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راغدة صافي

 تحولت بداية العام الدرايس يف لبنان من فرحة اىل غصة لدى االهايل والطالب عىل حد 
سواء. فاىل جانب الهموم واملشاكل املعيشية اليومية واالقساط املرتفعة والنزوح الكبري 
نحو املدرسة الرسمية، اضيف هّم جديد لدى اهايل الطالب هو االرتفاع الناري السعار 

الكتب املدرسية وخاصة االجنبية املستوردة منها 

ينتظرون  املايض  يف  كانوا  الذين  الطالب  وجد 
والحقائب  القرطاسية  لرشاء  الدرايس  العام  بدء 
ترفا  السنة  هذه  بات  االمر  هذا  ان  الجديدة، 

حرموا منه.
الخاصة  املدارس  يف  الكتب  مشكلة  كانت  اذا 
محصورة باسعارها املرتفعة، فان املشكلة االكرب 
يجد  ال  قد  التي  الرسمية  املدارس  لدى  تكمن 
اىل  نظرا  املكتبات،  يف  كتبهم  العام  هذا  طالبها 
التأخري الكبري الحاصل يف تلزيم مناقصة طباعتها. 
فحتى منتصف ايلول املايض مل تكن اي رشكة قد 
تقدمت للمشاركة يف املناقصة التي اطلقها املركز 
اسعار  غالء  بسبب  العلمية  للبحوث  الرتبوي 

الورق والحرب.
خصوصا  الكتب،  غالء  من  االهل  شكا  لطاملا 
االجنبية منها والتي تختلف وفق مصدرها، فاذا 
او من بريطانيا فحكام يصبح  كانت من فرنسا 
سعرها مرتفعا، اما الكتب املحلية فسعرها يبقى 
منخفضا نسبيا اذا وجدت. يف ما يتعلق باسعار 
الدفاتر والحقائب واالقالم، فعىل الرغم من وجود 
ان  اال  ومتفاوتة،  متنوعة  واسعار  كثرية  خيارات 

الغالف

لذلك  العالية.  كلفته  اىل  نظرا  مرا  يبقى  احالها 
رفع  االهايل يف بداية هذا العام الصوت مطالبني 
القرطاسية الذي يدفعونه  املدارس بحسم مبلغ 
العام  هذا  رصختهم  لكن  سنة،  كل  مطلع  يف 
اختلطت مع رصخات املدارس واملعلمني وحتى 
وزارة الرتبية واملكتبات. فقد وجدت كربيات دور 
لبنان نفسها مضطرة اىل خفض نسبة  النرش يف 
ارباحها بشكل كبري لتسهيل عملية رشاء الكتب 

للعام الدرايس الحايل.
وفيام ال تزال معظم املؤسسات الرتبوية الرسمية 
تعاين من فقدان الجدران واالبواب والنوافذ، بدا 
هذا  ستفتقد  انها  املتوافرة  املعطيات  بحسب 
العام اىل الكتب املدرسية ايضا. فحتى منتصف 
للبحوث  الرتبوي  املركز  يكن  مل  الفائت،  ايلول 
واالمناء قد متكن من تلزيم طبع الكتب املدرسية 
ايلول   28 يف  بدأ  الذي  الدرايس  للعام  العائدة 
بسبب غالء اسعار الورق والحرب، ما يجعل فرضية 

ان يبدأ الطالب عامهم الدرايس من دون كتب. 
هذا ناهيك بالفراغ يف رئاسة املركز الذي استمر 
يف  الرتبية  وزير  اعفى  ان  بعد  شهر،  من  اكرث 
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على الرغم من نظام التعّلم من بعد
الكتب املدرسّية ال تزال حاجة أساسّية 

حكومة ترصيف االعامل طارق املجذوب رئيسته 
السابقة ندى عويجان، اىل ان عنّي يف التاسع من 
ايلول الفائت جورج نهرا رئيسا جديدا له. فهل 
سيتمكن املركز من تلزيم املناقصة من دون دعم 
الدولة او املرصف املركزي لحاجات الطباعة، اسوة 
املدارس  الكتب يف  اسعار  لجهة دعم  مبا حصل 

الخاصة؟
كام ان الصورة ال تزال ضبابية حول جهوز املدارس 
الرسمية لالستفادة من املوارد والتطبيقات والنسخ 
االلكرتونية املجانية التي وعدت الوزارة بوضعها 
يف ترصف املدارس والثانويات الرسمية بالتعاون 
مع املركز، خصوصا وان هذه املدارس ال تزال يف 
حاجة اىل الف جهاز كومبيوتر ليكتمل تجهيز كل 
صفوفها من اجل تسهيل التعليم والتواصل مع 
املعلمني. فحتى كتابة هذه السطور، مل يكن هناك 
املدارس  من  املنتقلني  للطالب  نهايئ  رقم  بعد 
الخاصة اىل الرسمية، لكن من املؤكد ان عددهم 

سيفاقم باضعاف ارقام السنوات املاضية.
"االمن العام" التقت املدير التجاري يف "مكتبة 
انطوان" اميل تيان، وعضو لجنة االهل يف مدرسة 
رابطة  ورئيس  اسطا،  غادة  الجمهور  سيدة 
اساتذة التعليم الثانوي يف املدارس الرسمية نزيه 
التي  الصعوبات  عىل  منهم  واطلعت  جباوي، 
الكتب  لتأمني  النرش  ودور  املكتبات  واجهتها 

املدرسية هذا العام.

املدير التجاري يف "مكتبة انطوان" اميل تيان.

تيان: بدأنا التسعير بناء على وعد
تلقيناه من مصرف لبنان

اسطا: الطالب لم يستعملوا
كتبهم في العام املاضي

■ ما هي نسبة الغالء التي طرأت عىل الكتب 
املدرسية هذه السنة؟

□ تقسم الكتب اىل قسمني: الكتب الوطنية التي 
 تقوم بطبعها دور نرش خاصة وتسعرها وزارة 
وقد  الرتبوي  املركز  كتب  غري  وهي  الرتبية 
التي  الرتبوي  املركز  وكتب  سعرها،  تضاعف 
املركز  لغاية االن بسبب عدم متكن  مل تسعر 

الجمهور  سيدة  مدرسة  يف  االهل  لجنة  عضو 
الكتب  تبادل  عملية  ان  رأت  اسطا  غادة 
املدرسية القت رواجا كبريا هذا العام، خصوصا 

الذي  والدعم  االجنبية  الكتب  عن  ماذا   ■
سيوفره مرصف لبنان لرشائها؟

وعدنا  الكلمة،  هذه  عىل  واشدد  مبدئيا،   □
مبوجبه  سيتم  الذي  االمر  بهذا  املسؤولون 
تسعري الكتب االجنبية املستوردة عىل اساس  
واالورو  لرية  بـ4000  الدوالر  رصف  سعر 
رصف  سعر  يرتاوح  وقت  يف  لرية،  بـ5000 

هذا   لرية.  و7500   7000 بني  حاليا  الدوالر 
تدفع  ان  يجب  الكتب  هذه  فاتورة  ان  علام 
عىل   .Fresh Money اي  "كاش"،  الخارج  يف 
الرغم من ذلك، اخذنا املبادرة وبدأنا بناء عىل 
بالتسعري  املركزي،  املرصف  من  تلقيناه  وعد 

عىل هذا االساس.

الوطنية  النرش  دور  لدى  قدرة  توجد  اال   ■
الصدار طبعات محلية لهذه الكتب؟

□ ليكون سعر الكتاب مقبوال يجب ان يطبع 
السوق  استيعاب  قدرة  تفوق  كبرية  باعداد 
اللبنانية التي ال تتخطى 500 نسخة، ما يجعل 
سعر الكتاب يف حال متت طباعته محليا يفوق 

كلفة استرياده.

■ ملاذا تأخرت معظم املدارس هذه السنة يف 
ارسال الئحة الكتب املطلوبة؟

انتظار  يف  تريثها  اىل  عائد  التأخري  هذا   □
ميكن  ما  لتحديد  الكتب  اسعار  استقرار 
استبداله او االستغناء عنه، ولو مل يتوافر دعم 
عادت  لرمبا  املستوردة  للكتب  لبنان  مرصف 
معظم املدارس اىل استخدام الكتاب الوطني. 
فاملدارس توقفت مليا هذه السنة امام اسعار 
الكتب، وحاولنا جميعنا مساعدة االهل عىل 

اجتياز هذه املرحلة الصعبة.

تبادل  امام  السنة  الباب هذه  فتحتم  ■ هل 
الكتب املستعملة؟

امر  هذا  انطوان،  كمكتبة  الينا  بالنسبة   □
يصعب علينا القيام به النه يتطلب امكانات 
معينة غري متوافرة لدينا حاليا. لكن املدارس 
هذا العام اولت هذا املوضوع اهتامما خاصا، 
القيام  عىل  وشجعتهم  االهايل  مع  وتواصلت 
هذه  شملت  لقد  الكتب.  تبادل  بعملية 

طبعها.  عملية  لتلزيم  مناقصة  اجراء  من 
وعىل الرغم من ان بداية العام الدرايس باتت 
عىل االبواب، اال ان احدا مل يتقدم للمشاركة 
اسعار  غالء  اىل  نظرا  املعروضة،  املناقصة  يف 
الورق ومضاعفتها خمس اىل ست مرات. لذا 
لغاية االن، ال سعر لكتب املركز التي سيتأخر 
توافرها يف االسواق وبالتايل بني ايدي الطالب.

من  جدا  كبرية  نسبة  خاص  بشكل  العملية 
الكتب، السيام يف الصفوف التكميلية.

االهايل كذلك مسألة عدم صالحية  يواجه   ■
نسخ معينة من الكتب لعامني متتاليني بسبب 
من  االستفادة  دون  يحول  ما  املناهج  تغيري 

الكتب املوجودة لديهم؟
دار نرش هذه  اي  تعمد  الحظ، مل  لحسن   □
مناهجها  عىل  تعديالت  ادخال  اىل  السنة 
املدارس  ان  كام  جدا.  بسيطة  امور  باستثناء 
استخدمتها  التي  الكتب  تغري  مل  عام،  بشكل 
عملية  قيام  عىل  منها  تشجيعا  املايض،  العام 

تبادل واسعة بني الطالب.

■ ما هو مصري الكتب يف ظل اعتامد االسلوب 
املختلط للتعليم اثر جائحة كورونا؟

□ بالنسبة الينا، ان جميع الكتب التي منثلها 
يف دارنا تكون مرفقة مع نسخة ميكن تحميلها 

 Digital Online من خالل  الحواسيب  عىل 
Copy الستعاملها يف املنزل. كام ان لكل كتاب 
ورقي رمزا خاصا به يتيح للطالب قراءته عىل 

الكومبيوتر او حتى عىل هاتفه املحمول.

بيع  يف  تزاحمكم  املدارس  تزال  ال  هل   ■
الكتب؟

□ هذا املوضوع وقف عىل استعداد كل مدرسة 
ورغبتها يف العمل وفقا للقانون، فاملدارس التي 
من  الكتب  وبيع  التجارة  مامرسة  يف  ترغب 
يجب  حرمها  داخل  موجودة  مكتبات  خالل 
ال  امر  وهذا  عليها،  املرتتبة  الرضيبة  تدفع  ان 
مشكلة حوله. لكن عندما تعمد املدارس اىل بيع 
الكتب واملتاجرة بها من دون ان تكون مسجلة 
يف السجل التجاري، عندها تصبح املزاحمة غري 
رشعية. ونظرا اىل املشاكل املرتاكمة هذه السنة، 
هذا  تفادي  املدارس  من  العديد  فضلت  فقد 

االمر وحرص بيع كتبها يف املكتبات.

بعدما اطلقت لجان االهل بالتعاون مع ادارة 
املدارس مواقع متخصصة عىل شبكات التواصل 
جدا  مهم  امر  "فهذا  الغرض،  لهذا  االجتامعي 

خصوصا وان الطالب مل يستعملوا كتبهم العام 
املايض ألن نظام التعلم من بعد حال دون ذلك. 

هذا العام نحن يف افضل االحوال امام نظام 
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تعليم مختلط اذا مل يكن كليا من بعد، ما قد 
يؤدي اىل النتيجة نفسها".

■ ملاذا ال تعمد املدارس الخاصة اىل اعتامد النسخ 
املدمجة للكتب نظرا اىل كلفتها املقبولة جدا؟

بكل  مليا  املوضوع  مناقشة هذا  لقد متت   -
التي  بالسهولة  ليس  انه  ووجدنا  ابعاده، 
يتحدث عنها البعض كونه يتعلق مبدى جهوز 
يتطلب حواسيب  الذي  النظام  لهذا  املدارس 
الستعامل  عادية  حواسيب  ال  محددة 
Version Numérique . كام انه يحتاج اىل 
متقطعة،  وغري  جدا  رسيعة  انرتنت  خدمة 

عضو لجنة االهل يف مدرسة سيدة الجمهور غادة اسطا.

رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي يف املدارس الرسمية نزيه جباوي.

وهذا امر عاىن منه االساتذة والطالب االمرين 
شبكة  وضع  ألن  املايض،  الدرايس  العام  يف 

االنرتنت يف لبنان ال يساعد يف اعتامد عملية 
التعلم من بعد.

الثانوي يف املدارس  التعليم  رئيس رابطة اساتذة 
الرسمية نزيه جباوي وصف املشاكل التي تعاين 
منها املدارس الرسمية بانها تفوق كل تصور، مؤكدا 
انها مل تعد قادرة عىل االستمرار يف وضعها الحايل. 
وشدد عىل ان "الحكومة الجديدة ال بد من ان 
تبارش  وان  الالزم،  االهتامم  الرتبوي  امللف  تويل 
فورا دعم مستلزمات الكتاب الذي يصدره املركز 
الرتبوي الذي رفع الصوت منذ فرتة النه مل يستطع 

تلزيم املناقصة التي طرحها لطباعة الكتب".

ملسألة  الطالب  امام  املتاحة  الحلول  هي  ما   ■
الكتب هذا العام؟

املدارس  طالب  امام  يوجد  ال  االن،  لغاية   □
االعارة لحل  الرسمية سوى االعتامد عىل مسألة 
جزء من املشكلة، لكننا ال ميكن ان نعتمد عليها 
كليا اذ ان الحاجة اىل كتب جديدة ال تزال ماسة.

جباوي: املدارس الرسمية
لم تعد قادرة على االستمرار

خالل االعوام االخرية، ادت االوضاع االقتصادية التي تعانيها املكتبات اللبنانية اىل اقفال عدد منها او 
وقوعها يف العجز، بسبب مزاحمة عدد من  املدارس الخاصة لها يف بيع الكتب والقرطاسية اىل الطالب 
داخل حرمها، ما دفع بنقابة اصحاب املكتبات للتوصل اىل قرار تم مبوجبه الزام املدارس تطبيق البالغ 
الرقم 2/1/ات، ويدعو  الذي يحمل  االقتصاد والتجارة يف 10 ترشين االول 2009،  الصادر عن وزارة 
املدارس اىل "االمتناع عن بيع الكتب والقرطاسية، ويف حال االرصار يجب عليها ان تتسجل كمؤسسات 

تجارية وان تخضع ملوجبات قانون التجارة يف حال رغبت يف تجارة الكتب والقرطاسية".

ترصيف  حكومة  يف  الرتبية  وزير  اطلق 
نداء خالل مؤمتر  املجذوب  االعامل طارق 
استغاثة  نداء  نطلق  اننا  فيه:  جاء  صحايف، 
لجميع االصدقاء يف العامل لتوفري كومبيوتر 
الرسمية  املدرسة  يف  متعلم  لكل  محمول 
كاولوية، ومن ثم لتالمذة املدارس الخاصة".

نداء استغاثةاملدارس تزاحم املكتبات


