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مجتمع

مجتمع

دراسة إذا كانت بداية العام الدراسي الحالي قد مأزومة وينقصها الكثير لتنهض من كبوتها،
بالتعليم الرسمي ،وأن بعض اإلشـــارات المضيئة لتقدمها عائد
استعادة الثقة
حملت تباشير
ّ
ّ
ّ
ّ
فإن هذا ال ينفي أن المدرسة الرسمية ال تزال لجهود فردية لمديريها ومعلميها ،وال يتعلق

حتى اآلن بأي قرار سياسي بتعزيز هذا ّالمرفق
ـوطــنــي ّعــلــى مــســتــوى التخطيط
ـحــيــوي الـ
الـ ّ
ّ
والتنظيم والرقابة والتقويم

ّ
ّ
نصف طالب المرحلة المتوسطة متــأخرون دراسيًا
أزمة المدرسة الرسمية
ماجد جابر *
ي ـعـ ّـول بـعــض الـتــربــويــن عـلــى نتائج
االمـتـحــانــات الـ ّـرسـمـ ّـيــة فــي الـ ّـسـنــوات
األخ ـي ــرة وازديـ ـ ــاد ع ــدد ال ـتــامــذة في
بعض الـثــانــويــات واملـ ــدارس ،وتـفـ ّـوق
الـبـعــض الـقـلـيــل م ــن ت ــام ــذة امل ــدارس
الـ ّـرسـمـ ّـيــة ،مـقــارنــة بــالـعــدد اإلجـمــالــي
ّ
للمتفوقني ،كمؤشرات تطور وتقدم.
ّ
ّ
ّ
ّ
لكن هذا ال يعني أن املدرسة الرسمية
ّ
ل ـي ـســت مـ ــأزومـ ــة ،أو أن ال ـ ّـس ـي ــاس ــات
ّ
ّ
ال ــت ــرب ــوي ــة ع ـلــى م ـس ـتــوى الــتـخـطـيــط
ّ
ّ
ّ
والتنظيم والــرقــابــة والــتـقــويــم تسير
على مــا ي ــرام ،رغــم الـجـهــود املـبــذولــة.
ّ
ف ـ ـهـ ــذا ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم امل ـ ـ ـحـ ـ ــدود ق ـ ــد ي ـك ــون
فـ ــي األغ ـ ـلـ ــب ن ـت ـي ـج ــة جـ ـه ــود ف ــردي ــة
اس ـت ـث ـنــائـ ّـيــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى مـ ــدارس
وثانويات ّ
محددة ال يتأخر مديروها
ّ
ّ
ومـ ـع ــلـ ـم ــوه ــا ف ـ ــي ت ــوفـ ـي ــر ال ـ ــظ ـ ــروف

أبرز المعوقات
ت ــواج ــه املـ ــدرسـ ــة ال ـ ّـرسـ ـم ـ ّـي ــة م ـعــوقــات
أســاس ـيــة تـتـعـلــق ب ـع ــدم اه ـت ـمــام األه ــل
بمتابعة أبنائهم ،وعــدم تزويد املــدارس
ّ
ّ
العلمية والتجهيزات الكافية
باملختبرات
ّ ّ
ّ
وع ـ ــدم ت ــوف ــر امل ـ ـ ــوارد امل ــال ــي ــة ال ــازم ــة،
ّ
ّ
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى الـ ــتـ ــدخـ ــات ال ـ ّـس ـي ــاس ـ ّـي ــة
وال ـخــارجـ ّـيــة فــي عـمــل املــديــر وق ــرارات ــه
وعـ ــدم ام ـتــاكــه ال ـصــاحـ ّـيــات الـكــافـيــة،
ّ
وضعف العالقة والتواصل مع املجتمع
ّ
ّ
ومؤسساته ،وعدم إجراء دورات
املحلي
ّ
تــدريـبــيــة كــافـيــة للمعلمني ،وع ــدم اتـبــاع
ّ
ّ
ب ــرام ــج مـمـنـهـجــة لـل ّــتـعـلـيــم الــتـعــويـضـ ّـي
ّ
ّ
ّ
ّ
الوظيفي
صحيحي ،وتفشي التعاقد
والت
ال ـ ـع ـ ـشـ ــوائـ ـ ّـي وامل ـ ّـنـ ــاف ـ ـعـ ـ ّـي واملـ ـن ــاق ــات
الـعـشــوائـ ّـيــة للمعلمني وخـصــوصــا في
ّ
ّ
التعليم األســاسـ ّـي ،والــتــرهــل فــي بعض
ّ
الكوادر الت ّ
عليمية.

ّ
ّ
املعوقات
املناسبة للتعلم ومواجهة
التي يمكن أن تعترضهم ،وإن كانت
هـ ـ ــذه الـ ـنـ ـت ــائ ــج تـ ـش ــي بـ ـ ــأن املـ ـ ـ ــدارس
ّ
ّ
الر ّ
ّ
تتصدر وتتألق
سمية يمكنها أن
إذا توفرت لها الظروف املناسبة.
حجم أزمة املدرسة الرسمية تبرزها،
بوضوح ،نتائج دراسة ميدانية ضمن
رسالة ماجستير في اإلدارة التربوية
في الجامعة اإلسالمية ،شملت عينة
عشوائية مــن  35مــديـرًا و 250معلمًا
ّ
ّ
ّ
الرسمي ،إضافة
ومعلمة في التعليم
ّ
إلــى مقابالت مع مسؤولني تربويني،
وأسفرت عن مؤشرات مقلقة.

ب ـعــدمــا ح ــاف ــظ ع ـلــى عـ ــدد املـنـتـسـبــن
إلـيــه خ ــال الـسـنــوات الـعـشــر األخـيــرة
ّ ً
ومسجال ارتفاعًا
بنحو  56000طالب،
تجاوز  60000طالب عام  2017ـ ـ ،2018
بذلك ،وعن جدارة ،عدد طالب
مناهزًا ّ
الث ّ
ّ
الخاصة،
املدارس
في
ة
انوي
املرحلة
ّ
ّ
ومـنــافـســا ب ـجـ ّـد ّيــة الــتـعـلـيــم الــثــانــوي
ّ
الخاص.

خيار اضطراري
والـ ـ ـ ـ ّـسـ ـ ـ ــؤال املـ ـ ـه ـ ــم ،إالم ي ـش ـي ــر ه ــذا
ّ
ّ
ال ــت ــدن ــي ف ــي عـ ــدد الـ ـت ــام ــذة ،م ــع أن
ّ
ّ
عــدد امل ــدارس والـثــانــويــات الرسمية
ي ـف ــوق عـ ــدد امل ـ ـ ــدارس ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة غير
املـ ـج ــانـ ـي ــة ( 1256مـ ـق ــاب ــل ،)1197
الر ّ
ّ
ّ
املدرسية ّ
سمية أصبحت
واألبنية
ّ
أك ـث ــر ج ـ ــودة وان ـت ـش ــارًا ف ــي املـنــاطــق
وال ـق ــرى؟ وكـيــف سيصبح ال ـعــدد لو
ّ
أن األح ــوال املــاديــة ألهــالــي التالمذة
ّ ّ
ّ
أفـ ـض ــل ،ول ـ ــو أن ال ــت ـع ـل ـي ــم الـ ـخ ــاص
َ َ
ّ
املتوسطة
جــانـ ّـي شمل املــرحــلــتـ ْـن
املـ ّ
والث ّ
انوية؟ الـجــواب ،باختصار ،هو
ّ
ض ـع ــف ث ـق ــة ال ــل ـب ـن ــان ـي ــن ب ــامل ــدرس ــة
ّ
الر ّ
ّ
الوطنية ،واعتبارها خيارًا
سمية
ً
ّ
اضطراريا وليست بديل عن املدارس
ّ
الخاصة.

دور المدير رقابي
على مستوى مديري املدارس ،أظهرت
ّ
الدراسة ّأن  %60من املديرين ّ
يعينون
وف ــق مـعــايـيــر غـيــر مــوضــوعـيــة وغير
ّ ّ ّ
الس ّ
ّ
دخلت ّ
ياسية
علمية ،إذ تشكل الت
ّ
والـ ـ ـح ـ ــزب ـ ــي ـ ــة امل ـ ـع ـ ـيـ ــار األ ّس ـ ـ ـ ـ ــاس فــي
االختيار ،رغم خضوع املرشح ملنصب
اإلدارة الختبار مقابلة أمام لجنة من
ّ
وزارة ال ــت ــرب ـ ّـي ــة .وي ـخ ـضــع امل ــدي ــرون
ـاف خـ ـ ــال سـ ـن ــوات
لـ ـت ــدري ــب غـ ـي ــر ك ـ ـ ـ ٍ
ّ
الـ ـخ ــدم ــة ،إن ل ـج ـه ــة املـ ـ ـ ـ ّـدة ال ــزم ـن ـ ّـي ــة
لـ ـلـ ـت ــدري ــب ،أو ل ـج ـه ــة امل ــوض ــوع ــات
ّ
التدريبية التي ال تشمل كل املهارات
ّ
ّ
اإلدارية والفنية الالزمة لعمل املدير.
َّ
ّ
وبـ ّـيـنــت الــدراســة أن إش ــراف املديرين
ع ـلــى امل ـع ـل ـمــن ي ــأخ ــذ طــاب ـعــا رقــاب ـيــا
إداري ـ ــا أك ـثــر بـكـثـيــر م ــن كــونــه طابعًا
تــربــويــا وتــوجـيـهـيــا .فـفــي وق ــت يهتم
م ــدي ــرو املـ ـ ــدارس ال ـ ّـرس ـم ـ ّـي ــة بتطبيق
األنظمة والـقــرارات اإلداري ــة الـ ّـصــادرة
عــن الـ ـ ــوزارة ،ورص ــد حـضــور وغـيــاب
ّ
ّ
املـتـعــلـمــن وامل ـعــل ـمــن ،ي ـقـ ّـصــرون في
تـطـبـيــق األن ـظ ـمــة ال ـت ــي تـضـمــن سير
ّ
ال ـع ـم ـلـ ّـيــة الــت ـع ـل ـي ـمـ ّـيــة ب ــان ـت ـظــام ّ ،إلــى
ّ
ج ــان ــب الــت ـق ـص ـيــر ف ــي ت ـعــزيــز الــن ـمــو
ّ
املعلمني.
املهني لدى
ُ َ
ّ
َ
أمــا التقويم املـعــتــمــد ،فــا يرتقي إلى
ّ
ـروط ال ــت ـق ــوي ــم امل ــدرس ـ ّـي
ت ـح ـق ـيــق شـ ـ ـ َّ
الـ ـ ـف ـ ــاع ـ ــل وال ـ ـ ــش ـ ـ ــام ـ ـ ــل ،إذ ال يـ ـج ــري
ّ
ّ
الــت ـنــويــع ف ــي أســال ـيــب الــت ـقــويــم ذات
ّ ّ
ّ
ّ
الــطــابــع الــتـشـخـيـصــي ،وال ـتــي تسمح
ب ــال ـح ـص ــول ع ـل ــى م ـع ـل ــوم ــات دق ـي ـقــة
ّ
عن مستوى ُّ
ّ
العلمي
تقدم التحصيل
ّ
ّ
ّ
واملعرفي لــدى املتعلمني وعــن تحقق

ارتفاع نسب المتأخرين دراسيًا

زاد االقبال على المدارس الخاصة على حساب الرسمية بمعدل الثلث خالل  15عامًا (هيثم الموسوي)

ّ
األه ــداف والـكـفــايــات الـتــربـ ّ
ـويــة ،إذ إن
ّ
تـقـيـيــم تـحـصـيــل املـتـعــلـمــن ينحصر
ّ
فـ ــي إ ّج ـ ـ ـ ــراء االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ال ـف ـص ـلــيــة
أو ال ــش ـه ـ ّ
ـري ــة ف ـق ــط ،م ــن دون الـعـمــل
ج ــدي ــا ع ـلــى تـحـلـيــل وت ـق ــوي ــم نـتــائــج
االختبارات.

تدني أعداد التالمذة اللبنانيين

َأ َمـ ُّـر دليل على أزمــة التعليم ّ
الر ّ
سمي
ه ــو مــؤشــر االن ـخ ـفــاض ال ـ ّـدائ ــم لـعــدد
ّ
ال ـت ــام ــذة الــل ـب ـنــانـ ّـيــن (أي م ــن دون
األجـ ـ ــانـ ـ ــب) املـ ـس ـ ّـجـ ـل ــن فـ ــي امل ـ ـ ــدارس
الـ ّـرسـمـ ّـيــة .إذ تشير إحـصــاءات املركز

ّ
ال ـت ــرب ـ ّ
ـوي لـلـبـحــوث واإلنـ ـم ــاء ال ــى أن
ّ
ّ
ّ
عدد التالمذة اللبنانيني في التعليم
ّ
الرسمي انخفض من  320396تلميذًا
عام  2004ـ ـ  2005إلى  264364تلميذًا
عــام  2017ـ ـ  ،2018فــي مقابل ارتـفــاع
ال ـ ـعـ ــدد فـ ــي امل ـ ـ ـ ــدارس الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة غـيــر
املـجــانـ ّـيــة بـشـكــل ت ـصــاعـ ّ
ـدي الف ــت من
 452120إل ــى  512077تـلـمـيـذًا ّخــال
الفترة نفسها .وكذلك الحال بالنسبة
إل ــى التعليم ال ـخـ ّ
ـاص شـبــه املـ ّـجــانـ ّـي،
ّ
ّ
إذ ارتفع عدد التالمذة اللبنانيني من
ّ
 110128إل ــى  ،125486أي أن الـفــارق
ازداد  131347تلميذًا (من  241852إلى

 ،)373199بـمــا ي ـعــادل الـثـلــث تقريبًا،
خ ـ ـ ــال  15سـ ـن ــة مل ـص ـل ـح ــة املـ ـ ـ ــدارس
ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة (م ـجــانـ ّـيــة وغ ـيــر مـجــانـ ّـيــة)
ّ
التعليم ّ
الرسميّ.
على حساب

الثانويات تحتفظ بطالبها
ت ـع ـكــس هـ ــذه األرق ـ ـ ــام ت ـمــامــا اإلق ـب ــال
ّ
ّ
املجانية
الخاصة
الكبير على املدارس
وغ ـي ــر امل ـج ــان ـ ّـي ــة ،م ـق ــارن ــة بــاملــدرســة
ال ـ ّـرس ـم ـ ّـي ــة ال ـت ــي ان ـخ ـفــض االن ـت ـســاب
إليها بشكل كبير جدًا ،خصوصًا في
ّ ّ
ّ
ّ
األساسي ،في حني أن التعليم
التعليم
ّ
ً
الث ّ
انوي ّ
الر ّ
سمي يشهد تطورًا الفتا

 %60من المديرين
ّ
وفق
نون
يعي
ّ
علمية
معايير غير
وبناء على تدخالت
سياسية وحزبية

ُ
مــن امل ــؤش ـ ّـرات املـقـ ِـلـقــة ،أي ـضــا ،ارتـفــاع
ِن َسب املتأخرين دراسيًا (عمر التلميذ
أكـبــر مــن العمر الطبيعي لـصـفــه) ،إذ
ّ
التربوي ّللعام
تشير إحصاءات املركز
ّ
املتأخ ّرين
نسبة
 2017ـ ـ  ،2018إلى أن
ّ
ّ
املتوسطة (الحلقة الثالثة)
في املرحلة
ب ـل ـغــت ن ـحــو  %50م ــن الـ ـع ــدد ال ـك ـلـ ّـي
ّ
للمسجلني ( 34334تلميذًا مــن أصل
ّ
 68949تلميذًا) ،و  %33.4في التعليم
الـ ـ ّـثـ ــانـ ـ ّ
ـوي ( 20122ط ــال ـب ــا م ــن أص ــل
ّ
 .)60305والالفت أن  %26من التالمذة
ّ
ف ــي املــرح ـلــة امل ـتــوس ـطـ ّـة و %12.7في
املــرحـلــة الـثــانــويــة م ـتــأخــرون دراسـيــا
س ـن ـتــن أو أكـ ـث ــر ،وقـ ــد يـنـتـهــي األم ــر
إلى ّ
تسرب العدد األكبر منهم نتيجة
ّ
تأخرهم ّ
ّ
راسي.
الد
ّ
فــي ض ــوء كــل مــا ي ـجــري ،ثــمــة أسئلة
ّ
املهتمون باملدرسة ّ
الرسمية
يطرحها
وبنهوضها :ألم يساهم إعطاء الدولة
ملــوظ ـف ـي ـهــا ت ـقــدي ـمــات وم ـن ـحــا مــالـ ّـيــة

تقرير

ّ
ّ
الجنسية
المثلية
«مرفوضة» في لبنان!
ايلده الغصين

ً
مــدرسـيــة سـ ّنــويــا عــامــا أســاسـيــا في
ّ
إض ـع ــاف الــث ـقــة بــالــتـعـلـيــم ال ـ ّـرس ـم ـ ّـي،
ّ
ّ
وتـ ـع ــزي ــز ال ــت ـع ـل ـي ــم الـ ـ ـخ ـ ــاص م ــادي ــا
واجـتـمــاعـيــا؟ ومل ــاذا ال تـفــرض الــدولــة
ّ
ع ـلــى مــوظ ـف ـي ـهــا وضـ ــع أب ـنــائ ـهــم في
املدارس ّ
الرسمية؟ أال يدعم ذلك تطوير
ّ
ّ
ّ
التعليم الرسمي ،املعبر الحقيقي إلى
الــوطــن واملــواطـنـيــة؟ وكـيــف سيصبح
ّ
ّ
التعليم ّ
الر ّ
سمي لو أن مجموع املنح
امل ــال ـي ــة ُ ب ـع َ ـش ــرات م ــاي ــن ال ـ ـ ــدوالرات
نفقت لتطويره؟
سنويًا أ ًّ ِ
ال شـ ّـك أن هــذه الـتـســاؤالت مشروعة،
وال ت ـع ـفــي الـ ــدولـ ــة م ــن ت ـ ّ
ـورطـ ـه ــا فــي
ّ
إض ـع ــاف الــتـعـلـيــم ال ـ ّـرس ـم ـ ّـي ول ــو عن
غ ـي ــر قـ ـص ــد .ل ـك ــن ف ــي امل ـق ـل ــب اآلخ ـ ــر،
ّ
ال ي ـع ــارض غــالـبـيــة امل ــوظ ـف ــن وضــع
أب ـنــائ ـهــم ف ــي املـ ـ ــدارس الـ ّـرس ـم ـيــة ،إذا
ج ــرى تــذل ـيــل م ـش ـكــات ه ــذا التعليم
ال ـب ـن ـي ـ ّ
ـوي ــة وامل ـس ـل ـك ـ ّـي ــة ب ـم ــا يـجـعـلــه
ق ـ ــادرًا ع ـلــى ال ـن ـهــوض بــاملـسـتـلــزمــات
ّ
ّ
والت ّ
ّ
ربوية املطلوبة ،وهنا
عليمية
الت
بيت القصيد.
بــدايــة ال ـعــام ال ــدراس ــي  2018ـ ـ ـ ـ ّ2019
ح ـم ـل ــت تـ ـب ــاشـ ـي ــر اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ال ــث ـق ــة
ّ
الرسمية ،فــاألعــداد الوافدة
باملدرسة
ّ
ّ
ّ
ب ـك ـثــرة ع ـلــى الــت ـع ـل ـيــم ال ــرسـ ـم ــي هــذا
العام ،كما رشح عن مصادر رسمية،
ّ
ّ
تشي بأن هذا القطاع التعليمي ربما
ولكن،
بدأ يستعيد عافيته ونهوضهّ .
لـكــي ال نـفـشــل ف ــي تـعــزيــز ه ــذه الــثـقــة
وتكريسها واقعًا محتمًا ،يصبح لزامًا
عـلــى الـ ّـسـلـطــة الـ ّـسـيــاسـ ّـيــة والـقــائـمــن
ّ
ّ
على ّ
الدولة ،التفكير في دعم التعليم
ـدي وجـ ــوهـ ــريّ،
ال ـ ّـرس ـ ّـم ــي ب ـش ـكــل جـ ـ ـ ّ
بعدما تغافلوا عنه وأهملوه لسنوات
طوال عجاف.
ٍ
ّ
الر ّ
بأن املدرسة ّ
سمية
ويبقى أن نتذكر
ب ـك ــل م ــراحـ ـلـ ـه ــا ،مـ ــدرسـ ــة الط ـب ـق ـ ّـي ــة،
ّ
مجانية تفتح أبــوابـهــا أم ــام الجميع
من دون تمييز ،ومدرسة ال مناطقية
ّ
تـمـتــد ع ـلــى م ـســاحــة ال ــوط ــن ويـتـعــلــم
فيها أبناؤها تعليمًا واحدا ،ومدرسة
ّ ّ
ال طــائـفـ ّـيــة ،م ـ ِّ
ـوح ــدة ل ـكــل الــلـبـنــانـ ّـيــن
على اخـتــاف مذاهبهم وانتماءاتهم
ّ
والس ّ
ّ
واملناطقية،
ياسية
االجتماعية
ّ
وحاضنة ّ
لتنوعهم الث ّ
قافي وتعددهم
ّ
الديني.
* باحث تربوي
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ّ
ّ
الجنسية مرفوضة من األمــن العام»! هكذا ّرد مصدر رسمي في جهاز األمن
«املثلية
على ســؤال عــن منعه مؤتمر «ن ــدوى» السنوي حول
الـعــام فــي اتـصّــال مــع «األ ّخ ـبــار»ّ ،
ّ
للحرية واملساواة على مدى
الجنسية» الذي نظمته املؤسسة العربية
«الجندر والحريات
ثالثة أيام ( 29 ،28و 30أيلول املاضي) ،في فندق  Le Crillonفي برمانا ،وجمع أكثر من
مئة ناشط وناشطة من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
ماذا حدث؟
ً
السبت املاضيّ ،
وجهت هيئة العلماء املسلمني في لبنان «نداء عاجال» إلى وزارة الداخلية
ّ
«يحض على
والبلديات ،تطالب فيه بإلغاء النشاط «الـخــارج عن الـقــانــون» ،معتبرة أنــه
ّ
ويشجع على تعاطي املـخــدرات تحت ستار حقوق اإلنـســان» .ودعت
ارتـكــاب الجريمة
النيابة العامة إلى ّ
«االدعــاء على املرتكبني والتأكيد على الوصف الجرمي لفعل الشذوذ
ّ
ّ
الدينية والــرؤســاء الثالثة للقيام بواجباتهم ووضــع حـ ّـد فوري
واملرجعيات
الجنسي،
ّ
ّ
ّ
ّ
لهذا التمادي الذي يهدد أمن املجتمع والقيم األخالقية والصحة العامة وبنية العائالت
ّ
اللبنانية».
ّ
ّ
ّ
يسرد املدير التنفيذي للمؤسسة العربية للحرية واملساواة جورج قزي ما حدث« :تحركت
مجموعة من عناصر األمن العام نحو الفندق في اليوم الثاني من ّ املؤتمر ،وسحبت الئحة
بأسماء وج ــوازات سفر املشاركني ونسخة من البرنامج .وحقق عناصر األمــن العام
داخـ ّـل الفندق معي ألكثر من  4ساعات ،لالستفسار عن برنامج املؤتمر» .وعلى رغم
تخطي ّ األمن صالحياته املحصورة بمنح التأشيرات للمشاركني األجانب ،إال أن األمر
ّ
لم يتوقف هنا ،بل تكافلت األجهزة األمنية على اإلمعان في قمع الحريات ،بما فيها حق
ّ
التجمع وحرية التعبير واملعتقد املكفولة في الدستور.
ّ
عناصر األمن العام ،ليعود عناصر بلباس أسود من فرع املعلومات
يقول قزي ً«غادر
ّ
املنظمني بـضــرورة وقــف أعمال املؤتمر وتوقيع ّ
تعهد بعدم عقد
ـاغ
العاشرة ليال ،إلبـ ً
ُ
فرفضت التوقيع رغم تهديدي باالعتقال ،وأنهينا املؤتمر بعدما
مؤتمر مماثل مستقبال،
خضعت إدارة الفندق لقرار األمن العام بإغالق صالة املؤتمرات».
دخول
تأشيرات
على
«حصلوا
املشاركني
مصدر في األمن العام أوضح لـ«األخبار» أن
ّ
ّ ّ
ّ
لآللية املتبعة
إلى لبنان لكنهم لم ينالوا ترخيصًا للمؤتمر ،ولم يبلغوا عن موضوعه وفقًا
ّ
لعقد أي مؤتمر» .واعتبر أن «موضوع املؤتمر حول ّ
الجنسية مرفوض من األمن
املثلية
العام».
ّ
ّ
والدينية في
واملؤسسات الرسمية
وهــذه ليست املــرة األولــى التي تصاب فيها األجهزة
ّ
ّ
املاضي ،اتفقت األجهزة األمنية
«الجمهورية اللبنانية» برهاب املثلية الجنسية .في العام ّ
(الداخلية والجيش واألمن العام) على إلغاء مؤتمر مماثل نظمته جمعية «براود ًليبانون»
تتوعد
فندق مونرو في بيروت ،بعدما أصدرت هيئة العلماء املسلمني بيانًا مماثال ّ
في ّ
برايد» واحتجز منظمه
ـ«بيروت
ل
آخر
نشاط
العام
هذا
ألغي
كما
املؤتمر،
مي
منظ
فيه
ّ
ولم يطلق سراحه إال بعد ّ
تعهده بإلغاء كل النشاطات ّ األخرى املنظمة في اليوم العاملي
ملناهضة رهاب املثلية .بذلك تكون هيئة العلماء قد تمكنت مرة جديدة من تجنيد جهاز
أمني ّ
ضد مؤتمرات مماثلة.
فــي مؤتمر صـحــافــي ،عقدته املــؤسـســة العربية للحريات وامل ـس ــاواة ،أم ــس ،فــي فندق
ّ
الحريات التي يشهدها
سمولفيل في بدارو ،وضع قزي هذه الحملة في إطار «الحرب على
لبنان أخيرًا ،علمًا أننا اخترنا لبنان لتنظيم مؤتمرنا السنوي على اعتبار أنه ال يزال
ّ
يتمتع بمساحة من الحريات غير املتوافرة في باقي املنطقة» ،واعتبر أن «مساحة الحرية
ّ
الحقوقية،
تضيق يومًا بعد يوم ،في حني أن األجهزة األمنية تأخذ طرفًا في هذه القضية
ً
ّ
متطرفة .لذلك نــدرس احتماالت
وبــدال من حماية الحرية تقف في صفوف مجموعات
ّ
ّ
التوجه إلى القضاء للرد على بيان هيئة العلماء املسلمني تحت سقف القانون».
ّ
ّ
وأشارت املحامية ليال صقر وكيلة املؤسسة إلى أن «نشاطات الجمعية مشروعة كونها
ّ
ّ
الحريات وحق ّ
التجمع».
مرخصة منذ  6سنوات ،وأن الدستور يكفل

تقرير

سور بيروت الروماني
مهلة وقف التفكيك انتهت
راجانا حمية

متوسطة البسطة الثانية 80 :تلميذًا في صف واحد؟
فاتن الحاج

ال معلمين
للعلوم واللغة
اإلنكليزية
والتربية
والجغرافيا
والرياضة
والرسم
(األخبار)
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ل ـي ــس ج ــديـ ـدًا اإلربـ ـ ـ ــاك الـ ـ ــذي تـعـيـشــه
امل ـ ــدارس الــرسـمـيــة مــع بــدايــة كــل عــام
دراسي ،إن بسبب التأخير في صدور
قـ ـ ــرارات م ـنــاقــات املـعـلـمــن أو تــأمــن
ب ــدي ــل عـ ــن امل ـع ـل ـم ــن امل ـت ـق ــاع ــدي ــن أو
تلبية الحاجات املستجدة للتعاقد ،أو
لجهة عدم تأمني النسخ املطلوبة من
الكتب املدرسية .لكن ما يحصل منذ
 10أيام في متوسطة البسطة الثانية
الرسمية املختلطة فاق كل التصورات
والـتــوقـعــات ،بحسب مــا ي ــروي أهالي
التالمذة« .طفح الكيل» ،كما يــرددون،
إذ «ل ـيــس طـبـيـعـيــا أن يـبـقــى أبـنــاؤنــا
ح ـتــى اآلن ب ــا مـعـلـمــن وبـ ــا ك ـتــب».
فــال ـن ـقــص الـ ـف ــادح ف ــي مـعـلـمــي املـ ــواد

أدى ،بحسب األهالي ،إلى دمج تالمذة
األول وال ـثــانــي وال ـثــالــث أســاســي في
ق ــاع ــة واح ـ ـ ــدة يــدخ ـل ـهــا ف ـق ــط مـعـلـمــو
اللغة العربية والــريــاضـيــات والــديــن،
ويـغـيــب عنها معلمو الـعـلــوم واللغة
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة وال ـت ــرب ـي ــة وال ـج ـغ ــراف ـي ــا
ّ
والــريــاضــة والــرســم .يقول االهــالــي إن
أوالدهــم يــرون فقط معلم الرياضيات
وم ـع ـل ـمــة ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ع ـل ــى م ــدار
الحصص الدراسية الست ،ويلعبون
ط ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ــوقـ ـ ــت« ،بـ ـسـ ـب ــب اس ـت ـح ــال ــة
تعليم مستويات تعليمية ثــاثــة في
آن واح ــد ،نـظـرًا لـلـتـفــاوت فــي األعـمــار
وتـعــذر إعـطــاء أي نــوع مــن املعلومات
امل ـخ ـص ـص ــة ل ـك ــل صـ ـ ــف ،لـ ـك ــون دم ــج
الـصـفــوف أدى إل ــى أن يجلس تلميذ
عمره  6سنوات مع آخر عمره  14عامًا

على طــاولــة واح ــدة» .الـيــوم ،التالمذة
«مـ ـ ـ ــزروبـ ـ ـ ــون» وال ي ـت ـع ـل ـم ــون شـيـئــا
باستثناء بعض الخربشات لتضييع
الوقت ،على حد تعبير األهالي.
أمــا القاعة فقد استوعبت ،حتى يوم
أمــس 80 ،تلميذًا ،كما يـقــول األهــالــي،
ف ـي ـمــا ت ـس ـت ـمــر أعـ ـم ــال ال ـت ـس ـج ـيــل فــي
املـ ــدرسـ ــة .األوالد ي ـش ـكــون أي ـض ــا من
االك ـت ـظــاظ وال ـحــر وغ ـيــاب أي وسيلة
م ـ ــن وس ـ ــائ ـ ــل ال ـ ـت ـ ـهـ ــوئـ ــة ،وأه ــالـ ـيـ ـه ــم
ي ـ ـسـ ــألـ ــون« :ألـ ـ ـي ـ ــس م ـ ــن األفـ ـ ـض ـ ــل أن
يالزموا منازلهم بانتظار تأمني العدد
امل ـط ـل ــوب لـلـمـعـلـمــن لـفـتــح الـصـفــوف
الطبيعية؟».
رئ ـيــس املـنـطـقــة الـتــربــويــة فــي بـيــروت
محمد الحمصي شرح لـ ُّ «األخبار» أن
«االنـتـظــام واسـتـقــرار الــشـعــب وتأمني

الـ ـح ــاج ــات إل ـ ــى امل ـع ـل ـمــن ال يـحـصــل
ّ
ع ــادة إال بعد اكـتـمــال أعـمــال تسجيل
ال ـتــامــذة ال ـســوريــن ف ــي ال ـعــاشــر من
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،إذ ي ـم ـك ــن بـ ـع ــده ــا اتـ ـخ ــاذ
اإلجراءات املتوافقة مع أعداد التالمذة،
ك ـض ــم ب ـع ــض الـ ـت ــام ــذة إلـ ــى مـ ــدارس
ً
مـ ـج ــاورة إذا ت ـع ــذر ف ـتــح ص ــف م ـثــا.
ّ
وأشار الحمصي إلى أن وزير التربية
مـ ــروان ح ـمــادة أص ــدر أخ ـي ـرًا تعميمًا
بــدمــج الـصـفــوف الـتــي يـقــل فيها عــدد
التالمذة عن  ،10وهذه هي حالة صف
األول أســاســي فــي متوسطة البسطة
حـيــث بـلــغ ع ــدد ال ـتــامــذة اللبنانيني
املسجلني فيه  5فقط ،لذا جرى دمجهم
مــع أقرانهم فــي صــف الثاني أساسي
الذي يضم  11تلميذًا لبنانيًا.
لكن هناك من يتحدث عن دمــج ثالثة

ص ـفــوف ومــام ـســة ال ـع ــدد  80تلميذًا
ّ
فــي الغرفة الــواحــدة؟ أجــاب أن الدمج
صفني فقط (األول والثاني)،
حصل في ّ
ً
إحصاء دقيقًا
الفتًا إلى «أنني ال أملك
عن عــدد التالمذة السوريني القدامى،
ّ
لـكــن أج ــزم ب ــأن الــرقــم  80غـيــر واقـعــي
ومبالغ فيه» .ونفى الحمصي أن يكون
هناك نقص في عدد املعلمني في غير
مادتي العلوم واللغة اإلنكليزية.
الالفت في متوسطة البسطة الثانية
أن تــامــذتـهــا انـتـقـلــوا مـنــذ  3سـنــوات
إل ــى طبقتني «وك ــوري ــدور» فــي مبنى
«م ــدرس ــة م ـ ــدام ب ـع ـي ـنــي» ف ــي منطقة
سليم سالم على خلفية إجــراء تعديل
عـلــى مبنى مــدرسـتـهــم بــإضــافــة غــرف
وما شابه ،ولم تنته األعمال بعد ،وهم
حاليًا بال ملعب.

بعد جــواب ممثل الدولة اللبنانية ـ ـ ـ هيئة القضايا أمــام مجلس شــورى الدولة ،في ما
يتعلق بقضية السور الروماني ،وطلبه اثبات إقامة الجهة املستدعية في بيروتّ ،قرر
السيد ،بصفته نائبا في البرملان اللبناني« ،وكمواطن قبل كل شيء»،
النائب جميل ّ
ّ
للمادة  72من املرسوم اإلشتراعي املنظم
ًا
د
سن
«الشورى»،
أمام
ل
تدخ
التقدم بطلب
ّ
ّ
لعمل املجلس ،التي تجيز لكل «ذي مصلحة التدخل في الدعوى املقدمة أمام املجلس».
وبهذا ،يضاف هذا الطلب إلى طلب آخر كان قد ّ
تقدم به النائب السابق نجاح واكيم.
ٍ
وعلى ما يبدو لن يكون هــذان الطلبان وحيدين أمــام قاضي غرفة قضاء عجلة ّفي
«الشورى» ،إذ تتقدم ،اليوم« ،جمعية التجمع للحفاظ على التراث اللبناني» بطلب تدخل
يدعم املراجعة املستعجلة التي تقدمت بها املحامية فداء عبد الفتاح ومجموعة حركة
الشعب ،لوقف أعمال تفكيك السور الروماني على العقار  740في منطقة الباشورة.
وقت
وانتهت ،أمس ،مهلة األيام الستة التي منحها قاضي أمور العجلة في بيروت ،في ٍ
سابق ،ردًا على العريضة التي تقدمت بها عبد الفتاح ضد الدولة اللبنانية وشركة
جهاد العرب للمقاوالت ومسؤول الحفريات في املديرية العامة لآلثار والشركة املالكة
للعقار .وفي انتظار قرار «الشورى» في ما ّ
يخص املراجعة املستعجلة املرفوعة أمامه،
تتجه األنـظــار اليوم نحو قضاء العجلة في بيروت للبحث في إمكانية التمديد أيام
أخــرى ملنع تفكيك الـســور .وتجدر اإلش ــارة هنا إلــى أن عبد الفتاح تبلغت أمــس ،من
بجواب لشركة تدعى «عاليه» تبني أنها مالكة العقار حيث
قاضي العجلة في بيروت
ٍ
يجري تفكيك السور ،وقد أمهلت يومني لتقديم جوابها.

