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الغالف
غاصب مختار

بداية مضطربة للعام الدراسي وسط ظروف صعبة
صحي يستجد
تطور ّ
األب عازار :خطة لكل ّ

االهل مع اوالدهم الصغار وتوفري الكومبيوتر
او  ،Laptopوغري ذلك من املستلزمات
الرضورية ،علام انها باتت مكلفة اليوم .لذلك
ال بد من مبادرة تقوم بها الدولة والجهات
املانحة ،لتسهيل كل ما يلزم من ادوات
لوجستية النجاح هذا النوع من التعليم.

مرت بداية العام الدرايس الجديد لسنة  2021 - 2020يف ظروف صعبة جدا عىل وزارة الرتبية وعىل القطاع التعليمي واهايل
الطالب والتالمذة ،نتيجة العوامل االقتصادية والصحية واالجتامعية الطارئة التي مير فيها البلد ،ما ادى اىل بلبلة واسعة
وتضارب يف مواقف املعنيني بالقطاع التعليمي
ارخت االزمات املتتالية بثقلها عىل الوضع
التعليمي والرتبوي بعد تفيش فريوس كورونا،
وتدين املداخيل ،وانفجار مرفأ بريوت ،ما
اضطر وزارة الرتبية واملدارس الخاصة اىل
اتخاذ تدابري واجراءات منها التعليم املدمج
او التعليم من بعد ،مع ما يرتبه من اعباء،
السيام مع تفاقم مشكلة انقطاع الكهرباء
وتراجع خدمة االنرتنت .وقد شهدت بداية
العام الدرايس نقاشا واسعا بني ُمطالب بفتح
املدارس والجامعات مع اجراءات الوقاية
التامة ،وبني ُمطالب بتأجيل افتتاح السنة
الدراسية اىل حني توافر ظروف صحية افضل.
وزير الرتبية والتعليم العايل يف حكومة
ترصيف االعامل الدكتور طارق املجذوب،
اعلن عن بدء العام الدرايس اعتبارا من 28
ايلول الفائت عىل مراحل ،مع اجراءات
تعليمية جديدة للتكيف مع انتشار كورونا.
لكن تقرر بعد توسع انتشار كورونا ارجاء
فتح املدارس اسبوعني ،بعد وصول نسبة
انتشار الفريوس إىل  ، %8ما يعني ان خطر
انتقال العدوى بني التالمذة مرتفع .اما
بعد  14يوما ،فسيكون قرار عودة التالمذة
إىل املدارس وفق نسبة انتشار الفريوس يف
املناطق.
وكشف الوزير املجذوب عن حجم الرضر
الذي اصاب املدارس الرسمية والخاصة يف
منطقة بريوت بعد كارثة انفجار املرفأ .وقد
تم بالتنسيق مع منظمة االونيسكو ودعمها
ومتابعتها ،تأمني التمويل العادة ترميم
وتأهيل كل املدارس والثانويات الرسمية
املترضرة من انفجار املرفأ ،والبالغ عددها
 165مدرسة وثانوية رسمية وخاصة ،وكذلك
متويل اعادة ترميم كل املباين املترضرة
التابعة للجامعة اللبنانية وتأهيلها ،باالضافة

اىل  20مدرسة مهنية رسمية ،وذلك بدعم
من جهات عدة منها :دولة قطر عرب منظمة
التعليم فوق الجميع التابعة لها ،سفارة
سويرسا يف لبنان ،صندوق التعليم ال ينتظر،
منظمة االونيسكو واليونيسف.
وقد اطلق وزير الرتبية مع رئيس املركز
الرتبوي للبحوث واالمناء بالتكليف جورج
نهرا الكتب املدرسية الرقمية تحسبا لعدم
انتظام العام الدرايس وللتعليم من بعد .وقال
الوزير املجذوب" :اذا كان االنتشار يستوجب
التعلم من بعد فقط ،فسنسري بهذا التوجه،
واذا تحسن الوضع الصحي سنميض يف التعلم
املدمج .يف الحالتني ،ان توافر الكتاب املدريس
بشكله االلكرتوين سيشكل عنرصا داعام
للتعلم".
وكان قرار الوزير املجذوب بفتح العام
الدرايس عىل الرغم من تفيش فريوس كورونا،
قد اثار العديد من االعرتاضات واملالحظات،
ما دفع اىل الرتوي لدى بعض مؤسسات
القطاع الخاص ببدء السنة الدراسية ،اىل حني
اتضاح تطورات وضع انتشار الفريوس وتوفري
مستلزمات التعليم من بعد بصورة كاملة،
السيام توفري الكهرباء واالنرتنت بطريقة
دامئة .اال ان لجنة متابعة التدابري واالجراءات
الوقائية لفريوس كورونا التي بحثت يف
العودة اىل املدارس ،اوصت باعتامد التعليم
املدمج ،مع االلتزام باالجراءات الوقائية،
وبنسبة اقصاها  %50من سعة الصفوف
بشكل يراعي التباعد يف املؤسسة التعليمية
ووسائل النقل ،عىل ان تقوم اللجنة اسبوعيا
بتقييم الوضع مع املراجع الصحية.
يف اللقاء مع االمني العام للمدارس الكاثوليكية
يف لبنان االب بطرس عازار ،دار نقاش يف
الواقع الرتبوي والتعليمي وحول املشكالت

التي تواجه املدارس والطالب واالهايل ،وحول
الحلول املقرتحة لتجاوز االزمة.
■ ما هي الخطط املوضوعة الستئناف العام
الدرايس ،وهل من خطة طوارئ يف حال
تفىش وباء الكورونا؟
□ قبل االجابة عن هذا السؤال ،ال بد يل
من توجيه كلمة شكر اىل ادارة مجلة "االمن
العام" النها تفرد فسحات عىل صفحاتها
لفن ليس كسائر الفنون ،اال وهو فن الرتبية
والتعليم .فشكرا الدارة هذه املجلة والدعاء
بالتوفيق الهل االمن العام ،قادة وعنارص.
اما يف ما يتعلق بالجواب عن السؤال املطروح،
فانني اؤكد اوال عىل التزام مدارسنا الربوتوكول
الصحي وتوجيهات الحكومة ومنظمة الصحة
العاملية ،املتعلقة بالوقاية من هذا الفريوس
القاتل واملفربك لرضب حياة البرش والغاء ما
تقوم به مدارسنا ،وهو التنشئة عىل احرتام
الحياة وتعزيز ثقافة الحياة .هذا من جهة
الصحة ،اما من جهة التعليم فقد وضعت
ادارات املدارس منذ حراك ترشين االول
 ،2019ومع تفيش وباء الكورونا عددا من
السيناريوهات لتأمني العلم لالجيال الطالعة.
من هذه السيناريوهات ،يف حال تعذر
الحضور اىل املدرسة ،التعليم من بعد ،او
التعليم املدمج ،او بحسب ما يرتئي البعض
اللجوء اىل اعتامد الدروس والفروض ورقيا،
وغري ذلك .كم كنت امتنى لو بادرت ادارات
املحطات التلفزيونية يف لبنان اىل تخصيص
ساعات عىل شاشاتها للمساهمة يف تضمني
برامجها برامج تعليمية متطورة ،تساعد
اجيالنا الطالعة عىل تخطي الصعوبات التي
تعرتض سنتهم الدراسية املقبلة ،السيام بعد
االعالن عن مبادرات النقاذ العام الدرايس.

االمني العام للمدارس الكاثوليكية يف لبنان االب بطرس عازار.

حول ما يتعلق بخطة طوارئ يف حال تفيش
وباء الكورونا ،الواضح ان هذا الوباء بدأ
ينترش ،واعداد املصابني به تتزايد بسبب
انعدام الوقاية املطلوبة .وألن املدارس التي
تحرص عىل سالمة ارستها الرتبوية فهي ،وعند
اشتداد االزمة الصحية ،لن تخاطر باتخاذ
تدابري ال تتوافق مع السالمة العامة ،ومع
توجيهات املعنيني بالشأن الصحي .استنادا
اىل ذلك ،مثة خطة لكل تطور سلبي ،يتم
التداول يف شأنها وتراعي وضع كل مدرسة
ومحيطها الجغرايف وعدد تالمذتها ،والتزام
املعنيني السالمة العامة والصحة والرتبية،
وتقديم املساعدات واالرشادات الالزمة.
■ هل املدارس جاهزة للتعليم من بعد،
وهل اطلعتم عىل تدابري وزارة الرتبية؟
□ الجواب عن هذا السؤال يشدين اوال اىل
متني تشكيل خلية ازمة من القطاع الرتبوي،
الخاص والعام ملتابعة كل التطورات .صحيح
ان وزارة الرتبية مشكورة عىل ما تقوم به،
لكننا يف الظرف الراهن يف حاجة اىل تنسيق
اجدى وافعل يأخذ يف االعتبار التعاون عىل
اتخاذ قرارات تربوية مشرتكة وعىل وضع
اسرتاتيجيا عامة النقاذ العام الدرايس مع
مراعاة خصوصية كل مدرسة .هذا عن القسم

لتشكيل خلية ازمة
من القطاع التربوي تتابع
كل التطورات

الثاين من السؤال ،اما عن القسم االول فثمة
عدد كبري من ادارات املدارس ،قام بتدريب
االداريني واالرسة التعليمية وحتى االهل عىل
التعاطي مع التعليم من بعد بحرفية ومهارة.
يكفي لفت النظر اىل ما قمنا به يف املدارس
الكاثوليكية من دورات تدريبية افرتاضية
سابقا وحاليا ،باالضافة اىل تنظيم مؤمتر عىل
مدى تسعة ايام بعنوانEdutech 2020 :
 ،Exhibition & Conferencesشارك فيه
اكرث من  20الف تربوي من لبنان والخارج.
الهدف من املؤمتر ،االعداد والتدريب عىل
هذا النسق الجديد من التعليم للتعويض
عن التدريس الحضوري يف حال تعذر علينا
القيام به بسبب جائحة كورونا وغريها .هنا
تجدر االشارة اىل ان للتعليم من بعد رشوطا
لنجاحه ،مثال :الكهرباء واالنرتنت وحضور

■ ماذا عن املدارس املترضرة يف بريوت ،هل
ستكون جاهزة قبل بدء العام الدرايس؟
□ بداية ،ال بد من الرتحم عىل الشهداء
الذين سقطوا بسبب االنفجار الكاريث ،ومن
بينهم رجال االمن العام ،باالضافة اىل الصالة
عىل نية الجرحى واملصابني واملنكوبني .يف
الوقت نفسه يهمني االشادة ،ال بل توجيه
الشكر ،اىل الدول واملؤسسات التي بادرت
اىل املشاركة يف عمليات االنقاذ والتنظيف
والرتميم واالغاثة وتقديم املساعدات
والخدمات ،والتنويه ايضا مبا قامت به افواج
الصليب االحمر والدفاع املدين وتحديدا
افواج الكشافة يف املدارس والتابعة لجمعيات
كشفية ،مثل كشافة لبنان ،الكشاف املسلم،
كشافة االستقالل والكشاف املاروين .اذكر
هذه الدول واملؤسسات وهذه االفواج النها
ساهمت كثريا يف مساعدة املدارس املترضرة،
وارضارها كانت كبرية ،بالنهوض من تحت
الردم ،ليك تعد قاعاتها ومالعبها الستقبال
التالمذة يف املواعيد املقررة الفتتاح العام
الدرايس .صحيح ان بعض هذه املدارس
سيكون جاهزا كليا او جزئيا منذ  28ايلول
لالنطالق بالعام الدرايس ،والبعض االخر
سيتأخر قليال بسبب جسامة االرضار ،ولكنه
سيعود كطائر الفينيق لينطلق من جديد،
ويف اقرب وقت ،لتأمني الخدمة الرتبوية.
هنا ال بد من االشارة ،اىل ان الكلفة االولية
العامل الرتميم واالصالح يف عدد من مدارسنا
الكاثوليكية املترضرة يف بريوت وضواحيها،
تصل اىل نحو  15مليون دوالر امرييك وفق
التقديرات االولية حتى تاريخه.
■ ماذا عن مشكلة االستيعاب ،السيام مع
فرض التباعد بني التالمذة؟
□ يبدو ان عدد التالمذة يف املدارس الخاصة
سيتقلص بعض اليشء بسبب االوضاع
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االقتصادية ،ونتيجة الخوف من كورونا
وعدم الثقة عند بعض االهل بطريقة
التعليم من بعد او التعليم املدمج .لكن ما
يلفت النظر ،ان اهل التالمذة يف املدارس
الكاثوليكية مرصون عىل متابعة اوالدهم
للتعليم يف هذه املدارس ،ويف الوقت ذاته
ميتنعون عن تأكيد التسجيل وعن تسديد
القسط املدريس لسبب او آلخر .علام ان قيمة
تحصيل االقساط املدرسية عن السنة املاضية
 2020-2019مل تتعد يف املدارس الكاثوليكية
 %40من مجمل االقساط ،فكيف ميكن تأمني
رواتب املعلمني وتطوير املدرسة واالهتامم
باالمور التشغيلية؟ عىل الرغم من كل ذلك،
تحاول املدارس ان تفعل املستحيل لتنظيم
مسألة استيعاب التالمذة يف الصفوف مع
احرتام كل قواعد الوقاية ومنها التباعد ،مع
توفري كل التسهيالت الالزمة اجتامعيا وماليا
وتربويا لئال تضيع سنة من عمر تالمذتنا
االحباء ،امل املستقبل.
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االكيد للتالمذة الراغبني يف متابعة دروسهم
يف املدارس الخاصة .عىل كل حال ،امتنى ،كام
متنيت سابقا عىل املسؤولني يف الدولة ،ليس
فقط املساهمة مع االهل بتحمل القسط
املدريس ،بل ايضا برتك التالمذة يف مدارسهم
الخاصة ،وتسديد االقساط عنهم ،وبذلك ال
يقومون مبا هو واجب عليهم فحسب ،بل
يوفرون عىل الدولة اقله  3ماليني لرية لبنانية
عن كل تلميذ او تلميذة.
■ هل عدد املعلمني كاف لكل املراحل ،وهل
هم جاهزون للتعليم؟
□ عدد املعلمني كاف ومتوافر ،خاصة
ان ادارات املدارس الكاثوليكية حاولت
الحفاظ عىل اكرب عدد من معلميها،
وقامت بتدريبهم كام قلنا انفا ،وسعت
اىل اعدادهم االعداد الالزم النجاح مسألة

■ ما هو عدد التالمذة املتوقع خالل هذه الظرف الراهن يحتاج
السنة الدراسية؟
الى تنسيق افعل بني
ترسب
عن
واشاعات
احاديث
□ هناك
القطاعات التربوية
عدد كبري من التالمذة يف القطاع الخاص اىل
القطاع الرسمي .حتى تاريخه ،مل يتبني العدد

مستلزمات التعليم من بعد مكلفة يف هذا الوقت.

التعليم من بعد .لكن يبقى عىل الدولة ان
توفر املستلزمات التي ذكرتها سابقا ،ليك
يبقى التعليم رسالة ومنبع رجاء لالجيال
الطالعة وللبنان.
■ كيف ستعالجون مشكلة املعلمني
ومطالبهم خاصة؟
□ هل يفكر الرأي العام بعجز االهل ،او
متنّعهم عن تسديد اقساط اوالدهم؟ هل
يعرف الرأي العام ان لالرسة التعليمية حقوقا
وانها تتعب لتبدع اساليب تعليمية ناجحة؟
هل يقدر الرأي العام اهمية استمرارية
املدرسة الخاصة ودورها يف رفع مستوى
التعليم وتامينه للجميع ،وهو مكلف طبعا؟
نعم ،ان للمعلمني احرتاما كبريا عند ادارات
مدارسهم املنشغلة بالرتبية والحريصة عىل
ان يكون التعليم رسالة وخدمة .نعم،
للمعلمني حقوق يجب تامينها حرصا عىل
كرامتهم وضامنا لعيشهم الكريم ،خصوصا
بازاء تأمني التعليم النوعي والجيد .كم كنا
نتمنى لو ان الترشيعات التي زرعت انعدام
الثقة بني االرسة الرتبوية ،كانت عادلة عند
اقرارها ومتوازنة لضامن حقوق الجميع.
عىل كل حال ،ال بد من االعرتاف اننا اليوم
يف مأزق .نحن نع ّول عىل االرسة التعليمية
ان تتفهم هذا الواقع ،علام ان عددا كبريا
من اللبنانيني يتفهمونه .يف الوقت نفسه
نطالب الدولة بدعم االهل ليك يستطيعوا
تعليم اوالدهم ،ومن خالل هذا الدعم
ميكن توفري رواتب املعلمني وحقوقهم.
هنا ال بد من لفت النظر اىل ان مرجعيات
املؤسسات الرتبوية تحملت عبء املدارس
املجانية الواجب تأمني مساهمة الدولة
لها سنويا ،وذلك منذ سنة 2016-2015
وحتى تاريخه .لذلك اناشد الدولة القيام
بواجبها .اقول ذلك ،ألن تقاعس الدولة
عن القيام بهذا الواجب املفروض قانونا،
واملعطوف عىل الشعارات الشعبوية
والعشوائية التي اطلقها كرث ،عرض العديد
من املدارس اما لالقفال واما لتعذر تسديد
رواتب املعلمني ليس يف املدارس املجانية
التابعة للجمعيات الروحية فحسب ،بل يف
املدارس غري املجانية ايضا.
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