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األمني العام للمدارس الكاثوليكّية:
ال بّد من إجراء اإلمتحانات الرسمّية

تربية

بني موقف اللجنة الفنية الرسمية ملتابعة وباء 
املدارس  فتح  باعادة  قرار  اتخاذ  عدم  كورونا 
اجراءات  تخفيف  بغية  الصفوف،  لجميع 
فتح  اعادة  قرار  ان  اضف  الشامل،  االقفال 
املدارس يعود اىل وزير الرتبية والتعليم العايل 
وقف  االخري  موقف  وبني  املجذوب،  طارق 
التعلم من بعد السبوع كخطوة اوىل تحذيرية 
يف  ووضعها  الرتبية  حاجات  توفري  اجل  من 
املقطوعة  بالوعود  والوفاء  االولويات  مقدم 
تجاذب حول موعد  القطاع مرحلة  لها، دخل 
استئناف التعليم املدمج ومن بعد، او العودة 
اىل املدارس، السيام لطالب الشهادات الرسمية 
التي اعطاها الوزير املجذوب اولوية استئناف 
مصري  حول  التساؤل  طرح  كام  الدراسة. 
املتوسطة  للشهادات  الرسمية  االمتحانات 

والفنية؟  والثانوية 
اذار  منتصف  يف  وقرر  عاد  الوزير  لكن 
مع  اجتامع  بعد  بعد،  من  التعلم  استئناف 
االمنة  للعودة  متهيدا  الرتبوية  القطاعات  كل 
الصحية  الظروف  توافر  فور  املدارس  اىل 
القطاع  باسم  واملالية واللوجستية. كام طالب 
الرتبوي الرسمي والخاص بكل مكوناته، بتأمني 
فحوص كورونا واللقاح، ومشاريع الدعم املايل 
العودة  لتوفري  التعليمي  للجسم  واملستحقات 
الكايف  االنرتنت  وتوفري  املدارس،  اىل  االمنة 
املدمج  التدريس  معاودة  تتيح  متدنية  بكلفة 
لصفوف الشهادات الرسمية بدءا من 22 آذار، 

واال سيتم اللجوء اىل اقفال القطاع برمته.
موضع  الدرايس  العام  مصري  كان  املقابل،  يف 
وزارة  اجرتها  مكثفة  اجتامعات  يف  بحث 
القرار  التخاذ  املعنيني،  االطراف  مع   الرتبية 
املناسب حول كيفية انجاز العام الدرايس باقل 

الخسائر الصحية والرتبوية املمكنة. 
هذه التطورات كان ال بد من ان تنعكس عىل 

وقع القطاع التعليمي الرسمي والخاص مجددا يف دوامة فتح املؤسسات التعليمية والرتبوية، واستئناف الدراسة واجراء 
مئات  يضع  ما  كورونا،  جائحة  مواجهة  يف  التخبط  نتيجة  والفنية،  والثانوية  املتوسطة  للشهادات  الرسمية  االمتحانات 

االف الطالب واملعلمني واالهايل امام معضلة كربى  

غاصب مختار

الفنية  واللجان  الرتبية  وزارة  تتخذه  قرار  اي 
تفيش  متابعة  املولجة  الرسمية  والصحية 
الجسم  افراد  تلقيح  قرار  اىل  اضافة  كورونا، 
حتى  املؤجل  االمر  وهو  والتعليمي.  الرتبوي 
خالل  اللقاحات  من  الكافية  االعداد  توافر 

نيسان وايار.
باعادة  تكون  الحل  بداية  ان  رأى  من  مثة 
الصفوف  اىل  الرسمية فقط  الشهادات  تالمذة 
السيام  الحاصل،  املرتدي  الواقع  مع  والتعايش 
واالجنبية  العربية  الدول  من  عدد  قرار  بعد 
الحاصلني  اللبنانيني  الطالب  استقبال  عدم 
عىل افادت نجاح اذا مل يتم اجراء االمتحانات 

الرسمية.
للمدارس  العام  االمني  حاورت  العام"  "االمن 
اوضاع  حول  عازار  بطرس  االب  الكاثوليكية 
الدرايس  العام  الكامل  واستعداداتها  املدارس 

واجراء االمتحانات الرسمية.

■ هل من قدرة عىل تلبية كل مطالب القطاع 
من  املتبقية  الثالثة  االشهر  خالل  التعليمي 

العام الدرايس؟
□ يف حال وجود ارادة لتلبية مطالب القطاع 
االوىل  الدرجة  يف  املهم  تلبيتها.  تتم  التعليمي 
القطاع  مطالب  االرادة.  هذه  تتوافر  ان 
قديم  فبعضها  اليوم  ابنة  ليست  الرتبوي 
اربع  الدولة  تأخرت  مثال،  جديد.  وبعضها 
املرعية  واالنظمة  للمراسيم  خالفا   - سنوات 
للمدارس  يتوجب  ما  تسديد  يف   - االجراء 
املجانية، علام اننا سندخل يف السنة الخامسة. 
دفعة من  تسدد  ان  يجب  انه  تقول  املراسيم 
هناك  متوز.  يف  ودفعة  نيسان  يف  املستحقات 
االقساط  تسديد  االهايل يف  دعم  مطلب  ايضا 
املدرسية، واالمر االخر املهم ايضا هو البطاقة 
اعادة  منها  ايضا  كثرية  قضايا  مثة  الرتبوية. 

النظر يف انظمة التعليم يف لبنان، ويف القوانني 
مكونات  بني  العالقات  مواضيع  تعالج  التي 
واقعية  ترشيعات  النضاج   الرتبوية،  االرسة 
حفاظا  بها  الجميع  يسري  ان  وميكن  وعادلة 
والعالقات  الرتبوي  االمان  وعىل  الوحدة  عىل 
امر  مثة  الرتبوية.  االرسة  مكونات  بني  الجيدة 
قديم ايضا هو التعديالت التي كنا نطالب بها 
من اجل هذه الحقوق، وبهدف تأمني التوازن 

والعدالة بني مكونات االرسة الرتبوية.

هذه  يف  منه  تعانون  الذي  الجديد  ما   ■
املرحلة؟   

ازمة  يف  يتمثل  منه  نعاين  الذي  الجديد   □
حتى  الرتبوي  باللقاح  وعدنا  وقد  كورونا، 
نستطيع ان نكمل العام الدرايس. كذلك هناك 
كثريا.  زادت  التي  املدارس  يف  التعقيم  كلفة 
االمر االخر ان التعلم من بعد مكلف ومتعب 
يف الوقت ذاته، لذلك نطالب بتوفري الكهرباء 
والطالب  االساتذة  حصول  وتسهيل  واالنرتنت 
العادية  الحواسيب  مثل  الالزمة  االدوات  عىل 
واملوجودة  الفقرية  للعائالت  السيام  والنقالة، 
فان  ذلك،  عدا  والبعيدة.  الريفية  االمكان  يف 
بعد  من  للتعلم  نفسها  اعدت  التي  املدارس 
تسري عىل ما يرام. االمور جدية وال نقص فيها، 
بسبب  لكن  افضل.  الحضور  بأن  اعرتافنا  مع 
جرى  البالد،  فيها  متر  التي  القاسية  الظروف 
تحاشيا  للتعلم  جديدة  طريقة  استحداث 
والتجهيل.  الجهل  منظومة  يف  البالد  لوقوع 
تشكيل  يف  التأخري  اىل  االشارة  من  بد  ال  هنا 
الدوالر،  لسعر  الهستريي  والتصاعد  الحكومة 

فكيف نكمل العام الدرايس بارتياح؟

اتخاذها خالل  الواجب  االجراءات  هي  ما   ■
االسابيع القليلة املقبلة النقاذ العام الدرايس؟

للمعلمني  اقله  اللقاح  تأمني  اوالً  علينا   □
يف  النظر  اعادة  ثانيا  الشهادات.  صفوف  يف 
حضور املعلمني واملعلامت اىل مدارسهم، فكل 
القطاع  اال  ابوابها  بفتح  لها  سمح  القطاعات 
الرتبوي بقي محصورا بعدد قليل من االداريني 
واملوظفني، بعد اتصاالت عديدة لتوفري اراحة 
املواطنني  مطالب  وتلبية  الرتبوي  الوضع 
املدارس  عن  واستفساراتهم  وحاجاتهم 
الحصول  او  بعد،  من  التعلم  متابعة  بازاء 
ينبغي  ثالثا  آخر.  امر  اي  او  افادات  عىل 
الرتاشق االعالمي بني املسؤولني  التخفيف من 
عىل  والرتكيز  الرتاشق  الن  والسياسيني، 
عىل  يساعدان  ال  الفوىض  واعامل  السلبيات 
الرتبية الصحيحة وقيام املعلمني بواجباتهم يف 
مواكبة تالمذتهم. حني يرى التالمذة ان االمور 
ليست عىل ما يرام، يصابون باليأس واالحباط 
وسيذهبون اىل التملص من املسؤولية.  ال بد 
لتسديد  االهايل  بدعم  الدولة  تقوم  ان  من 
السنة،  وهذه  املاضية  السنة  عن  االقساط 
ال  النواب  مجلس  يف  موجودة  قوانني  وهي 
املدارس  ادارات  تتمكن  ليك  اقرارها،  من  بد 
من  انهكوا  الذين  املعلمني  رواتب  دفع  من 
نوفر  اال  يجوز  فال  بعد،  من  التعلم  مامرسة 
منهكون،  ايضا  االهل  الكريم.  العيش  لهم 
والدوالر يف  االقساط  بتسديد  يقومون  فكيف 

ارتفاع مستمر. هذا اضافة اىل بعض الرتتيبات 
االدارية التي يجب ان تقوم بها الدولة لتعزيز 
تدريب املعلمني واالداريني ودعمهم بالوسائل 

الالزمة. 

■ هل كان التعلم من بعد كافيا النهاء املنهاج 
الثانوية  السيام  الرسمية  للشهادات  املقرر 

منها؟ 
املدارس  يف  مميزا  كان  بعد  من  التعلم   □
وكان  اساتذتها،  اعداد  كيفية  عرفت  التي 
مميزا عند االهايل الذي تابعوا تعليم ابنائهم. 
للبحوث واالمناء  الرتبوي  الرتبية واملركز  وزارة 
ببعض  واكتفيا  الكامل،  املنهاج  بخفض  قاما 
عليها  يحصل  ان  يجب  التي  واملواد  الفصول 
التلميذ ليك يستطيع التقدم لالمتحانات. هذا 
الخفض مل نكن راضني عنه النه يجب ان تكون 
املناهج كاملة لكل الصفوف بغية الوصول اىل 
الكفايات التي يجب ان يحصل عليها التلميذ. 
عىل  نتمنى  فنحن  استكامله،  ميكن  كيف  اما 
الجامعات التي سينتقل اليها الطالب تخصيص 
التي  والكفايات  املعلومات  لتحصيل  دورات 
خالل  بعد،  من  التعلم  عرب  عليها  يحصلوا  مل 
تقوم  ان  اقرتحنا  لذلك  السابقتني.  السنتني 
اختصاصيني  مع  الرتبوي  واملركز  الوزارة 
باعادة النظر يف املنهاج ككل والتقييم الجدي 

للسنوات الثالث املاضية، لنعرف كيف نعوض 
التالمذة ما نقص لديهم.

وهل  الدرايس  العام  استكامل  سيتم  كيف   ■
االمتحانات  الجراء  استثنائية  تدابري  من 

الرسمية؟
□  يف حال مل يتم تأمني اللقاح للقطاع الرتبوي، 
ان  من  بد  ال  لذا  بعد.  من  التعلم  سيستمر 
حقه  العطائه  جريء  قرار  اىل  الدولة  تبادر 
املدارس،  لجميع  ملزما  يكون  ولقوننته بحيث 
الن البعض يعتقد انه مل يأت بالفائدة املرجوة، 
التي  الظروف  اما عن جهل واما لعدم تقدير 
عندما  له.  الجيد  االعداد  لعدم  واما  فيها  منر 
مثابة  بعد  من  التعلم  اعتبار  الدولة  تقرر 
تعلم حضوري يطمنئ الشباب فيه اىل غدهم، 
بواجبها،  تقوم  املدارس  ان  اىل  االهل  ويطمنئ 
التالمذة  لتعويض  طرق  ايجاد  عندها  ميكننا 
الرسمية ستجري ونحن  االمتحانات  فاتهم.  ما 
نرص عىل اجرائها. هذا رأي السواد االعظم من 
املسؤولني واملعلمني واالهل، الن التلميذ يكرم 
فيها ويستحق املوقع الذي يصل اليه. من هذا 
املنطلق، ال بد من اجراء االمتحانات الرسمية. 
عليها  االقدام  عدم  ويجب  مرفوضة  االفادات 
لتسجيل  بها  تعرتف  لن  دوال  هناك  الن  ابدا، 
الطالب يف جامعاتها او للرتفيع اىل صف اعىل.

التدابري االستثنائية الجراء  ■ ماذا عىل صعيد 
الرسمية؟ االمتحانات 

لتحديد  اوال  قرار  هناك  يكون  ان  يجب   □
متديد  مع  لسنا  الرسمية.  االمتحانات  مواعيد 
جديدة  اماكن  واستحداث  الدرايس  العام 
يف  االمتحانات  تجري  ان  اقرتحنا  الجرائها. 
ان  يف  الدولة  ترغب  َمن  مبراقبة  املدارس 
الخاص،  او  الرسمي  التعليم  من  سواء  تكلفه، 
الصحية  الوقاية  ولتوفري  لالكتظاظ  تحاشيا 
التالمذة.  لتقييم  الطرق  افضل  وتأمني 
االمتحانات الرسمية دليل رقي للوطن، ويجب 
القيم االخالقية يف اجرائها، واهمها  ان نعتمد 
الضمري وعدم الغش وعدم التالعب بالعالمات 
واملراقبة الجيدة، كام ينبغي ان تكون االسئلة 
منح  اىل  ندعو  ختاما،  سهلة.  السنة  هذه 
املطلوبة  االهمية  والتقني  املهني  التعليم 

الواجبة. والترشيعات 

االمني العام للمدارس الكاثوليكية االب بطرس عازار.
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