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مجتمع

مجتمع
ً
تحقيق بدءًا من عام  ،2013شهدت مرحلة الروضات في التعليم الرسمي إقباال غير مسبوق بعدم كان غيابها
وإدخال طرائق تعليم جديدة وتجهيز
سببًا أساسيًا في إعراض اللبنانيين عن المدرسة الرسمية .تطوير المناهج ّ
المدارس باللوجستيات الحديثة كلها لعبت دورًا في نجاح «التجربة» التي تشكل خطوة أولى على طريق تعزيز
التعليم الرسمي ،رغم أن هناك من يصف هذا النجاح بالـ«مؤقت» ،ويربطه باقبال الطالب السوريين ال اللبنانيين

تقرير

قضية صوفي مشلب

نحو أول حكم في خطأ طبي؟

ّ
الروضات في التعليم الرسمي :االنتعاش مؤقت؟
ارتفاع اإلقبال خطوة أولى على طريق تعزيز المدرسة الرسمية

فاتن الحاج
لـ ــم ت ـن ـش ــأ الـ ـ ــروضـ ـ ــات فـ ــي امل ـ ـ ــدارس
ّ
ال ــرس ـم ـي ــة إال ح ــديـ ـث ــا .غـ ـي ــاب ه ــذه
املـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـت ــأس ـي ـس ـي ــة ل ـش ـخ ـص ـيــة
ال ـت ـل ـم ـيــذ وت ـك ــوي ــن ه ــوي ـت ــه ال ــذات ـي ــة
واالج ـت ـمــاع ـيــة كـ ــان ،تــاري ـخ ـيــا ،أحــد
أسـبــاب اإلع ــراض عــن هــذه امل ــدارس.
م ـن ــذ عـ ــام  ،2013م ــع ت ـج ـه ـيــز نـحــو
 300روضـ ــة م ــن أص ــل  990مــدرســة
ف ــي مـخـتـلــف امل ـنــاطــق ب ـقــرض مـ ّـولــه
الـ ـبـ ـن ــك الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،ش ـ ـهـ ــدت روضـ ـ ــات
امل ــدارس الرسمية «نـهـضــة» تحتاج
«حتمًا إلى استكمال وتعميم» ،كما
يقول رئيس دائــرة التعليم الرسمي
ف ــي وزارة ال ـت ــرب ـي ــة هـ ـ ــادي زل ــزل ــي.
ب ــدأت ه ــذه «الـنـهـضــة» مــع املــراسـيــم
املتالحقة عــامــي  2012و 2014التي
ح ــددت ال ـس ـنــوات ال ــدراس ـي ــة ملرحلة
ال ــروض ــات ب ــ 3س ـنــوات ب ــدل سنتني،
ّ
وسن الدخول بـ  3سنوات (حتى 31
كــانــون الـثــانــي) بــدل  4س ـنــوات .قبل
ذلــك ،وعلى عكس التعليم الخاص،
كــان الطفل يــدخــل التعليم الرسمي
في سن الرابعة (حتى آخر حزيران)،
ويتابع سنتني دراسيتني ،باعتبار
أن السنة األولى سنة حضانة وغير
نظامية.

ّ
مناهج مطورة للروضات

ترافق ذلك مع إعــادة املركز التربوي
الـنـظــر ف ــي مـنــاهــج مــرحـلــة الــروضــة
ضمن مــا سمي ب ـ «املـنــاهــج املـطـ ّـورة
لـلــروضــات» الـتــي بــدأ تطبيقها عام
 .2013ه ــذه امل ـنــاهــج ت ــرك ــز ،بحسب
رئـيـســة امل ــرك ــز ن ــدى عــوي ـجــان ،على
اس ـت ـع ـمــال امل ـع ــرف ــة ال ـت ــي يكتسبها
التلميذ فــي املــدرســة فــي مــواقــف من
الـحـيــاة الـيــومـيــة ،وت ــرف ــده بـمـهــارات
ل ـ ــانـ ـ ـط ـ ــاق فـ ـ ــي مـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم
األساسي .وتعتمد على استراتيجية
ّ
تعلم ثالثة األبعاد :ماذا نعلم؟ كيف
ّ
ّ
ن ـع ــل ــم؟ مل ـ ــاذا ن ـع ــل ــم؟ وه ـ ــذه امل ـنــاهــج
أحــدثــت ،بحسب مــديــرة روضــة عمر
األنـســي الرسمية ،مــرفــت شميطلي،
ّ
ق ـف ــزة نــوع ـيــة .إذ ســل ـحــت املـعـلـمــات

بــأدوات توجيهية وبطاقات لقياس
أداء األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ،ولـ ـ ــم ت ـع ــد ال ــروض ــة
مرتبطة بمهارات املعلمة فحسب ،أي
حني تكون هذه املعلمة مبدعة تكون
الروضة مميزة ،وحني تكون ضعيفة
تكون الروضة كذلك.

راجانا حمية

( .)%18٫41وم ــع أن ه ـنــاك تــربــويــن
مـتــابـعــن ألحـ ــوال الـتـعـلـيــم الــرسـمــي
ّ
يـشـيــرون إلــى أن هــذه املــرحـلــة قابلة
لــإقـفــال بالكامل فــي مــا لــو غــادرهــا
ّ
التالمذة السوريون ،تؤكد شميطلي
أن اإلقبال على روضتها من التالمذة
اللبنانيني أساسًا ،وأن عدد التالمذة
ال ـســوريــن انـخـفــض مــن  100تلميذ
إلى  40هذا العام.

التربية باللعب
عام  ،2015استفادت الدولة اللبنانية
مــن م ـشــروع اإلن ـم ــاء ال ـتــربــوي  1و2
ّ
املمول بقرض من البنك الدولي ،في
تــرمـيــم ال ــروض ــات .شـمــل ذل ــك إنـشــاء
م ــاع ــب خ ــاص ــة ب ــاألط ـف ــال وم ــراف ــق
ص ـح ـي ــة م ــائـ ـم ــة وغـ ـ ـ ــرف م ـس ـت ـق ـلــة
لتنفيذ األنـشـطــة املـشـتــركــة ،إضــافــة
إلـ ــى تـجـهـيــز ال ـص ـف ــوف ب ــال ـط ــاوالت
وك ــراس ــي وك ــل م ــا يـحـتــاجــه الـطـفــل.
أمـ ــا ال ـع ــام ــة الـ ـف ــارق ــة ف ــي امل ـش ــروع
فكانت تــزويــد هــذه امل ــدارس بألعاب
ووسـ ــائـ ــل ت ــرب ــوي ــة ذات م ــواص ـف ــات
عــاملـيــة لـنــاحـيــة ال ـج ــودة والـسـهــولــة
ومتانة االستعمال والتنظيف ،وهي
كلفت مئات آالف الدوالرات ،ولم يكن
ما يماثلها في املكتبات اللبنانية أو
في املدارس الخاصة.
ال ت ـخ ـفــي مـ ـس ــؤول ــة ق ـس ــم ال ــروض ــة
فـ ــي م ــدي ــري ــة اإلرش ـ ـ ـ ــاد وال ـت ــوج ـي ــه،
س ـحــر األسـ ـم ــر ،االعـ ـت ــراض ــات الـتــي
واج ـه ــت ال ـت ـجــربــة ف ــي ب ــداي ــات ـه ــا ،ال
سـيـمــا م ــن ب ـعــض م ــدي ــري امل ـ ــدارس.
من أبــرز األسئلة التي كــان يطرحها
ه ـ ـ ــؤالء« :شـ ــو شـغـلـتـنــا ن ـلـ ّـع ـب ـهــم أو
ّ
نعلمهم ،أهلهم باعتينهم ليتعلموا
الحرف ويكتبوا» .لكن مع املتابعة،
ت ـح ـس ـنــت ،ب ـح ـســب األسـ ـم ــر ،الـبـيـئــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـص ـح ـي ــة ل ــأط ـف ــال،
وازداد اه ـت ـم ــام امل ــدي ــري ــن ووعـيـهــم
ل ـه ــذه امل ــرح ـل ــة ال ـح ـس ــاس ــة ال ـت ــي لــن
تـتـكــرر فــي رح ـلــة الـتـعـلـيــم النظامي
والـ ـ ـت ـ ــي يـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـ ـكـ ــون املـ ـك ــان
الحاضن الطالق الصغار في املراحل
الـتـعـلـيـمـيــة األخ ـ ــرى .ت ـقــول األس ـمــر:
«في ذهن البعض ،التعليم هو ورقة
وق ـ ـلـ ــم ،ف ـي ـم ــا م ـه ـم ـت ـنــا هـ ــي تـحـفـيــز
األط ـف ــال عـلــى االك ـت ـشــاف وإع ــداده ــم
للحياة .فعندما يلعبون يتحركون
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ويـخـطـطــون وي ـت ـصــرفــون ويـقـلــدون
األدوار ويمثلون ،ويطورون خيالهم،
وي ـ ـحـ ــاكـ ــون اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن ،وي ـل ـت ــزم ــون
بــال ـت ـع ـل ـي ـمــات ،وي ـخ ـت ـب ــرون ال ـح ـيــاة
الواقعية ،واألهــم أنهم يتعلمون بال
خوف من النتائج».

إثـ ــر ذل ـ ــك ،ع ـق ــدت وح ـ ــدة ال ــروض ــات
ل ـ ـقـ ــاءات ت ــدري ـب ـي ــة م ــع ك ــل مـعـلـمــات
هــذه املــدارس شرحت خاللها كيفية

البنك الدولي يقيس النتائج
م ــواكـ ـب ــة لـ ـه ــذا الـ ـعـ ـم ــل ،كـ ـ ــان ال ـب ـنــك
الــدولــي يـقــوم ،عبر خـبــرائــه ،بقياس
الجودة التعليمية في هذه املدارس.
وق ــد اخ ـت ــار عـيـنــة عـشــوائـيــة م ــن كل
املـ ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ( 68م ــدرس ــة،
م ـ ــن ض ـم ـن ـه ــا مـ ـ ـ ـ ــدارس ل ـ ــم ت ـح ـصــل
ع ـلــى ت ـج ـه ـيــزات م ــن أج ــل امل ـق ــارن ــة)،
وق ــد أظ ـه ــرت ال ـن ـتــائــج ال ـحــاجــة إلــى
استخدام هذه الوسائل بشكل جدي.

يخشى تربويون من
أن يكون االقبال على
الروضات الرسمية
مرتبطًا بالنزوح السوري

ف ــرز وتــوضـيــب واس ـت ـخــدام األلـعــاب
التربوية بانتظام .ثم جــرت لقاءات
مع مديري امل ــدارس عرضت خاللها
وثــائــق الــروضــات لشرح آلية العمل
وف ـ ــق م ـق ـي ــاس ال ـ ـجـ ــودة ال ـت ـع ـل ـم ـيــة.
بعد ذلــك ،أعــد البنك الــدولــي تقريره
للعام الدراسي املاضي 2018 - 2017
لتأتي النتائج إيجابية ومتقدمة في
مـعـظــم املـ ـ ــدارس ،م ــوض ــوع الـقـيــاس.
أمــا التحدي الكبير فهو عــدم فرملة
العمل واستكماله في العام الدراسي
ال ـحــالــي لـيـشـمــل ع ــددًا مـضــاعـفــا من
املــدارس بغية الحفاظ على النتائج
اإليـجــابـيــة املحققة ،مــع التطلع إلى
إح ـ ــراز ن ـتــائــج مـمــاثـلــة ف ــي املـ ــدارس
املنوي متابعتها ،على أن يتبني ما
إذا كــانــت ه ــذه املـ ــدارس املـجـهــزة قد

أصبح لديها عــدد أكثر مــن األطفال
مقارنة مع غيرها.

األعداد في ازدياد

ً
هل أدى هذا املشروع فعال إلى ازدياد
اإلق ـبــال على الــروضــات فــي التعليم
الرسمي؟
بعد االطالع على األرقام اإلحصائية
الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ــن امل ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـتـ ــربـ ــوي
ل ـل ـب ـحــوث ،ي ـت ـبـ ّـن أن نـسـبــة تــامــذة
الروضة في القطاع الرسمي ازدادت
في مقابل نسبة تالمذة القطاع العام
كـكــل .فـفــي ع ــام  2014ك ــان ال ـعــدد 47
ألفًا و 755تلميذًا من أصل  310آالف
و 140تلميذًا ( ،)%15.40وارتفع في
عــام  2017الــى  60ألفًا و 374تلميذًا
مـ ــن أص ـ ــل  327ألـ ـف ــا و 951ت ـل ـم ـي ـذًا

من العوائق األساسية التي واجهت
املـ ـش ــروع ق ـ ــرار وزارة ال ـتــرب ـيــة هــذا
ال ـع ــام ب ـعــدم تـشـعـيــب ال ـص ـفــوف ،ما
أدى الــى اكـتـظــاظ يــؤثــر على طرائق
تعليم أطفال هذه املرحلة .فقد وصل
عدد التالميذ في بعض القاعات إلى
 40تلميذًا ،فيما ينبغي أن يـتــراوح
العدد بني  15و 30كحد أقصى.
وكـ ـ ـ ــون ال ـ ـ ــروض ـ ـ ــات م ــرحـ ـل ــة ق ــائ ـم ــة
بذاتها لها خصائصها ومناهجها
وطــرائ ـق ـهــا امل ـم ـي ــزة ،ف ـه ــذا يـسـتـلــزم،
بـ ـحـ ـس ــب األس ـ ـ ـمـ ـ ــر ،ج ـ ـه ـ ــازًا ب ـش ــري ــا
متخصصًا ينظر إلى جميع األطفال
على أنهم قابلون للتعلم ،وبالتالي
يـ ـع ــامـ ـلـ ـه ــم بـ ــال ـ ـت ـ ـسـ ــاوي ويـ ـحـ ـت ــرم
ّ ّ
الفروق الفردية بينهم .إال أن الوزارة
لـ ـ ــم تـ ـلـ ـح ــظ أي تـ ــرت ـ ـيـ ــب ل ـت ــوظ ـي ــف
ح ـم ـلــة اخ ـت ـص ــاص ري ـ ــاض األط ـف ــال
أو ال ـط ـف ــول ــة املـ ـبـ ـك ــرة ،ال س ـي ـمــا مــن
متخرجي كلية التربية في الجامعة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ل ـت ـع ــزي ــز ه ـ ــذه امل ــرح ـل ــة.
ّ
وفــي الــواقــع ،ف ــإن  %54مــن معلمات
الروضات ّ
مثبتات في املالك ،وهؤالء
خ ـض ـعــن لـ ـ ـ ــدورات إع ـ ــدادي ـ ــة ام ـت ــدت
لسنتني في دور املعلمني واملعلمات
أو ف ـ ـ ــي كـ ـلـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة (ل ـح ـم ـل ــة
اإلجـ ـ ـ ـ ــازات) ش ـم ـلــت ك ــل م ــا يـخـتــص
بتعليم األطفال والتعامل معهم .أما
بقية املعلمات فهن متعاقدات وعلى
فترات متالحقة .كما ال تنجو مرحلة
ال ــروض ــات مــن املـنــاقــات السياسية
للمعلمني التي تستجيب للوثة امليل
إلـ ــى االس ـت ــرخ ــاء وع ـ ــدم االن ـتــاج ـيــة،
مرورًا بسياسة التعاقد التي ّ
خربت
التعليم الرسمي بمراحله كافة.

وجهة نظر

صفقة «ليسيه عبد القادر} :بداية مشروع خصخصة التعليم الرسمي؟
طالعتنا وسائل االعــام وتسريبات
رسمية عن صفقة تم االتـفــاق عليها
بــن وزارة التربية والتعليم العالي
وادارة «ليسيه عبد الـقــادر» (ب ــإدارة
«مــؤسـســة ال ـحــريــري» بــالـشــراكــة مع
السفارة الفرنسية) لنقل طــاب هذه
املدرسة الى مجمع تربوي رسمي في
منطقة زقاق البالط («مجمع الشيخ
سـعــد الـعـبــدالـلــه الـســالــم ال ـص ـبــاح»).
بـ ـه ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ،تـ ـك ــون ال ـ ـ ـ ــوزارة قــد
ق ـض ــت ن ـهــائ ـيــا ع ـل ــى مـ ـش ــروع كـبـيــر
ل ـطــاملــا ك ــان أب ـن ــاء ب ـي ــروت يـحـلـمــون
بــانـشــائــه .ف ـهــذا املـجـ ّـمــع املـنـجــز منذ
س ـنــوات ويـتـســع ملـئــات ال ـتــامــذة ،لم
تبادر الوزارة الى تعيني جهاز اداري
وتعليمي له الستقبال التالمذة ،ما

ّأدى ال ــى حــرمــان أهــالــي ب ـيــروت من
تسجيل أوالدهــم فى مدرسة حديثة
ّ
مجهزة بمتطلبات التدريس
البناء
ال ـض ــروري ــة ال ـتــي كــانــت ضـمــن دفـتــر
ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط ال ـ ـتـ ــي وضـ ـعـ ـتـ ـه ــا وزارة
التربية لتنفيذ هذا الصرح التربوي.
كانت االعذار الرسمية ،منذ سنوات،
ان امل ـب ـن ــى ي ـش ـكـ ّـو م ــن ث ـ ـغـ ــرات ،وان
املـ ـتـ ـعـ ـه ــد ل ـ ــم يـ ـن ــف ــذ ب ـ ـنـ ــود االت ـ ـفـ ــاق
املــوقــع ،إلــى جانب حجج اخــرى بات
واض ـح ــا أن ال ـه ــدف مـنـهــا كـ ــان عــدم
تـشـغـيــل ّامل ـج ـمــع .وق ــد بـ ــدأت أسـبــاب
ذلــك تتكشف حاليًا من خــال صفقة
تـقــديــم املـبـنــى الــرس ـمــي ال ــى الـقـطــاع
ال ـخ ــاص .ربـمــا ال يـعــرف الـبـعــض أن
ج ــزءًا مــن ه ــذا املـجـمــع يشغله معهد

ال ـع ـل ــوم ال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة
الـ ـت ــاب ــع ل ـل ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة مـنــذ
سـ ـن ــوات ،وك ــان ــت الـصـفـقــة ال ـجــديــدة
تـتـضـ ّـمــن ت ـقــديــم ك ــل م ـبــانــي املـجـمــع
ال ـ ــى «ال ـل ـي ـس ـي ــه» .ل ـك ــن رف ـ ــض إدارة
املعهد اخالء الجزء الذي يشغله ،دفع
ال ــى اقـتـصــار الـصـفـقــة عـلــى ج ــزء من
املجمع.
أمــام هــذه املعطيات والــوقــائــع ،ال بد
من تسجيل اآلتي:
ً
أوال ،ملا كانت وزارة التربية والتعليم
ال ـعــالــي امل ـس ــؤول ــة امل ـب ــاش ــرة ع ــن كل
م ــؤسـ ـس ــات ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ــرسـ ـم ــي فــي
ّ
لبنان وكــل مــا يتعلق بها (املناهج،
املعلمني ،التالمذة ،االبنية املدرسية،
ال ـت ـج ـه ـيــزات ،ال ـت ـحــديــث وال ـت ـطــويــر،

االع ــداد وال ـتــدريــب ،)...أليس االجــدى
بـهــذه الـ ــوزارة االسـتـفــادة مــن مجمع
م ــدرس ــي ح ــدي ــث ال ـب ـن ــاء الس ـت ـق ـبــال
طــاب مــدارس رسمية تشغل مباني
سكنية تفتقر ال ــى الـحــد االدن ــى من
ّ
مقومات البناء املــدرســي ،خصوصًا
في العاصمة بيروت؟
ثــان ـيــا ،ه ــل ب ــدأ م ـش ــروع خصخصة
املــدرســة الرسمية لتتم عملية كهذه
بــرعــايــة وزارة الـتــربـيــة ومــوافـقـتـهــا؟
واذا كــان الـجــواب عكس ذلــك ،فلماذا
ّ
املجمع
ال تبادر الوزارة الى استعادة
وتــأمــن الجهاز االداري والتعليمي
وت ــوفـ ـي ــر امل ـس ـت ـل ــزم ــات الـ ـض ــروري ــة
النـ ـط ــاق أعـ ـم ــال ال ـت ــدري ــس ف ـيــه مع
مطلع الـعــام الــدراســي 2020 - 2019

(ورهــان ـنــا عـلــى الــوزيــر اك ــرم شهيب
لتنفيذ هذا املشروع).
ث ــال ـث ــا ،أي ــن وزراء ب ـي ــروت ونــواب ـهــا
وم ـحــاف ـظ ـهــا ورئـ ـي ــس ب ـلــدي ـت ـهــا مــن
ه ــذه الـصـفـقــة ،وه ــم املــؤتـمـنــون على
املــؤس ـســات الــرسـمـيــة وف ــي مقدمها
املدرسة الرسمية ،ومطالبون بالعمل
ل ـتــوف ـيــر امل ـق ـع ــد الـ ــدراسـ ــي امل ـنــاســب
البـ ـن ــاء ال ـع ــاص ـم ــة .ه ـ ـ ــؤالء ،جـمـيـعــا،
مطالبون اليوم بوقف هــذه الصفقة
وامل ـ ـبـ ــادرة ال ــى اف ـت ـتــاح ه ــذا ال ـصــرح
ال ـت ــرب ــوي أمـ ــام أب ـن ــاء ب ـي ــروت مطلع
العام الــدراســي املقبل بالتنسيق مع
وزارة التربية.
راب ـعــا ،أيــن مــواقــف رواب ــط االســاتــذة
واملعلمني الرسميني من صفقة كهذه
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ت ـتــم ف ــي وض ــح ال ـن ـهــار وع ـلــى م ــرأى
ال ـج ـم ـيــع وم ـس ـم ـع ـه ــم؟ أال يـسـتـحــق
الـتـعـلـيــم الــرس ـمــي مـثــل ه ــذه االبـنـيــة
بــديــا عــن االبـنـيــة املـسـتــأجــرة والتي
ال تـتـمـتــع بمعظمها بــالـحــد االدن ــى
من املواصفات التربوية والتعليمية؟
وفــي هــذا املـجــال ،على الــروابــط كافة
اتخاذ املوقف الحاسم والجدي ملنع
تـمــريــر ه ـكــذا م ـش ــروع ،والـعـمــل على
االس ـت ـفــادة الفعلية مــن ه ــذا املجمع
لصالح أبناء الفئات الشعبية.
خ ــامـ ـس ــا ،دع ـ ـ ــوة ال ـ ـقـ ــوى وال ـه ـي ـئ ــات
وال ـج ـم ـع ـي ــات ك ــاف ــة ألخ ـ ــذ امل ـ ـبـ ــادرة
والـتـحــرك للحفاظ على هــذا املجمع
وتحمل مسؤولياتهم أمام ما يخطط
لعدم تمكني اصحاب الدخل املحدود

م ــن االلـ ـتـ ـح ــاق ب ــامل ــدرس ــة الــرس ـم ـيــة
وارغــامـهــم على التوجه الــى التعليم
الـخــاص ال ــذي يـنــوء اهــالــي التالمذة
من أعبائه وارتفاع أقساطه السنوية.
أوق ـ ـ ـفـ ـ ــوا ه ـ ـ ــذه الـ ـصـ ـفـ ـق ــة امل ـش ـب ــوه ــة
وح ّــاف ـظ ــوا ع ـلــى ال ـت ـع ـل ـيــم الــرس ـمــي،
ووفـ ـ ـ ــروا ل ـه ــذا ال ـت ـع ـل ـيــم م ــا يتطلبه
مــن مـقــومــات لتطويره وتمكينه من
لعب دوره املنافس الـجــدي للتعليم
الخاص .واألهــم :هل كان املسؤولون
وامل ــرجـ ـعـ ـي ــات ل ـي ـظ ـه ــروا م ـث ــل ه ــذه
االه ـت ـمــام ل ــو أن م ــدرس ــة رسـمـيــة أو
أك ـثــر ت ــواج ــه أزمـ ــة كــالـتــي تــواجـهـهــا
مدرسة خاصة؟ سؤال برسم الجميع.

النقابي محمد قاسم

أول مــن أم ــس ،خــرج ف ــوزي مشلب ،والــد
الطفلة صوفي ـ ـ التي انعطبت حياتها
بسبب خطأ طبي ّ
سبب لها ضررًا دماغيًا
وكلويًا ـ ـ مــن آخــر جلسة اسـتـجــواب مع
املدعى عليهما ،نقيب األطباء في بيروت
الدكتور ريمون الصايغ ورئيسة لجنة
التحقيقات فــي النقابة الــدكـتــورة كلود
س ـم ـعــان ،مـكـتـفـيــا بـخـبــر إح ــال ــة قــاضــي
التحقيق في جبل لبنان ساندرا املهتار
املـلــف إلــى النيابة العامة للمطالعة .لم
يكن في باله أن قــرارًا قضائيًا قد يصدر
ب ـعــد س ــاع ــات قـلـيـلــة ع ــن امل ـ ّـدع ــي ال ـعــام
االسـتـئـنــافــي فــي جـبــل لـبـنــان ،القاضية
غــادة عــون ،يطلب االدع ــاء على الصايغ
وس ـم ـعــان «ب ـج ــرم إع ـط ــاء ت ـقــاريــر طبية
كــاذبــة فــي مـلــف الطفلة صــوفــي مشلب،
سندًا إلى املادة  461عقوبات ( )...والتي
تصل عقوبتها إلى سنتني سجنًا».
ََ
نــفــس آخــر مــن «األم ــل بالقضاء» تنفسه
الوالد املفجوع بطفلته التي يعاين أملها
وهي تكبر كل يوم ،وإن كان «لن ّ
يعوض
لي ما فقدته صوفي» ،لكنه ـ ـ في ميزان
العدالة ـ ـ يعني الكثير له ،وخصوصًا أن
هــذه الشكوى «هــي أول شكوى مباشرة
ترفع ضد نقابة األطباء».
ان ـت ـه ــى «ال ـ ـشـ ــوط األول» م ــن ال ـش ـكــوى
ضد الصايغ وسمعان ،وعــاد امللف إلى
املهتار إلصدار قرارها الظني .استغرقت
هــذه الـجــولــة سـنــة وثـمــانـيــة أش ـهـ ٍـر ،كــان
خــال ـهــا م ـش ـلــب ي ـح ـضــر ال ـج ـل ـســات في
غـيــاب املــدعــى عليهما أو مــن يمثلهما.
مــع ذل ــك« ،انـتـصــر الـقـضــاء ل ــي» .مــن تلك
الشكوى ،بقي القرار االتهامي :إما الحكم
ب ــاإلدان ــة أو الـ ـب ــراءة .ي ـعــود مـشـلــب إلــى
جلسة االستجواب األخيرة أمام املهتار،
حيث «سمح لي بالحضور وطرح بعض
األس ـئ ـلــة ع ـلــى امل ــدع ــى ع ـل ـي ـه ـمــا» .يعيد

ط ــرح تـلــك األسـئـلــة ال ـتــي قــالـهــا عـشــرات
املـ ــرات ،وف ــي كــل م ــرة ك ــان يــريــد الـجــواب
نفسه بأنهم «أخطأوا بحق ابنتي» .من
جـمـلــة األس ـئ ـل ــة «سـ ـ ــؤال ل ـل ـصــايــغ حــول
التقرير الذي صدر وما إذا كان يتبناه أم
ال؟ لكنني لم أحصل على جــواب واضح
منه .أما سمعان ،فاعترفت بأنها هددت
أح ــد األط ـب ــاء ال ــذي رف ــض إع ـط ــاء إف ــادة
كــاذبــة بإحالته إلــى املجلس التأديبي».
آخ ــر األس ـئ ـلــة ال ـتــي وجـهـهــا مـشـلــب إلــى
ً
سمعان ،ولــم ينتظر منها جوابًا أصــا،
كان حول وظيفة املجلس التأديبي« :هل
هو للمحاسبة أم للتهديد ،وكيف يمكنك
تحويل طبيب رفض إعطاء تقرير كاذب
ً
إلى املجلس التأديبي بدال من أن تحيلي
من أخطأوا بحق ابنتي مع علمك بثبوت
الخطأ؟».
ل ـي ـســت ه ـ ــذه ال ـش ـك ــوى ال ــوحـ ـي ــدة ال ـتــي
رفعها مشلب في قضية ابنته .ثمة ثالث
ش ـكــاوى أخ ــرى ،منها واح ــدة لــم تمض
عليها أســابـيــع أم ــام النيابة الـعــامــة في

جـبــل لـبـنــان ضــد الطبيبة س ــان ــدرا ص.
ال ـت ــي «ق ــدم ــت ت ـقــري ـرًا ك ــاذب ــا ف ــي قضية
صــوفــي» .الشكوى الثانية ضد الطبيب
غـســان ح .بتهمة «إعـطــاء إف ــادة كــاذبــة».
والدعوى الثالثة ضد مستشفى القديس
ج ــاورج ـي ــوس وأرب ـع ــة أط ـب ــاء «أخ ـط ــأوا
مــع اب ـن ـتــي» ،وه ــي ال ـيــوم مـفـتــوحــة أمــام
القاضية املنفردة الجزائية في بيروت،
ضياء مشيمش.
 4دع ـ ــاوى أقــام ـهــا مـشـلــب خ ــال عــامــن
ونصف عام ،من أجل «تحقيق العدالة»،
فــي مـقــابــل  8ش ـكــاوى رف ـعــت فــي وجهه
«مل ـن ـع ــي مـ ــن م ـت ــاب ـع ــة ق ـض ـي ــة اب ـن ـت ــي».
عامان ونصف عــام ،يواجه مشلب فيها
وحيدًا في قضية هي األولى من نوعها،
«فيما لــو ثبت بالحكم النهائي الخطأ
الطبي» .وإذ يعمل من أجل الوصول إلى
هــذا الـحـكــم ،إال أنــه يـقــول بــ«أنـنــي أكلت
الـ ـض ــرب» ،فــال ـعــدالــة «م ــا رح تعوضلي
ب ـن ـت ــي» ،ل ـك ـنــه ي ـط ـمــح إل ـي ـه ــا «مـ ــن أج ــل
آخرين أتوا وقد يأتون بعد صوفي».

طلب االدعاء على نقيب األطباء بجرم إعطاء تقارير طبية كاذبة (أرشيف)

تقرير

ّ
الروحية سلبتها حضانة ولديها
المحكمة
دوللي «استأنفت» الحكم في الصرح البطريركي
ايلده الغصين
ّ
سجلت دوللي الخباز ،باعتصامها أمام
الصرح البطريركي في بكركي ،اعتراضًا
غير مسبوق على قرار املحكمة الروحية
ب ـن ــزع ح ـضــانــة ول ــدي ـه ــا م ـن ـهــا لـصــالــح
ّ
املارونية
الوالد .قرار املحكمة االبتدائية
امل ـ ّ
ـوح ــدة ف ــي ذوق مـصـبــح (كـ ـس ــروان)،
الـ ـص ــادر ف ــي  15ك ــان ــون ال ـثــانــي ،2019
ّ
وال ــذي تسلمته الـخـبــاز قبل أي ــام ،منح
الوالد «حق حراسة الولدين القاصرين»
(مــولــوديــن فــي  2004و .)2011كـمــا أقـ ّـر
«ث ـب ــوت ب ـط ــان ال ـ ـ ــزواج» (الـ ـط ــاق لــدى
ّ
املسيحية) بــداعــي عــدم قــدرة
الـطــوائــف
ّ
ال ـخ ـبــاز «ع ـلــى تـحــمــل واج ـب ــات الـ ــزواج
ّ
ّ
نفسية،
األساسية ألسباب ذات طبيعة
استنادًا إلى القانون  818الفقرة .»3
قرار املحكمة جاء بعد ثالث سنوات من
دعوى الطالق ،ووفق دوللي فإن الدعوى
«سارت بشكل سليم .وقبل عامني صدر
تقرير لطبيب نفسي لصالحي ،وبقي
امل ـل ــف ق ـي ــد ال ـ ـ ــدرس إلـ ــى ح ــن تـبـلـيـغــي
م ـ ّتــأخــرة ،أي قـبــل أيـ ــام ،بــأنـنــي خـســرت
حقي بحضانة ابنتي وابني» .األسباب
«ذات الـطـبـيـعــة الـنـفـسـيــة» ال ـتــي ذكــرهــا
القرار ،تعزوها الخباز إلى «تقرير صادر
ّ
نفسية لــم أره ــا ولــم أتعرف
عــن طبيبة
ع ـل ـي ـهــا ولـ ــم ت ـقــاب ـل ـنــي»! ق ـ ــرار املـحـكـمــة
ّ
االبتدائي ال يمكن تنفيذه إال ّبعد مرور
 15ي ــوم ــا ع ـلــى الـتـبـلـيــغ ،ي ـح ــق خــالـهــا
لـلـمـتـضـ ّـرر مــن ال ـق ــرار ،الـخـبــاز فــي هــذه
ال ـحــالــة ،بــاالسـتـئـنــاف وه ــو مــا سيقوم

االستئناف أمام
المحكمة الروحية
وصدور القرار فيه ً
يتطلبان وقتًا طويال

بــه محاميها ،إذ يـنـ ّـص قــانــون املحاكم
امل ــارون ـ ّـي ــة ع ـلــى أن «ي ــرف ــع االسـتـئـنــاف
إل ــى الـقــاضــي ال ــذي أص ــدر الـحـكــم خــال
ّ
 15يـ ً
ـومــا مــن تـبــلـغــه ،ويـسـ ّـجــل فــي ملف
ّ
ال ــدرج ــة ال ـتــي ص ــدر فـيـهــا .أم ــا مالحقة
االستئناف فترفع مباشرة إلى القاضي
األع ـل ــى ف ــي غ ـضــون ش ـهــر م ــن تـقــديـمــه،
ّ
االستئنافية
وتـسـ ّـجــل فــي قلم املحكمة
ّ
ية».
إذا كانت محل ّ
غير أن الخباز فضلت «االستئناف» أمام
البطريركي« ،منذ يوم الثلثاء»
الصرح
ً
ّ
كـمــا تـشـيــر ،راف ـضــة ت ـنــاول الـطـعــام «إال
ب ــوج ــود ولـ ـ ـ ّ
ـدي إل ـ ــى ج ــانـ ـب ــي» .ت ـح ـ ّـرك
ال ـخ ـبــاز ك ــان هــدفــه «مـ ّقــابـلــة الـبـطــريــرك
(بشارة الراعي) ،ليتدخل بشكل مباشر
إلنـ ـ ـص ـ ــاف ـ ــي ب ـ ـحـ ــق ح ـ ـضـ ــانـ ــة أوالدي،
خصوصًا أن االستئناف وصدور القرار
ً
فيه قد يتطلبان وقتًا طــويــا» .عــدد من
امل ـط ــارن ــة وال ـك ـه ـنــة ف ــي ال ـص ــرح الـتـقــوا

ّ
وتحدثوا إليها ،لكنها لم تقابل
الخباز
البطريرك الراعي حتى ليل أمس ،بعدما
وج ـه ــت إل ـي ــه رس ــال ــة م ـك ـتــوبــة ،وتـلـفــت
إل ــى أن ـهــا «تــريــد مـنــه أن يـشـطــب ال ـقــرار
ّ
املارونية
بنفسه» .املشرف على املحاكم
النائب البطريركي املطران حنا علوان،
الـتـقــى الـخـبــاز أم ــام ال ـصــرح وأك ــد أنها
«حضرت مساء األربعاء وغــادرت مساء
الـ ـي ــوم (أمـ ـ ـ ــس)» ،الف ـت ــا ف ــي ح ــدي ــث إلــى
«األخـ ـب ــار» إل ــى أن «ال ـطــري ـقــة الــوحـيــدة
لــاع ـتــراض هــي الـلـجــوء إل ــى استئناف
الحكم االبتدائي ،لكن دوللي ّ
أصرت على
أن ّ
يغير البطريرك الراعي الحكم بنفسه
وه ــو مــا لـيــس ب ـم ـقــدوره وف ــق الـقــانــون،
ً
وح ـت ــى ل ــو أقـ ـ ّـر أم ـ ـرًا م ـمــاثــا ف ــا يمكن
تنفيذه» .يستطرد علوان بالقول «جميع
امل ـح ــاك ــم ت ـك ـفــل االس ـت ـئ ـن ــاف والـتـمـيـيــز
وك ــل مــن يشعر بــالـظـلــم عليه أن يسير
بالخطوات القانونية وهذا من مصلحة
دولـ ـل ــي ل ـت ـبــرهــن إن ك ــان ــت م ـظ ـلــومــة».
ّ
ّ
املسيحية
الروحية
وعــن وضــع املحاكم
ّ
واالتـ ـه ــام ــات ال ـت ــي ت ـت ـلــقــاهــا بــالـفـســاد
يجيب علوان «الفساد موجود
والرشى،
ّ
أيـنـمــا ك ــان ،لـكــنــه لـيــس كـمــا ي ـصـ ّـور في
اإلعالم ،وبابي مفتوح للشكاوى».
كـ ـ ــان عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـنـ ـس ــاء تـ ــداعـ ــى أمـ ــس،
ّ
للتجمع في بكركي دعمًا للخباز ورفضًا
لقرار املحكمة «املجحف بحقها كونها أم
مشهود لها بتربية طفليها واالهتمام
ّ
جامعية وال يمكن
بهما ،وهــي أسـتــاذة
اتهامها بعدم القدرة على تربية طفليها
ّ
نفسية» بحسب قريبتها.
ألسباب

