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رياضة

تشكل الرياضة املدرسية، عىل الرغم من الصعوبات التي تواجهها اداريا ولوجستيا، اساس الحياة الرياضية كونها ترفد 
االتحادات واالندية بالالعبني واصحاب املواهب. بسبب اهميتها، يشارك يف البطولة التي تنظمها وحدة االنشطة الرياضية 
والكشفية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم العايل زهاء 30 الف طالب سنويا، وهذا الرقم هو اضعاف الالعبني املسجلني يف 

كل االتحادات الرياضية

البدنية  الرتبية  حصة  تعترب  ما  غالبا 
غالبا  فراغ.  ساعة  املدرسة  يف  والرياضية 
طالب  حصص  جدول  عن  كليا  تغيب  ما 
وجود  لعدم  عدة  مدارس  يف  كثريين 
ساعة  تشكل  ان  ميكن  بينام  مدرسني، 
ابطال  الكتشاف  االوىل  الفرصة  الرياضة 
اوالد  عن  عبارة  تكون  ان  بدل  ونجوم، 
استاذ  ارشاف  تحت  امللعب  يف  يركضون 
بلد  مستقبل  مؤمتن عىل  انه  املفرتض  من 

من الناحية الرياضية.
يف لبنان، تحاول املؤسسات الرتبوية انقاذ 
فرتة  يف  االهلية،  واالتحادات  الرياضة 
االلعاب،  غالبية  يف  للمواهب  انحسار 
املدارس  تنقسم  منها.  االساسية  السيام 
ما  القطاعان  ليضم  وخاصة،  رسمية  بني 
قد  منهم  كل  يف  طالب.  املليون  يقارب 
يكتشفها  من  اىل  تحتاج  موهبة  تكمن 
القادرة  الصحيحة  الجهة  اىل  ويسلمها 
فقد  يدري  ومن  وتطويرها،  صقلها  عىل 

يصبح صاحبها نجام.
يقارب  ما  تضم  التي  الرسمية  املدارس  يف 
الرياضة  فكرة  تنقسم  طالب،  الف   300
عن  عبارة  هو  اكادميي  االول  قسمني:  اىل 
نشاط ريايض مدريس عرب فرق تتنافس يف 
الذين  باملوهوبني  يتعلق  الثاين  بينها.  ما 
املستقبل،  وفرق  منتخبات  نواة  ميثلون 
حيث يبدأ املشوار من املنتخبات املدرسية 
اىل  ومنها  االهلية  االندية  نحو  ويتطور 

الوطنية. املنتخبات 
يف القطاع الرسمي ينقسم مدرسو الرياضة 
بني اساتذة املالك واملتعاقدين. لكن هؤالء 

نمر جبر

لبنان.  مدارس  جميع  يف  موجودين  غري 
رياضة  معلمة  او  استاذ  ال  مدارس  هناك 
يف  املجازين  املدرسني  عدد  يبلغ  اذ  فيها، 
 1800 والرياضية  البدنية  الرتبية  مادة 
عىل  يرشفون  املالك  من  نصفهم  مدرس، 
تربية ما يقارب 150 الف طالب، اي بنسبة 
يف  لبنان  نصف طالب  ان  يعني  ما   ،%50
الربنامج  يف  لديهم  ليس  الرسمية  املدارس 
االحصاءات،  وفق  رياضية.  حصة  الرتبوي 
مللء  رياضة  مدرس   1000 اىل  حاجة  مثة 
اكرث  من  املهنة  هذه  يجعل  ما  الشواغر، 

املهن التي لديها سوق عمل.
الرياضة  قطاع  يف  العاملون  ينطلق 

املركز  من  موضوع  منهاج  من  املدرسية 
منهجية  يحدد  واالمناء  للبحوث  الرتبوي 
ومنهجية  املدارس،  يف  الرياضية  الرتبية 
املفرتض  من  التي  االلعاب  ونوع  الحصص 
تقدم  التي  الحصص  وعدد  تغطيتها، 
االنشطة  وتسمى  بعده  او  الدوام  خالل 
الالصفية. ال تتجاوز مدة الحصة الرياضية 
لتقديم  كافية  غري  وهي  دقيقة،   الـ50 
دور  يأيت  هنا  من  للطالب.  يلزم  ما  كل 
االنشطة الالصفية املفروضة عىل كل استاذ 
اسبوعيا.  حصص  اربع  مبعدل  املالك   يف 
تتشكل  النشاطات  هذه  خالل  من 
منتخبات املدارس التي تشارك يف البطولة 

ميشال  مع  كام حصل  املدرسية،  الطاقات 
ميدالية  اول  للبنان  احرز  الذي  سامحة 
لعبة  يف   2010 العام  يف  للشباب  اوملبية 
صف  يف  عامذاك  وكان  التايكواندو، 
يعترب  بينام  خاصة.  مدرسة  يف  البكالوريا 
اخرون ان مشكلة الرياضة اللبنانية ليست 
يف غياب رياضة مدرسية صحيحة. االخرية 
االلعاب  عىل  الطالب  تعريف  مهمتها 
واكتشاف املواهب وتوجيهها نحو االندية 
االهلية، علام ان هذه االندية هي املقرصة 
يف تطوير تلك املواهب وعدم قدرتها عىل 

استيعابها.
الرياضية  االنشطة  وحدة  انشاء  مع 
والتعليم  الرتبية  لوزارة  التابعة  والكشفية 
الفرصة  ان  بدا   ،2004 العام  يف  العايل 
اصبحت مؤاتية امام تطبيق البناء الريايض 
بالدول  اسوة  الرتبوية  االطر  عرب  السليم 
املتقدمة رياضيا. لكن االمور مل تكن سهلة 
والعوائق والصعوبات كانت كبرية قبل ان 

يتم تذليلها تدريجا.
تسلم مازن قبييس رئاسة الوحدة الرياضية 
لعدنان  خلفا   ،2013 العام  يف  والكشفية 
السنة  منذ  التقاعد.  بلغ سن  الذي  حمود 
الريايض  العمل  شهد  عهده،  من  االوىل 
املستوى  عىل  ملحوظا  تطورا  املدريس 
"تركز  العام":  لـ"االمن  قال  كام  الريايض، 
رؤيتي منذ تسلمت عميل يف الوحدة عىل 

اربعة محاور هي: 
الرياضية  والدورات  البطوالت  تنظيم   •
مع  بالتعاون  وتنفيذها  املدرسية، 
التلميذ  يراعي  بشكل  املختصة  املديريات 

ودراسته. 
وبطريقة  قوية  املنافسات  تكون  ان   •
املحافظات  مختلف  عىل  وموزعة  عرصية 

واالقضية. 
• تعزيز مراكز التدريب يف املناطق، ومن 
للتالميذ  الفني  املستوى  رفع  ذلك  شأن 
الرسمية  باملدارس  خاصة  منشآت  واقامة 

للوزارة.  التابعة 
االداري  الكادر  تطوير  عىل  العمل   •

عرب  الرياضية  الرتبية  واساتذة  للوحدة 

رئيس الوحدة الرياضية والكشفية: 
املدارس تعاني نقصًا في مدّرسي مادة الرياضة

سنويا. الرياضية  الوحدة  تقيمها   التي 
وحدة  بني  العالقة  حول  االراء  تختلف 
والنوادي  والكشفية  الرياضية  االنشطة 
يعيق  ما  ان  البعض  يعترب  اذ  االتحادية. 
الخزان  من  اللبنانية  الرياضة  استفادة 
املدريس هو عدم وجود هيكلية تنظيمية، 
الرياضية.  االتحادات  اىل  املواهب  توصل 
املعتمدة  االلعاب  عينه،  الوقت  يف  لكن 
من  احيانا  تستفيد  الرتبية  وزارة  يف 

رئيس وحدة االنشطة الرياضية والكشفية مازن قبييس.

803 مدارس 
 و25695 طالبا

االلعاب

وصل عدد املدارس املشاركة يف البطوالت املدرسية للعام الدرايس 2016 ـ 2017 اىل 803 
)367 مدرسة خاصة و436 مدرسة رسمية(، وعدد الطالب اىل 25695 طالبا )15237 من 

املدارس الخاصة و10458 من املدارس الرسمية(.

كرة القدم للصاالت، كرة القدم املصغرة، كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، 
العاب القوى لالطفال، كرة الطاولة، الريشة الطائرة، رقص ريايض متنوع، سباق الضاحية، 

امليدان واملضامر، اللياقة البدنية، الجمباز الفني، الجمباز االيقاعي، الفنون.

غالبا ما تعتبر حصة 
الرياضة في املدرسة... 

ساعة فراغ 

الرياضة املدرسية ميكن ان تخّرج اجياال من الرياضيني.
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دورات تدريبية وتحكيمية حديثة".
واعترب ان الرياضة املدرسية "اساس الحياة 
االتحادات  ترفد  وهي  ومنبعها،  الرياضية 

بالالعبني واصحاب املواهب". 
بدنية  تربية  اساتذة  البطولة  عىل  يرشف 
التالمذة  يختارون  اختصاص،  اصحاب 
املميزين يف كل لعبة، ويتم الحاقهم مبراكز 
عددها  بلغ  التي  املحافظات  يف  التدريب 
هذه السنة تسعة مراكز. وقد يرتفع العدد 
والحاجة.  الظروف  املقبل وفق  املوسم  يف 
يف هذه املراكز يتم صقل املميزين واختيار 
املنتخبات املدرسية املركزية: "لدينا رشاكة 
منها،  الكربى  السيام  االتحادات  بعض  مع 
كرة  واتحاد  القدم  كرة  اتحاد  وتحديدا 

السلة".
يؤمن قبييس ان املدارس هي "خزان كبري 
يحبذ  حيث  املميزة،  الرياضية  للمواهب 
النشء اللبناين الرياضة ويتعلق بها". واكد 
تخّرج  ان  "ميكن  املدرسية  الرياضة  ان 
اجياال من الرياضيني"، مشددا عىل اهمية 
دور وحدة االنشطة الرياضية والكشفية. 

تعرتض  وعوائق  وجود صعوبات  يخف  مل 
الرياضة  كليات  قدرة  عدم  ابرزها  عملها، 
اللبنانية  والجامعة  الخاصة  الجامعات  يف 
عدد  قلة  عن  الناجم  العجز  سد  "عىل 
والرياضية  البدنية  الرتبية  مادة  مدريس 
الرسمية  املدارس  منه  تعاين  الذي 
عىل  تعتمد  التي  الخاصة  واملدارس 
وشكا  اختصاص".  اي  يحملون  ال  مدرسني 
من عدم مشاركة مدارس رسمية وبخاصة 
يف  رغبتها  لعدم  املدرسية  البطولة  يف 

بالرياضة. االستثامر 
وكشف عن جهوز منتخبي كرة اليد وكرة 
العربية  البطولة  يف  للمشاركة  الطاولة 
للمنتخبات املدرسية التي تستضيفها مرص 
نتائج  تحقيق  يف  "نأمل  الجاري:  اذار  يف 
منذ  انطلقت  التي  التحضريات  تعكس 

اشهر يف ارشاف مدربني اختصاصيني". 
كام يواصل منتخبا كرة القدم وكرة السلة 
بطولة  يف  االول  ملشاركة  تحضرياتهام 
مدرسية دولية يف رصبيا، والثاين يف بطولة 

وحدة االنشطة الرياضية والكشفية
انشئت بقرار وزاري رقم 1043/م 2004 تاريخ 2004/10/2 وترتبط باملدير العام للرتبية مبارشة. 
وتحضري  واعداد  تنظيم  مهمتها  املدرسية.  الرتبوية  لالنشطة  العام  املنسق  قبييس  مازن  يرأسها 
)املقرر(  الدرايس  الجدول  تقام خارج  التي  والكشفية  الرياضية  االنشطة  انواع  وتنفيذ مختلف 
داخل املدرسة وخارجها، وتساهم يف كل ما من شأنه النهوض بالعمل الريايض والكشفي لجهة 
نرشه وتعميمه يف املؤسسات التعليمية، وتعترب االداة التنفيذية للجنة العليا لالنشطة الرتبوية 

املدرسية التي يرأسها املدير العام للرتبية فادي يرق.
قرار  االوىل من  املادة  املحددة يف  نطاق مهامتها  والكشفية يف  الرياضية  االنشطة  تتوىل وحدة 

انشائها الصالحيات التالية:
1 ـ اعداد واقرتاح برامج االنشطة الرياضية والكشفية يف املدارس والثانويات الرسمية والخاصة.
2 - تنظيم البطوالت والدورات الرياضية املدرسية وتنفيذها بالتعاون مع املديريات املختصة.

الرسمية  والثانويات  املدارس  يف  واملرشدات  الكشافة  نشاطات  ونرش  تشجيع  عىل  العمل   -  3
)كشافة الرتبية الوطنية ومرشدات الرتبية الوطنية( وتنظيم العالقات مع االتحاد الكشفي اللبناين 

والجمعيات الكشفية اللبنانية.
ساعات  ضمن  الرياضية  الرتبية  ومعلمي  الساتذة  املقرتحة  االنشطة  تنفيذ  عىل  االرشاف   -  4

النشاطات املحددة لهم داخل املدرسة وخارجها.
5 - االرشاف عىل اعداد وتدريب املنتخبات الرياضية املدرسية املرشحة للمشاركة يف مختلف انواع 

االنشطة محليا وخارجيا بالتعاون مع االدارات واملؤسسات ذات الصلة.
6 - تقديم اقرتاح الحاق موقت لبعض اساتذة ومعلمي الرتبية الرياضية بوحدة االنشطة الرياضية 

والكشفية لالستعانة بهم يف تنفيذ االنشطة الرياضية املختلفة.
7 - اقرتاح مشاريع القرارات واملذكرات والتعاميم التي تضبط آليات تنفيذ هذه االنشطة.

8 - التحضري القامة الندوات واملؤمترات التي تعزز وتطور الحركة الرياضية والكشفية املدرسية.
 9 - تأمني مراكز تدريب لاللعاب الرياضية يف املحافظات كلها.

10 - اقامة دورات تدريبية تحكيمية الساتذة ومعلمي الرتبية الرياضية واالرشاف عليها.
11- اعداد مرشوع املوازنة لالنشطة الرياضية والكشفية املدرسية.

ذات  االعامل  النجاز  الخاصة  واملؤسسات  الرسمية  االدارات  مع  والتعاون  التنسيق   -12
االهتامم املشرتك.

13 - التنسيق والتعاون مع الهيئات واملنظامت واالتحادات العربية والقارية والدولية املهتمة 
بالرياضة والحركة الكشفية املدرسية.

14 - العمل عىل تفعيل االندية املدرسية الرياضية وتطوير ادائها وتقديم العون لها.
15 - تسيري سائر االعامل التي تهدف اىل تشجيع االهتامم بالرتبية الرياضية والكشفية.

مدرسية دولية يف اليونان يف نيسان املقبل.
االنشطة  "التزام وحدة  قبييس عىل  وشدد 
والتعليم  الرتبية  وزارة  اهداف  الرياضية 
شهيب  اكرم  الوزير  وتوجيهات  العايل 
عىل  ويحرص  التسهيالت  كل  يقدم  الذي 
نجاح عملنا، واملدير العام فادي يرق الذي 
من  انطالقا  امليدانية  املتابعة  يف  يرتدد  ال 
الرتبوية  لالنشطة  العليا  للجنة  رئاسته 
ورؤساء  املدراء  تضم  التي  املدرسية 

وخلفهام  الرتبوية،  واملناطق  املصالح 
تفعيل  رضورة  وابرزها  التنفيذية،  اللجنة 

الالصفية". االنشطة 
واحد".  فوز  واحد،  فريق  واحدة،  "روح 
يف  املنشأتني  مدخل  يزين  الشعار  هذا 
مجمع املدارس يف برئ حسن املمتدتني عىل 
لتكونا شاهدتني  2000 مرت مربع،  مساحة 
ان  ميكن  جديد  ريايض  جيل  تخريج  عىل 

يعّول عليه.


