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رياضة

نمر جبر

رئيس وحدة األنشطة الرياض ّية والكشف ّية:
إستعادة البطوالت املدرسية مرتبطة بمكافحة كورونا
ال يزال وباء كوفيد  19 -يفتك بالكثري من القطاعات الحيوية التي كانت تشكل عصب الحياة اليومية .اكرث هذه القطاعات رضرا
قطاع الرياضة ،وتحديدا املدريس منه الذي شلت حركته يف شكل كامل منذ شباط  2019بعدما توقفت الحركة يف شكل كامل
وتعطلت الحياة املدرسية ،التزاما بقرارات التعبئة العامة واالقفال التام الذي فرضته الدولة للحد من انتشار الوباء

هذا الشلل ترك اثرا سلبيا عىل النشاطات
الالصفية وتحديدا الرياضية منها ،خصوصا ان
الرياضة تلعب دورا بارزا وفعاال يف بناء شخصية
الفرد من خالل تنمية قدراته ومواهبه ،باالضافة
اىل تعديل وتغيري سلوكه مبا يتناسب وحاجات
املجتمع .لطاملا شكلت الرياضة املدرسية اساسا
للحياة الرياضية ومنبعها ،وكانت الرافد االسايس
لالتحادات الرياضية.
ترفع املؤسسات الرتبوية التي تنقسم بني
رسمية وخاصة وتضم ما يقارب مليون طالب
شعار مساعدة االتحادات الرياضية االهلية،
يف فرتة انحسار للمواهب يف غالبية االلعاب
والرياضات.
الالفت ،ان ارقام املشاركني يف البطوالت التي
تنظمها وحدة االنشطة الرياضية والكشفية
التابعة لوزارة الرتبية والتعليم العايل سنويا
منذ  15سنة يف تزايد مطرد ،علام انه بلغ يف
السنوات االخرية اضعاف الالعبني املسجلني يف
االتحادات الرياضية .قد يختزن كل طالب من
هؤالء موهبة مختبئة تحتاج اىل من يكتشفها
ويسلمها تاليا اىل الجهة الصحيحة القادرة عىل
صقلها وتطويرها ،ومن يدري قد يصبح صاحبها
نجام المعا يف هذا الحقل.
غالبا ما شكلت حصة الرتبية البدنية والرياضية
مناسبة اوىل الكتشاف اصحاب املواهب ،علام
ان كرثا يعتربونها ساعة فراغ او عبارة عن اوالد
يركضون يف امللعب يف ارشاف استاذ يكتفي
مبراقبتهم .مع انشاء وحدة االنشطة الرياضية
والكشفية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم
العايل يف العام  ،2004اعترب كرث ان الفرصة
اصبحت مؤاتية امام تطبيق البناء الريايض
السليم ،عرب االطر الرتبوية اسوة بالدول
املتقدمة رياضيا .لكن االمور مل تكن سهلة

والعوائق والصعوبات كانت كبرية قبل ان يتم
تذليل بعضها تدريجا .هنا تختلف االراء حول
العالقة بني وحدة االنشطة الرياضية والكشفية
والنوادي االتحادية ،اذ يعترب البعض ان ما يعيق
استفادة الرياضة اللبنانية من الخزان املدريس
عدم وجود هيكلية تنظيمية توصل املواهب
اىل االتحادات الرياضية .لكن يف الوقت عينه
فان االلعاب املعتمدة يف وزارة الرتبية تستفيد
احيانا من الطاقات املدرسية .وتنقسم فكرة
الرياضة يف املدرسة اىل قسمني ،االول اكادميي
وهو عبارة عن نشاط ريايض مدريس عرب
فرق تتنافس فيام بينها يف بطولة مدرسية.
والثاين يتعلق باملوهوبني الذين ميثلون نواة
منتخبات وفرق املستقبل ،حيث يبدأ املشوار
من املنتخبات املدرسية ويتطور نحو االندية
االهلية ومنها اىل املنتخبات الوطنية .بينام يعترب
اخرون ان مشكلة الرياضة اللبنانية ليست يف
عدم وجود رياضة مدرسية صحيحة .فاالخرية
مهمتها تعريف الطالب عىل االلعاب واكتشاف
املواهب وتوجيهها نحو االندية االهلية التي
تعترب مقرصة يف تطوير تلك املواهب وعدم
قدرتها عىل استيعابها.
تعود البطوالت املدرسية اىل ستينات القرن
املايض وكانت تابعة ملديرية الشباب والرياضة
حتى العام  ،2000عندما اصبح للشباب
والرياضة حقيبة مستقلة واصبحت النشاطات
الرياضية الالصفية يف عهدة وحدة االنشطة
الرياضية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم العايل.
عىل الرغم من املشاكل الكبرية التي عرقلت
مسار العام الدرايس  ،2020 - 2019نفذت
الوحدة بنجاح توجيهات كل من الوزير واملدير
العام باهمية ورضورة استكامل االنشطة
الالصفية ،متحدية الظروف االمنية واالقتصادية

حتى شباط  2019حني تم توقيف كل االنشطة
بسبب قرار االقفال التام بعد تفاقم االزمة
الصحية الناتجة من كوفيد  ،19 -كام قال رئيس
الوحدة الدكتور مازن قيبيس لـ"االمن العام"
والذي يتوىل هذه املهمة منذ العام .2013
ال ميكن تجاهل التطور العددي والنوعي الذي
شهدته البطوالت والدورات الرياضية املدرسية
وآلية تنفيذها ،بالتعاون مع املديريات
املختصة بشكل يراعي التلميذ ودراسته،
ما انعكس منافسات قوية يف العديد من
املسابقات واملباريات وشكل حافزا للعديد
من املدارس واملؤسسات الرتبوية للمشاركة.
هذا االمر ادى تاليا اىل ارتفاع عدد الطالب
املشاركني منذ العام الدرايس 2013 - 2012
من  12الف طالب وطالبة اىل ما يقارب 82
الفا يف العام الدرايس  2020 - 2019من 932
مدرسة ومؤسسة تربوية شكلوا  5941فريقا
تنافسوا يف  12لعبة رياضية (كرة القدم،
كرة السلة ،الكرة الطائرة ،كرة الصاالت،
كرة اليد ،رقص ريايض ،العاب قوى ،لياقة
بدنية ،كرة الطاولة ،الريشة الطائرة ،الجمباز
والتايكواندو) اضافة اىل  21الف كشاف تربية
و 6االف مرشدة شاركوا يف النشاط الكشفي.
ويفاخر بأن هذا التميز يف الكمية النوعية
انعكس ايجابا عىل الصعيد الدويل من خالل
تبني االتحاد الدويل لكرة القدم "فيفا" مرشوع
كرة القدم للمدارس ،ووقع رشاكة مع وزارة
الرتبية والتعليم العايل واالتحاد اللبناين لكرة
القدم.
انطلق املرشوع عىل املستوى الدويل من
املالعب اللبنانية يف حضور رئيس االتحاد الدويل
جياين انفانتينو ومجموعة من النجوم العامليني،
تقدمهم املدرب الربتغايل جوريه مورينيو

رئيس وحدة االنشطة الرياضية والكشفية الدكتور مازن قبييس.

والالعبون الدوليون الربازييل كاكا والفرنيس
يوري دجوركاييف.
يعرتف قبييس ،الذي يؤمن بأن املدرسة هي
اساس الحياة الرياضية ومنبعها وترفد االتحادات
الرياضية بالالعبني واصحاب املواهب ،بعدم
"قدرة كليات الرياضة يف الجامعات الخاصة
والجامعة اللبنانية عن سد العجز مبدريس
مادة الرتبية البدنية والرياضية الذي تعاين منه
املدارس الرسمية والخاصة التي تعتمد مدرسني
ال يحملون شهادات اختصاص" .لكنه اضاف:
"النقص الكبري مل مينع بعض املدارس من بذل
الجهد للمشاركة يف البطوالت التي كانت حافزا
لالدارات واملدربني والطالب لتحقيق النتائج
ولتمثيل وزارة الرتبية يف املسابقات الخارجية".
مل ينف اهمية الرياضة املدرسية يف تخريج
اجيال من الرياضيني "من دون ان يخفي وجود
صعوبات وعوائق تعرتض عمل وحدة االنشطة،
ابرزها عدم مشاركة مدارس رسمية وخاصة
يف البطولة املدرسية لعدم رغبتها يف االستثامر
بالرياضة".
واكد ان هدف الوزارة يكمن يف ارشاك اكرب عدد
من الطالب يف النشاطات الالصفية يف القطاعني
العام والخاص "حتى يتسنى للمعنيني من
بعدها اختيار املوهوبني وتحضريهم للمشاركة

توقف البطوالت يزيد
من حاالت الضغط والتوتر
عند الطالب

يف الدورات العربية والقارية من جهة ،وملد
النوادي االتحادية واالتحادات بهذه املواهب
لالسفادة منها عىل الصعيد الوطني من ناحية
ثانية" .وقال يف هذا السياق" :لدينا خامات
ومواهب كبرية وعدة يف املدارس تحتاج اىل
صقل ورعاية".
وغمز يف املقابل من قناة بعض االتحادات
املقرصة يف متابعتها واالهتامم بها "عىل الرغم
من ان جميع اللجان الفنية العاملة يف الدورات
الرياضية املدرسية تضم اعضاء وممثلني
لالتحادات الرياضية بهدف اطالعهم عىل
املواهب والخامات الرياضية الواعدة ،علام ان
مثة تقصريا واهامال من عدد كبري منها".
وشدد قبييس عىل الناحية السلبية لتوقف
البطوالت الرياضية املدرسية ،وقال يف هذا

الصدد" :يزيد الضغط وحاالت التوتر عند
الطالب وترفع من حاالت البدانة عند الغالبية
وتص ّعب مهامت مد ّريس مادة الرتبية البدنية
والرياضية يف اعادة الطالب اىل اجواء الرياضة
خصوصا اولئك الذين ليس لديهم اي وسيلة
ملزاولة الرياضة يف املنزل ،علام ان تعليم
الرياضة من بعد يشمل حصص الرتبية البدنية
والرياضية ،لكن فعاليته ليست كام هي يف حالة
التواجد يف املدرسة".
ويعرتف عدد كبري من مدريس مادة الرتبية
البدنية والرياضية يف املدارس الرسمية والخاصة
عىل حد سواء ،ان ال قدرة لديهم عىل مراقبة
التزام الطالب التعليامت والربامج التي يتم
تعليمها من بعد ،وان االستفادة منها تعود اىل
مدى جدية الطالب.
وكشف عن االجتامع الذي عقد مع مندويب
املدارس الرسمية والخاصة لتحديد وجهة السري
للعام الدرايس  2021 - 2020افىض ،بعد عرض
كل وجهات النظر اىل اتفاق عىل خطة عمل
تقيض اىل اطالق النشاط ،وقال" :تم االتفاق عىل
رضورة واهمية اطالق نشاط ريايض وان بشكل
محدود وضمن معايري تحفظ السالمة العامة
ورشوط التباعد االجتامعي ويف العاب محددة.
لقد رفعنا هذا االقرتاح اىل املدير العام لوزارة
الشباب والرياضة فادي يرق الخذ املوافقة".
يتضمن االقرتاح العابا جامعية وفردية موزعة
عىل مرحلتي التعليم الثانوي واالسايس عىل ان
يشمل كرة القدم ،كرة الصاالت ،كرة السلة ،كرة
اليد ،الكرة الطائرة ،كرة الطاولة ،الريشة الطائرة
(بادمنتون) ،العاب قوى ،الجمباز الفني ،الجمباز
االيقاعي والرتياتلون ،عىل ان يقترص النشاط يف
التعليم االسايس يف الحلقة الثالثة عىل مسالك
االلعاب الجامعية من دون اي احتكاك مبارش.
واكد عىل جهوز الوحدة الرياضية واللجنة العليا
املنظمة للدورات املدرسية ،معتربا ان اللجان
الفرعية العاملة هي حاليا عىل اتم االستعداد،
يف انتظار قرار الوزير طارق املجذوب العادة
الحياة اىل البطوالت الرياضية املدرسية .لكن
هذا القرار مرتبط بالقرارات التي تصدر عن
الوزارات املعنية مبكافحة وباء كورونا وبقرار
وزارة الرتبية والتعليم العايل.
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