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لبنان

لبنان
على الغالف تجربة التعليم عن بعد أظهرت أن «التخبيص» الحاصل ال يكمن في استخدام الوسائط التواصلية
ّ
المقدم عبر هذه الوسائط وعدم وجود هندسة تربوية
للمحتوى
المستخدمة بل في غياب إعداد
المعلمين ً
ً
تضمن عملية االكتساب .النتيجة ،عاجال أم آجال ،ستظهر ضعفًا في مستوى التالمذة

ُ
«التخبيص» عن بعد :ضعف المستـويات ٍآت
ّ
التدريب غير إلزامي
ران ـيــا غ ـصــوب ،رئـيـســة مكتب اإلع ــداد
والـتــدريــب فــي املــركــز التربوي للبحوث
واإلنماءّ ،
أقرت بأن غياب إلزام املعلمني
بــال ـتــدريــب يـقــف عــائـقــا دون الــوصــول
إلــى ال ـعــدد األكـبــر مــن املـتـ ّ
ـدربــن بهدف
ُ
ت ـطــويــر ك ـفــايــات ـهــم .وف ــي ح ــال وج ــدت
اإلل ــزام ـي ــة« ،ف ــا مـحــاسـبــة مــن الـجـهــات
املعنية إذا ّ
تغيب املعلمون عن التدريب».
ّ
ّ
وأوض ـح ــت أن جــائـحــة ك ــورون ــا عــدلــت
ّفــي خطة الـتــدريــب السنوية االعتيادية
الـتــي كــانــت تتضمن نحو  2000دورة
م ـخ ـت ـل ـف ــة وف ـ ـقـ ــا لـ ـلـ ـم ــواد والـ ـصـ ـف ــوف
واملوضوعات ،وذهب التفكير منذ حلول
الجائحة باتجاه البحث عن احتياجات
املـعـلـمــن ف ــي الـتـعـلـيــم امل ــدم ــج والتعليم
ع ــن بـ ـع ــدّ ،ل ـي ـت ـبــن أن هـ ـن ــاك ض ـ ــرورة
ّ
ليتمكن املعلم من مقاربة تحويل التعلم
التقليدي إلــى تعلم مــدمــج :أن ــواع التعلم
املدمج ،واملحتوى اإللكتروني واألدوات
املـسـتـخــدمــة .ل ــذا ج ــرى تـصـمـيــم ثــاثــة
ّ
مقررات تدريبية تفاعلية بحسب وتيرة
ّ
املتدرب الذاتية ،منها استخدام منصة
مــاي ـ ّكــروســوفــت تـيـمــز م ــن أج ــل تعليم
ّ
وتعلم أفـضــلّ ،
منصة املــركــز الــتــربــوي:
ّ
مـ ـب ــادرة ال ـت ـعــلــم الــرق ـمــي ال ـت ــي تـتـنــاول
املحتوى ومــاءمـتــه مــع املنهج اللبناني
وتصميم الدروس وتحضيرها للتعليم
امل ــدم ــج .وتـ ـق ـ ّـرر ،بـحـســب غ ـص ــوب ،أن
تكون الــدورات غير متزامنة مع متابعة
آل ـيــة ،أي إرس ــاء ال ـتــدرب ال ــذا ّت ــي ،بحيث
إن املعلمني يستطيعون االطـ ــاع على
م ـح ـتــوى امل ـ ـقـ ـ ّـررات وت ـن ـف ـيــذ األن ـش ـطــة
التفاعلية والتقييمات الذاتية واملشاركة
فــي منتديات املناقشة فــي الــوقــت الــذي
يجدونه مناسبًا ،فيما تستطيع اإلدارة
التربوية من خالل نظام إدارة التدريب
معرفة من هم املعلمون الذين شاركوا
فــي ه ــذا ال ـتــدريــب ومـ ــاذا حـ ّـصـلــوا منه.
كما ّتم تطوير ّ
مقررات تدريبية متزامنة
تتعلق بتقليص املناهج والدعم النفس
 االجـتـمــاعــي .ورأت غـصــوب أن غيابال ـحــوافــز (إع ـط ــاء درجـ ــات وم ــا شــابــه)
يسمح بعزوف املعلمني عن املشاركة.

فاتن الحاج
م ـ ــع فـ ـت ــح وزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة م ـ ـسـ ــارات
مختلفة للتعليم عــن بـعــد ،فــي غياب
ُ
ٌّ
التخطيط ووحدة املعايير ،ترك كل من
ّ
ّ
مكونات األسرة التربوية «يدبر راسو
بمعرفتو» .نحو  60في املئة من تالمذة
امل ــدارس الرسمية اخـتــاروا  -طوعًا أو
قسرًا  -التعليم بواسطة «واتساب»10 .
فــي املئة فقط مــن املعلمني فــي القطاع
الـ ّـرسـمــي الـبــالــغ عــددهــم نـحــو  40ألفًا
تلقوا «تدريبًا إلكترونيًا» ،فيما تنطبق
مقولة «الشاطر بشطارتو» على بقية
امل ـع ـل ـمــن ال ــذي ــن س ـع ــى ب ـع ـض ـهــم إل ــى
ّ
التدرب الذاتي على املنصات التعليمية
التفاعلية («تيمز» و«زوم» وغيرهما)،
و«هـ ـ ــرب» ق ـســم آخ ــر إل ــى «واتـ ـس ــاب»،
إمـ ــا لـ ـع ــدم إج ــادتـ ـه ــم اسـ ـتـ ـخ ــدام ه ــذه
املنصات ،أو ألنهم استسهلوا الوسيلة
بسبب تجاوب األهل الذين ال يريدون
االلتزام بتعليم تزامني مباشر والبقاء
إلى جانب أبنائهم في أوقــات محددة.
وبذلك ،يمكن أن يعودوا إلى الرسائل
ُ
والـ ــ«فـ ـي ــدي ــوه ــات» ال ـت ــي ت ــرس ــل عـبــر
التطبيق في ّ
أي وقت.
في املقابل ،كثر من األهالي شكوا من
كمية الــ«فـ ّـويـســات» والــ«فـيــديــوهــات»
ال ـت ــي ي ـت ـلــقــون ـهــا يــوم ـيــا م ــن دون أي
ش ـ ــرح ل ـل ـم ــوض ــوع ــات واملـ ـف ــاهـ ـي ــم .إذ
«بيبعتولنا  20فويس بالنهار ونحنا
بـ ــدنـ ــا نـ ـ ـف ـ ــرزه ـ ــا» ،كـ ـم ــا ت ـ ـقـ ــول إح ـ ــدى
األم ـه ــات ال ـتــي أصـبـحــت مقتنعة بــأن
االعتماد على أستاذ املدرسة وحده لم
يعد يكفي لنجاح ابنها في البريفيه،
وال ب ـ ــد م ـ ــن االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــان ـ ــة ب ـ ـم ـ ـ ّ
ـدرس
خصوصي إلعادة شرح الدروس.
بعض املديرين يتحدثون عن «مشهد
م ـخ ـي ــف» .إذ أن ب ـعــض ال ـت ــام ــذة «ال
يـحـضــرون الـصـفــوف ولـيــس هـنــاك أي
ت ــواص ــل ب ــن امل ــدرس ــة واألهـ ـ ــل الــذيــن
ال يـمـلـكــون أدنـ ــى ف ـك ــرة ع ــن تحصيل
أب ـن ــائ ـه ــم ،إمـ ــا ب ـس ـبــب ظ ـ ــروف معينة
أو الستخفافهم بالتعليم عــن بـعــد».
بـ ـحـ ـس ــب مـ ــديـ ــر مـ ـت ــوسـ ـط ــة رسـ ـمـ ـي ــة،
ال ـخ ـل ــل األسـ ـ ـ ــاس «ي ـك ـم ــن ف ــي ت ـخـ ّـبــط
اإلدارة ال ـتــربــويــة ف ــي وزارة الـتــربـيــة
والـتـنــاقــض بــن ال ـق ــرارات االرتـجــالـيــة.
فـمــن جـهــة يــدعــونـنــا إل ــى ع ــدم إره ــاق
الـتــامــذة ،ومــن جـهــة يـفــرضــون علينا
إعـطــاء  6حـصــص تعليمية فــي الـيــوم
ويسلبوننا سلطة محاسبة األساتذة
املـنـكـفـئــن عــن أداء واج ـبــات ـهــم» .فيما
«لم ينجح الرهان على انحسار موجة
ك ـ ــورون ـ ــا ول ـ ــم تـ ــوضـ ــع خـ ـط ــة تــرم ـيــم
ل ـت ـع ــوي ــض ال ـ ـتـ ــامـ ــذة مـ ــا ف ــاتـ ـه ــم مــن
ال ـك ـفــايــات امل ـف ـتــرض تـحـصـيـلـهــا منذ
العام الدراسي املاضي».

(مروان طحطح)

َ
ال ـتــامــذة ُ«يـظــلـمــون فــي ظــل معوقات
كثيرة أمــام التعلم عــن بعد وال سيما
بالنسبة إل ــى الـتـجـهـيــزات واإلنـتــرنــت
والــواقــع االقـتـصــادي» ،بحسب أستاذ
الفلسفة في التعليم الثانوي الرسمي
حـ ـس ــن غ ـ ـ ـ ـ ــدار .صـ ـحـ ـي ــح أن «م ـع ـظ ــم
األساتذة يقومون بأفضل املمكن ضمن
املتاح» ،إال أنه ال جدل حول اإلنتاجية
املحدودة للتعليم عن بعد ،رغم أن هذه
اإلنتاجية تتفاوت بني مدرسة وأخرى
وم ــرحـ ـل ــة عـ ـم ــري ــة وأخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،بـحـســب
رئ ـيــس ال ـل ـجــان الـنـقــابـيــة فــي التعليم
األســاســي الرسمي ركــان الفقيه ،الفتًا
إل ــى ع ــدم ج ــواز «ج ـلــد األس ـت ــاذ ال ــذي،

الحصة عن بعد ال يجب
أن تتجاوز الـ  20دقيقة
بالحد األقصى لضمان
ّ
فعالية االكتساب

كما التلميذ ،يعمل في ظــروف خانقة
ص ـح ـيــا واق ـت ـص ــادي ــا وفـ ــي ظ ــل ن ـظــام
ّ
ت ــرب ــوي م ـت ـخ ــل ــف» .ل ـك ـنــه ال يستبعد
أن «يتلكأ الـبـعــض فــي أداء واجـبــاتــه،
لكون اإلدارة التربوية تركت األستاذ
لضميره ،فالرقابة ضعيفة ،واملتابعة
من جهاز اإلرشــاد والتوجيه خجولة،
في حني أنــه ليست لهذا الجهاز صفة
امل ـحــاس ـبــة» .أض ــف إل ــى ذل ــك أن «أزم ــة
التعليم األســاســي الرسمي تكمن في
ع ــدم معالجة مـلــف املـتـعــاقــديــن لجهة
تـثـبـيـتـهــم وإع ـطــائ ـهــم حـقــوقـهــم علمًا
أنهم يمثلون الجزء األكبر من الجسم
التعليمي في هذا القطاع».

ل ـل ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص أي ـض ــا م ـشــاك ـلــه مع
التعليم عن بعد .فالعودة إلى الصفوف
في بداية العام الدراسي كشفت ،بحسب
عضو مجموعة «نـقــابـيــات ونقابيون
بــا ق ـيــود» وال ـت ـيــار الـنـقــابــي املستقل،
مـهــى ط ــوق ،حـجــم الـفـجــوة التعليمية
ب ـع ــد ال ـت ــرف ـي ــع اآللـ ـ ــي ل ـل ـت ــام ــذة ال ـع ــام
املاضي .وفي التعليم الخاص« ،يظهر
واضـ ـح ــا ال ـت ـف ــاوت والـ ــاعـ ــدالـ ــة» .ففي
ح ــن ت ـ ّ
ـؤم ــن ب ـعــض املـ ـ ـ ــدارس الـكـبـيــرة
 20أو  40جيغابايت للتالمذة ملتابعة
الـتـعـلـيــم «أونـ ــايـ ــن» ،ال يـخـتـلــف حــال
ال ـت ــام ــذة «الـ ـفـ ـق ــراء» ف ــي هـ ــذا الـق ـطــاع
ع ــن ت ــام ــذة املـ ـ ــدارس ال ــرس ـم ـي ــة .وفــق

ً
ً
طــوق« ،عــاجــا أم آجــا ستظهر نتائج
التخبط ضعفًا فــي مستوى التالمذة،
فــي حــن أن ــه ك ــان ينتظر اب ـتــداع خطة
وطنية تقوم على التعاضد االجتماعي
م ــن خـ ــال ال ـس ـم ــاح ل ــأس ــات ــذة ال ــذي ــن
يملكون ك ـفــاءات وم ـهــارات إلكترونية
في التعليم الرسمي والخاص بتدريب
زمالئهم في التعليم الرسمي واملدارس
الخاصة في األط ــراف ،وال سيما خالل
ال ـص ـيــف امل ــاض ــي وفـ ــي ال ـف ـت ــرات الـتــي
ُرفــع فيها الحجر» .املسؤولية الثانية
تقع ،بحسب طــوق ،على بعض إدارات
املـ ــدارس الـخــاصــة الـتــي ال تصغي إلى
مشاكل األساتذة في هذا التعليم ،والهم
األساس بالنسبة إليها أن تظهر لألهل
بأنها تـ ّ
ـدرس أبناءهم لتبرير تحصيل
األقـســاط .وتؤكد أن األسـتــاذ غير قادر
ع ـلــى تـقـيـيــم الـتـلـمـيــذ ب ـطــري ـقــة عــادلــة
وم ــوض ــوع ـي ــة م ــن خـ ّــال االخـ ـتـ ـب ــارات
«أونالين» بسبب تدخل األهل مباشرة
في املراحل األساسية ملساعدة أبنائهم
واخ ـ ـتـ ــراع ب ـعــض الـ ـط ــاب ب ـغ ـطــاء من
أه ـل ـهــم أح ـي ــان ــا أدوات غ ــش مـحـتــرفــة
عصية عـلــى االك ـت ـشــاف وال سيما في
املــراحــل التعليمية العليا ،مثل وصل
الكمبيوتر بالتلفزيون وغيرها.
يــذهــب الـبــاحــث فــي الـتــربـيــة والـفـنــون
نـعـمــه نـعـمــه إل ــى أن «م ــا يـحـصــل في
امل ــدارس حاليًا ليس تعليمًا عن بعد،
إن ـمــا تـمــريــر لــوقــت ال ـتــامــذة وتـبــريــر
ل ــدف ــع روات ـ ــب األسـ ــاتـ ــذة» .إذ «لـيـســت
هناك معايير لقياس عملية االكتساب،
وامل ــام ــة ال تـقــع عـلــى املـعـلـمــن الــذيــن
ي ـق ــوم مـعـظـمـهــم ب ـج ـهــد اس ـت ـث ـنــائــي».
ولفت إلى أن «الجميع يذهبون باتجاه
تـقـيـيــم أداة الـتـعـلــم (واتـ ـس ــاب ،تـيـمــز،
غــوغــل كــاســروم ،زوم ،)...فــي حــن أن
املشكلة تكمن في الهندسة التعليمية
وم ـ ــدى ت ـكـ ّـيــف امل ـض ـم ــون م ــع األداة».
ً
فالحصة الدراسية ،مثال« ،ال يجب أن
تـتـجــاوز مبدئيًا الـ ـ  20دقـيـقــة منها 5
دقائق للتحاور مع التالمذة ،وبعدها
ال يمكن املـبــاشــرة بحصة قبل نصف
ساعة ُيـجــري خاللها التلميذ نشاطًا
ْ
مختلفًا كـلـيــا ،ألن ال أح ـ َـد مــن املــربــن
وامل ـش ــرف ــن ع ـلــى الـعـمـلـيــة التعليمية
الناتج
يــأخــذ فــي الحسبان الضجيج ّ
عن الوسائط التعليمية والذي يخفض
م ـس ـتــوى االك ـت ـس ــاب إل ــى ال ـن ـصــف في
أحـســن ال ـحــاالت ،فكيف إذا كــان مــزاج
املعلم سيئًا أو وضع التلميذ النفسي
ّ
مستقر ،عندها االكتساب يمكن أن
غير
ّ
ينخفض إلى الصفر» .لذلك ،ال يتردد
نعمه فــي اقـتــراح أن «يــرســل املعلمون
ت ــوج ـي ـه ــات إل ـ ــى األه ـ ـ ــل ح ـ ــول كـيـفـيــة
تعليم أبنائهم وعدم إخضاع التالمذة
لهذه التجربة القاسية»!

األستاذ الخصوصي «شرط» النجاح :التعليم للميسورين فقط!
زينب حمود
ل ــم ي ـعــد الـتـعـلـيــم ال ـخ ـصــوصــي تــرفــا
كما قبل جائحة كــورونــا ،بل «حاجة
ملحة» بالنسبة إلى كثير من األهالي
ّ
مـمــن يــواج ـهــون ص ـعــوبــات تعليمية
وت ـق ـن ـي ــة فـ ــي تـ ــدريـ ــس أوالدهـ ـ ـ ـ ــم مــع
الـتـحــول إل ــى التعليم عــن بـعــد .وهــي
صعوبات ّأدت بالبعض إلى اإلحجام
عن تسجيل أبنائهم في املدرسة هذا
ال ـعــام ل ـعــدم قــدرتـهــم عـلــى مواكبتهم
ب ــأنـ ـفـ ـسـ ـه ــم ،وعـ ـج ــزه ــم ع ـ ــن ت ـســديــد
تكاليف التعليم الخصوصي في آن.

ه ـك ــذا ،اسـتـسـلـمــت س ـمــر خ ـيــر لـفـكــرة
إبقاء أبنائها بال تحصيل ،في انتظار
زوال الــوبــاء وال ـعــودة إلــى الصفوف،
لتجنب تكرار تجربة العام الدراسي
ّ
امل ـ ــاض ـ ــي «ال ـ ـفـ ــاش ـ ـلـ ــة» م ـ ــع ال ـت ـع ـل ـيــم
«أونالين».
تالمذة الروضات والحلقة األولى من
التعليم األساسي بــدوا األكثر حاجة
تتردد
إلــى ال ــدروس الخصوصية .لم
ّ
مثال ،في اعتماد هذا
خديجة عطويً ،
الخيار ،لالطمئنان إلى اجتياز ابنتها
«مرحلة التأسيس» بنجاح حتى لو
كلف األمر «قطع اللقمة عن الفم».
ّ

وألن تعليم الـصـغــار يـتـطـ ّـلــب مـهــارة
خ ــاص ــة ،ل ــم ت ـس ـتــطــع م ـ ّ
ـدرس ــة الـلـغــة
ِ
ّ
اإلنكليزية للمرحلة املتوسطة ،ميساء
بركات ،أن تكون معلمة البنتيها في
األول والثاني أساسي ،لذا استعانت
بمعلمة خصوصية لــديـهــا «أسـلــوب
مناسب في تدريسهما».
كلفة التعليم الـخـصــوصــي يـحـ ّـددهــا
األسـتــاذ بالتوافق مــع أولـيــاء األمــور،
وتــراوح بني  200ألف ليرة و 500ألف
املؤهالت التي يملكها
شهريًا ،بحسب ّ
األستاذ وخبرته في التعليم من جهة،
وال ـص ـف ــوف ال ـتــي ي ـ ّ
ـدرس ـه ــا م ــن جهة

البعض لم ّ
يسجلوا
أبناءهم في المدارس
للعجز عن دفع كلفة
التعليم الخصوصي

فكلما كــان الصف أعـلــى ،كلما
ثانيةّ .
كانت كلفة التدريس أكبر .وفي بعض
ـال على األسـتــاذ
األح ـيــان ،يـعــرض أه ـ ٍ
أج ـ ـرًا مــرت ـف ـعــا م ـقــابــل ج ـهــد إض ــاف ــي.
فماجدة املــوســوي تدفع مليون ليرة
شهريًا ملعلمة خصوصية القتناعها
بـ ـ ــأن ت ــوفـ ـي ــر ال ـ ــراح ـ ــة ال ـن ـف ـس ـي ــة لـهــا
سينعكس حـتـمــا عـلــى ج ــودة تعليم
أبنائها.
ه ــذه ال ـك ـل ـفــة امل ـس ـت ـجــدة ُت ـض ــاف إلــى
األقساط املدرسية واشتراك الكهرباء
واإلنترنت اللذين يفرضهما التعليم
ثقيال
«أون ــاي ــن» ،تشكل عبئًا مــاديــا
ً

ـؤمــن
ع ـلــى األه ــال ــي ،ك ـبــركــات ال ـت ــي تـ ّ
بـشــق الـنـفــس  400أل ــف ل ـيــرة شهريًا
ملعلمة خـصــوصـيــة« ،لـكــن ذل ــك يبقى
أفـ ـض ــل مـ ــن أن أدفـ ـعـ ـه ــا لـ ـق ــاء أدوي ـ ــة
أعـ ـ ـص ـ ــاب» .إذ أن ع ـ ــدم ال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
االستعانة بأستاذ خصوصي يدفع
األم إلــى توظيف كــل مهاراتها وبــذل
أق ـص ــى ج ـه ــوده ــا ل ـت ــدري ــس أوالده ـ ــا
وهو ما ّ
يسبب لها ضغوطات نفسية
ويخلق ّ
جوًا من التوتر في البيت.
ثقافة «إلزامية» التعليم الخصوصي
تــزام ـنــت م ــع أزم ــة اق ـت ـصــاديــة خانقة
يعيشها اللبنانيون .فظهرت فروقات

اج ـت ـمــاع ـيــة وتـعـلـيـمـيــة واض ـح ــة بني
ال ـ ـت ـ ــام ـ ــذة .وي ـ ـع ـ ــود ذل ـ ـ ــك إل ـ ـ ــى ع ــدم
معرفة بعض أولياء األمــور بتقنيات
ال ـت ــواص ــل ال ـحــدي ـثــة واك ـت ـف ــاء بعض
املـ ــدارس بتسجيل املـ ــواد التعليمية
وإرس ــال ـه ــا إل ــى ال ـت ــام ــذة ع ـلــى شكل
ّ
مـلـفــات و«ف ـيــديــوهــات» بــا أي شــرح.
وبـحـســب االخـتـصــاصـيــة ف ــي اإلدارة
التربوية فاطمة نصر الله ،ستواجه
إدارات امل ـ ـ ــدارس ،ب ـعــد زوال ال ــوب ــاء،
صـعــوبــة فــي تقييم الـتــامــذة لقياس
األه ـ ـ ــداف ال ـت ــي اكـتـسـبـهــا ك ــل تلميذ
طوال فترة التعليم عن بعد.

كورونا

ّ
إيجابية الفحوصات
األعلى منذ بداية الوباء...
ّ
«نفسية»
وعراقيل
تعترض التلقيح؟
أكثر من  %35بلغت نسبة إيجابية الفحوصات املخبرية للكشف
عــن فـيــروس كــورونــا ،أمــس ،وهــي أعلى نسبة ُت ّ
سجل منذ بداية
ان ـت ـشــار ال ــوب ــاء ق ـبــل ن ـحــو س ـنــة .ف ـمــن ب ــن  5682فـحـصــا فقط
(انخفاض أعداد الفحوصات إلى أقل من نصف املعدالت املعتادة
يعود إلى إقفال عدد من املختبرات أيــام اآلحــاد)ُ ،س ّجلت 2020
إصابة (تسع منها وافدة) ،فيما استمرت أعداد ّالوفيات باالرتفاع
مع إعالن وزارة الصحة وفاة  63شخصًا ،ليحتل لبنان املرتبة 21
عامليًا لجهة أعداد الوفيات ّ
جراء الفيروس.
وألن نسبة إيجابية الفحوصات املخبرية هي ّ العامل األهــم الذي
يؤخذ فــي الحسبان عند اتـخــاذ أي قــرار يتعلق بتمديد اإلقفال
التام أو تجميده ،ال يفترض أن يشفع تراجع أرقام اإلصابات في
استبعاد خيار التمديد لإلغالق الذي يزداد ثقله يومًا بعد يوم ،في
ظل تفاقم الوضع االقتصادي ،علمًا بأنه ،حتى اآلن ،ال قرار نهائيًا
في ما خص تمديد اإلقفال أو تجميده ،بحسب مصادر في اللجنة
الوزارية املخصصة ملكافحة كورونا ،فيما نصحت لجنة الصحة
النيابية بعدم اتخاذ أي قرار قبل تقييم الوضع في السادس من
الجاري.
ولـئــن ك ــان تــواصــل تسجيل أع ــداد مرتفعة مــن اإلص ــاب ــات رغــم
اإلغالق يدفع البعض إلى التشكيك في جداوه ،إال أنه ُحكمًا مؤشر
على ّالحجم الكبير النتشار الوباء ،وعلى مدى التدهور الذي كان
سيحل لوال قرار ّاإلغالق ،وخصوصًا مع انتشار الساللة الجديدة
للفيروس وفي ظل القدرة املحدودة ُ
للمستشفيات.
وبـمـعــزل عــن تمديد اإلق ـفــال مــن عــدمــه ،يبقى «الـثــابــت» الوحيد،
لــدى مختلف الجهات املعنية ،هو الـعــودة املــدروســة بعناية للفتح
التدريجي إذا ما اتخذ قرار بتجميد اإلغالق« ،كي ال يذهب مفعول
اإلغالق لثالثة أسابيع سدى» ،بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية
عاصم عراجي.
مدير ُمستشفى رفيق الحريري الحكومي الدكتور فراس األبيض
رأى أن طــرح اللقاح قريبًا من شأنه أن ُيساعد في خفض أعــداد
ّ
الوفيات وحاالت العناية املركزة ،الفتًا إلى أن النتائج امللموسة «لن
تظهر قبل شهر أيار».
فــي غـضــون ذل ــك ،وبـعــد طــرح مـخــاوف مــن عــراقـيــل «لوجستية»
ـ«االستعداد النفسي»
أمــام استقدام ُ اللقاح ،ثمة مخاوف تتعلق ب
ّ
لكثيرين من املقيمني وموقفهم من اللقاح ،في ظل «ضخ إعالمي
غ ـيــر م ـ ــدروس ويـفـتـقــر إل ــى املـهـنـيــة وال ــدق ــة م ــن ش ــأن ــه تشتيت
الكثيرين» ،وفق عراجي.
ُ
وكانت الفتة في هذا الصدد ،نتائج استطالع أجرته إدارة مستشفى
ً
رفيق الحريري الحكومي الجامعي على  735عامال فيها ،خلصت
إلى أن  %39منهم فقط أفادوا باستعدادهم ألخذ اللقاح ،فيما لم
ُ
منهم موقفهم بعد ،ورفــض  %12تلقي اللقاح ،علمًا
يقرر ُ %49
بــأن  %79من املشاركني في االستطالع يعملون بشكل مباشر
مع مرضى كورونا.
وفي تفاصيل النتائج التي نشرها األبيض على حسابه على موقع
تويترّ ،
فإن  %55من العاملني قالوا إنه ليس لديهم معلومات كافية
عن اللقاح واملصدر الرئيسي للمعلومات بالنسبة إلــى معظمهم
( )%64هو اإلعــام .وكان مصدر القلق الرئيسي لـ  %81حدوث
آثار جانبية ،فيما اعتقد  %84أن األشخاص غير ّ
املعرضني لخطر
العدوى الشديدة بالكورونا يمكنهم االنتظار.
ُهــذه النتائج تـقــود ،وفــق األب ـيــض ،إلــى الـتـخــوف مــن مــوقــف بقية
املقيمني من اللقاح طاملا أن لدى العاملني في مجال الرعاية الصحية
مثل هذه املخاوف التي إذا لم يتم التعامل معها فستعرقل حملة
التطعيم.
ّ
وفي السياق نفسه ،شدد عراجي على أهمية الحث على أخذ اللقاح
للوصول إلــى النتيجة املرجوة بتلقيح %80
عبر حمالت توعية
من ُاملقيمنيُ ،مشيرًا إلى أن ُاملباشرة باللقاح من شأنها أن ُت ّ
شجع
ً
ّ
املتريثني« ،ففي أميركا ،مـثــا ،وقبيل بــدء ُعملية التلقيح ،كانت
االستطالعات تشير إلى أن  %45فقط من املقيمني يريدون أخذ
الطعم .إال أن االستطالعات ّ
تغيرت بعد األسبوع األول من مباشرة
العملية التي طاولت نحو مليون شخص من دون تسجيل آثار
جانبية تستدعي القلق.
ّ
ولعل ما ُي ّ
ّ
عزز هذا التفاؤل هو اإلقبال على التسجيل في املنصة
املخصصة لحجز مواعيد ألخذ اللقاح ،إذ بلغ عدد املسجلني في
األسبوع األول بعد إطالق املنصة نحو  200ألف« ،وهو دليل على
إمكانية التعويل على الناس».
(األخبار)
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طالب «األميركية»:
األقساط عبر
كاتب العدل
فاتن الحاج
بعدما استنفدت الـقــوى وال ـنــوادي الطالبية
اليسارية والعلمانية في الجامعة األميركية
في بيروت سبل التفاوض مع إدارة الجامعة
لـثـنـيـهــا ع ــن ق ــراره ــا فـ ــرض دفـ ــع األق ـس ــاط
لفصل الربيع وفق سعر املنصة اإللكترونية
( 3900لـيــرة مـقــابــل ال ـ ــدوالر) ،يتجه بعض
الـطــاب الــى سـلــوك مـســار قضائي يقضي
بـ ــإيـ ــداع األق ـ ـسـ ــاط لـ ــدى ك ــات ــب الـ ـع ــدل وف ــق
سعر الصرف الرسمي ( 1515ليرة مقابل
الـ ـ ـ ــدوالر) ،ب ـمــا أن ال ـق ـســط م ـحــدد ب ــال ــدوالر
األميركي ،وذلــك قبيل نفاد مهلة التسجيل
التي ّ
مددت حتى  19الجاري بسبب األوضاع
الصحية واإلقفال العام.
الـخـطــوة تـنـســق مــع مـجـمــوعــة مــن املـحــامــن
ّ
الــذيــن تـطـ ّـوعــوا لتبني مـعــركــة األق ـســاط في
الجامعة .وأوضح املحامي الشريف سليمان
أن ع ــددًا مــن الـطــاب سيتقدمون بصفتهم
الـشـخـصـيــة ب ــ«ع ــرض وإي ـ ـ ــداع» ،بــاألقـســاط
وفــق السعر الرسمي الوحيد ،وال ــذي ينشأ
عنه تبليغ إلدارة الجامعة بواسطة مباشر
مــن املحكمة ،ويحق ل ــإدارة قبوله وبالتالي
اسـ ـتـ ـيـ ـف ــاء الـ ـقـ ـس ــط م ـ ــن كـ ــاتـ ــب الـ ـ ـع ـ ــدل أو
االعتراض عليه .وإذا اعترضت ترفع دعوى
«إثبات عرض وإيداع» .أما في حال اتخاذ أي
قــرارات تعسفية مثل الفصل من التعلم عن
بعد أو مــا شــابــه ،بحق الـطــاب املعترضني،
فتقدم شكوى إلى القضاء املستعجل إللزام
الجامعة بــالــرجــوع عــن هــذه ال ـق ــرارات تحت
طائلة غرامة إكراهية ،لكون ما يحصل بني
الطرفني هو اختالف في وجهات النظر وليس
اع ـتـ ً
ـداء مــن الـطــاب على الجامعة أو إقــدامــا
على مخاصمتها .وقال إن الطالب احتكموا
إلى القانون والقضاء لكونهم حريصني على
جامعتهم ومستواها وصدقيتها.
علي نـجــدي ،طــالــب ريــاضـيــات ،وأح ــد الذين
سيتقدمون ب ــاإلي ــداع ،قــال «إنـنــا لجأنا إلى
هــذا الـخـيــار بعدما حــال اإلق ـفــال الـعــام دون
استكمال التظاهرات على مداخل الجامعة،
وبعدما أوصــدت اإلدارة أبوابها أمــام نقاش
دول ـ ـ ــرة األقـ ـ ـس ـ ــاط» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن زيـ ــادة
املساعدات املالية بنسبة  20أو  30في املئة
لعدد من الطالب ،ال يمكن أن تمنع املخاطر
التي ّ
سببتها زيادة األقساط بنسبة  160في
املئة .وأكد «أننا جاهزون للتعاطي مع أي ردّ
فعل يأتي من الجامعة».
(هيثم الموسوي)

