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مفكرة

قضية في صيدا« ،جزيرة» تدعى مستشفى صيدا الحكومي ،ال من يحاسبها وال من يراقبها وال من «يفتشها».
ّ
«يطب» المفتشون عليها ،تغلي ركوة القهوة سريعا ،فيرتشفونها ويخرجون
وعندما

مستشفى صيدا الحكومي «سايب»
بال رقيب وال حسيب ...وال وزير!
رلى ابراهيم
في  31تموز املاضي ،نشرت «األخبار»
«مستشفى صيدا
تحقيقًا بـعـنــوان
ّ
صـنــدوق مفخوت» ،فند التجاوزات
في املستشفى الحكومي ،تحت سمع
وزي ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة غـ ـس ــان حــاص ـبــانــي
وبصره وبموافقة منه ،وغــض نظر
من التفتيش املركزي والنيابة العامة
املالية .شهران ّ
مرا من دون أن يحصل
أي تغيير ،ســوى تراجع حاصباني
عـ ـ ــن املـ ـ ــواف ـ ـ ـقـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى كـ ـ ـت ـ ــاب ادارة
املـسـتـشـفــى بتكليف ق .ت .بــرئــاســة
قسم املحاسبة وأ .بّ .برئاسة القسم
االداري .وكان الوزير وقع في  10أيار
امل ــاض ــي ال ـك ـتــاب رق ــم 12030/1/18
القاضي بتعيينهما خالفًا للقانون
ألنـهـمــا يـعـمــان بـمــوجــب عـقــد شــراء
للخدمات ،فيما يفترض أن يجتازا
امتحانات مجلس الخدمة املدنية.
م ــدي ــر امل ـس ـت ـش ـفــى أحـ ـم ــد ال ـص ـمــدي
ت ـب ـلــغ قـ ـ ــرار الـ ــرجـ ــوع عـ ــن الـتـكـلـيــف
ّ
وأك ـ ــد لـ ــ«األخـ ـب ــار» أنـهـمــا ل ــم يـعــودا
يشغالن منصبيهما .لكن موظفني
ف ـ ـ ــي املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى يـ ـ ـق ـ ــول ـ ــون ع ـك ــس
ذلـ ـ ــك ،وي ـ ــؤك ـ ــدون أن ال ــرجـ ـل ــن ،إل ــى
م ــا ق ـبــل ي ــوم ــن ،كــانــا ي ـش ــارك ــان في
اجتماعات مجلس االدارة ويــزاوالن
عـمـلـهـمــا ك ــامل ـع ـت ــاد .وت ـب ـ ّقــى الـكـلـمــة
الفصل للتفتيش الذي كثف زياراته
ل ـل ـم ـس ـت ـش ـفــى ،م ـن ــذ ن ـش ــر الـتـحـقـيــق
املـ ــذكـ ــور أع ـ ـ ــاه ،ول ـك ــن م ــن دون أي
ن ـت ـي ـج ــة ظ ـ ــاه ـ ــرة وم ـ ـ ــن دون وق ــف
امل ـخــال ـفــات .وق ــد حــاولــت «األخ ـب ــار»
التواصل مع رئيس دائــرة التفتيش
املركزي القاضي جورج عطية ،اال أنه
رفض االجابة.
الى ذلك ،ورغم أن املادة  8من املرسوم
 5559تمنع املدير العام للمستشفى،
ال يزال املدير ـ ـ ـ يشغل أيضا منصب

رئـ ـي ــس م ـج ـلــس االدارة ـ ـ ـ ـ ـ ي ـم ــارس
مهنته الطبية بــراحــة تــامــة .هــذا ما
تؤكده غالبية املوظفني ،وما تظهره
السجالت املالية التي تبني ارتفاعًا
في إي ــرادات الصمدي من  85مليون
ليرة عــام ( 2014كــان يشغل منصب
فقط) إلى  133مليونًا
طبيب معالج
ُ
ع ــام  2017عـنــدمــا أوجـ ــد لــه منصب
«رئـيــس لجنة إداري ــة» قبل أن َّ
يعي
م ــدي ـرًا لـلـمـسـتـشـفــى .ال ـص ـمــدي نفى
ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» م ــزاول ـت ــه مـهـنــة الـطــب
داخـ ــل املـسـتـشـفــى س ــوى ف ــي ح ــاالت
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ال ي ـم ـك ــن م ـعــال ـج ـت ـهــا
خارجًا كمرضى االونروا على سبيل

مدير المستشفى:
فساد بمليون
ليرة أو مخالفة
موظف أو طبيب
هي أمور صغيرة!

املـ ـ ـث ـ ــال .وه ـ ــو مـ ــا يـ ـق ــود ال ـ ــى سـ ــؤال
آخ ــر :هــل ال ـ ـ  133مـلـيــونــا ع ــام 2017
والفواتير التي تلتها العام الجاري
ه ــي ق ـي ـمــة ف ــات ــورة م ـعــال ـجــة ه ــؤالء
املرضى بما فيها فصل االتعاب التي
ي ـت ـقــاضــاهــا م ــن ال ـ ـ ــوزارة وبـمــوافـقــة
مـ ــن وزيـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة؟ سـ ـ ـ ــؤال أي ـض ــا
برسم التفتيش املركزي الذي يرسل
مفتشني الى املستشفى لشرب قهوة
والعودة الى مكاتبهم.
فـ ـ ــي «جـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــرة» م ـس ـت ـش ـف ــى ص ـي ــدا
الحكومي ،أيضًا ،حديث عن فواتير
لـ ـلـ ـم ــرض ــى يـ ــدرج ـ ـهـ ــا أح ـ ـ ــد أعـ ـض ــاء
الـلـجـنــة اإلداري ـ ـ ــة ،ال ــدك ـت ــور أ.م ،.في

حسابه الخاص ،ما ّ
سبب عجزًا في
إيــرادات املستشفى .مدير املستشفى
قـ ـ ــال ل ـ ـ ـ «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» إن «امل ـ ــوض ـ ــوع
ق ــدي ــم وق ـ ــد ح ـق ـق ـنــا فـ ـي ــه ،وتـ ـب ــن أن
هـنــاك فــواتـيــر بمرضى عالجهم أ.م.
لكنها ال تحمل ام ـض ــاءه وبــالـتــالــي
ل ــم يـ ـس ــدده ــا ،وال ـغ ـل ـط ــة ه ـن ــا غـلـطــة
املـحــاســب .أمــا الفواتير الـتــي تحمل
امـ ـ ـض ـ ــاءه فـ ـق ــد س ـ ـ ــددت ب ــالـ ـك ــام ــل»،
مــن دون أن يـشـيــر ال ــى مــا إذا جــرت
محاسبة املـحــاســب .وفــي مــا يتعلق
بــرئ ـي ـســة ق ـس ــم ال ـص ـح ــة ف ــي س ــراي ــا
ص ـيــدا الـحـكــومـيــة ر .ع .ال ـتــي تـقــوم
بأعمال طبية في املستشفى كطبيبة

من اعتصامات موظفي مستشفى صيدا الحكومي (الوكالة الوطنية لإلعالم)

بنج يومي الثالثاء والخميس خالل
ســاعــات دوام ـهــا الــرسـمــي ،فـقــد نفى
الصمدي ذلك مشيرا الى أنها تقصد
املـسـتـشـفــى «ب ـعــد الـســاعــة الـثــالـثــة...
والتفتيش على علم باألمر».
ّ
ي ــؤك ــد ال ـص ـمــدي أن ــه ع ـنــدمــا اسـتـلــم
املستشفى كــان يعاني عجزًا قيمته
ّ
 18مـلـيــار ل ـيــرة وت ـمــكــن م ــن خفضه
بنحو  500مليون ليرة .ويقول« :لو
في فساد كان زاد الدين .لكن اذا في
فساد بمليون ليرة أو موظف مخالف
أو حكيم عــم يشتغل ...فهيدي امــور
زغـيــرة .األه ــم ان الـفـســاد الـقــديــم كله
انـمـحــى وع ــم يـتـظـبــط» .وع ــن مسألة
ش ــراء طــوابــع بقيمة  4مــايــن ليرة
عبر سند صرف فيما ايصال القبض
ّ
مليوني ليرة فقط ،يقول
يشير الــى
الـصـمــدي إن «مشكلة الـطــوابــع أننا
نبتاعها من املكتبة من دون ايصال،
ولكننا نعمد الى تصويرها ونملك
ف ـي ـه ــا ف ــواتـ ـي ــر وأرقـ ـ ـ ـ ــام ت ـس ـل ـس ـل ـيــة.
وال ـفــروقــات الـتــي تـحــدث هــي عـبــارة
عن اشكالية بني املحاسب والشاري،
ّ
وي ـف ـتــرض بـهـمــا ال ــوص ــول ال ــى حــل
بشأنها»!
وس ـ ـ ـبـ ـ ــق أن وض ـ ـ ـعـ ـ ــت «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار»
ه ــذه امل ـخــال ـفــات وغ ـيــرهــا ف ــي عـهــدة
التفتيش املــركــزي والـنـيــابــة العامة
املــال ـيــة ووزارة ال ـص ـحــة ال ـتــي خــرج
مـ ـف ــوضـ ـه ــا الـ ـحـ ـك ــوم ــي امل ـ ـع ـ ـ ّـن فــي
املـسـتـشـفــى ال ــى ال ـت ـقــاعــد (عـ ـ ّـن ملــدة
 3اشـ ـ ـه ـ ــر خ ـ ــاف ـ ــا ل ـ ـل ـ ـقـ ــانـ ــون الـ ـ ــذي
يـفــرض تعيينه مل ــدة  3س ـنــوات مما
أدى ال ــى ش ـغــور ف ــي املـنـصــب الـيــوم
وغياب الرقابة عن مجلس االدارة).
املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم «س ـ ـ ــاي ـ ـ ــب» بــا
حسيب وال رق ـيــب ،وتـقــريــر املفتشة
املــال ـيــة ســام ـيــة ضــاهــر الـ ــذي أعــدتــه
قبل نحو عــام ال زال يقبع في أدراج
التفتيش لسبب ال يعرفه أحد!

تقرير

ّ
كلفة عالج األورام الخبيثة تتصاعد :فتش عن مافيا األدوية
راجانا حمية
في آخر «إصداراته» عام ّ ،2015
سجل
ال ـت ـق ــري ــر ال ـس ـن ــوي ل ـل ـس ـجــل الــوط ـنــي
للسرطان ّنحو  13ألف إصابة باملرض.
بعدها ،توقف اإلصــدار الرسمي ،لكن
ذل ــك ل ــم يـمـنــع األرقـ ـ ــام م ــن الـتـصــاعــد.
بني  2012واألشهر التسعة األولى من
الـعــام الـجــاري ،ســاق السرطان أعــدادًا
جــديــدة تخطت عتبة الـخـمـســة آالف،
تقرير صادر عن الوكالة
استنادًا إلى
ٍ
السرطانّ ،
تحدث عن
الدولية ألبحاث
تسجيل لـبـنــان  17ألـفــا و 294إصــابــة
بالسرطان حتى أيلول املاضي.
أرقـ ــام املـصــابــن لـيـســت وحــدهــا التي
تسير تـصــاعــديــا ،بــل أيـضــا تلك التي
ت ـت ـع ـلــق ب ـت ـكــال ـيــف ال ـ ـعـ ــاج .وه ـ ــو مــا
تـشـيــر ال ـيــه آخ ــر نـسـخــة م ــن ال ــدراس ــة
التي قامت بها وزارة الصحة العامة
حول «كلفة أدوية السرطان في لبنان
بني  2014و( »2016وهي التي تقدمها
الوزارة مجانًا ملن ليس لديهم تغطية
صحية رسمية) وتلك التي قامت بها

الـ ــوزارة عــن الـفـتــرة املـمـتــدة بــن 2008
و.2013
ف ـع ـل ــى م ـ ــدى عـ ـش ــر س ـ ـن ـ ــوات ،ارتـ ـف ــع
م ـت ـ ّ
ـوس ــط ك ـل ـفــة الـ ـ ـ ــدواء ل ـكــل مــريــض،
س ـنــويــا ،ف ــي ك ــل أن ـ ــواع ال ـس ــرط ــان من
 4863دوالرًا في  2008إلى  8400دوالر
عام .2017
بني  2014و ،2016أنفقت وزارة الصحة
الـعــامــة نـحــو  140مـلـيــون دوالر على
أدوية السرطان ،مع تسجيل زيادة في
اإلنفاق بنسبة  .%27وهي نسبة تفوق
م ــا ك ــان ــت ع ـل ـيــه خ ـ ــال س ــت س ـن ــوات
سابقة (بني  2008و ،)2013حيث كان
اإلن ـفــاق عـلــى أدوي ــة الـســرطــان يـقــارب
 174مليون دوالر.
وفي التفسيرات التي يوردها التقرير،
يـمـكــن ال ـحــديــث ع ــن خــاصــة بـشـقــن:
ّ
ـواع جديدة
األول ــى تتعلق بــدخــول أن ـ ٍ
مـ ــن الـ ـع ــاج ــات امل ـن ــاع ـي ــة وامل ـ ـحـ ــددة
الهدف ( ،)targetedوهي التي ساهمت
بزيادة الكلفة ،وثانيها يتحدث ـ ـ وإن
بطريقة لطيفة ـ ـ عــن إمـســاك شركات
ّ
األدوي ـ ـ ــة بــرقــاب ـنــا ف ــي ال ـش ــق املـتـعــلــق

بين ّ 2008و2014
ارتفع متوسط كلفة
الدواء لكل مريض
سنويًا من  4863إلى
 8400دوالر

ب ـت ـس ـع ـيــر ت ـل ــك األدويـ ـ ـ ـ ــة وه ــاج ـس ـه ــا
ال ــدائ ــم لــرب ـط ـنــا ب ـكــل م ــا تـ ـص ــدره من
ج ــدي ــد ،ول ــو ل ــم يـحـمــل ج ــدي ـدًا ســوى
بـعــض املـحـ ّـسـنــات الـجــانـبـيــة وتغيير
أغ ـل ـف ــة األدويـ ـ ـ ــة « .”emballageوف ــي
آخ ــر األسـ ـب ــاب ،ي ـت ـحــدث ال ـت ـقــريــر عن
ّ
توصيات تتعلق بسعي وزارة الصحة

لخفض تلك الـفــاتــورة ،خصوصًا في
الشق املتعلق بأسعار أدوية الشركات
وأخـ ــرى ت ـت ـحـ ّـدث ع ــن تـطـبـيــق الـعــاج
التخفيفي.
ّ
لكن ،هناك شقًا خارج التقرير ،يتعلق
بما يسمى «بــروتــوكــول عــاج األورام
ّ
الخبيثة» ال ــذي تـشــكــل بـمــوجــب قــرار
صــادر عن «الصحة» عــام  .2009فهذا
الـبــروتــوكــول يـفـتــرض أنــه يـهــدف إلــى
«ت ــرش ـي ــد اس ـت ـخ ــدام ال ـ ـ ــدواء واملـ ـ ــوارد
املتاحة بما ال يتعارض مــع مصلحة
املــريــض وينعكس إيـجــابــا عـلــى كلفة
عــاجــه» .وه ــذا يعني أمــريــن :أولهما
مـ ـت ــابـ ـع ــة املـ ـ ــريـ ـ ــض فـ ـ ــي كـ ـ ــل مـ ــراحـ ــل
ـاج مـحـ ّـددة
عــاجــه .أي رس ــم خـطــة ع ـ ٍ
زم ـن ـيــا وم ــراق ـب ــة امل ــري ــض خــال ـهــا ما
إذا كـ ــان ي ـس ـت ـج ـيــب أم ال .ف ـف ــي ح ــال
ع ــدم اإلس ـت ـجــابــة ل ـل ـعــاجــات ،يصبح
من الضروري التوجه صوب خيارات
أخ ــرى ،منها خيار الـعــاج التخفيفي
(أي تسكني اآلالم) .هذه وحدها تسهم
فـ ــي ت ـخ ـف ـيــف اإلن ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى األدوي ـ ـ ــة
إل ـ ــى حـ ـ ــدود ال ـن ـص ــف ،ب ـح ـســب وزي ــر

الصحة السابق ،الدكتور محمد جواد
خ ـل ـي ـفــة .وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،ي ـت ـحـ ّـدث
خليفة عن تجارب دول متقدمة يعمل
أطباؤها على «وقــف عالجات األورام
امل ـس ـت ـع ـص ـي ــة قـ ـب ــل  7أش ـ ـهـ ــر وح ـت ــى
ع ــام م ــن وف ـ ــاة املـ ـص ــاب ،إذا ث ـبــت في
امل ــراقـ ـب ــة أنـ ــه ال يـسـتـجـيــب ل ـل ـع ــاج».
ل ـكــن ،م ــا يـحـصــل ف ــي ل ـب ـنــان أن عــاج
امل ـ ــرض يـسـتـمــر ح ـتــى الـ ــوفـ ــاة .وه ــذه
م ـس ــؤول ـي ــة ت ـق ــع ع ـل ــى ع ــات ــق أط ـ ــراف
عدة ،منها املريض الذي تبقى عائلته
مـتـشـبـثــة ب ـعــاجــه ح ـتــى آخـ ــر لـحـظــة
م ــن ح ـي ــات ــه ،وم ـن ـهــا ال ـط ـب ـيــب .وه ـنــا،
ّ
يتحدث خليفة عن أطباء يكملون في
ال ـع ــاج ،حـتــى مــع س ــوء نــوعـيــة حياة
املريض «»QUALITY OF LIFEوعــدم
اسـتـجــابـتــه لـلـعــاج .وه ــذا ج ــزء كبير
ّ
مــن املـســؤولـيــة .ثمة جــزء آخــر يتعلق
بـمــافـيــا شــركــات األدويـ ــة الـتــي تمسك
ب ــرق ـ ّـاب امل ــرض ــى بـ ــأدويـ ــة ال ـس ــرط ــان.
وب ـغــض الـنـظــر عــن بـعــض الـعــاجــات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ت ـث ـب ــت ف ـع ــال ـي ــة فــي
مواجهة املرض ،إال أنه يمكن الحديث
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نواب ّ
األمة
يكلفونها 40
مليون دوالر!

 39مليون دوالر سنويًا يدفعها اللبنانيون لـ  701من النواب الحاليني والسابقني واملتوفني منهم .وبحسب «الدولية للمعلومات» تصل كلفة النواب
ّ
النواب الحاليني الى  18مليون دوالر ،وكلفة النواب السابقني األحياء ( 210نواب) وعائالت النواب السابقني املتوفني ( )363الى  21مليون دوالر.
وينص القانون رقم  717لعام  1998على دفع  8.5مليون ليرة شهريًا للنائب ،تضاف إليها «مساعدة اجتماعية» من صندوق تعاضد مجلس النواب
ّ
(ممول من نفقات املوازنة) بقيمة  2.7مليون ليرة ،كما تضاف إليها كلفة االستشفاء .فيما يمنح القانون رقم  25لعام  1974النواب السابقني ممن
أمضوا دورة واحدة  55في املئة من مخصصات وتعويضات النائب في الخدمة ،والنائب السابق لدورتني ما يوازي  65في املئة ،و 75في املئة منها
ّ
لكل نائب سابق أمضى ثالث دورات أو أكثر .واملخصصات نفسها تمنح في حال وفاة النائب لعائلته ،إذ يعتبر كأنه أمضى ثالث دورات ّ
نيابية.
(تصوير هيثم املوسوي)

مفوضية الالجئين ّ
تلوث الليطاني
وجهت املصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابًا
إل ــى املـفــوضـيــة الـســامـيــة ل ـش ــؤون الــاج ـئــن في
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة حـ ــول ال ـت ـل ــوث ال ـ ــذي يـسـبـبــه 33
تـجـمـعــا لـلـنــازحــن ال ـس ــوري ــن ،ت ـشــرف عليهما
املنظمة ،وتقع عند ضفاف الليطاني ورواف ــده.
وب ـح ـس ــب املـ ـس ــح الـ ـ ــذي أج ــرت ــه امل ـص ـل ـح ــة« ،ل ــم
تتخذ املفوضية أية إجــراءات وقائية أو صحية
فـ ــي ت ـل ــك ال ـت ـج ـم ـع ــات الـ ـت ــي ص ــرف ــت ن ـفــايــات ـهــا
السائلة والصلبة نحو مجرى النهر في حوضه

األعـ ـل ــى» .أم ــا ف ــي ال ـح ــوض األدن ـ ــى ،فـقــد حملت
املـصـلـحــة املـفــوضـيــة املـســؤولـيــة عــن «األوضـ ــاع
التي آلت إليها نوعية املياه نتيجة تحويل مياه
الـصــرف الصحي لبعض املـبــانــي الـتــي يقطنها
ال ـنــازحــون ،ال سيما فــي بـلــدة الـبـيـســاريــة حيث
يصب الـصــرف الصحي لحوالي ألــف عائلة في
قناة ري مشروع ري القاسمية مباشرة» .املسح
أظهر بأن املفوضية التي تمنح مساعدات عينية
ومالية وصحية ال تمنحهم «أي دعــم لتحسني

أوضــاع ـهــم الـبـيـئـيــة وملـعــالـجــة مـشــاكــل صرفهم
الصحي» .وتوقف الكتاب عند املتعهدين الذين
تـكـلـفـهــم امل ـفــوض ـيــة إف ـ ــراغ امل ـي ــاه امل ـب ـتــذلــة الـتــي
تجمع فــي خــزانــات ضـمــن الـتـجـمـعــات ،إذ يلجأ
هؤالء الى إفراغ الصهاريج في النهر مباشرة أو
في حوضه .وطالبت املصلحة املفوضية بوجوب
اإلس ــراع بمعالجة «األوضـ ــاع ال ـشــاذة وتكييف
بــرامــج حماية الـنــازحــن على ضــوء مقتضيات
حماية الليطاني واملوارد املائية».

ذوو الصعوبات :التعلم بمحاكاة استجابة الدماغ
هنا عن استراتيجية الشركات الكبرى
في اإلبتكار الدائم ألدويــة جديدة مع
نـحـسـيـنــات طـفـيـفــة ،ح ــامل ــا تستشعر
ب ـخ ـط ــر أدويـ ـ ـ ــة «ال ـج ـي ـن ـي ــري ــك» .ه ــذه
«التحسينات» تزيد إلــى ال ــدواء كلفة
إضــاف ـيــة تـحـتـســب بـ ــآالف الـ ـ ــدوالرات.
وهـ ــي ،ع ـلــى ك ــل حـ ــال ،خ ــدع ــة تنطلي
على الشارين الذين «ال يملكون جرأة
ال ـ ـقـ ــرار لـ ـش ــراء أدوي ـ ـ ــة ال ـج ـي ـن ـيــريــك».
وهـ ـ ــذا م ــا ي ـف ـتــح الـ ـب ــاب واسـ ـع ــا أم ــام
ق ـض ـيــة ال ـ ـ ـ ــدواء «ال ـج ـي ـن ـي ــري ــك» لـيــس
ف ـقــط ف ــي أدوي ـ ــة األورام املستعصية
وإنـ ـم ــا م ـع ـظــم األدوي ـ ـ ـ ــة .وهـ ـن ــاك شــق
ّ
أخير يتعلق ب ــوزارة الصحة نفسها،
ّ
وت ـح ــدي ـدًا ت ـلــك ال ـت ــي ت ـت ـعــلــق بلجنة
املوافقة على األدوي ــة ،فمن الضروري
العمل على تطوير عمل تلك اللجنة،
واملـطـلــوب منها ليس توقيع األوراق
وإن ـ ـمـ ــا اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض سـ ـج ــل امل ــري ــض
لتقدير الحاجة إلى العالج من عدمه.
لكن ،أين يحدث ذلــك؟ األكيد أنه ليس
في «الصحة» وال عند أي من الجهات
الضامنة.

فتح املؤتمر السنوي للمركز اللبناني للتعليم
املـخـتــص «ك ـل ـيــس» ،أمـ ــس ،ن ــاف ــذة ج ــدي ــدة على
ت ـطــويــر ال ـ ـقـ ــدرات امل ـعــرف ـيــة ل ـ ــذوي ال ـص ـعــوبــات
التعلمية ،من خالل فهم كيفية استجابة الدماغ
في أثناء التعلم ،واستثمار األبحاث املتقدمة في
علم النفس وعلم األعصاب ذات الصلة.
امل ــؤتـ ـم ــر اسـ ـتـ ـض ــاف ع ــال ــم ال ـن ـف ــس ال ـف ــرن ـس ــي،
أوليفييه هوديه ،للحديث عن دراسته التجريبية
ّ
في هذا املجال ،على خلفية أنه «ليس هناك طفل
غـيــر طـبـيـعــي ،إن ـمــا كــل طـفــل أو بــالــغ يستخدم
مسارًا عصبيًا مختلفًا للتعلم ،ويمكن بواسطة
مجموعة تمارين وتدريبات واختبارات يجريها
امل ـع ـل ـمــون ف ــي امل ــدرس ــة أو امل ـخ ـت ـبــر ،م ـســاعــدة
جميع األطـفــال ال سيما ذوي الصعوبات على
ضبط الـجــواب التلقائي األس ــرع الــذي يوقعهم
فــي الـخـطــأ ،وت ــرك الــدمــاغ يفكر ويـنـ ّـمــي جــوابــا
منطقيًا ،وه ــذا يمكن أن يتم مــن خــال الـقــراءة
والكتابة والرياضيات والتطوير الذهني».
اوليفييه دعا املعلمني في لبنان إلى االنضمام
إلى املنصة االلكترونية  LEA.FRلالطالع على
النظرية التي طــورهــا فــي مختبره ،والتقنيات

التربوية والنفسية املعتمدة ال سيما تصوير
الــرنــن املغناطيسي  RMIوالـتـمــاريــن الخاصة
بـتـنـمـيــة ال ــدم ــاغ ،ل ـت ـبــادل ال ـخ ـبــرات وال ـت ـجــارب
مــع فــريــق العمل الـتــربــوي النفسي فــي املختبر
الفرنسي.
املؤتمر سنح أيـضــا لألطفال ذوي الصعوبات
بتقديم لوحات راقصة هي ثمرة ورشــات عمل
ت ـن ــدرج ض ـمــن ب ــرن ــام ــج «ال ــرق ــص م ــع كـلـيــس»،
الــذي أطلق العام املاضي ،بالتعاون بني كليس
واملعهد الوطني للرقص في نيويورك ويسعى
إل ـ ــى إدخـ ـ ـ ــال الـ ــرقـ ــص إل ـ ــى امل ـ ـ ـ ــدارس الــرس ـم ـيــة
والخاصة ومساعدة ذوي الصعوبات التعلمية
املـ ـح ــددة ع ـلــى ب ـن ــاء ال ـث ـقــة بــال ـن ـفــس وب ــاآلخ ــر،
والتعلم بطرق مختلفة.
ّ
يجدر التذكير بأن هناك هوة شاسعة بني هذه
الـتـجــارب اآلنـيــة واملــرحـلـيــة والـفــرديــة لـعــدد من
الجمعيات واملنظمات والسياسة العامة للدولة
التي ارتضت بأن يتطور نظام التعليم املختص
بـمـنــأى ع ــن ال ـن ـظــام الـتـعـلـيـمــي ال ـع ــام .وال ت ــزال
املناهج التربوية واالمتحانات الرسمية قاصرة
عن مقاربة ملف ذوي الصعوبات التعلمية.
(األخبار)

