 9500طالب يتابعون الدراسة عن ُبعد يف اليسوعية
مزهر لـ"النهار" :منصات للنظري وندرس حلوالً لإلمتحانات

روزيت فاضل

ب�ع��د اإلع�ل�ان ع��ن تسجيل اإلص��اب��ة األول��ى
بفيروس ك��ورون��ا في لبنان ،شكل رئيس
جامعة القديس يوسف األب سليم دكاش
اليسوعي لجنة طوارئ مهمتها وضع خطة
ل�ت��وف�ي��ر التعليم ع��ن ب�ع��د ل �ـ  9500طالب
يلتحقون للدراسة في  13كلية موزعة على
أحرام الجامعة.
ف ��ي ال �ت �ف��اص �ي��ل ،أك� ��د م� �ن ��دوب رئ�ي��س
ال �ج��ام �ع��ة ل �ش ��ؤون ال�م�ع�ل��وم��ات�ي��ة ال��دك �ت��ور
دان��ي م��زه��ر ل�ـ"ال�ن�ه��ار" ان "ب��رن��ام��ج التعليم
ع � ��ن ب� �ع ��د ي �غ �ط ��ي ال� � �م � ��واد ال� �ن� �ظ ��ري ��ة ف��ي
الكليات كلها بنهج تفاعلي بين األساتذة
والطالب" ،مشيرًا الى ان "الحصص الخاصة
ب��ال �م �خ �ت �ب��رات ،وال �ت ��ي ت �ح �ت��اج ال ��ى ح�ض��ور
ال ��زام ��ي ل �ل �ط�لاب ف��ي ال �ك �ل �ي��ة ،م��ؤج �ل��ة ال��ى
إشعار آخر ،وهي ال تدخل في إطار منظومة
التعليم عن بعد حرصًا على ضمان الجودة
ّ
األكاديمية
في التعليم ومطابقة المعايير
التي تعودناها في جامعتنا ،ألن الهدف لم
يكن إن�ق��اذ السنة الجامعية ف�ق��ط ،وإنما
المحافظة على المستوى األكاديمي العالي
أيضا".
وع� ��رض م��زه��ر ال �خ �ط��وات ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت��ي
راف �ق��ت إع ��داد خ�ط��ة ال �ط��وارئ ،م�ش�ي�رًا ال��ى
انه "بعد التنسيق مع رئيس الجامعة األب
دكاش ونائبه للشؤون األكاديمية الدكتور
ت��وف �ي��ق رزق وك� �ب ��ار ال �م �س��ؤول �ي��ن ف �ي �ه��ا،
وب �ع��دم��ا اس�ت�ع��رض�ن��ا اإلم �ك��ان��ات التقنية
ال�م�ت��واف��رة ل��دي�ن��ا م��ع األخ ��ذ ف��ي االع�ت�ب��ار ما
ي�م�ك��ن ال �ط�لاب أن ي�ص�ل��وا إل �ي��ه بسهولة،
ومن دون أي كلفة إضافية باستثناء خدمة

اإلنترنت ،التي أعلنت وزارة االتصاالت أنها
ستساهم في تأمينها للمواطنين القابعين
في منازلهم مجانا طوال شهر آذار ،حددت
لجنة ال�ط��وارئ النقاط األساسية الواجب
ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت��أم �ي �ن �ه��ا ،وه ��ي ً
اوال اخ�ت�ي��ار
أفضل المنصات الرقمية للتعليم عن ُبعد
والقيام بدورات تدريبية مكثفة لألساتذة
المتفرغين والمتعاقدين؛ ثانيًا اقتراح حلول
لألعمال التطبيقية وكيفية تقديمها من
جانب ال�ط�لاب؛ ثالثًا اق�ت��راح أساليب لحل
مسألة االمتحانات عن ُبعد؛ ورابعًا االتفاق
ّ
منصتي "مايكروسوفت تيمز"
على اعتماد
 Microsoft Teamsو"زوم" وZoom
ل �ل �ت��واص��ل ال� �م ��رئ ��ي ب ��ال� �ت ��زام ��ن م ��ع م�ن�ص��ة
 Moodleالمعتمدة كنظام إدارة تدريس
(.Learnin (ManagementSystem
وش� � ��دد ع �ل��ى أن � ��ه "خ �ل ��ال األس �ب��وع �ي��ن
ال� �م� �ن� �ص ��رم� �ي ��ن اس� �ت� �ط� �ع� �ن ��ا ت� ��أم � �ي� ��ن ك��ل
التجهيزات اللوجستية ال�ض��روري��ة ،وقمنا
ب ��دورات ت��دري�ب�ي��ة "،الف�ت��ًا ال��ى "ان �ن��ا بدأنا
بإعطاء ال��دروس عن بعد في كل الكليات
ّ
وال� �م� �ع ��اه ��د ،وت �م��ك �ن��ا م ��ن إي� �ج ��اد ال �ح �ل��ول
ال �م �ن��اس �ب��ة ل� �ع ��دد م� ��ن ال �م �ش �ك�ل�ات ال �ت��ي
واجهتنا ،ال سيما أن اعتماد التدريس عن
ُبعد جديد بالنسبة الى عدد من األساتذة
في ّ
تخصصات معينة".
وتطرق ال��ى الحلول التي وضعتها لجنة
الطوارئ لمسألة األعمال التطبيقية ،مشيرًا
الى انه "بعد تأمين التعليم عن ُبعد ،عملنا
لمسألة األعمال االص�ط�ن��اع��ي كالمحاكاة ()Simulation
على استنباطالئمة
حلول م
حيث بإمكاننا االعتماد عليها ،ولدينا نقاط
التطبيقية" .وأضاف" :اننا نعمل حاليا على
عدة ندرسها بروية من كل الجوانب".
دراس��ة مجموعة حلول بديلة ،ونستعرض
ك ��ل ال� �ح� �ل ��ول ال� �ت ��ي ي �ق��دم �ه��ا ل �ن��ا ال ��ذك ��اءوق��ال" :في الوقت الحالي تم االتفاق مع

الجهات المعنية من عمداء ومديرين ورؤساء
أقسام ومنسقي دروس ،على تأجيل كل
ّ
التطبيقية ال�ت��ي تقتضي حضور
األع�م��ال
ال �ط�لاب إل��ى م�خ�ت�ب��رات ال�ج��ام�ع��ة إل��ى وق��ت

الح � ��ق ،ف ��ي ان �ت �ظ��ار أن ت �ن �ج �ل��ي األوض � ��اع
وت �ت �ض ��ح ال � ��رؤي � ��ة ،وف � ��ي ال �م �ق ��اب ��ل ن �ت��اب��ع
ال�ع�م��ل وال�ب�ح��ث ل�ن�ك��ون ج��اه��زي��ن لمختلف
السيناريوات المحتملة".

وردًا ع �ل��ى س� � ��ؤال ع ��ن إم� �ك ��ان ت�ن�ظ�ي��م
االم�ت�ح��ان��ات ع��ن ُب�ع��د ،ش��دد م��زه��ر على أن
"األع � �م� ��ال ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة ل �ي �س��ت ال�م�ع�ض�ل��ة
ال��وح�ي��دة ال�ت��ي نواجهها ،خصوصا أن�ن��ا لم
نكن نتوقع أن نبدأ التدريس عن ُبعد بهذه
السرعة وفي مختلف التخصصات والمواد
في وقت واحد...
لكن ذلك ال يعني أننا ال نملك البدائل،
ف�ن�ح��ن ن ��درس م�ج�م��وع��ة اق �ت��راح��ات إلج ��راء
ُ
االمتحانات عن ُبعد بصيغة تنصف الطالب،
وال تكون على حساب المستوى التعليمي
أو الشفافية".
وأعلن "أننا نملك ع��ددا من االقتراحات
منها على سبيل المثال تحويل االمتحانات
الخطية الى امتحانات شفوية عبر المنصات
ال�م�ع�ت�م��دة ،ون� ��درس أي �ض��ا إم �ك��ان م��راق�ب��ة
االم�ت�ح��ان��ات باعتماد برمجيات متخصصة
مثل برنامج بروكتوريو  ،ProctorUوهو
ب��رن��ام��ج ي�س�م��ح ل�ل�م��راق�ب�ي��ن ب�م�ت��اب�ع��ة عمل
ال �ط�ل ّ�اب م��ن خ�ل�ال ك��ام �ي��را ال �ح��اس��وب ،أي
أن المتابعة ستكون دقيقة بشكل كبير،
وشبيهة باالمتحان في غرفة الصف العادية
ّ
ّ
البصري المباشر".
من خالل االتصال
وخ�ت��م" :ان�ن��ا نمر ب�ظ��روف غير مسبوقة،
لكننا لم نفرغ من الحلول أو األف�ك��ار .نحن
نعمل على التأقلم مع ما تفرضه الظروف،
وكلبنانيين عرفنا أوقاتا صعبة ،وكجامعة
م��ررن��ا ب�ص�ع��وب��ات ع ��دة ،ون�ج�ح�ن��ا دائ �م��ا في
الحفاظ على رسالتنا ومتابعتها بأفضل ما
يمكن وعلى أكمل وجه".
rosette.fadel@annahar.com.lb
Twitter: @rosettefadel
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َ
الوطني ومفهوم "رجل الدولة"
والظل للخالص
أفكار حول معنى
حكومتي الطوارئ ّ
ّ
عقل العويط

ُ
حضرت ليلة ّأول من أم��س اإلثنين ،ح� ً
�وارا
ًّ
تلفزيونيا ،أجراه األستاذ ألبر كوستانيان مع
َ
ّ
ّ
واألميركية،
اليسوعية
رئيسي الجامعتين
ّ
البروفسور سليم دكاش والبروفسور فضلو
ً
بأحوال
خوري ،حول "مواضيع الساعة" ،بدء ا ّل�اّ
التعليم وال �م��دارس وال�ج��ام�ع��ات وال �ط� ب،
ول�ي��س ان �ت �ه� ً�اء ب �ث��ورة  17ت�ش��ري��ن ،واألزم ��ة
والوطنية في لبنانً ،
ّ
ّ
مرورا بكارثة
السياسية
اإلف�ل�اس االق �ت �ص� ّ
�ادي  -ال �م��ال� ّ�ي ،وب�م��أس��اة
ّ
ال �ع �م��ل وأح � � ��وال ا ّل � ًم��ؤس �س�لاً�ات وال �ع��ام �ل �ي��ن
ف��ي ال�م�ج��االت ك��اف��ة ،وص ��و إل��ى االجتياح
ّ
الوبائي الراهن ،ومصير العولمة ،والحدود،
ّّ
ّ
يمكن
وال �ه��وي��اتّ ،وال �ن �ظ��ام ال� ًع��ال�م��ي ،ب ًّ�م��ا ّ ً
اعتبار ذلك كله استخالصا مرجعيا مكثفا،
لما ينبغي ْأن ي�ك��ون عليه "رج��ل ال��دول��ة"،
ْ
الطوارئ –
وأن تكون ّعليه "ميني" حكومة
َّ
حكومة الظلّ ،
تجن ًبا لسوء المصير المتوقع،
ً
ّ
الوطني.
وبحثا عن سبل الخالص
ك�ن� ُ�ت أخ � ُ
�ذت ع�ه� ً�داً علىّ ًنفسي ،م��ن زم� ٍ�ن
لاّ
ّ
طويل ،أ أفتح شاشة محلية لالستماع إلى
ّ
الحوارية -
نشرات أخبارها ،وال لمتابعة برامجها
ّ
ً
ّ
الشعبوية
تفاديا للوقوع في براثن
النقاشية،
والحزبيةّ .
لكنيً ،
ّ
ّ
ّ
بناء
والسياسية
اإلعالمية
َ
ع�ل��ى ن�ص�ي�ح� ٍ�ة ث�م�ي�ن��ة ،ب��ل ع�ل��ى نصيحتين،
ُ
خرجت ،ليلة ّأول من أمس ،على العهد الذي
ك�ن� ُ�ت ق�ط�ع� ُ�ت� ُ�ه ع�ل��ى ن�ف�س��ي ،وح �ض� ُ
�رت (على
ّ
�ض م��ن��ي ف��ي ال �ب��داي��ة) ال �ح��وار ال�م��ذك� لاً�ور
م �ض� ٍ
ُُ
بالغ ،بسبب – ّأو
أعاله ،الذي تابعته ّ ٍ
باهتمام ٍ
ب� ّ�أو ّل – إدارت��ه اإلعالمية الرصينةّ ،الهادئة،
الموثقة ،الخفيضة الصوت ،المتقشفة ،بل
ّ
المجللة فقط بالمعطيات والوقائع ،وباألسئلة
التي تشغل الرأي ّ
العام.
ّ
ه ��ذا ال ي�ع�ن��ي أن ��ي أط��ال��ب بتعميم ه��ذه

ّ
ال �ط��ري �ق��ة ال �م �ت �ق �ش��ف��ة وال� ��زاه� ��دة (ال� �ت ��ي ال
ً
ً
�
�ض
�
إدارة
�ى
�
ل
�
ع
�ا)،
ي
�ر
�
ع
ا
ّ
ت�س�ت�ج�ل��ب ج �م �ه�ّ�ور ّ
�واري��ةّ ،إنما بإشعار المتلقي
النقاشات ال�ح�
ّ
ّ
التهيب والترفع والتواضع والعلم،
بأهمية
من خالل إضفاء ّ
الجد ّية فحسب ،وال ّ
سيما
ّ
ّ
في الموضوعات المصيرية الحساسة.
ّأدى الضيفان ال�م�ش��ارك��ان ف��ي الحلقة،
وهما ،في الغالب ّ
ّ
األعم ،رجالن أكاديميان،
لاّ
ّ
ّ
موضوعي ّان ،دوريهما،
حياديان،
مستق ن،
وأج��اب��ا ع��ن األس�ئ�ل��ة ،بلياقة ،إن�م��ا ب��وض��وح،
وت �ق��ري� ً�ب��ا ب�ل�ا م ��وارب ��ةْ ،
وإن ع �ل��ى ش� � ً�يءٍ من
ً
ّ
ال �ت �ح��ف��ظ ،ف �ق� ّ�دم��ا ص � ��ورة ب��ان��ورام� ّ�ي��ة شبه
ّ
ّ
والتعليمي
األكاديمي
شاملة ،ليس للوضع
ّ
والجامعي فحسب ،بل لمجمل
المشكالت
ً
ّ
اللبناني ،دولة
واألزمات التي تعتري الواقع
ً
ً
وشعبا .كما اقترحا ما يشبه خططا للعمل،

ّ
ّ
ً
تطبيقية ،يصلح وضعها
وأفكارا
رات
وتصو ٍ
ف��ي ت �ص� ّ�رف ،ال ال�ج�ه��از ال�ح��اك��م وال�ح�ك��وم ّ��ة
ال��رس �م� ّ�ي��ة ف �ح �س��ب ،ب ��ل ف ��ي ت� �ص � ّ�رف ك��ل
اللبناني ،وال ّ
ّ
ّ
سيما منهم
المعنيين بالشأن
ّ
ّ
الثوارَ ،
ومن يفكر منهم في تأليف حكومة
ّ
ّ
ّ
ظل ثورية  -شعبية مفترضة.
ّ
ْ
ّ
ي�ه��م�ن��ي أن أل �ف��ت ،ب �ش��دة ،إل ��ى طبيعة
ّ
األسئلة التي طرحها الزميل
اإلعالمي ،وإلى
ّ
كلهً ،
ّ
ّ
بعيدا
شموليتها .هذا
نوعيتها ،وإلى
ّ
ع��ن ال�غ��وغ��ائ� ّ�ي��ة ال�ش�ع�ب� ّ
�وي��ة ال�ت��ي ت�ض��ج بها
ّ
ُ
ّ
ش��اش� ً�ات التلفزة اللبنانية .وك��م ت��ذك��رت،
انطالقا م��ن ح��وار ّ ّأول م��ن أم��س ،األسلوب
ّ
�ات ت�ل�ف��زي��ون� ّ�ي� ٍ�ة ع��ال�م� ّ�ي��ة،
ال�م��ت�ب��ع ف��ي م �ح��ط� ٍ
وخ �ص� ً
�وص��ا ع�ن��دم��ا ت�س�ت�ق�ب��ل ،ع�ل��ى سبيل
ّ
ّ
ات اختصاصية محترفة في
المثل ،شخصي ٍ
�روف ّ
حساسة،
مجاالتها المختلفة ،وف��ي ظ� ٍ

ّ
َ
أو ع�ن��دم��ا تستقبل م��رش� َ�ح�ي��ن
متنافسين
ل ��رئ ��اس ��ة ال �ج �م �ه � ّ
�وري ��ة ،ح �ي��ث ت �ح �ض��ر ف��ي
ّ
ّ
والموضوعية،
الحيادية
ال��وا ًج�ه��ة األسئلة
خالية من ّ
ّ
أي "ترهيب" ،أو "إرهاب"
إعالمي.
ف��ي ال �م �ق��اب��ل ،ي�ه� ّ�م�ن��ي ْأن أل �ف��ت إل ��ى ما
ي�ع�ن�ي��ه ت�ع�ب�ي��ر "رج � ��ل ال� ��دول� ��ة" ،م ��ن خ�لال
"االم� �ت� �ح ��ان" ال� ��ذي ا ّج� �ت ��ازه ض�ي�ف��ا ال�ح�ل�ق��ة
ّ
الظن أنه ٌ
نجاح واض� ٌ�ح ّ
وجيد.
بنجاح ،أغلب
ٍ
ح �ي��ث ل ��م ي �ك��ن ث� ّ�م��ة م ��وض � ٌ�ع ف ��ي ال�ح�ل�ق��ة،
ول��و ض�ئ�ي��ل ،لمفهوم ال��رئ�ي��س  -ال��زع�ي��م –
ال�ح��اك��م – ال�ق�ّ�ائ��د – ال�م�س��ؤول – ال��وزي��ر -
ّ
المعممة بـ"قيم"
النائب ،الموشاة صورته
ّ
ّ
و"معايير" ّ
والشعبوي
الجماهيري
ذر الرماد
ّ
ّ
التعموي.
واالستعراضي
ّ
ال أزع� � ��م أن ال��رج �ل �ي ��ن ال �ض �ي �ف �ي��ن ه�م��ا
ن�م��وذج��ان اف �ت��راض� ّ�ي��ان ل �ـ"رج��ل ال��دول��ة" .ال

ّ
أعتقد
ّأزع��م أي ّ
ش��يءٍ م��ن ه��ذا القبيل .وال ّ
أنهما يتنطحان لمثل ه��ذا االف�ت��راض .إن ًما
ُ
�ان ،ول�ل�ب�ن��ان� ً ّ�ي�ي��ن ،ط� ً�ري�ق��ة
اش �ت �ه �ي� ً�ت ،ل�ل�ب�ن� ً
م �س��ؤول��ة ،ح�ك�ي�م��ة ،س ��دي ��دة ،واع� �ي ��ة ،في
كالطريقة
استعراض األزمات والمشكالت،
ً
ُ
ال �ت��ي ًش��اه��دت �ه��ا ّأول م ��ن أم � ��س ،أس �ئ �ل��ة
ّ
ّ
ًّ
منهجيا ،كالتفكر ال��ذي
وأج��وب��ة ،وت�ف��ك� ً�را
انطوت عليه الحلقة المذكورة.
ّ
ّ ْ
ّ
ألفت إلى
ّ إن�م��ا يهمني م��ن ه��ذا ك��ل��ه ،أن ّ
أننا ،يا للخيبة ،بعيدون في لبنان كل البعد
المعايير
ع��ن مفهوم "رج��ال ال��دول��ة" ،وع��ن
ّ
ال �ت��ي ي�س�ت�س�ل��زم�ه��ا ق �ي��ام ح �ك��وم��ات ال �ظ��ل
وال �ط��وارئ ال�ت��اري�خ� ّ�ي��ة .كما ّ
بشكل
ني
يهم
ٍ
ّ
�اص ،ف ��ي ض� ��وء ه� �ّ�ذا ك ��ل ��هْ ،أن أح� � ّ�رض
خ� � � ٍ
ال �م �س��ؤول �ي��ن ،ب ��ل ك� ��ل ال �ل �ب �ن��ان �ي �ي��ن ،ع�ل��ى
ّ
ّ
ل ��زوم ات �ب��اع ال�ت��واض��ع وال�ت�ه��ي��ب واالح �ت��راف

واالس�ت�ق�لال واالخ�ت�ص��اص ف��ي م��واج�ه��ة ما
وخصوصا ّ
ً
التبصر في ما ينتظرنا
نحن فيه،
�آس وك� ��وارث مقبلة ستظهر ت�ب� ً�اع��ا،
م��ن م � ّ ٍ
وعلى كل المستويات ،والصعد.
ً
للتذكير ،أض��ع في متناول ال�ق� ّ�راء ،جملة
م��ن ال�م�ف��ات�ي��ح – ال�م��واض�ي��ع ال �ت��ي ت�ط� ّ�رق��ت
إليها حلقة الحوار هذا:
 -1م ��واج� �ه ��ة ف � �ي ��روس ال � �ك� ��ورون� ��ا :دور
ال �م �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ج��ام �ع� ّ�ي��ة وم� �ب ��ادرات� �ه ��ا،
ّ
األميركية
التعاون بين مستشفى الجامعة
ّ
الصحة
ومستشفى أوتيل دي��و ،سياسات
ّ
العامة في لبنان ،التعاون بين المستشفيات
ال� �خ � ّ
�اص ��ة وال� �ع � ّ�ام ��ة ف ��ي ل �ب �ن ��ان ،ال �ت �ض��ام��ن
ّ
االجتماعي ودور الجامعة.
الدراسي :مصير ّ
ّ
ّ
الدراسي
العام
 -2العام
ّ
ّ
االق�ت�ص��ادي��ة
(م ��ن ج� ��راء ال ��وب ��اء) ،ال�م�ع��ادل��ة ّ
وك�ي��ف يمكن توفير العلم للكل ف��ي هذه
الظروف ،ما المنتظر للسنة المقبلة؟
 -3مستقبل التعليم العالي في لبنانّ :
أي
تعليمي لجامعة العام 2030؟ ،أيّ
ّ
نموذج
ٍ
توجيه للتالميذ ،ما هي مجاالت المستقبل؟،
ٍ
ّ
ّ
قدرة لبنان التنافسية ومكانته العالمية ،ما
المنتظر من الدولة؟
 -4ال � �ث� ��ورة :ن �ق �ط��ة ت� �ح � ّ�ول ن �ح��و ل�ب�ن��ان
ج��دي��د؟ ،دور الجامعات في ال�ث��ورة ،تقييم
الثورة ،نجاحاتها وإخفاقاتها ،ما هو النموذج
الجديد في لبنان؟ ،دور الشباب في صناعة
المستقبل؟
 -5تقييم تجربة حكومة ّ
حسان دي��اب،
ّ
والصحيّ
السياسي والماليّ
ّ
أداء الحكومة
في مواجهة كورونا.
ٍّ
عالمي كبير؟ ،انهيار
 -6ه��ل م��ن ت�ح� ّ�و ٍل
ن�م��وذج اق�ت�ص� ٍّ
�ادي ع��ال�م� ّ�ي؟ ،ع��ودة ال�ح��دود
ٍ
ّ
وانتهاء العولمة؟ّ ،
والخصوصية أم
الحر ّيات
ّ
االنتاجية في مواجهة األخطار؟

