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مجتمع

مجتمع
تقرير

ّ
ذوو االحتياجات الخاصة ال يتلقون تعليمًا

المؤسسات الرعائية أقرب الى الحضانات منها الى المدارس
النظام التعليمي في لبنان ّ
يميز ضد
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
يصل الى  90في المئة من
فعليًا ،ما ّ
هؤالء ال يتلق ّون تعليمًا ًرغم التحاقهم
بمؤسسات تتلقى تمويال من وزارة
الشؤون االجتماعية .إذ أن كثيرًا من هذه
المؤسسات هي أقرب الى الحضانات منها
الى المدارس
رحيل دندش
أك ـثــر م ــن  40أل ـفــا ه ــو ع ــدد األط ـفــال
الـلـبـنــانـيــن م ــن ذوي االح ـت ـيــاجــات
الـخــاصــة بــن ســن الـخــامـســة وال ـ ـ 14
(ع ـم ــر ال ـت ـع ـل ـيــم األسـ ــاسـ ــي) 10 .في
املئة منهم فقط تهتم بهم مؤسسات
ّ
رعــائـيــة ،ونسبة ضئيلة ج ـدًا تتعلم
في مدارس خاصة ورسمية ،بحسب
نــائ ـبــة م ــدي ــر ق ـســم الـ ـش ــرق األوسـ ــط
وشمال أفريقيا في منظمة «هيومن
راي ـ ـتـ ــس ووت ـ ـ ـ ــش» ملـ ــى ف ـق ـي ــه .فـيـمــا
غ ــال ـب ـي ــة ه ـ ـ ــؤالء ،م ـم ــن يـ ـع ــان ــون مــن
إعاقات ذهنية أو جسدية ،هم اليوم،
ّ
فعليًا« ،من دون مدرسة» كما أكدت
فقيه لـ«األخبار».
ورغم أن لبنان ،وهو طرف في اتفاقية
ح ـ ـقـ ــوق الـ ـطـ ـف ــل و«ال ـ ـع ـ ـهـ ــد الـ ــدولـ ــي
الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ــالـ ـحـ ـق ــوق االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واالجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة» ،أق ـ ّـر عــام
 2000الـ ـق ــان ــون  220الـ ـ ــذي يـضـمــن
ح ـ ــق األط ـ ـف ـ ــال ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات
الخاصة في التعليم مع أقرانهم من
دون تمييز .إال أن األرق ــام تظهر أن
القانون ال يزال مجرد حبر على ورق،
ولم تتخذ أي إجراءات لتحويله إلى
واقـ ــع .إذ أن غــالـبـيــة ه ــؤالء األط ـفــال
مـسـتـبـعــدون م ــن امل ـ ــدارس الــرسـمـيــة
بسبب سياسات القبول التمييزية،
وع ـ ـ ـ ــدم تـ ــوفـ ــر الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
املالئمة .والعدد األكبر منهم يلتحق
بـمــؤسـســات غـيــر مـخـ ّـولــة بالتعليم،
أو ال يحصلون على أي تعليم على
اإلطالق!
هـ ــذه ال ــوق ــائ ــع واألرقـ ـ ـ ــام ج ـ ــاءت في
ت ـقــريــر ل ــ«ه ـيــومــن راي ـت ــس ووت ــش»

بـعـنــوان ّ
«أود الــذهــاب إلــى املــدرســة:
ح ـ ـ ــواج ـ ـ ــز تـ ـعـ ـلـ ـي ــم األط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــال ذوي
االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة ف ــي لـبـنــان»،
أطلقته املنظمة أمس في مؤتمر عقد
في فندق «مونرو» في بيروت أمس.
وأوضـ ـ ـحـ ـ ــت ف ـق ـي ــه أن الـ ـعـ ـم ــل عـلــى
التقرير استغرق عــامــا ،وج ــاء أثناء
درس املـ ـنـ ـظـ ـم ــة أوض ـ ـ ـ ـ ــاع األط ـ ـفـ ــال
الـســوريــن الـنــازحــن وقــدرتـهــم على
دخـ ــول املـ ـ ــدارس ف ــي ل ـب ـنــان وتــركـيــا
واألردن« .وخ ــال البحث وجــدنــا أن
األطفال السوريني واللبنانيني الذين
ي ـعــانــون إع ــاق ــات م ــن دون مـ ــدارس،
فقررنا أن نركز على هذا املوضوع».
ّ
يتضمن التقرير بيانات واضحة
لم
حول عدد األطفال ذوي االحتياجات
الخاصة في لبنان ،وال عدد املسجلني
منهم في امل ــدارس ،فبقيت تقديراته
م ـت ـح ـف ـظــة .ل ـك ـنــه ل ـف ــت إل ـ ــى أن «م ــن

ً
بــن  8558طـفــا لبنانيًا بــن  5و14
س ـنــة مـسـجـلــن ف ــي وزارة ال ـش ــؤون
االجتماعية كأطفال ذوي احتياجات
خـ ـ ــاصـ ـ ــة ،هـ ـ ـن ـ ــاك  3806يـ ـ ــرتـ ـ ــادون
م ــؤسـ ـس ــات مـ ـم ـ ّـول ــة مـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة،

العدد األكبر يلتحق
ّ
بمؤسسات غير مخولة
بالتعليم أو ال يحصلون
على أي تعليم

بينما يتوزع عدد قليل على املدارس
ال ـخــاصــة والــرس ـم ـيــة» .وإذ ل ــم يشر
إل ــى رق ــم دق ـيــق ل ـعــدد األط ـف ــال ذوي
االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة املــدمــوجــن
ّ
ف ــي م ـ ــدارس ع ــادي ــة ،أك ـ ــدت فـقـيــه أن
ً
النسبة «ضئيلة جـدًا ...فهناك ،مثال،
 4طالب فقط مدموجون في املدارس
الرسمية».
م ــاذا عــن املــؤسـســات الــرعــائـيــة التي
تــرعــى هـ ــؤالء األطـ ـف ــال؟ تـشـيــر فقيه
إل ـ ــى أن ه ـ ــذه امل ــؤسـ ـس ــات «تـ ـح ــاول
تقديم خدمة .ولكنها ليست مدارس،
بل هي أقرب إلى الحضانة منها إلى
املدرسة».
ويـ ــوضـ ــح الـ ـتـ ـق ــري ــر أن ه ـ ـنـ ــاك 103
مؤسسات ممولة من وزارة الشؤون
االجتماعية ،لكن «املــوارد التعليمية
ف ـ ــي الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن هـ ـ ــذه امل ــؤسـ ـس ــات
س ـي ـئــة جـ ـ ـدًا .وي ـث ـيــر غ ـي ــاب املــراق ـبــة

وآل ـيــات التقييم السيئة والـشــح في
امل ــوارد قلقًا حــول إذا مــا كــانــت هذه
امل ــؤس ـس ــات تـحـفــظ ح ـق ــوق األط ـف ــال
بالتعليم».
وأشارت فقيه إلى أن املنظمة زارت 17
من هذه املؤسسات« ،وفي أحد املراكز
ّ
ويلونون
وجــدنــا األطـفــال يرسمون
أظــافــرهــم وي ـسـ ّـرحــون شـعــرهــم ،لكن
دفــاتــرهــم ف ــارغ ــة ،وي ـق ـضــون وقتهم
مـ ــن دون ت ـع ـل ـي ــم .ع ـل ـم ــا أن هـ ــؤالء
ل ـي ـســوا ب ـحــاجــة إلـ ــى م ــراك ــز خــاصــة
بل إلــى أن يدخلوا مــدارس حكومية
ع ــادي ــة ش ــأن ـه ــم ش ـ ــأن ك ــل األطـ ـف ــال،
وه ــذا حــق مـكـفــول يـجــب أن يطبق».
واعتبرت أن الدعم الذي تقدمه وزارة
الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة لـلـمــؤسـســات
الخاصة يجب أن ّ
يحول إلى املدارس
لتؤهل نفسها منهجيًا ولوجستيًا
الستقبال األطـفــال« .وعلى لبنان أن
يتخلص من اعتماده على املؤسسات
الــرعــائـيــة وض ـمــان حـصــول األطـفــال
ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة عـلــى
تعليم جيد فــي الصف مــع زمالئهم
بـمــا يعينهم عـلــى االن ــدم ــاج أســريــا
واجتماعيًا».
مدير «جمعية الشبيبة للمكفوفني»،
ع ــام ــر م ـ ـكـ ــرم ،ق ـ ــال لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» إن
«امل ـ ــدرس ـ ــة ل ـت ـص ـبــح دامـ ـ ـج ـ ــة ،يـجــب
أن ت ـ ـطـ ــرأ تـ ـع ــدي ــات عـ ـل ــى أدائ ـ ـهـ ــا،
ً
وه ــذا يحتاج أوال إلــى تنمية ثقافة
ال ـ ــدم ـ ــج واحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرام االخ ـ ـ ـتـ ـ ــاف ع ـنــد
ً
إدارة املــدرســة أوال ،ول ــدى األســاتــذة
والطالب وتأهيلهم للعمل في صف
دامـ ــج» .واعـتـبــر أن سـيــاســات وزارة
ّ
«مصممة لدعم
الشؤون االجتماعية
املؤسسات الرعائية وليس املدرسة
الـعــاديــة .وأوض ــح أن ال ــوزارة «تدفع
على الطالب الكفيف ليدخل مؤسسة
رعــائـيــة حــوالــى  8500دوالر سنويًا
ف ــي ح ــن أن ال ـط ـفــل ال ـك ـف ـيــف ضمن
م ــدرس ــة ع ــادي ــة دام ـج ــة ح ـيــث هـنــاك
مربية مختصة تــرعــاه ،ويـعــود إلى
أس ــرت ــه ك ــل ي ــوم م ــع كـتـبــه املـطـبــوعــة
ب ـطــري ـقــة «ب ــري ــل» وم ـط ـب ـعــة خــاصــة
يكلف  4000دوالر سنويًا فقط».

مفكرة

كوريا هنا
اللبنانيون
هناك!

رسالة
ّ
ة»
«الصح
توضيح من
َ
مراكز الوقاية من الكلب
متوفرة في الجنوب

لم تعد كوريا الجنوبية في «آخر العالم» .الكتيبة الكورية العاملة في إطار اليونيفيل في الجنوب ،لم تنقل ثقافة بلدها وحضارته فقط ،بل أخذت سكان
منطقة عملها إلى املقلب اآلخر من الكرة األرضية .لجنة الصداقة اللبنانية ـ ـ الكورية التي أسستها الكتيبة وبلديات وفعاليات البلدات الواقعة في محيط مقر
الكتيبة في طيردبا (قضاء صور) ،تنظم بشكل دوري رحالت لطالب وفعاليات إلى كوريا في إطار التعارف املتبادل بني الشعبني .الصورة من احتفال
لجنة الصداقة اللبنانية ـ ـ الكورية في مقر الكتيبة بالذكرى الـ 40لتأسيس الـ«يونيفيل» (علي حشيشو)

المؤسسات الرعائية
تعيق االندماج األسري
واالجتماعي
(مروان بوحيدر)

تعليم

موظف في «التربية» يرسم سياسة الوزارة؟

(مروان بوحيدر)

اس ـت ـغــربــت «ال ـح ـم ـلــة الــوط ـن ـيــة لــدعــم
ل ـ ـجـ ــان األهـ ـ ـ ــل وأولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء األمـ ـ ـ ـ ــور فــي
املدارس الخاصة» ما ّ
سمته «تواطؤ»
أح ــد املــوظ ـفــن ف ــي مـصـلـحــة التعليم
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص فـ ـ ــي وزارة ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة مــع
أصحاب املــدارس .وأوضحت مصادر
في «الحملة» لـ «األخـبــار» أن املوظف
املــذكــور «يـنـصــح» لـجــان األه ــل أو أي
مــواطــن يـعـتــرض لــدى املصلحة على
امل ــوازن ــات املــدرس ـيــة أو ال ــزي ــادة على
األقساط بـ«الخضوع إلرادة املدرسة».
ولفتت «الحملة» إلى أن املوظف يضع
عــراق ـيــل أمـ ــام تـسـجـيــل االع ـت ــراض ــات
لــدى املصلحة ،مشيرة إلــى «وقــائــع»
تـثـبــت ذلـ ــك .ف ــ«ع ـنــدمــا أرادت إح ــدى
لـجــان األه ــل الـتـقــدم بشكوى مــن رفع
إح ـ ــدى امل ـ ـ ـ ــدارس األق ـ ـسـ ــاط مـ ــن دون
موافقتها ،طلب املوظف توقيع جميع
أع ـضــاء الـلـجـنــة عـلــى امل ــوازن ــة شرطًا
لتسجيل املعاملة .وعندما أبرز رئيس
ال ـل ـج ـنــة ك ـت ــاب ــا م ــوق ـع ــا م ــن الــرئ ـيــس

أكد الموظف أن الوزير
سيرفض كل االعتراضات
بعد االنتخابات

وأمــن السر يتضمن االعتراض الذي
أرفق باملوازنة بموجب محضر ،أجاب
املوظف بأن األهالي منقسمون» .وفي
واقـعــة أخ ــرى« ،دعــا املــوظــف وف ـدًا من
أهالي الطالب في مدرسة أخــرى إلى
ال ـح ــوار مــع امل ــدرس ــة ألن ـهــا هــي اآلمــر
الـ ـن ــاه ــي ،وعـ ـن ــدم ــا أوض ـ ـحـ ــوا لـ ــه أن
املشكلة ليست في املوازنة بل في عدم
تأليف لجنة أهل في املدرسة وغياب

أي ممثل عن األهل ،أصر على موقفه:
اتفقوا مع املدرسة».
وفـ ــي واقـ ـع ــة ث ــال ـث ــة« ،أش ـ ـ ــارت إح ــدى
لـ ـج ــان األه ـ ـ ــل إل ـ ــى م ـب ــال ـغ ــات ك ـب ـيــرة
ج ـ ـدًا ف ــي أرق ـ ـ ــام امل ـ ــوازن ـ ــة ،فـنـصـحـهــا
امل ــوظ ــف بـتـقـبــل ال ــواق ــع ألن امل ــوازن ــة
من أدق املوازنات التي وصلته ،وأكد
أنها ستمر وسيوقعها الــوزيــر ،وكل
االعتراضات التي تصلنا إلى الوزارة
سيرفضها الــوزيــر بعد االنتخابات،
وسيقبل كل املوازنات».
وأشارت الحملة إلى أن املوظف نفسه
«كـ ــان ق ــد رف ــع ت ـقــري ـرًا مـلـفـقــا لـلــوزيــر
ع ــن مــواف ـقــة الـلـجـنــة املــال ـيــة لـثــانــويــة
روضــة الفيحاء على مــوازنــة املدرسة
العام املاضي ،فأصدر الوزير موافقته
ً
بناء على التقرير .كما أنه يراكم ،في
درج ــه ،عـشــرات الـشـكــاوى املـقــدمــة من
ـال ل ــاع ـت ــراض على
ل ـج ــان أهـ ــل وأه ـ ـ ـ ٍ
خ ــرق ال ـعــديــد م ــن املـ ـ ــدارس لـلـقــوانــن
ويــؤجــل الـبــت فيها أو تحويلها إلى

القاضي في الوزارة ،ويعرقل مسارها
ال ـقــانــونــي ال ــذي ي ـحــدد لـهــا مـهـلــة 10
أيام للبت باملوضوع».
وســألــت «الـحـمـلــة»« :هــل هــذا املوظف
ه ـ ــو امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول ع ـ ــن رس ـ ـ ـ ــم سـ ـي ــاس ــة
الوزير والــوزارة والتالعب باملسارات
القانونية وغــض الـطــرف عــن تطبيق
الـ ـق ــان ــون ،وع ـ ــن امل ــراقـ ـب ــة الـحـقـيـقـيــة
للموازنات؟» .وتابعت« :كيف يسمح
مـ ــراقـ ــب املـ ـ ــوازنـ ـ ــات ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار 173
م ــدرس ــة خ ــاص ــة عـ ــدد مـعـلـمـيـهــا أقــل
من عدد الصفوف فيها؟ وكيف يقبل
تسجيل مــوازنــة ملــدرســة فيها طــاب
مــن دون معلمني والـنـمــاذج موجودة
عـلــى مــوقــع الـ ـ ــوزارة وف ــي بـيــانــاتـهــا؟
كـيــف يـقـبــل م ــوازن ــة م ــدرس ــة تختلف
بياناتها عن البيانات املنشورة على
موقع الوزارة؟ وكيف يسمح بتشجيع
م ـخ ــال ـف ــة الـ ـق ــان ــون وال ـت ـغ ـط ـي ــة عـلــى
املخالفات الواضحة واملفضوحة في
موازنات املدارس وبياناتها؟».

مصرف لبنان يطرح
أوراقًا نقدية جديدة

إضراب مفتوح لعاملي
المستشفيات الحكومية

أعلن مصرف لبنان عن وضع أوراق نقدية جديدة،
إصدار األول من كانون الثاني  ،2017في التداول
اعتبارًا من  10نيسان املقبل .األوراق الجديدة التي
أعلن املصرف في بيان سمات األمان فيها ،من فئة
املئة ألف ليرة .وهي ستوضع في التداول إلى جانب
األوراق املوجودة في التداول حاليًا من الفئة نفسها
 .وقد وضع املصرف املركزي ،اعتبارًا من  15آذار
الجاري ،في التداول قطعًا نقدية جديدة إصدار 2018
من فئة املئتني وخمسني ليرة لبنانية ( 250ل.ل) ،الى
جانب القطع النقدية املتداولة حاليًا من الفئة ذاتها،
ومن دون تعديل في مواصفاتها الخارجية.

أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي املستشفيات
الحكومية في لبنان ومندوبي املستشفيات اإلضراب
املفتوح بدءًا من االثنني املقبل ،ودعت إلى اعتصام
مفتوح في ساحة رياض الصلح بدءا من العاشرة
قبل ظهر االثنني .وأعلنت الهيئة في بيان بعد لقاء
أمس أنه «بعد سبعة أشهر على صدور القانون
 46وعدم إصدار املراسيم التطبيقية للمستشفيات
الحكومية ،وبسبب التلكؤ الواضح من الدولة ،قررت
الهيئة اإلضراب العام واملفتوح في كل املستشفيات
الحكومية وإغالق كافة املداخل بما فيها الطوارىء،
مع استثناء حاالت غسيل الكلى والعالج باألشعة».

ّ
ردا على ما ورد في «األخبار» ،السبت
املاضي ،حول ّ
تعرض ثالثة مواطنني
ل ـه ـجــوم م ــن ك ـلــب ف ــي ب ـل ــدة ال ــدوي ــر،
وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى م ــا ورد ع ــن ل ـســان
الـنــاشـطــة ل ــورا شـتــايـنـبــاخ ،أوضـحــت
رئ ـي ـس ــة دائـ ـ ـ ــرة م ـك ــاف ـح ــة األمـ ـ ــراض
اإلنـتـقــالـيــة فــي وزارة الـصـحــة العامة
ال ــدك ـت ــورة عــات ـكــة ب ـ ـ ّـري ،ف ــي ات ـصــال
مــع «األخ ـبــار» ،أن مــراكــز الــوقــايــة من
داء الـكـلــب الـتــابـعــة ل ـل ــوزارة ُمـتــوافــرة
فــي محافظتي الجنوب (فــي صيدا)
والنبطية.
لفتت ّبري الى أن
نفسه،
السياق
وفي
ََ
تمييز شتاينباخ بني الك َلب والسعار
َ
ال أســاس لــه« ،إذ ّإن الــكــلــب فــي اللغة
ُ
الفصحى هو نفسه ُ
السعار.
العربية
وبــالـتــالــي الـقــول بــأن هـنــاك فــرقــا بني
الكلب الكلبان والكلب املسعور غير
علمي على اإلطالق».
شتاينباخ
ـن
ـ
ع
ورد
وع ــن صـحــة مــا
ُ
حول وجوب حرق ُ
صاب
امل
الكلب
ثة
ج
ّ
ُ
بالسعار ،أكــدت بـ ّـري أن تغليف ُجثة
ُ
ال ـك ـل ــب ب ـك ـي ـســن م ـح ـك ـمــي اإلغـ ــاق
ودف ـنــه كـفـيــان بـمـنــع ان ـت ـشــار ال ــداء،
وال ح ــاج ــة الـ ــى ال ـل ـج ــوء الـ ــى حــرقــه
خصوصا في ظل غياب أي تقنيات
عـلـمـيــة تـسـمــح ب ــذل ــك .وأوضـ ـح ــت أن
مسؤولية «تغليف» ُ
الجثث تعود الى
ُ
ّ
وزارة الــزراعــة ً التي تنسق مــع وزارة
الـصـحــة ،الف ـتــة ال ــى أن معالجة ملف
الكالب الشاردة واملخاوف املتأتية من
هذه الظاهرة هي مسؤولية ُمشتركة
ب ــن ك ــل م ــن وزارة ال ــزراع ــة ووزارة
الصحة على ّ
حد سواء.
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