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لبنان

لبنان
قضية

مع إعالن موعد مبدئي لبدء العام الدراسي ،وإدارات المدارس والمعلمين واألهالي) بعدم
ّ
دراسي آخر .لكن الرغبة شيء
ضياع عام
اعتبارًا من نهاية أيلول ،بدا خيار اعتماد
ّ
والعمل على تأمين مقومات تحقيقها أمر
«التعليم المدمج» (يجمع بين التعليم
الحضوري والتعليم «أونالين») األكثر ترجيحًا ،آخر .فعلى صعيد التعليم اإللكتروني ،تبرز
ّ
تحديات الجاهزية التكنولوجية من موارد
وسط طغيان رغبة أساسية لدى كل مكونات
ّ
العائلة التربوية (وزارة تربية والمركز التربوي تربوية رقمية وبرامج ومنصات وإنترنت

للبحوث واإلنماء ووزارة التربية
وكهرباء ،في حين ال تبدو العودة
لمواجهة التحديات في التعليم
اآلمنة صحيًا بسبب جائحة كورونا
اإللكتروني والوجاهي على السواء؟
التحدي الوحيدللتعليم الحضوري،
وهل يقوم الطرفان بمسؤولياتهما؟
ال سيما في المدارس الرسمية،
وهل ستكون الحلول على قدر آمال
مع غياب تأمين الكتاب المدرسي
ّ
يستعد المركز التربوي التالمذة وأهاليهم؟
الوطني .كيف

ثان على إيقاع «كورونا»
عام دراسي ٍ

دعم الكتاب المدرسي أو زيادة سعره  10أضعاف!
فاتن الحاج
ّ
أق ـ ـ ـ ــل م ـ ــن شـ ـه ــر يـ ـفـ ـص ــل ع ـ ــن م ــوع ــد
ان ـط ــاق ــة الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي ال ـج ــدي ــد،
ف ـي ـمــا ال تـ ـ ــزال أزمـ ـ ــة ال ـك ـت ــاب تـ ــراوح
مكانها ،وإن كانت للمركز التربوي
للبحوث واإلنماء رؤيته واقتراحاته
فـ ــي هـ ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال الـ ـت ــي رف ـع ـه ــا إل ــى
وزيــر التربية ،بحسب رئيسة املركز
بالتكليف (قـبــل إقالتها أم ــس) ندى
ّ
ع ــوي ـج ــان .وف ــي تـفــاصـيــل األزم ـ ــة أن
املركز أجــرى مناقصة «تلزيم إنتاج
وط ـب ــاع ــة وت ــوزي ــع س ــاس ــل ال ـك ـتــاب
املدرسي الوطني» مرتني متتاليتني،
ص ـتــان عن
م ــن دون أن تـسـفــر امل ـنــاق ـ ّ
نتيجة إيجابية ،بسبب تــدنــي سعر
ال ـل ـيــرة مـقــابــل الـ ـ ــدوالر .أم ــا الـتـ ّ
ـوجــه
إل ــى الـعـقــد بــال ـتــراضــي ال ــذي يسمح
ب ـ ــه ن ـ ـظـ ــام املـ ـن ــاقـ ـص ــات ف ـ ــي املـ ــركـ ــز،
فـ ـل ــم ي ــؤخ ــذ بـ ــه هـ ــو اآلخ ـ ـ ـ ــر ،ب ـعــدمــا
ت ـبــن خـ ــال االج ـت ـم ــاع م ــع مـلـتــزمــي
ّ
امل ـنــاق ـصــة األخ ـ ـيـ ــرة ،م ـج ـت ـم ـعــن ،أن
ال ـت ــزام ـه ــم إنـ ـت ــاج وط ـب ــاع ــة وت ــوزي ــع
س ــاس ــل ال ـك ـت ــاب امل ــدرس ــي الــوطـنــي
تـسـتــوجــب شـ ــراء مـ ــواد أول ـ ّـي ــة (مـثــل
الــورق والكرتون والحبر والتلزيق)
ّ
لزوم طباعة هذا الكتاب ،وكلها مواد
ّ
م ـس ـتــوردة م ــن الـ ـخ ــارج ،أي مـســعــرة
بـ ـ ــالـ ـ ــدوالر األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،مـ ــا سـ ـي ـ ّ
ـؤدي
إل ـ ــى ارت ـ ـفـ ــاع س ـع ــر ال ـك ـت ــاب ح ــوال ــى
 10أض ـع ــاف س ـعــره ال ـحــالــي (أي إن
م ـج ـم ــوع أسـ ـع ــار ال ـك ـت ــب الـ ـ ــذي ك ــان
يتراوح بني  10آالف و 75ألفًا بحسب
ال ـصــف وال ـف ــرع ،س ـي ـتــراوح بــن 100
ألــف و 750ألفًا ما عــدا القرطاسية!).
هـ ـك ــذا ،رب ـ ــط امل ـل ـت ــزم ــون مــواف ـق ـت ـهــم
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــد ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــي ،ك ـمــا
قــالــت عــويـجــانّ ،إم ــا بــدعــم الحكومة
مل ـس ـت ـل ــزم ــات املـ ـ ـ ــواد األول ـ ـ ّـي ـ ــة (ل ـ ــزوم
ط ـبــاعــة ال ـك ـتــاب امل ــدرس ــي الــوط ـنــي)
ّ
ض ـمــن م ــا ُس ـ ّـم ــي بــال ـســلــة ال ـغــذائـ ّـيــة،
أو زيـ ــادة سـعــر ال ـك ـتــاب نـحــو عشرة
أضـ ـع ــاف ،م ـش ـيــرة إل ــى أن ـهــا أرس ـلــت
املحاضر والتقارير ذات الصلة إلى
الوزير لتقرير املناسب.
ووفق عويجان ،وضع املركز التربوي

ً
اق ـتــراحــا تـضـ ّـمــن ح ـلــوال استثنائية
مـ ــن أجـ ـ ــل ت ـس ـي ـي ــر ال ـ ـعـ ــام الـ ــدراسـ ــي
ّ
بــأقــل الـخـســائــر ،وح ــدد لـكــل مــن هذه
ال ـح ـل ــول إي ـجــاب ـيــات ـهــا وسـلـبـيــاتـهــا.
فمن حسنات إبــرام العقد بالتراضي
ت ـ ــأم ـ ــن ال ـ ـك ـ ـتـ ــب ف ـ ــي مـ ـطـ ـل ــع ال ـ ـعـ ــام
ال ــدراس ــي ،لـكــن زيـ ــادة سـعــر الـكـتــاب
نحو  10أضعاف سيضع على عاتق
أهالي التالمذة في املدرسة الرسمية
ً
أعباء هائلة لن يقووا على سدادها.
أضــف إلــى ذلــك أن مـصــادر الشركات
امل ـل ـتــزمــة أوضـ ـح ــت ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن
ط ــرح زي ـ ــادة  10أض ـع ــاف اف ـتــراضـ ّـي
وقــد تكون الــزيــادة أكبر من ذلــك .في
امل ـق ــاب ــل ،ف ــإن دع ــم ال ـك ـتــاب يـمـكــن أن

ُ
عليه
يبقي سعر الكتاب على ما هو ّ
أو زي ــادت ــه بـنـسـبــة م ـق ـبــولــة ،إال أن ــه
سيكون هناك تأخير بالتلزيم بسبب
انـ ـتـ ـظ ــار صـ ـ ـ ــدور قـ ـ ـ ــرار عـ ــن مـجـلــس
ال ـ ــوزراء يـقـضــي بــدعــم ال ـك ـتــاب ومــن
ثم إجــراء مناقصة جــديــدة .إلــى ذلك،
ّ
فإن وضع الكتب بصيغة الـ  pdfعلى
ّ
منصة املركز التربوي  DLIمن شأنه
أن ُيسهم في إيصال محتوى الكتاب
إل ــى ال ـتــامــذة بـســرعــة مــع املحافظة
ّ
ّ
سلبياته
امللكية الفكرية ،لكن من
على
ع ـ ــدم ال ـت ـك ــاف ــؤ فـ ــي الـ ـت ــوزي ــع لـجـهــة
ت ــواف ــر س ــرع ــة اإلنـ ـت ــرن ــت واألجـ ـه ــزة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ــازم ــة (كــوم ـب ـيــوتــر،
جهاز لوحي ،خليوي  )...لدى العديد

ّ
من التالمذة واملعلمني واألهل.
ومن الحلول األساسية التي يطرحها
املركز التربوي قيام مديري الثانويات
وامل ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ــرس ـم ـي ــة (وال ـ ـخـ ـ ّ
ـاصـ ــة)

قرار مجانية
اإلنترنت للطالب يعود
لوزير االتصاالت

باستعادة الكتب من التالمذة وإعادة
توزيعها عليهم بحسب الصفوف ،ما
ّ
يؤمن كمية من الكتب من دون نفقة
وي ـضــع ال ـك ـتــاب ب ــن أيـ ــدي الـتــامــذة
ف ــي مـطـلــع ال ـع ــام ال ــدراس ــي .لـكــن من
س ـل ـب ـيــات هـ ــذا اإلج ـ ـ ــراء أيـ ـض ــا ،وفــق
املــركــز ،عــدم تـجــاوب بعض التالمذة
بإعادة الكتب ،ما يعني تأمني الكتاب
بصورة جزئية.
ّ
ً
مــع ذل ــك ،رأى ّ املــركــز أن هـنــاك حلوال
داعمة منها أنه يوجد لدى امللتزمني
الـســابـقــن ع ــدد م ـحــدود مــن عناوين
الـكـتــب يـمـكــن ش ــراؤه ــا واالسـتـعــانــة
بـهــا ،كما يــوجــد فــي مستودع املركز
ال ـت ــرب ــوي عـ ــدد م ــن ع ـن ــاوي ــن الـكـتــب

(هيثم الموسوي)

«غ ـ ـيـ ــر مـ ـخ ـ ّـص ــص لـ ـلـ ـبـ ـي ــع» ب ـك ـم ـيــة
محدودة يمكن االستعانة بها أيضًا
حيث يلزم .ويوجد أيضًا في بعض
املـكـتـبــات ك ـمـ ّـيــات قـلـيـلــة م ــن الـكـتــاب
املدرسي الوطني.
الخيار األنـســب بالنسبة إلــى املركز
ّ
سويًا بما ّ
ّ
يؤمن
اعتماد أكثر من حل
إيصال محتوى الكتاب إلى الجميع
من خالل تكافؤ التوزيع بني الكتاب
الرقمي للذين يتوافر لديهم االنترنت
والـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات الـ ـ ــازمـ ـ ــة ،والـ ــورقـ ــي
ل ـلــذيــن ال ي ـت ــواف ــر لــدي ـهــم اإلن ـتــرنــت
وال ـت ـج ـه ـيــزات ال ــازم ــة ب ــأس ــرع وقــت
ّ
وب ـ ــأق ـ ــل ك ـل ـف ــة م ـم ـك ـن ــة ،آخـ ــذيـ ــن فــي
ّ
االعتبار حسنات كل من هذه الحلول
ّ
وسلبياته.
ورغـ ـ ـ ـ ـ ــم االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارًا ب ـ ــوزي ـ ــر
تستطع
التربية طارق املجذوب ،لم
ِ
ّ
توجهات
«األخـبــار» الحصول على
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ف ـ ــي م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـت ــأم ــن
م ـق ـ ّـوم ــات «الـتـعـلـيــم امل ــدم ــج» س ــواء
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـك ـتــاب امل ــدرس ــي أو
امل ــوارد الـتــربــويــة الــرقـمـيــة واملـنـ ّـصــة
اإللكترونية والبرامج التي ستتبع
وإم ـكــان ـيــة تــأمــن اإلن ـتــرنــت مـ ّـجــانــا
ل ـ ـل ـ ـطـ ــاب ب ــالـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مـ ـ ــع وزارة
االت ـ ـصـ ــاالت و«أوج ـ ـ ـيـ ـ ــرو» ،ومـ ــا إذا
كانت الوزارة جاهزة لهذا التعاون.
علمًا أن الوزير أطلق نداء استغاثة
لـلـجـهــات املــان ـحــة ل ـتــأمــن األج ـه ــزة
اإللكترونية لجميع الطالب.

اليونسكو :الدعم للوزارة
وكــانــت وزارة التربية أوكـلــت ملنظمة
اليونسكو دور قيادة وتنسيق جهود
ّ
ج ـم ـيــع األطـ ـ ـ ــراف (مـ ـم ــول ــن ،وكـ ــاالت
أمم متحدة ،جهات رسمية وخاصة)
إلع ــادة تأهيل امل ــدارس املـتـضــررة من
انـفـجــار مــرفــأ بـيــروت وإع ــادة فتحها
بأسرع وقت لضمان استمرار التعليم.
ونفى مدير مكتب اليونسكو اإلقليمي
فــي ال ــدول العربية ،حمد الهمامي ،لـ
«األخبار» أن تكون التكلفة اإلجمالية
لعملية إع ــادة اإلع ـمــار/ال ـتــأه ـيــل ،قد
ُح ـ ـ ــددت ح ـت ــى اآلن .وب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
آلـيــة الــدعــم ،أكــد أن املـســاعــدة ستصل

مباشرة إلى الوزارة وتقوم اليونسكو
بمراقبة عملية اإلعـمــار .وفــي حــال لم
بداية
يتم ترميم جميع املــدارس قبل ّ
الـعــام الــدراســي الجديد ،و/أو تفشى
وباء كورونا أكثر ،ستقوم اليونسكو،
بحسب الـهـمــامــي ،بمساعدة ال ــوزارة
وتـ ـع ــزي ــز ق ــدراتـ ـه ــا ل ـت ـط ــوي ــر ب ــرام ــج
التعليم عن ُبعد/عبر اإلنترنت .ووفق
ال ـه ـم ــام ــي ،ي ـن ـق ـســم دعـ ــم ال ـيــونـس ـكــو
إلــى جــزء يــن :جــزء يهدف إلــى تسهيل
وصول جميع الطالب إلى التعليم عن
بعد ،مــن خــال تقديم م ـ ّ
ـواد تعليمية
رق ـم ـي ــة م ـج ــان ـي ــة وأدوات تـعـلـيـمـيــة
للطالب (أجـهــزة إلكترونية) .والجزء
الـ ـث ــان ــي يـ ـه ــدف إلـ ـ ــى ضـ ـم ــان جـ ــودة
التعليم عن ُبعد من خالل تقديم الدعم
التقني والفني لواضعي السياسات
ّ
ومطوري املناهج واملعلمني
التربوية
ُ
ل ـت ـط ــوي ــر بـ ــرامـ ــج ال ـت ـع ـل ـيــم عـ ــن ب ـعــد
ّ
مسرعة).
(تطوير برامج تعليمية

َ
أوجيرو :ال تواصل مع «التربية»

فــي سياق متصل ،أبــدى املــديــر العام
ل ـه ـي ـئ ــة «أوجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرو» ع ـ ـمـ ــاد ك ــري ــدي ــة
اس ـت ـع ــداد ال ـه ـي ـئــة ل ـت ـقــديــم امل ـســاعــدة
الـتـقـنـيــة خـصــوصــا م ــن خ ــال توفير
مـنـصــة «( »google classroomوه ــي
منصة مجانية والستخدامها يجب
ف ـق ــط أن ي ـك ــون ل ـل ـم ـس ـت ـخــدم ح ـســاب
غــوغــل ،ومــن خالله يمكن إنـشــاء عدة
ص ـف ــوف ودع ـ ــوة ال ـط ــاب لــانـضـمــام
وم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروس واألن ـ ـش ـ ـطـ ــة
واالمتحانات عليها) .كريدية أكــد أن
مـشـكـلــة س ــرع ــة اإلن ـت ــرن ــت ستحصل
ّ
ّ
فقط فــي األمــاكــن الـبـعـيــدة ،مــؤك ـدًا أن
ّ
ق ــرار تــأمــن اإلنـتــرنــت للطالب مجانًا
ّ
يتعلق بوزير االتصاالت .وأوضح أن
«ال ـتــواصــل حــالـيــا مـقـطــوع مــع وزارة
التربية ،رغم أن اجتماعات عدة ُعقدت
فـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار .وال نـ ـع ــرف مـ ــا إذا
كــانــت ال ــوزارة ال ت ــزال مهتمة بــاألمــر،
خصوصًا بعد استقالة الحكومة ،في
حني ّأن امللف ال يحتمل ّ
أي «استلشاء»
ويجب أن يبقى على نــار حامية ،من
أجل مستقبل التالمذة».

إقالة رئيسة المركز التربوي بغطاء من دياب« :التيار ما معو خبر»!
فاتن الحاج
لم يكن مفاجئًا أن يتخذ وزيــر التربية
طـ ــارق امل ـج ــذوب ق ـ ــرارًا بــإع ـفــاء رئيسة
املـ ــركـ ــز الـ ـت ــرب ــوي ل ـل ـب ـحــوث واإلن ـ ـمـ ــاء
بالتكليف ،نــدى عويجان ،من مهامها
في املركز وإعادتها إلى مالك الجامعة
الـلـبـنــانـيــة ،بــالـنـظــر إل ــى ال ـتــوتــر ال ــذي
س ـ ــاد ال ـع ــاق ــة ب ــن ال ـط ــرف ــن والـ ـن ــزاع
على التحكم بمفاصل القرار التربوي.
فمن ناحية يــرى املجذوب أن عويجان
تتجاوز صالحياتها وتتصرف وكأنها
الوزير وال تعير اعتبارًا له ،فيما كررت
عويجان مرارًا بأن الوزير غير متعاون
مـ ــع طـ ــروحـ ــات املـ ــركـ ــز .الـ ـكـ ـب ــاش ط ــال

ملفات عــدة منها رفــض الــوزيــر توقيع
مناقصات ،عــدم موافقته على تجديد
عقود يبرمها املركز ملدة  6أشهر بأجور
مرتفعة لخبراء ومستشارين بال عمل،
ومـنـهــم أص ـحــاب حـظــوة وأق ـ ــارب ،نقل
موظفني في املركز يداومون في الوزارة،
ع ـ ــدم امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى مـ ـش ــروع املـنـصــة
ّ
االلكترونية للمركز التي تكلف ماليني
ال ـ ـ ـ ــدوالرات .وب ــذل ــك اع ـت ـبــر ال ــوزي ــر أنــه
يـقــوم بخطوات إصــاحـيــة .وقــد علمت
«األخ ـبــار» أن ق ــرار إقــالــة عويجان كان
قيد التداول منذ فترة في أوساط رئيس
حكومة تصريف األعمال حسان دياب
ّ
ول ــم يتخذ إال بعد استقالة الحكومة
والتحرر من الضغوط السياسية.

لكن ما هو غير منتظر أن ينضم وزير -
قاض وعارف بقوانني اإلدارة العامة إلى
ٍ
الئحة مــن سبقه مــن ال ــوزراء املخالفني
ل ـل ـقــانــون لـجـهــة اع ـت ـمــاد الـتـكـلـيــف في
رئاسة املركز التربوي (تكليف استاذة
الرياضيات في كلية العلوم في الجامعة
اللبنانية فدى الشامي) ،وهي حالة غير
قانونية ،بحسب ما تنص عليه املــادة
 49من املرسوم االشتراعي 1969/112
(قانون املوظفني) التي تحظر أي حالة
أخ ــرى غـيــر ح ــاالت األص ــال ــة والــوكــالــة
واالن ـتــداب .ثــم أن سلطة تعيني رئيس
امل ــرك ــز ه ــي مل ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ولـيـســت
للوزير.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت م ـ ـصـ ــادر ق ــان ــون ـي ــة إلـ ـ ــى أن

ات ـخ ــاذ ال ـق ــرار ف ــي  10آب الـ ـج ــاري ،أي
في يــوم استقالة الحكومة ،يخفي نية
مبيتة لدى الوزير ،ويخالف كل قواعد
اإلدارة ،ألن ال ــوزي ــر ي ـع ــرف أن هـنــاك
تعميمًا يـصــدر مباشرة بعد استقالة
أي حكومة وحمل هــذه املــرة الــرقــم ،27
يشترط أن تأخذ القرارات اإلدارية التي
تــدخــل ف ــي ن ـطــاق األعـ ـم ــال الـتـصــرفـيــة
(وقـ ــرار تكليف رئـيــس للمركز هــو من
ضـمــن ه ــذه ال ـ ـقـ ــرارات) ،ال ـتــي تقتضي
الضرورة اتخاذها خالل فترة تصريف
األعمال بموافقة استثنائية من رئيسي
ال ـج ـم ـهــوريــة وال ـح ـك ــوم ــة ،وك ـ ــان على
ال ــوزي ــر أن يــأخــذ ه ــذه املــواف ـقــة بالحد
األدنــى .كذلك طرحت عالمات استفهام

بشأن الوقت الفاصل بني تاريخ إصدار
القرار وتاريخ تبليغه وهو  14يومًا! في
الواقع ،فإن توقيف دفتر القيد السجل
لـتــدويــن قـ ــرارات بـتــواريــخ ســابـقــة بــات
سمة عامة في اإلدارات العامة ،واملركز
التربوي نفسه ال يشذ عن هذه القاعدة،
وهو ما يطرح السؤال عن دور التفتيش
اإلداري فــي مــراقـبــة ه ــذه املـســألــة التي
تدخل في صلب عمله وصالحياته.
مــع ذلــك ،الـقــرار بحد ذاتــه يعد سابقة،
إذ لــم يـحــدث أن نقل وزي ــر موظفًا فئة
ً
أولــى من منصبه وكلف بديال عنه من
دون التنسيق مع املرجعية السياسية
للموظف ،وهــي في هــذه الحالة التيار
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ،ك ــي يـ ـك ــون م ـث ــل ه ــذا

ّ
ال ـت ــدب ـي ــر ض ـم ــن س ـل ــة ت ـح ــاص ــص .إال
أن الـتـيــار فــوجــئ بالتدبير ،كما قــال لـ
«األخبار» املسؤول التربوي في التيار
روك مهنا .األخـيــر تـحــدث عــن «عملية
تزوير» ،إذ صــادر الوزير السجل الذي
تـ ّ
ـدون فيه تــواريــخ ال ـق ــرارات وأرقــامـهــا
مـ ــن املـ ــوظـ ــف فـ ــي امل ـص ـل ـح ــة اإلداري ـ ـ ـ ــة
املـشـتــركــة فــي  11آب ول ــم يــرجـعــه إليه
قبل يــوم أم ــس ،ليضع تــاريــخ تسجيل
القرار ورقمه قبل الدخول في تصريف
األع ـم ــال .وأضـ ــاف« :ال ــوزي ــر اتـخــذ هــذا
الـ ـق ــرار لـيـغـطــي فـشـلــه ف ــي تـحـقـيــق أي
انجاز للتربية ،لكنه لم يعرف بأنه فتح
عليه نار جهنم ،والقصة لم تنته هنا،
سندعي عليه في النيابة العامة ولدينا

كل الوثائق التي تثبت عملية التزوير،
كذلك سنبطل القرار في مجلس شورى
الدولة».
وفــي تعليق على الـقــرار ،رأت عويجان
أن ـهــا دف ـعــت «ث ـمــن مــواق ـفــي الـتــربــويــة
وال ــوطـ ـنـ ـي ــة ووض ـ ـعـ ــي ل ـل ـن ـق ــاط عـلــى
الحروف» ،و«أنــا ال أزال مصرة على أن
وزارة الـتــربـيــة غـيــر جــاهــزة الستقبال
عام دراسي جديد».
الشامي ،من جهتها ،رفضت الخوض
فــي التفاصيل ،مكتفية بــالـقــول« :لــدي
ت ـص ــور وأفـ ـك ــار ك ـث ـيــرة بــالـنـسـبــة إلــى
األمــور التي أود القيام بها ،لكن أفضل
دراسة املوضوع بشكل معمق مع فريق
عمل املركز قبل التحدث الى اإلعالم».

الدوالر الطالبي:
القصة عند بري
هل ّ
يحرر رئيس مجلس النواب
نبيه بري اقتراح قانون «الدوالر
الطالبي»؟ وهل ّ
يقر املشروع في
الجلسة التشريعية في غضون
أسبوع كما طالبت جمعية أهالي
الطالب اللبنانيني في الخارج ،أم
ً
أنه ُدفــن فعال بعد تعميم حاكم
م ـصــرف لـبـنــان ري ــاض ســامــة
عـ ـل ــى امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ب ـت ـخـصـيــص
 10آالف دوالر ملـ ــن يـمـلـكــون
حسابات بالدوالر األميركي؟
ّ
فــي حـســابــات الـجـمـعـيــة ،يكلف
إق ـ ــرار اقـ ـت ــراح ال ـق ــان ــون املـعـ ّـجــل
املكرر خزينة الدولة 60 ،مليون
دوالر ك ـحــد أقـ ـص ــى ،بــاعـتـبــار
أن ع ــدد ال ـط ــاب الـلـبـنــانـيــن في
الخارج ال يتجاوز  6آالف طالب.
لكنهم ال يخفون تشاؤمهم من
عــدم التئام الجلسة التشريعية
ب ـص ــورة عــاج ـلــة ف ــي وق ــت بــات
«الـ ــوقـ ــت ي ــداه ـم ـن ــا وال ـج ــام ـع ــات
بدأت تستقبل طالبها».
ّ
أمــس ،حــط األهــالــي رحالهم في
قـصــر عــن الـتـيـنــة بـعــد مسيرة
عـ ـل ــى األق ـ ـ ـ ـ ــدام م ـ ــن م ـس ـت ــدي ــرة
األونـ ـيـ ـسـ ـك ــو ل ـت ـس ـل ـيــم رس ــال ــة
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة إل ـ ـ ــى بـ ـ ـ ــري ،وكـ ــانـ ــوا
ّ
ّ
يـ ـتـ ـم ــن ــون أن ي ـت ـس ــل ـم ـه ــا أح ــد
الـسـيــاسـيــن فــي فــريــق الرئيس
ً
وليس رجال أمنيًا وعدهم خيرًا
باتجاه إقرار املشروع.
ال ـج ـم ـع ـيــة اع ـت ـق ــدت ّأن ال ــذه ــاب
إلـ ـ ــى ال ــرئـ ـي ــس بـ ـ ــري قـ ــد ي ـك ــون
آخــر «خرطوشة» يمكن اللجوء
إلـ ـيـ ـه ــا إلي ـ ـج ـ ــاد آل ـ ـيـ ــة س ــري ـع ــة
إلقــرار املشروع الــذي تقدمت به
كتلة الــوفــاء للمقاومة ويقضي
بــ«إلــزام مصرف لبنان بصرف
عشرة آالف دوالر أميركي وفق
سعر الصرف الرسمي للدوالر
(1515ل.ل)» .وقــالــت فــي بيان
ّإن تعميم مصرف لبنان األخير
ال ـ ــذي ح ـمــل ال ــرق ــم  ،13257لم
َ
يلحظ أن  95فــي املـئــة مــن ذوي
ال ـط ــاب ،لـيــس لــديـهــم حـســابــات
مصرفية ،وخصوصًا بالدوالر،
كما أن التعميم لم يشمل جميع
ال ـط ــاب ،بــل املـلـتـحـقــن فــي عــام
 ،2019ما يمكن أن يمنع الطالب
الجدد من االلتحاق بالجامعات.
الـجـمـعـيــة سـ ّـج ـلــت عـتـبـهــا على
وزير التربية الغائب كليًا عن هذا
امللف وكذلك بالنسبة إلى الكتل
الـسـيــاسـيــة ال ـتــي قـصــدتـهــا في
وق ــت ســابــق ول ــم ت ـحـ ّـرك ساكنًا
فيه حتى اآلن.
(األخبار)
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مساع لتعزيز ثقافة التباعد االجتماعي في ظل
رجوح كفة االقتصاد على اإلقفال (مروان بو حيدر)

«الصحة» :الخطأ في نتائج الفحوصات
ضمن «الهامش المقبول»

نحو التراجع
عن قرار اإلغالق؟
هديل فرفور

خمسة آالف ،على األقل ،هو ّ
معدل الفحوصات اليومية للكشف
ُ
عــن فـيــروس كــورونــا التي تـجــرى فــي لبنان .وقــد وصــل معدل
ُ
الفحوصات إلى  67ألفًا و 812فحصًا لكل مليون مقيم (أعلى
ُ
من ذلــك املسجل في إيــران حيث يجرى  36ألفًا و 393فحصًا
لكل مليون مقيم ومن أوكرانيا حيث يبلغ  32ألفًا و 621فحصًا
في املليون) .ويستورد لبنان ،شهريًا ،أكثر من  50ألف فحص
 .pcrبالتالي ،فإن ارتفاع أعداد الفحوصات يبرر ارتفاع تسجيل
اإلصابات ،كما ُي ّبرر  -وفق منطق وزارة الصحة  -األخطاء التي
ُس ّجلت أخيرًا في نتائج بعض الفحوصات ودفعت إلى ّالتشكيك
فــي األعـ ــداد اإلجـمــالـيــة لــإصــابــات ،خـصــوصــا فــي ظ ــل تنامي
الشكاوى من عملية إجراء الفحوصات في املطار وربط النتائج
املغلوطة بآلية إجراءات الفحص هناك.
ُمستشار وزير الصحة الدكتور إدمون عبود أوضح لـ«األخبار»
أن نسبة هامش الخطأ الطبيعي في الفحوصات هو  ،%1ويمكن
أن يحدث خــال العملية التي تسبق إجــراء الفحص (خطأ في
االســم أو تبادل ّ
عينات) ،أو أثناء إجرائه (خطأ تقني) أو بعده
ً
(أثـنــاء طبع النتائج مـثــا) ،وعليه «إذا كــان مـعــدل الفحوصات
 ،5000فـ ـ ّ
ـإن ال ـخ ـطــأ ف ــي  50فـحـصــا ه ــو م ــن ض ـمــن الـهــامــش
املقبول» .أما التأخر في إعالن النتائج فيعود الى «الضغط الكبير
من قبل العمال السوريني الراغبني في مغادرة البالد» ،الفتًا إلى
أن «املسؤولية ّ
يتحملها أيضًا من لم ينتظر إعالن نتيجة فحصه
الحجر والتباعد االجتماعي».
وتمرد على إجراءات
ّ
في غضون ذلك ،يبدو التفلت من تطبيق قرار اإلغالق واضحًا
جـدًا في مختلف املناطق ،في غياب شبه تــام لألجهزة األمنية
ّ
املخولة تطبيق اإلجــراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية ،وهو ما
ّ
جعل خيار التراجع عن اإلغــاق مطروحًا بجدية ،فيما تتركز
املساعي حاليًا على بناء «ثقافة وعــي» كـ«سبيل وحيد للنجاة
في ظل تفاقم األزمتني الصحية واالقتصادية» ،بحسب عضو
اللجنة الوزارية للتدابير الوقائية ملواجهة فيروس كورونا مازن
بو ضرغم ،الفتًا إلى أن اللجنة ستجتمع اليوم بنقابة أصحاب
واملنتجعات السياحية «للبحث في
املطاعم واملقاهي واملــاهــي ّ
إمكانية مراعاة وضعهم في ظل اإلقفال» .وقال بو ضرغم ،عقب
اجتماع للجنة أمس ،إن قرار التراجع عن االقفال «لم يتخذ بعد»،
ّ
ملمحًا إلى إمكانية التوصل الى تسويات في ما يخص بعض
املصالح «باستثناء السماح بإجراء األعراس وتجمعات العزاء».
وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،يعقد وزي ــرا الـصـحــة واالعـ ــام فــي حكومة
ت ـصــريــف األع ـم ــال ح ـمــد ح ـســن وم ـن ــال ع ـبــد ال ـص ـمــد مــؤتـمـرًا
صـحــافـيــا ال ـي ــوم «لـلـتــركـيــز عـلــى أهـمـيــة ال ـشــراكــة ب ــن مختلف
م ـكــونــات امل ـج ـت ـمــع ،وال سـيـمــا اإلع ــام ـي ــة وال ـص ـح ـيــة ،لـتـعــزيــز
سبل املواجهة وتعميمها فــي معركة مواجهة التفشي املحلي
للفيروس» ،في ما يبدو أنه تمهيد نحو إعادة فتح البالد ،في ظل
القلق من استمرار تسجيل مئات اإلصابات يوميًا 457( ،إصابة
أمس وثالث وفيات) .وبني املصابني  10من العاملني في القطاع
الصحي (بلغ اجمالي املصابني في القطاع  ،)509ما دفع نقيبة
املمرضني واملمرضات ميرنا ضومط إلى الطلب من املؤسسات
الصحية كافة تأمني لوازم ووسائل الحماية الشخصية للطواقم
التمريضية بالكمية الالزمة تفاديًا اللتقاط العدوى« ،ومن أجل
اسـتـمــرارهــا فــي عملها ودفــاعـهــا فــي الـصـفــوف األمــامـيــة ضد
كورونا».

