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تربية

راغدة صافي

يتحول خيار املدارس الخاصة في لبنان إلى كماليات؟
هل ّ
العودة إلى املدرسة رهن الظروف السياسية واألزمات
عنوان العام الدرايس هذه السنة ليس العودة اىل املدرسة بل اىل اي مدرسة؟
االوضاع الصعبة حولت فرحة العودة اىل غصة ،خصوصا بالنسبة اىل اهايل طالب
املدارس الخاصة بسبب االرتفاع املطرد لفاتورة التعليم .االهل مل يعد يف امكانهم
يستوف يف  %90منها نسبة  %60من
الصمود وال حتى املدارس الخاصة التي مل
َ
اقساط العام املايض!
اضطر عدد كبري من العائالت اىل نقل اوالدهم نزوح الطالب اللبنانيني اليها ،بعدما متكنت
من املدارس الخاصة اىل املدارس الرسمية من استيعاب نزوح الطالب السوريني .مام ال
التي وجدت نفسها بني ليلة وضحاها امام شك فيه ان الوضع االقتصادي الراهن كان وراء

قرار هذه العائالت التي ترزح تحت ضائقة
اقتصادية قاسية اسفرت عن اقفال العديد من
املؤسسات ،وبالتايل االستغناء عن اعداد كبرية
من العاملني فيها.
ما هي الخطوات التي اتخذتها وزارة الرتبية
الستيعاب االعداد الجديدة من الطالب الذين
قرعوا ابوابها؟ وكيف تعاملت املدارس الخاصة
مع هذا الواقع الذي مل يكن سهال بالتأكيد عىل
االهايل وال عىل التالمذة؟

شهيب :سياستنا تقضي بتأمني
املقعد الدراسي للجميع
وزير الرتبية والتعليم العايل اكرم شهيب قال
لـ"االمن العام" ان العام الدرايس الحايل هو من
اصعب االعوام نظرا اىل التحديات التي تواجهها
املدرسة الرسمية التي كانت وما زالت ترشع
ابوابها امام كل من يأيت اليها ،وهي مرصة عىل
تأمني مقعد درايس لكل طالب علم.

■ ما هي االسباب الكامنة وراء الضغط الذي
تواجهه املدرسة الرسمية؟
□ السبب االول هو كفاية التعليم والنتائج
الجيدة للمدرسة الرسمية يف كل املناطق
وخاصة يف املرحلة الثانوية ،حيث احتل عدد
كبري من تالمذتها املراتب االوىل يف الشهادات
الرسمية ونالوا منحا كاملة للتخصص يف افضل
الجامعات .السبب الثاين هو الوضع االقتصادي
الراهن يف البالد.

وزير الرتبية والتعليم العايل اكرم شهيب.

■ ما هي نسبة االنتقال من املدارس الخاصة
اىل الرسمية وهل تتفاوت بحسب املناطق؟
□ بالتأكيد تتفاوت هذه النسبة بحسب الوزارة اصرت على ان
املناطق والكثافة السكانية فيها واملوقع ال تشكل االفادات عائقا
الجغرايف للمدرسة ،لكنها تبقى نسبة مرتفعة امام انتقال الطالب الى
مقارنة باالعوام السابقة خصوصا يف قسمي املدارس الرسمية
االبتدايئ واالسايس .الضغط االكرب تشهده
مدارس العاصمة وضواحيها ،ما يعد مؤرشا
بالغ االهمية كونه يدل بوضوح عىل ان االزمة
االقتصادية مل تعد تقترص عىل مناطق االطراف التعاقد الجديد يف ضوء القانون  .2017/46علام
انه يف كل سنة يتم خروج اساتذة من التعليم
فحسب بل تعدتها لتصل اىل قلب العاصمة.
الرسمي اىل التقاعد مبعدل  1200مدرس بسبب
■ ما هي الحلول التي ستلجأ اليها وزارة الرتبية بلوغهم السن القانونية .كام اننا سنلجأ ،للمرة
ملواجهة االعداد الكبرية من التالمذة الذين االوىل ،اىل اعتامد نظام الدوامني للقادمني من
املدارس الخاصة اىل الرسمية واملعيدين ،الن
قصدوها هذه السنة؟
□ بدأت الوزارة خطة تجميع املدارس الرسمية املدارس الرسمية ال تستطيع ان تستقبل هذا
وخفض اعدادها .فقد اقفلت اكرث من  35الكم من التالمذة قبل الظهر .مع االشارة اىل ان
مدرسة تضم اقل من  50طالبا ،كام دمجت معظم هؤالء الطالب اتوا من املدرسة الخاصة
لغاية االن حواىل  65مدرسة ،وهي تحاول اىل املدرسة الرسمية من دون افادات من
االستعانة بكل احتياطي التعليم وزيادة ساعات مدارسهم االصلية التي مل متنحهم اياها النهم مل
التعاقد مع املتعاقدين ،يف ظل منع التوظيف يف يتمكنوا من سداد اقساط السنة املاضية .لكن
الدولة لثالث سنوات وفق املوازنة االخرية ومنع الوزارة ارصت عىل ان ال يشكل هذا االمر عائقا

امام فتح ابواب مدارسها امام جميع الطالب.
كذلك ستعمد الوزارة اىل تأمني الكتاب املدريس
لكل تالمذة املدارس الرسمية من طريق الهبات
واملوازنة ،علام ان موازنة الوزارة خفضت العام
املايض ،ونأمل يف ان ال تلقى املصري نفسه يف
املوازنة املقبلة.
■ هل االقساط املرتفعة هي التي دفعت
االهايل اىل اللجوء اىل مدارس اقل كلفة؟
□ االقساط عالقة تقوم عادة بني طرفني هام
املدرسة واالهايل .هذا االمر يعود اىل القانون 515
الذي يحدد ابواب املصاريف التشغيلية املعينة
من الوزارة ،واملتعلقة بجميع االعباء االدارية
من رواتب االساتذة واملدراء واملستخدمني،
وبالتايل ال ميكن التالعب بها ،خصوصا انها
كانت مراقبة دامئا .املدارس الكاثوليكية كانت
قد طلبت مساعدة الدولة بعد اقرار سلسلة
الرتب والرواتب العام املايض ليك تتمكن من
مواجهة االعباء املرتتبة عليها ،وقد وعدت حينها
بأن تغطي الدولة منها مبلغ  500مليار لرية من
السلسلة .لكن الوعد بقي وعدا ،علام ان ال
امكانات حاليا للقيام بهذا االمر.
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االب عازار :النزوح الحقيقي
هو الى خارج لبنان

سنو :مدارس جمعية املقاصد
بني املطرقة والسندان

االمني العام للمدارس الكاثوليكية االب
بطرس عازار رأى ان اخطر ما يشكله هذا
االنتقال ،هو اعتبار املدرسة الرسمية درجة
ثانية نلجأ اليها يف حال عدم توافر امكان
اللجوء اىل املدرسة الخاصة.

أطلق رئيس مجلس امناء جمعية املقاصد
الخريية االسالمية فيصل سنو رصخة
عب فيها عن تخوفه من اضطرار
مدوية ّ
الجمعية اىل اللجوء اىل اقفال عدد من
مدارسها الـ 31اذا استمرت الحال عىل ما
هي عليه.
■ اىل اي مدى ميكن ان تصمد املقاصد يف
املرحلة املقبلة؟
□ صمدت املقاصد يف املايض وستستمر
كذلك يف اطار االمكانات املتاحة امامها.
قدمت العام الفائت مساعدات اىل
التالمذة بلغت مليارين و 100مليون لرية،
وستسري هذه السنة عىل الخطى نفسها.
لكن عىل الرغم من ذلك ،فان عددا
من اهايل التالمذة لن يتمكنوا من دفع
االقساط ،حتى تلك املخفضة جدا.

رئيس مجلس امناء جمعية املقاصد الخريية االسالمية فيصل سنو.

■ ما الذي ميكن ان تقدمه الدولة يف هذا نفكر في اقفال عدد
من املدارس اذا استمرت
االطار؟
□ املناشدة مل تعد تنفع او تجدي ،خاصة االوضاع على ما هي عليه
بعدما تم اقرار سلسلة الرتب والرواتب
يف الوقت الذي يعاين فيه املواطنون من
اوضاع اقتصادية صعبة للغاية .كل هذا
الواقع يضع مدارس الجمعية بني املطرقة
والسندان ،ويدفع ادارتها اىل التفكري جديا
يف اقفال عدد منها اذا استمرت االوضاع
عىل ما هي عليه.

■ كيف تنظر اىل الحركة الكثيفة لتح ّول
التالمذة من التعليم الخاص اىل الرسمي؟
□ انه امر سيئ بالنسبة اىل الدولة اللبنانية
التي يجب عليها توفري التعليم لكل الطالب،
وتحمل كلفة التعليم عن كل من يدفع
ّ
الرضائب .كام انني ارفض تسمية ما يحصل
النزوح الن النزوح الحقيقي والخطري حاليا
ليس يف اتجاه املدرسة الرسمية بل نحو
الهجرة اىل الخارج.

■ هل حاولت املقاصد الحصول عىل
تربعات من جهات او دول معينة؟
□ تتابع ادارة املقاصد السعي اىل الحصول
عىل تربعات اقله للتالمذة املتفوقني .فحتى

اخر شهر ايلول انخفض عدد تسجيل
الطالب يف مدارسها ،يف بريوت تحديدا
بنسبة  ،%7لكن االدارة بقيت عىل تواصل
معهم لحضهم عىل العودة وااللتحاق
مبدارسهم .التربعات للجمعية يف هذه
الفرتة باتت ضئيلة جدا ،ويف حال وجدت
فهي تأيت مرشوطة لناحية اماكن رصفها،
يف التعليم او الطبابة او املستوصفات او
اصالح املباين وتجهيزها .كام ان ال منح
تعليمية من الخارج يف الوقت الراهن،
علام ان الحصول عىل تربعات هو عمل
يجب ان تقوم به الحكومات وليس االفراد.

ال لبقاء اي طالب خارج املدرسة

مؤشر املدارس الرسمية

ارتفاع االقبال عىل املدارس الرسمية دفع بوزير الرتبية والتعليم العايل
اكرم شهيب اىل اصدار قرار رقم  ،1049قىض بتمديد اعامل التسجيل
يف املدارس والثانويات الرسمية للعام الدرايس  2019ـ  2020وتأجيل
بدء التدريس يف صفوف الحلقة الثالثة واملرحلة الثانوية يف املدارس
الرسمية ،منعا لبقاء اي طالب خارج املدرسة مهام تكن جنسيته.

بحسب "الدولية للمعلومات" ،بلغ عدد املدارس الرسمية 1257
مدرسة يف العام الدرايس  ،1967-1966وارتفع اىل  1348مدرسة يف
العام الدرايس  .1974-1973وقد وصل اىل  1448مدرسة يف العام
الدرايس  ،1981-1980ثم انخفض اىل  1261مدرسة يف العام الدرايس
 1992-1991ليستقر عىل هذا الرقم.

■ هل من اعداد نهائية للطالب املنتقلني؟
□ اعداد الطالب الذين توجهوا اىل
املدرسة الرسمية ال تزال غري نهائية ،وهي
تتفاوت بني  12و 18الف تلميذ .لكن
يبقى هذا الرقم خجوال نسبيا اذا ما قورن
بـ  700الف طالب تستقبلهم املدارس
الكاثوليكية .بحسب احصاءات املركز
الرتبوي للبحوث واالمناء ،تستقبل املدارس
الرسمية نحو  300الف طالب .من هنا ،ال
رضورة للضجة املثارة حول هذا املوضوع
حتى لو بلغ عدد املنتقلني من املدارس
الخاصة اىل املدارس الرسمية  50الف
طالب .املشكلة اساسا هي يف وجود هذا
العدد الكبري من الطالب يف التعليم الخاص
وليس يف التعليم الرسمي ،وهذا يتطلب
من الحكومة احرتام ارادة ذوي  700الف
تلميذ قاموا بخياراتهم .حرية التعليم يف
مفهومنا تكمن يف ان نسهل لالهل اختيار
املدرسة التي يريدون ان يتلقى اوالدهم
العلم فيها.
■ هل االقساط املرتفعة هي سبب االزمة
الحالية؟

االمني العام للمدارس الكاثوليكية االب بطرس عازار.

ثمة حملة ممنهجة
تطاول املدارس
الكاثوليكية تحديدا
واملدارس الخاصة عموما

□ اذا سلمنا جدال بوجود مدارس اقساطها
غري مربرة ،فان نسبة هذه املدارس ال
تتعدى  20من اصل  335مدرسة ،فلامذا
التعميم؟ علام ان هذا االمر قد ال يكون
دقيقا ايضا الن القانون  96/515واضح
جدا ،وهو يحدد وضع املوازنة ويقسمها
عىل الشكل التايل %65 :للرواتب واالجور
و %35لتطوير املدرسة .عىل اية حال ،نحن
ندقق يف امليزانيات من حيث الشكل ،اما
الوزارة فهي التي تدقق من حيث املضمون
والشكل .انا اجزم بوجود حملة ممنهجة
تطاول املدارس الكاثوليكية تحديدا
واملدارس الخاصة عموما ،واطالب بوضع

حد لها .كام ان هناك مثة تيارات وجمعيات
تريد ان تسقط الكنيسة اوال ثم العائلة،
وهي تعمد اىل تسليط الضوء عىل السيئات
اذا ما وجدت .اما اذا تابع البعض العمل
عىل ان تنحرف رسالتنا التعليمية اىل مصالح
ضيقة وارضابات واتهامات ،فسيكون لنا
موقف معني يقرر يف حينه.
■ ملاذا ال يعمم قرار مطران بريوت بولس
عبد الساتر املتعلق مبدرسة الحكمة عىل
سائر املدارس الكاثوليكية؟
□ املطران عبد الساتر قال انه ال يريد ان
يكون القسط املدريس عائقا امام التالمذة،
لكنه مل يقل ابدا لالهايل بأن ال يدفعوا
االقساط .هذا يعني انه يف البداية نبحث
يف تسديد القسط ،ويف حال تعذر ذلك
نحاول ايجاد حل لكل حالة عىل حدة .انا
ال اود تفسري كالم املطران عبد الساتر ،بل
جل ما اريده هو ان اخفف من الضغط
الذي ميارس عىل املدارس الكاثوليكية
بسبب هذا الكالم الذي بدأ يصدر يف
االعالم من دون ان يستند اىل الغاية التي
قيل من اجلها.
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