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متفرقات
ً
األم����ن ال��داخ��ل��ي .ف��م��ا ال����ذي ح��ص��ل ف��ع�لا،
وأين مكمن الخلل؟
أم����ا ال���ح���دي���ث ع���ن ت��س��ري��ب أس��ئ��ل��ة م���واد
أخ���رى م��ث��ل م���ادة الفلسفة وال��ح��ض��ارات
التي امتحن بها ال��ط�لاب أم��س ،ف�لا أدل��ة
دام��غ��ة على ذل��ك س��وى شائعات انتقلت
بسرعة قياسية عبر هواتف الطالب بشأن
ت��وق��ع��ات ت��س��ري��ب األس��ئ��ل��ة ع��ن��د ال��ث��ال��ث��ة
ّ
فجرًا ،وأن «اإلدراك الحسي» سيكون أحد
امل���ح���اور امل��ط��روح��ة .وق���د س���ادت البلبلة
صباحًا عندما صدقت التوقعات ،وأتى
املحور نفسه بمضامينه ونظرياته .لكن
ب��ع��ض األس���ات���ذة ق��ل��ل��وا م���ن أه��م��ي��ة ذل���ك،
ّ
باعتبار أن املوضوع يختاره الطالب من
ب�ين  3موضوعات أخ���رى ،وه��ن��اك إمكان
ألن تصدق ترجيحات سابقة ما دام ليس
ه��ن��اك م��س��ت��ن��د م��ش��اب��ه مل����ادة االج��ت��م��اع،

بعد التسريب شعر الطالب بعدم
تكافؤ الفرص
«ل��ك��ن أن ي��ت��وق��ع ال��ط�لاب مسابقة بأمها
وأب��ي��ه��ا ف��ه��ذا ض���رب ب��ال��رم��ل» ،ع��ل��ى ح ّ��د
تعبير أحد األساتذة.
وك�������ان أس�����ات�����ذة م�������ادة «االج�����ت�����م�����اع» ق��د
حضروا صباح أمس إلى مدرسة ابتهاج
ق�����دورة ال��رس��م��ي��ة ف���ي م��ج��م��ع ب��ئ��ر حسن
ال��ت��رب��وي ،وف��ي نيتهم مناقشة القضية
ق���ب���ل م���ب���اش���رة ال����ي����وم ّاألول ل��ت��ص��ح��ي��ح
املسابقات .وما حصل أن��ه جرى االتفاق
ب��ي��ن ل���ج���ن���ة امل����������ادة وامل����ص ّ
����ح����ح��ي�ن ع��ل��ى
م��ح��اس��ب��ة ال��ف��اع��ل إذا ك���ان ال��ت��س��ري��ب قد
ً
حصل فعال ،مع تفويض رابطة أساتذة
ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ث����ان����وي م���ت���اب���ع���ة امل����ل����ف م��ع
املسؤولني .وب��ن ً
��اء عليه ،باشر األساتذة
أعمال التصحيح على نحو طبيعي.
الرابطة التي كانت تملك الدليل الحسي
سارعت إلى االتصال باملدير العام فادي
ي���رق ال����ذي ح ّ����دد ل��ه��ا م���وع���دًا م���ع ال��وزي��ر

دي��اب عند الثانية م��ن بعد الظهر .وفي
ال��ل��ق��اء ،ت��س��ل��م ال���وزي���ر امل��س��ت��ن��د ،وت��ح��دث
ع���ن اس���ت���ق���دام أج���ه���زة ج���دي���دة مل���زي���د من
حماية االمتحانات ومنع تكرار مثل هذه
الحوادث.
وأكد رئيس الرابطة حنا غريب ،ردًا على
س����ؤال ل���ـ«األخ���ب���ار» ع��ل��ى ه��ام��ش مؤتمر
ه���ي���ئ���ة ال���ت���ن���س���ي���ق ال���ن���ق���اب���ي���ة ال�������ذي ع��ق��د
ّ
ع��ق��ب االج��ت��م��اع م���ع ال���وزي���ر ،أن «ن��زاه��ة
االم��ت��ح��ان��ات الرسمية وشفافيتها خط
أح���م���ر ب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى رواب������ط األس���ات���ذة
ّ
واملعلمني ،التي تجمع على أن الشهادة
ه��وي��ت��ن��ا وك���رام���ت���ن���ا وس��ن��واك��ب��ه��ا ب���أدق
ّ
ال��ت��ف��اص��ي��ل» .وق����ال« :س��ل��م��ن��ا املستندات
إل���ى وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة ال����ذي أح��ال��ه��ا ب���دوره
على التفتيش التربوي ،ونحن مع إنزال
أشد العقوبات بحق الفاعلني إذا ثبت أن
ً
التسريب وقع فعال» .وتشدد الرابطة على
حماية ما بقي من االمتحانات والحفاظ
على سمعة الشهادة وسمعة األس��ات��ذة،
رؤساء وأعضاء اللجان الفاحصة ،الذين
تفتخر الرابطة بنزاهتهم ومناقبيتهم.
أم����ا إذا ك����ان ه��ن��اك م���ن ط����ارئ ع��ل��ى ه��ذا
الجسم النظيف ُ
فليستأصل.
م���ع ذل�����ك ،ل���م ت���ذه���ب ال���راب���ط���ة ك��ث��ي��رًا في
التحليالت ،ووق��وع��ه��ا على أدل���ة حسية
هو ما جعلها تتحرك .لكنها ،كما يؤكد
أع��ض��اء هيئتها اإلداري����ة ،ليست مخولة
إص������دار االت���ه���ام���ات واألح����ك����ام امل��س��ب��ق��ة،
«وكل ما فعلناه هو وضع املعطيات التي
ّ
تصرف املسؤولني».
بني أيدينا في
لاّ
ّ
ل���ك���ن امل���راق���ب ال ي��س��ت��ط��ي��ع إ أن ي��س��أل:
مل���اذا ح���دوث مثل ه��ذا التسريب ف��ي هذا
التوقيت بالذات ،أي مع تسلم البروفسور
دي��اب ال����وزارة؟ ه��ل ثمة رائ��ح��ة سياسية
ت���ف���وح م����ن ه�����ذا امل����ل����ف؟ ه����ل ه���ن���اك ع��م��ل
م��ف��ت��ع��ل وم ّ
����دب����ر؟ ه���ل ه���ي ه��دي��ة ون��ك��س��ة
للوزير في أول واليته؟ أم األمر ال يتعدى
كونه إم���رار مصالح شخصية ألن��اس ال
يعنيهم االستحقاق الرسمي وال تهمهم
مصالح الطالب ومستقبلهم؟

ّ
مستشفى مشغرة :بناء صدعته الوعود
أسامة القادري
 19عامًا ّ
مرت على بناء مستشفى مشغرة،
ُ
وإل����ى اآلن ل���م ي��ف��ت��ت��ح .ع��ل��ى م���ا ي���ب���دو ،إن
امل��س��ؤول�ين وامل��ع��ن��ي�ين ن��س��وا ،أو ل��م يصل
إل��ى مسامعهم ،أن في منطقة مشغرة في
البقاع الغربي مستشفى ُبني م��ع تعيني
أول حكومة بعد الطائف ،ولم ُيبصر النور
إل��ى اآلن .وعلى م��ا يبدو أي��ض��ًا ،أن ال علم
ل��ه��م ب����أن ال م��س��ت��ش��ف��ى ف���ي امل��ن��ط��ق��ة ،وأن
األهالي مضطرون إلى الخروج بعيدًا عن
بلداتهم للوصول إلى أقرب مكان للعالج.
ف����ي ع�����ام  ،1992ات���خ���ذ م��ج��ل��س ال��ج��ن��وب
ق���رارًا ببناء ص��رح استشفائي ي��ق ّ��دم أقله
اإلسعافات األول��ي��ة .يومها ،عمل املجلس
على أساس ألاّ يطول أمد البناء وأن ُي َّ
جهز
وقت ممكن ليخدم منطقة كانت
في أسرع ٍ
ّ
املتكررة.
عرضة لالعتداءات اإلسرائيلية
ه��ك��ذا ،ب���دأ ال��ع��م��ل وان��ت��ه��ى بلمح البصر،
لكن لم تكن النهاية كما هو متوقع؛ إذ لم
يفتتح املستشفى ،وبقي مجرد بناءّ ،
يمر
املرضى بجانبه كأنه غير موجود.
ّ
تحول الصرح االستشفائي مع مرور الزمن
إل���ى مستنقع ألم��ط��ار ال��ش��ت��اء وال���وح���ول،
ب��ع��دم��ا س ّ���دت ال��ح��ج��ارة وأوراق األش��ج��ار
ال��ت��ي ت��زن��ره م��ج��اري ت��ص��ري��ف امل��ي��اه فيه.
حتى إن الزمن فعل فعلته ب��ه؛ إذ اهترأت
الالفتة التي كانت تحمل اسمه ول��م يعد
فيه زج��اج «واق���ف» ف��ي مكانه .كله ّ
تكسر
ّ
وكله تغير ،فيما «الحسنة الوحيدة» أنه
ّ
تحول إلى مكان يلعب األطفال في زواياه.

التأخير سببه
عدم توافر جهة
تجهز المستشفى
مانحة ّ
على نفقتها

جولة واحدة فقط قد تكون كافية لالطالع
على حال املبنى املتهالك ،الذي يحتاج اآلن
إل��ى صيانة ق��د ت��ف��وق كلفتها كلفة بنائه
مجددًا.
لكن ،مع ذلك ،يبدو من املفيد االلتفات إلى
حاله وإعادته إلى الحياة ،وخصوصًا أنه
صرح استشفائي ال تستفيد منه مشغرة
ّ
غربي بحيرة القرعون
فقط ،بل جميع قرى
وع��دد من ق��رى جزين .أكثر من ّ عشر قرى
ت��ح��ت��اج إل���ى وج�����وده؛ ألن���ه ي��م��ث��ل ش��ري��ان��ًا

أقسام المبنى
بنى مجلس الجنوب مستشفى مشغرة
أرض
ع�ل��ى نفقته ال�خ��اص��ة ع�ل��ى قطعة
ٍ
قدمتها ح��رك��ة أم��ل ف��ي ع��ام  .1990لم
يأخذ بناؤه الكثير من ال��وق��ت ،كما هي
ح��ال امل��راف��ق في لبنان؛ إذ انتهى العمل
ب��ه م��ع ب��داي��ة ع��ام  .1992غ�ي��ر أن نهاية
العمل لم تكن موعدًا الفتتاحه؛ إذ أعلن
املعنيون ف��ي وزارة الصحة م��رارًا أن ال
ق ��درة ع�ل��ى اف�ت�ت��اح��ه بسبب ال�ع�ج��ز عن
توفير التجهيزات .وبالعودة إلى املبنى،
ف�ه��و ي�ت��أل��ف م��ن أرب ��ع ط�ب�ق��ات مقسمة
بني غرف املرضى والعيادات الخارجية
وامل �خ �ت �ب��رات .أم��ا ع��دد األس� � ّ�رة ال�ت��ي قد
تستوعبها طبقات غرف املرضى فهي
ً
ب�ح��دود مئة س��ري��ر ،ف�ض�لا ع��ن األس� ّ�رة
التي قد تستوعبها العيادات.

أس��اس��ي��ًا للمنطقة ،وألن أق���رب مستشفى
يبعد عن مشغرة  25كلم ،وعن بقية القرى
 45ك��ل��م .وم�����اذا ي��ف��ع��ل األه���ال���ي؟ «ب��ن��م��وت
على الطرقات» ،يقول علي حمود ابن بلدة
سحمر .فهذا الرجل ال يثق بأنه «بعد كل
ه��ذه ال��س��ن��وات ُ
سيفتتح مستشفى اسمه
مستشفى مشغرة» .ما يقوله ابن سحمر
يؤكده حسن يونس ،اب��ن مشغرة ،بقوله:
«ال أح��د يلتفت لحال البلدة التي تعاني
نقصًا في كل شيء :في الخدمات الصحية
واالق����ت����ص����ادي����ة .»...ي��س��ت��غ��رب ال���رج���ل ه��ذا
اإله��م��ال «م��ع العلم ب��أن ال��ه��ب��ات ع��م تجي
ع��ل��ى وزارة ال��ص��ح��ة» ،وي���س���أل« :أي����ن هي
الهبات الكندية التي وصلت إل��ى ال��وزارة
ووعدتنا بها عام 2006؟».
وف���ي ات���ص���ال م���ع رئ��ي��س ب��ل��دي��ة مشغرة
ج��ورج ال��دب��س ،أك��د أن البلدية «راجعت
املعنيني ووزارة الصحة م���رارًا وت��ك��رارًا
الف��ت��ت��اح ه��ذا املستشفى ،وك���ان الجميع
يعيد أسباب التأخير إل��ى العجز املالي
وع�����دم ت���واف���ر أي ج��ه��ة م��ان��ح��ة ت��ج��ه��زه
ع��ل��ى ن��ف��ق��ت��ه��ا» .وأم����ل ال���دب���س أن تلحظ
الحكومة ال��ج��دي��دة «ح��اج��ة املنطقة إلى
الخدمات الصحية؛ فبسبب هذا النقص
ي��ف��ق��د أب���ن���اؤن���ا ح��ي��ات��ه��م ع���ل���ى ال��ط��ري��ق
الفاصلة بني بلداتهم وأقرب مستشفى».
ويختم بالقول« :الحل سهل ،إذ ال يوجد
بناء منذ  20سنة ،وتوجد كفاءات إدارية
وط���ب���ي���ة م����ن أب����ن����اء امل���ن���ط���ق���ة ،ف��ل��ي��ع��م��ل��وا
على توفير تجهيزات وم��ع��دات تدريجًا
وليفتتحوه».

يبعد أقرب
مستشفى عن مشغرة
 25كلم وعن بقية
القرى  45كلم

ّ
دياب يضع قرض البنك الدولي على سلم أولوياته
أكد وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب لبعثة البنك الدولي التي
زارته أمس ،أنه سيضع املشروع الجديد بني الوزراة والبنك الدولي في
أولوياته في مجلس الوزارء ،واعدًا بـ«العمل على إدراجه على جدول
األعمال في أقرب وقت ممكن» ،كما وعد دياب بـ«السعي إلى الحصول
على هبات من شأنها تعزيز التعليم املهني ،والتخفيف عن كاهل
الخزينة».
ولفت إلى «حاجة الوزارة إلى التعاون مع البنك الدولي في مجال التعليم
العالي ،وفي مجال تعميم تكنولوجيا املعلومات واإلفادة منهما،
وكذلك في التعليم املهني والتقني الذي يحتاج إلى عملية دعم وخطة
ّ
ملتخرجيه فرص
الستنهاضه ،ألنه قطاع غني بالطاقات ،وستكون
كبيرة في سوق العمل العربية والخارجية».
وكان دياب قد اجتمع أيضًا مع ممثلي رابطة معلمي االبتدائي الرسمي
في املحافظات ،وتحدث باسمهم كامل شيا ،الذي عرض له مشاكل
ّ
املعلمني العالقة «وهي أن سلسلة رواتبنا خرقت مرات عدة وآخرها
حصول زمالئنا في الثانوي على أربع درجات ونصف درجة .وقد
أقنعنا الوزير السابق بأحقية هذه الدرجات لنا» .واقترح دياب «تأليف
لجنة الستخالص السبل األفضل لحل املشاكل».

مباراة الدخول الى إعالم «اللبنانية»
أعلن عميد كلية اإلعالم والتوثيق في الجامعة اللبنانية د .جورج كالس
في بيان ّ
وزع أمس أن مباراة الدخول للطالب الجدد إلى الكلية عن العام
الدراسي  2011ـــــ  2012ستجري الثالثاء في  19تموز املقبل ،في مجمع
رفيق الحريري الجامعي الحدث في كليتي الحقوق والعلوم السياسية
ً
ابتداء من نهار االثنني
واإلدارية وإدارة األعمال .تقبل طلبات الترشيح
 20الجاري ،لغاية يوم الخميس  14تموز ضمنًا ،وذلك في فرعي الكلية:
األول في األونيسكو ،والثاني في الفنار يوميًا وضمن الدوام الرسمي.

رئيس «أطباء بال حدود» في سرايا النبطية
زار رئيس بعثة «أطباء بال حدود» غابي فورجيون ونائبته زينة
غنطوس ،السرايا الحكومية في النبطية ،والتقيا محافظ النبطية
القاضي محمود املولى .وقد جرى البحث في اإلعداد لورشة عمل
تثقيفية لفرز املرضى خالل الكوارث أو الحروب ،وتشمل املستشفيات
واملستوصفات الخاصة والحكومية.

«األميركية» تفتتح مركزًا لـ«الصحة النفسية»
احتفل أول من أمس في قاعة عصام فارس في الجامعة األميركية،
بافتتاح املركز العربي اإلقليمي للتدريب والبحوث والسياسات في
مجال الصحة النفسية .وعقد بعد االفتتاح اجتماع إقليمي يستمر
ّ
يومني ،يركز على مراجعة التصنيف الدولي لألمراض ،بالتعاون مع
منظمة الصحة العاملية.
ويشارك في االجتماع خبراء من لبنان وسوريا واألردن واإلمارات
العربية املتحدة والكويت ومصر واململكة العربية السعودية وتونس
واملغرب وفلسطني والعراق وقطر والبحرين وسلطنة عمان.
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