحد الناشطني« ،نزع الكوفيات
ومنعتنا من توزيع عبوات مياه وضع
عليها ملصق تعريف باملناسبة» .يشير
ّ
الـطــالــب إل ــى أن األم ــر ال يـحـصــل للمرة
األولـ ــى ،فـقــد سـبــق ذل ــك «إج ـبــارنــا على
نـقــل ن ـشــاط «اعـ ــرف عـ ــدوك» إل ــى خ ــارج
حــرم الجامعة ،علمًا بأنه نشاط موجه
ضد إسرائيل وليس ضد أي فئة لبنانية
أخ ـ ــرى» .وف ــي م ـجــال آخ ــر ،ي ـشــرح كيف
اشترطت اإلدارة على «نــادي املناظرة»
( )debate clubالذي استضاف في إحدى
نــدواتــه الـشـيــخ شفيق ج ــرادي ض ــرورة
إش ـ ـ ـ ــراك «عـ ـم ــام ــة سـ ـنـ ـي ــة» إلـ ـ ــى ج ــان ــب
«العمامة الشيعية».
ّ
ي ـس ـت ــدرك ال ـط ــال ــب ل ـي ـق ــول إن ال ـت ـحــرك
ه ــو ب ــاس ــم ك ــل الـ ـط ــاب ،ل ـك ــون املـشـكـلــة
ال تحصل مــع ح ــزب بـعـيـنــه ،بــل تــواجــه

ك ــل ال ـق ــوى الـطــالـبـيــة الـعـلـمــانـيــة وغـيــر
العلمانية .يرى أن االنتخابات الطالبية
نـفـسـهــا ب ــات ــت ب ــا ن ـك ـهــة ،ب ـعــدمــا تـقــرر
السماح للتصويت عبر اإلنترنت وجرى
التعتيم اإلعالمي عليها.
يـ ـس ــارع ع ـم ـيــد الـ ـط ــاب رائ ـ ــد مـحـســن
إلـ ــى الـ ـق ــول إنـ ــه ه ــو م ــن ط ـلــب تـنـفـيــذ
االعـتـصــام داخ ــل حــرم الـجــامـعــة ،وقد
ّ
وف ــرن ــا ل ـهــم «ال ـص ــوت ـي ــات» املـطـلــوبــة،
لـ ـك ــونـ ـه ــم يـ ـعـ ـت ــرض ــون عـ ـل ــى ق ــوان ــن
املـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة ،مـ ـسـ ـتـ ـغ ــرب ــا اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
م ـص ـط ـلــح «قـ ـم ــع» ل ـل ـحــديــث ع ــن ق ــرار
اإلدارة برفض نشاط مــا ،فــي حــن أن
الطلب بتنظيم أي نشاط يعرض على
ّ
تنظمه جهة ّ
حزبية (مروان طحطح)
يشعر الطالب أن المنع يالزم أي نشاط

مجلس الحياة الطالبية في الجامعة
ل ـل ـمــواف ـقــة ع ـل ـيــه ،وي ـت ـط ـلــب األمـ ــر في
بعض الحاالت تدخل مجلس الرئاسة

عميد الطالب:
المعيار هو استقرار
الحياة الجامعية

(رئيس الجامعة ونوابه) إلقراره.
ّ
يقول إن املعيار األساسي هو املحافظة
على اسـتـقــرار الـحـيــاة الجامعية ،وهــذا
يـفــرض عــدم الـقـبــول بــأي نـشــاط لــه لون
م ــذه ـب ــي واحـ ـ ــد ،ف ــال ـح ـس ــاس ـي ــات ال ـتــي
ي ـع ـي ـش ـهــا ل ـب ـن ــان ف ــي األع ـ ـ ـ ــوام الـقـلـيـلــة
املاضية جعلتنا نتفادى املـشــاكــل .هنا
ال ينكر محسن أن "الجامعة تشترط في
بعض األحيان إشراك مذاهب أخرى في
نـشــاط يعني أح ــد امل ــذاه ــب" .يـجــزم بــأن
الجامعة ليست لفئة أو ملذهب ،واملعيار
َّ
يطبق على الجميع فــي حــرمــي بيروت
وجـبـيــل« ،فـفــي إح ــدى امل ــرات طلبنا من
نادي اإلنعاش املدني أن يشرك الـ «مع»
و الـ ـ «ض ــد» فــي مـحــاضــرتــه عــن ال ــزواج
ً
املــدنــي ،وننتظر مثال أن ينظم الشباب
نـ ــدوة تـثـقـيـفـيــة ع ــن ال ـث ــورة الحسينية
ّ
كنموذج عن الثورات عبر التاريخ ،وإل
فما هي القيمة املضافة التي ستقدمها
الجامعة عن الحسينيات».
يرى محسن أن العمل الطالبي الحزبي
حــق ديـمــوقــراطــي لـلـطــاب «وال ـل ــي بــدن
م ـن ــو ش ـب ــر ب ــدن ــا م ـن ــو مـ ـت ــر» ،شـ ــرط أن
ال ي ـقــاد بــالـ ـ «ه ــوب ــرة» .ي ــداف ــع ع ــن ق ــرار
الـتـصــويــت لــانـتـخــابــات الـطــالـبـيــة عبر
اإلن ـت ــرن ــت ب ــال ـق ــول« :إن ارتـ ـف ــاع نسبة
االق ـت ــراع مــن  %53إل ــى  %73يشير إلــى
س ـهــولــة الـعـمـلـيــة م ــن ج ـهــة وان ـخ ـفــاض
وســائــل الضغط على الـطــاب مــن جهة
ثانية».

