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تحقيق

فادي ما سقط...
فادي نال اإلفادة!
هل «تصدح» املفرقعات النارية
في سماء طالب الشهادات الرسمية
هذا العام؟ جرت العادة أن الناجح،
وحده ،يمارس «طقوس» االحتفال.
إال أن قرار توزيع اإلفادات على جميع
الطالب املرشحني ال يجعلهم يتساوون
في االحتفاالت فحسب ،بل ُيظهرهم
متساوين في الجهد والتعب!
هديل فرفور
«اإلف� ��ادات على عكس اسمها م��ا بتفيد
ش ��ي» ،ت�ق��ول سميرة ( 37ع��ام��ًا) .لطاملا
انتظرت أم أحمد (كما ّ
تحب أن تناديها)
أن تختبر ش �ع��ور ال �ت��وت��ر ال ��ذي يسبق
إع�ل�ان ن�ت��ائ��ج ش �ه��ادة أح �م��د ال��رس�م�ي��ة،
«إل � ��ي زم � ��ان ن ��اط ��ره اس �م ��ع رق �م ��و على
ال � ��رادي � ��و او اب� �ع ��ت ج� � ��وزي ع �ل��ى م�ح��ل
االنترنت لنعرف النتيجة .خلص ،هلق
م��ا إل �ه��ا ق �ي �م��ة» .وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن أن أم
اإلفادة هي وسيلة تضمن
أحمد تدرك أن ّ
دخ� ��ول اب�ن�ه��ا امل ��رش ��ح ل �ش �ه��ادة ال�ع�ل��وم
ع��ام��ة ال��ى ال�ج��ا ًم�ع��ة ،إال أن�ه��ا ال تعتبره
لاً
دخ � � ��و «م � �ش� � ّ�رف� ��ا» .رب �م ��ا ألن �ه ��ا ك��ان��ت
تثق بنجاحه ،كما تقول ،ألن ابنها من
«ال�ش��اط��ري��ن»« :ه�ل��ق ب��اع��ون��ا اي��اه��ا ،أنا
كان بدي ينجح بال جميلة حدا».
أحمد ليس وح��ده من ّ
سجل امتعاضه
من قرار إعطاء اإلفادات .فريما (الطالبة
امل��رش�ح��ة ل�ش�ه��ادة اق�ت�ص��اد واج�ت�م��اع)
ّ
تجد أن ه��ذه «ال��ورق��ة» تقلل من أهمية
التعب الذي بذلته كي تأخذ «الشهادة».
واق � �ع� ��ًا ،س �ت �ج �ي��ز «ال � ��ورق � ��ة» ل��ري �م��ا م��ا
ك��ان��ت س�ت�ف�ع�ل��ه «ال� �ش� �ه ��ادة» :ال��دخ��ول

إل��ى ال�ج��ام�ع��ة .وه��ي ال��ذري �ع��ة األس��اس
التي ّ
تمسك بها وزير التربية والتعليم
ال�ع��ال��ي ال �ي��اس ب��و ص�ع��ب ع�ن��دم��ا أعلن
ق ��راره ب��إع�ط��اء اإلف � ��ادات .إال أن الشابة
ت ��رف ��ض االع� � �ت � ��راف ب �ه ��ا ك � �ـ«ش � �ه� ��ادة»،
ف�ت�س�ت��رس��ل ب��ال �ش��رح ع ��ن ال� �ف ��رق ال ��ذي
ي�ك�م��ن بينهما وت�ع�ت�ب��ر أن ه �ن��اك فرقًا
بني ورقة تظهر لك العالمات التي نالها
الطالب وال�ت��ي تثبت أن ه�ن��اك أس��ات��ذة
م �ن �ح��وه إي ��اه ��ا ألن �ه��ا ت �ح��دد م �س �ت��واه
وورق ��ة يملكها «م�ين م��ا ك ��ان»« .أن��ا ما
ب � ��دي ك � ��ون م�ي�ن م ��ا ك� � ��ان» ت� �ق ��ول ري �م��ا
منزعجة.
ي�ق��ول رئ�ي��س امل��رك��ز ال�ت��رب��وي للبحوث
واالنماء السابق ،نمر فريحة ،أن إعطاء
اإلف � � ��ادات ه ��و ج ��زء م ��ن ض ��رب ال�ق�ط��اع
التربوي ال��ذي يعاني أساسًا من «مئة
ع �ل ��ة» ،وب��ال �ت��ال��ي ت��أت��ي ه ��ذه ال�خ�ط��وة
ل �ت �ج �ه��ز ع �ل �ي��ه .وي �ل �ف��ت إل � ��ى أن ق�ي�م��ة
الشهادة الرسمية تعود إل��ى مجموعة
إج � ��راءات (ام �ت �ح��ان وت�ق�ي�ي��م) متكاملة
تفقد أهميتها إن لم تكن هذه اإلجراءات
ً
متممًا بعضها لبعض ومكمال له.
ب �ع��ض األه ��ال ��ي أب � ��دوا ت�ف� ّ�ه�م��ًا واض�ح��ًا
لقرار وزي��ر التربية ،برأيهم أنه الخيار
األق��ل س��وءًا .فهم يفضلون اإلف��ادة على
«تضييع سنة كاملة من عمر أبنائهم».
يلفت فريحة في هذا الصدد الى الثقافة
غ�ي��ر ال�س�ل�ي�م��ة ل�ل�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ل��دى
املجتمع اللبناني الذي يكترث للشهادة
ب�م�ع��زل ع��ن كيفية ال�ح�ص��ول عليها أو
ح �ت��ى م �ح �ت��واه��ا .وي �ض �ي��ف ف��ري �ح��ة أن
ق ��رارًا ك�ه��ذا يجب أن ال يتخذ م��ن وزي��ر
أك ��ادي� �م ��ي ك ��ال ��وزي ��ر ب ��و ص� �ع ��ب ،الف �ت��ًا
ال��ى ان�ه��ا مسؤولية السياسيني وعلى
الجميع ّ
تحملها.
ال �ب �ع��ض اآلخ � ��ر م ��ن األه ��ال ��ي ي �ق �ل��ل من
اهمية ق��رار منح اإلف ��ادات ،انطالقًا من
اع �ت �ب��اره��ا خ �ط��وة م �ت��وق �ع��ة م ��ن ن�ظ��ام

نمر فريحة:
إعطاء
اإلفادات جزء
من ضرب
القطاع
التربوي الذي
يعاني أساسًا
من «مئة
علة» (هيثم
املوسوي)

«أنا ما بدي كون
مين ما كان» تقول
ريما منزعجة

كهذا .يقول كامل ( 40عامًا)« :إن الضربة
التربوية التي ّ
يلوح بها كثيرون تكاد
ّ
تكون طبيعية في ظل النظام السياسي
االق� �ت� �ص ��ادي ال �ف��اس��د ال � ��ذي ي �م�ع��ن في
تدمير القيم املجتمعية والتربوية في
ّ
يصرح الرجل األربعيني بأنه
ال�ب�لاد».

لم يكن ليثق بالشهادة حتى لو جرى
ت�ص�ح�ي��ح االم �ت �ح��ان��ات ال��رس �م �ي��ة .ذل��ك
ان ��ه ال ي��ؤم��ن ب��امل �ن��اه��ج ال �س��ائ��دة ا ّل�ت��ي
ي �ت �ش��رب �ه��ا اب �ن��ه خ��ال��د (ط ��ال ��ب م��رش��ح
ل�ش�ه��ادة ع�ل��وم ال �ح �ي��اة) ،لكنه ي�ب��رر أن
ال�ش�ه��ادة ال��رس�م�ي��ة ه��ي بمثابة وثيقة
تسمح ل��ه ب��أن ي�ت��اب��ع دراس �ت��ه خ��ارج��ًا.
علمًا ب��أن ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن التربويني
ُ
ال� ��ذي� ��ن اع� �ت� �ب ��روا أن اإلف� � � � ��ادات «ت �ف �ق��د
الشهادة الرسمية قيمتها في الخارج
أيضًا».
ُي ��ذك ��ر أن ه� �ن ��اك ال� �ع ��دي ��د م ��ن ال �ط�ل�اب
خسروا منحهم الجامعية في الخارج
بسبب ع��دم ص��دور النتائج حتى اآلن،
وي �خ �ش��ى ب �ع��ض ال� �ط�ل�اب أن ال ت��أخ��ذ
ال�ج��ام�ع��ات ه�ن��اك ب��إف��ادة ال�ن�ج��اح على
م�ح�م��ل ال� �ج � ّ�د .ي ��رى األس� �ت ��اذ ف��ي كلية
التربية في الجامعة اللبنانية األميركية

محمود ناتوت ،أن هذه اإلفادات ال تؤثر
كثيرًا ،ذلك أن لكل جامعة نظامًا خاصًا
ّ
بها يتعلق بامتثال الطالب المتحانات
خ� ��اص� ��ة ،وي� �ت ��وق ��ع ف ��ري� �ح ��ة أن ب�ع��ض
السفارات امل��وج��ودة في لبنان ستأخذ
حتمًا في االعتبار مسألة اإلفادات التي
ستؤثر سلبًا في الطالب.
وعلى الرغم من أنه يجري التركيز على
ط�لاب الشهادات الثانوية ،باعتبار أن
قرار منح اإلفادات يصب في مصلحتهم
ّ
بالدرجة األولى ،إال أن لطالب البريفيه
رأي ��ًا ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال .إذ ت��رف��ض س��ارة
أن ي �ج��ري ال �ح��دي��ث ع ��ن أن ق � ��رار منح
اإلف��ادات يهم طالب الثانوي فقط« ،أنا
ك �م��ان ط��ال�ب��ة ش �ه��ادة رس�م�ي��ة صحيح
م ��ش راي � �ح ��ة ع��ال �ج��ام �ع��ة ب ��س ط��ال �ع��ة
ع �ل��ى ال� �ث ��ان ��وي .وت �ش �ي��ر ال ��ى أن ه�ن��اك
ال�ك�ث�ي��ر م��ن زم�لائ �ه��ا ال ي�س�ت�ح�ق��ون أن

متابعة

يفوض بو صعب :اإلفادات تحتاج إلى قـــ
مجلس الوزراء ّ
لم يعارض اي وزير في جلسة
مجلس الوزراء امس قرار منح طالب
الشهادات الرسمية افادات نجاح،
علما ان النقاش ّ
تضمن تحذيرا من ان
هذا االجراء يحتاج الى قانون ،وهو
ما كان يحصل حتى في ايام الحرب
االهلية .جرت في الجلسة نقاشات
تدعو الى القيام بمحاولة اخيرة لثني
هيئة التنسيق النقابية عن قرارها
بمقاطعة التصحيح ،اال ان الجميع
كان مقتنعا بان عدم اقرار السلسلة
يجعل اي محاولة بال نتيجة

فاتن الحاج
ال�ب�ي��ان ال �ص��ادر ع��ن م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ب�ع��د جلسته ام ��س ،ال ��ذي ت�ل�اه وزي��ر
االع�ل��ام رم ��زي ج��ري��ج ،ص ��اغ امل��وق��ف
م ��ن ق � ��رار وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ال� �ي ��اس ب��و
ص�ع��ب بمنح ال �ط�لاب ال��ذي��ن ت�ق� ّ�دم��وا
ال� ��ى االم �ت �ح��ان��ات ال��رس �م �ي��ة اف � ��ادات
ن�ج��اح ب��دال م��ن ال�ش�ه��ادات الرسمية،
على الشكل التالي« :ب�ن��اء على طلب
وزي� � ��ر ال �ت ��رب �ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع ��ال ��ي،
وب�ع��د االس�ت�م��اع إل��ى ع��رض��ه ف��ي هذا
ال�ش��أن ،ق��رر مجلس ال ��وزراء تفويض
وزي � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي ��م ال �ع��ال��ي
متابعة مسألة تصحيح االمتحانات
الرسمية ،سعيا إلنقاذ العام الدراسي
م� � ��ن أج� � � ��ل ت � ��أم �ي��ن دخ � � � � ��ول ال � �ط�ل��اب
إل� ��ى ال �ج ��ام �ع ��ات ،وات � �خ ��اذ ال �ت��داب �ي��ر
واإلج � ��راءات ال�لازم��ة ل��ذل��ك ،بما فيها
اعطاء افادات».
م � � � ��اذا ي� �ع� �ن ��ي ذل � � � ��ك؟ ب� �ح� �س ��ب وزي � ��ر
معني باملفاوضات في ش��أن سلسلة
ال��روات��ب ،ف��ان موقف مجلس ال��وزراء
ّأم��ن الغطاء ال�ل�ازم للوزير ب��و صعب
للمضي قدما في تنفيذ قراره اعتبارا
م ��ن ال �ي ��وم ال �ج �م �ع��ة ،ول �ك��ن م�ض�م��ون
ال �ن �ق��اش��ات ال �ت��ي ش �ه��دت �ه��ا ال�ج�ل�س��ة
ف � ��رض ص �ي��اغ��ة امل� ��وق� ��ف ب �ط��ري �ق��ة ال

يبدو فيها جميع ال ��وزراء مسؤولني
مباشرة عن تداعيات هذا القرار ،وفي
مسؤولني عن
الوقت نفسه ،ال يكونون ّ
تعطيل تنفيذه .فقد تحفظ البعض
عليه ،وال سيما وزراء حزب الله ،من
دون تسجيل اع�ت��راض يفرض اع��ادة
ال �ن �ظ��ر ف �ي��ه ،او ي �ف �ت��ح م�ش�ك�ل��ة ح��ول
ص�لاح�ي��ات وزي��ر ال�ت��رب�ي��ة .ك��ذل��ك ق� ّ�دم
بعض ال� ��وزراء ،وال سيما وزي��ر امل��ال
علي حسن خليل مداخالت تشير الى
ان الحل يكمن في التوافق على تمرير
سلسلة ال��روات��ب ف��ي مجلس ال�ن��واب،
اال ان ه �ن��اك ع��رق �ل��ة واض �ح ��ة تجعل
م��ن ه��ذا الخيار مستبعدا ف��ي الوقت

اختصاصات ووظائف
ومهن تشترط حصول
المتقدم اليها على
ّ
شهادة رسمية

ال��راه��ن .وف��ي الحصيلة ،ب��دت اكثرية
ال ��وزراء تميل ال��ى ت��رك وزي��ر التربية
يمضي ف��ي تنفيذه ق ��راره للتخلص
م��ن ضغط ب�ق��اء مصير اك�ث��ر م��ن 100
ّ
ال��ف طالب معلقا في انتظار سلسلة
رواتب لن ّ
تقر.
اال ان ما برز في الجلسة ولم يتناوله
ب �ي��ان م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ،ه��و التحذير
م ��ن ان م �ن��ح ال �ط�ل�اب ال ��ذي ��ن ت �ق� ّ�دم��وا
ال� ��ى االم �ت �ح��ان��ات ال��رس �م �ي��ة اف � ��ادات
ن �ج��اح م��ن دون ان �ت �ظ��ار ال�ت�ص�ح�ي��ح،
واع�ل�ان العالمات يحتاج ال��ى قانون
ف��ي م�ج�ل��س ال� �ن ��واب ،ي �ش� ّ�رع م�ع��ادل��ة
ال �ش �ه��ادات ال��رس�م�ي��ة ب ��االف ��ادات ،وال
سيما ان هناك اختصاصات جامعية
ّ
وك �ل �ي ��ات ووظ� ��ائ� ��ف وم �ه �ن��ا م�ن��ظ�م��ة
ب� �ق ��وان�ي�ن ت �ش �ت��رط ح� �ص ��ول امل �ت �ق� ّ�دم
اليها على شهادة رسمية ،وفق نظام
ال �ش �ه��ادات اللبناني او م��ا يعادلها.
وبحسب مصدر وزاري ،جرى تجاوز
ه� � ��ذه ال �ن �ق �ط ��ة ب ��اع� �ت� �ب ��ار ان ص� ��دور
ال� �ق ��ان ��ون ل �ي��س م �ل �ح��ا اآلن ،وي�م�ك��ن
تسوية االمر الحقا بعد ان يكون منح
افادات النجاح قد اصبح امرا واقعا!
وزي ��ر ال�ع�م��ل س�ج�ع��ان ال �ق��زي ق��ال في
ّ
اتصال مع «االخبار» إن قرار اإلفادات
هو بيد وزير التربية في مرحلة أولى،
وهو ال يحتاج إلى مرسوم من مجلس

الوزراء ،وانما ال بد من اصدار قانون
فيما بعد .لذلك ّ
فوض مجلس الوزراء
وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة اس�ت�ك�م��ال امل�ف��اوض��ات
م ��ع ه �ي �ئ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق ف ��ي ال �س��اع��ات
الباقية للمهلة التي حددها ،من أجل
تصحيح االمتحانات الرسمية ،وإذا
ل ��م ي �ص��ل إل ��ى ن�ت �ي �ج��ة ،ف �ه��و م �ف� ّ�وض
باتخاذ ال�ق��رار املناسب ،بما في ذلك
اإلف � � ��ادات .واش � ��ار ال ��ى ت�ح�ف��ظ بعض
ّ ّ
الوزراء على قرار اإلفادات ،إال أن أحدًا
ل��م ي �ق��دم اع �ت��راض��ًا ص��ري �ح��ًا ،فعمليًا
ليس لدينا حل آخر.
وق ��ال وزي ��ر ال ��زراع ��ة أك ��رم ش�ه�ي��ب ان
ال� ��وزي� ��ر ب ��و ص �ع��ب ع �ج��ز ع ��ن إق��ام��ة
التسويات مع هيئة التنسيق ،واتخذ
قرار اإلف��ادات بانتظار حلحلة قضية
سلسلة الرتب وال��روات��ب .واوض��ح ان
مجلس ال ��وزراء ق��ال ل��ه ان «ال�ق��رار لك
ونحن متضامنون معك ،أن��ت مكلف
ه��ذا امل �ل��ف ،وي�م�ك��ن أن ت��دع��و اللجان
الفاحصة ف��ي االم�ت�ح��ان��ات الرسمية
للعودة إلى التصحيح ،وإذا لم تصل
إل ��ى ن�ت�ي�ج��ة ،ب��ام�ك��ان��ك ات �خ��اذ ال �ق��رار
الذي تراه مناسبًا».
وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية
م�ح�م��د ف�ن�ي��ش ق ��ال ان وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة
عرض املشكلة ،وانه وصل إلى حائط
م �س��دود ،وت �ع��ذرت ال�ح�ل��ول ل��ذا اتخذ

