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"أنقذوا األطفال" تحّذر من كارثة تعليمّية
لبنان يواجه حالة طوارئ تربوية

تربية

بسبب  الدولية  املنظامت  من  التحذيرات  تزداد 
انقطاع التالمذة عن الدراسة الحضورية، واخرها 
االطفال"  "انقذوا  منظمة  اصدرته  الذي  التقرير 
كارثة  من  فيه  حذرت   )safe the children(
تربوية يف لبنان، حيث يواجه االطفال من الفئات 
االكرث هشاشة خطرا حقيقيا باالنقطاع نهائيا عن 
التعليم عىل وقع انهيار اقتصادي فاقمته تدابري 

التصدي لفريوس كورونا. 
تفيش  بدء  منذ  انه  ذكرت  للمنظمة  تقرير  يف 
االطفال  عدد  قدرت  عام،  قبل  كورونا  فريوس 
 1.2 من  باكرث  مدارسهم  خارج  املوجودين 
العام املايض، تلقى االطفال  مليون طفل. خالل 
اللبنانيون تعليمهم خالل 11 اسبوعا فيام تلقى 
بكثري،  ادىن  معدال  الالجئون  السوريون  االطفال 
من جراء اقفال املدارس السباب عدة بينها حركة 
االحتجاجات الشعبية ضد الطبقة السياسية، ثم 

تدابري االغالق مع تفيش كورونا. 
الرتبوية  الربامج  منسقة  التقت  العام"  "االمن 
رشحت  التي  حميد  االء  لبنان  يف  للمنظمة 
اليها املنظمة يف اعداد  التي استندت  املرتكزات 

التقرير، وما يجب القيام به لتفادي الكارثة.

■ ما هي الدوافع التي جعلتكم تطلقون هذه 
جراء  من  تربوية  كارثة  حيال  النداء   - الرصخة 

انقطاع التالمذة عن الدراسة يف لبنان؟
□ التعليم يف املجمل يعني الحضور اىل املدرسة 
او التعليم املدريس. لذا يجب ان ننظر اىل حاجات 
الطفل كعضو يف هذا املجتمع املتغري باستمرار. 
هذه التغريات  السلبية عىل املستوى االقتصادي 
يف  االنخفاض  اىل  تؤدي  والصحي،  واالجتامعي 
املستوى االكادميي، وتؤثر ايضا عىل حافز الطفل 
تربوية  ازمة  انه  عىل  يربره  ما  تعليمه،  الكامل 
وضع  تعليمية.  طوارئ  حالة  لبنان  فيها  يواجه 
تعليم االطفال يف لبنان مأساوي بسبب االزمات 

تستمر االزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا، واالزمة االقتصادية واملعيشية الحادة بتداعياتها عىل كل املستويات 
اكتساب  لجهة  االجيال  مستقبل  يهدد  ما  االطفال،  خصوصا  حضوريا،  الدراسة  عن  التالمذة  انقطاع  االخطر  لبنان.  يف 

املعارف ودرجة التحصيل العلمي

داود رمال

املتعددة التي يواجهها البلد. اذا مل تتم املعالجة 
يف وقت قريب، فسيكون لذلك تأثري طويل االمد 
عىل كل من املجتمع اللبناين واالطفال يف لبنان 
عىل وجه الخصوص. جمعية انقاذ الطفل بصفتها 
مدافعا عامليا قويا عن حقوق االطفال تقع عىل 
عاتق مسؤوليتنا الدعوة لتعزيز حق االطفال يف 
التعليم، بغض النظر عن جنسيتهم. عليه ندعو 
جميع اصحاب املصلحة للعمل عاجال وليس اجال.

■ اىل ماذا استندتم يف اعداد هذا التقرير ويف 
الوصول اىل هذه النتيجة الخطرية؟

□ تم اغالق املدارس الكرث من عام كامل منذ 
بالفعل بشكل كبري  اذار عام 2020، وتعطلت 
االحتجاجات  بسبب   2019 االول  ترشين  منذ 
يقدر  ما  عىل  ذلك  اثر  املدنية.  واالضطرابات 
بنحو 1.2 مليون متعلم. عالوة عىل ذلك، نظرا 
اىل ارتفاع الرسوم الدراسية يف املدارس الخاصة 
من  العديد  اىل  بالنسبة  معقولة  غري  برسعة 
االطفال  عدد  يستمر  ان  املقرر  من  العائالت، 
ما  االرتفاع،  يف  الرسمية  باملدارس  امللتحقني 
ال  الرسمية.  املدارس  عىل  الضغط  يضيف 
اىل  تشري  احصاءات  اي  او  دقيقة  ارقام  توجد 
عدد االطفال اللبنانيني الذين ال يتلقون خدمة 
التعليم، فيام هنالك ما ال يقل عن 500 الف 
اشكال  من  شكل  اي  يتلقون  ال  سوري  طفل 

التعلم. هذا يعني ان عدد االطفال املحرومني 
التعليم، ميكن ان يكون اكرب بكثري  من خدمة 
انقاذ  جمعية  تؤكد  هنا،  املذكور.  الرقم  من 
خطة  وضع  الفاعلة  الجهات  عىل  ان  الطفل 
الدارة املعلومات للتنسيق والتأكد من ان بيانات 
ومشاركتها  بانتظام  يتم جمعها  التعليم  قطاع 
مع اصحاب املصلحة املعنيني، كام يجب جمع 
البيانات لكل من التعليم الرسمي وغري الرسمي، 
والجنسية  والعمر  الجنس  بحسب  وتصنيفها 
الوصول  من  االطفال  لتمكني  وذلك  واالعاقة، 
الالزمة والتخطيط وفق حاجات  الخدمات  اىل 

االطفال.

يف  للفقر  البياين  الخط  تصاعد  بني  ربطتم   ■
لبنان والخطر عىل التعليم، اىل ماذا تؤرشون يف 

هذا الربط؟
□ التكلفة املتزايدة لتمويل التعليم لالرس متنع 
العديد من االطفال من العودة اىل املدرسة. هؤالء 
الخاصة  باملدارس  التحقوا سابقا  الذين  االطفال 
يضيفون االن مزيدا من الضغط عىل نظام املدارس 
العامة، مع استبعاد اولئك الذين ال يستطيعون 
تحمل تكاليف التكنولوجيا او الوصول الكايف اىل 
االنرتنت للتعلم عرب االنرتنت. ينطبق هذا بشكل 
من  واالطفال  االعاقة  ذوي  االطفال  عىل  خاص 
خلفيات اجتامعية واقتصادية فقرية، والذين غالبا 
ما يتم استبعادهم من تصميم طرائق التعلم من 
بعد، او ليس لديهم التكنولوجيا املناسبة، او سبل 
ادت  بعد.  من  للمشاركة  االنرتنت  اىل  الوصول 
التكلفة املتزايدة للمواد املدرسية االساسية، مثل 
الكتب املدرسية والقرطاسية ومعدات تكنولوجيا 
العديد  امام  اضايف  ايجاد حاجز  اىل  املعلومات، 
تحول  من  الجمعية  تحذر  لذلك  العائالت.  من 
االزمة االجتامعية واالقتصادية يف لبنان اىل كارثة 
هشاشة  االكرث  االطفال  يواجه  بينام  تعليمية، 
اطالقا  العودة  عدم  يف  يتمثل  حقيقيا  خطرا 
وانهيار  االقتصادية  االزمة  عبء  املدرسة.  اىل 
العملة الوطنية، دفعا بعض االهايل اىل االختيار 
او  واملأوى  املأكل  مثل  االساسية  الحاجات  بني 
الفقر  يشكل  التعليم.  مستلزمات  عىل  االنفاق 
التعليم،  اىل  االطفال  وصول  امام  حادا   عائقا 
تحمل  العائالت  من  العديد  تستطيع  ال  فيام 
احيانا  يضطرها  ما  التعلم،  متطلبات  تكاليف 
وهذا  الدخل،  لتوفري  االطفال  عىل  االعتامد  اىل 

حاالت  يتابع  الذي  امليداين  فريقنا  يالحظه  ما 
االطفال بشكل متواصل. 

■ هل ترون ان التعلم من بعد يف ظل االزمة 
املعيشية واالقتصادية الخانقة غري ذي جدوى؟

اللبنانية خيارات  الحكومة  □ يف حني عرضت 
وهو  االطفال،  من  للعديد  بعد  من  التعلم 
الخدمات  استدامة  يؤّمن  كونه  منطقي  الحل 
التعليمية، لكن البنية التحتية الرقمية والوصول 
كبريا  عائقا  تشكل  تزال  ال  التكنولوجيا  اىل 
تكاليف  تغطية  يستطيعون  ال  الذين  لالطفال 
التعليمية  الحصص  لحضور  الالزمة  املوارد 
واالجهزة  واالنرتنت،  الكهرباء،  مثل  بعد،  من 
االلكرتونية. مع االسف، االزمة االقتصادية تجعل 
يوما  االطفال  متناول  خارج  بعد  من  التعليم 
بعد يوم. ويقول اولياء تالمذة لفريقنا ان تكلفة 
قادرين  غري  النهم  فاكرث  اكرث  تزداد  االنرتنت 
اصبحت  لقد  منتظم.  عمل  عىل  العثور  عىل 
املعدات الالزمة للتعليم من بعد، مثل اجهزة 
الكومبيوتر املحمولة واالجهزة اللوحية، باهظة 
الثمن مع تدهور العملة املحلية الوطنية. عىل 
القيود  من  العديد  اىل  ونظرا  ذلك،  من  الرغم 
ان  املعلمني، ال ميكن  املوارد وقدرة  من حيث 
تحل محل قيمة التعلم وجها لوجه يف الفصل 
الدرايس. ينبغي ان يكون التعلم من بعد حال 
لسد الفجوة، ويجب اعادة فتح املدارس كلام 
كان ذلك امنا. اثبتت التجارب يف البلدان االخرى 
التي شهدت اغالقا للمدارس لفرتات طويلة يف 
املايض، انه كلام طال اغالق املدارس قل احتامل 

عودة االطفال اىل التعلم.

كبريا  عددا  ان  من  تحذيركم  يعني  ماذا   ■
الفصل  اىل  اطالقا  يعودون  ال  قد  االطفال  من 

الدرايس؟
□ خالل فرتة اغالق املدرسة املطولة، كان بعض 
التكيف  اليات  اىل  لجأوا  قد  االطفال  هؤالء 
السلبية مثل االنخراط يف عاملة االطفال، وكان 
بعضهم قد تزوج والبعض االخر سينجب اطفاال 
فقد  َمن  ايضا  املدارس. هناك  فتح  اعادة  عند 
االهتامم بالتعلم وفقد االمل متاما. عىل الجهات 
خطة  وضع  التعليمية  االستجابة  يف  الفاعلة 
طوارئ للتعليم يف لبنان، مع االخذ يف االعتبار 
)االزمات  االدلة  عىل  القامئة  املخاطر  تحليل 

السياسية واالقتصادية والصحية واالزمات التي 
تواجه وقد تواجه البلد، واملوارد الحالية للنظام 
التعليمي القائم، وقدرة الدولة( وضامن املشاركة 

الهادفة لالطفال يف تخطيطها وتنفيذها.

االطفال  التحاق  عدم  بني  ربطتم  ملاذا   ■
باملدارس وخطر الوقوع ضحية عاملة االطفال 
هذا  هل  واالستغالل،  واالساءة  االطفال  وزواج 

االمر بدأ يحصل فعال؟
□ نشهد حاليا االثر املأساوي لهذا الوضع بحيث 
يف  او  السوبرماركت  محال  يف  االطفال  يعمل 
كام  الزواج.  عىل  الفتيات  اجبار  ويتم  املزارع، 
هي الحال مع العديد من االزمات، فان االطفال 
االكرث فقرا والفتيات واالطفال ذوي االعاقة يف 
املتدهورة  االزمة  من  ترضرا  االكرث  هم  البالد، 
برسعة بسبب انهيار العملة الوطنية، وانفجار 
ميناء بريوت واجراءات االغالق املتعلقة بفريوس 
اعطاء  اللبنانية  الحكومة  عىل   .19  - كوفيد 
االولوية لدمج خدمات الصحة النفسية والدعم 
النفيس االجتامعي واالحالة اليها لضامن قدرتها 

عىل االستجابة لحاجات رفاهية االطفال. 

■ دعوتم يف التقرير اىل اعادة فتح املدارس، اال 
يشكل ذلك خطرا صحيا محدقا يف ظل جائحة 

كورونا، وما هي البدائل؟
□ تدعو جمعية انقاذ الطفل اىل فتح املدارس 
جميع  لتمكني  آمنا،  ذلك  يصبح  ان  مبجرد 
االطفال من الوصول اىل التعليم بغض النظر عن 
خلفيتهم او جنسهم. يف حال التعلم من بعد، 
يجب ان تكون املنصات متاحة لجميع االطفال 
ويتدرب املعلمون عىل تقنيات التعليم من بعد، 
كام يجب ان نأخذ يف االعتبار قدرة االهل عىل 
الحكومة  تعيد  ان  يجب  اطفالهم.  مساعدة 
تقييم عمليات اغالق املدارس، وان تضع بعناية 
املدرسة  فتح  العادة  لالطفال  مالمئة  اعتبارات 
من خالل النظر يف تأثريها الفعيل عىل االبعاد 
االكادميية والنفسية واالجتامعية وحامية الطفل 
والصحة. تضع جمعيتنا هذه املؤرشات لتساعد 
صناع القرار والفاعلني يف قطاع التعليم اىل اخذ 
التوصيات يف االعتبار قبل ان تتفاقم االزمة اكرث، 
بحيث ميكننا االن التدخل لصنع مستقبل افضل 
التعليم  حق  عىل  حصولهم  وضامن  لالطفال 

الجيد والشامل للجميع. 
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