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منا سبة

إدارات المدارس :ال تأجيل للعام الدراسي
ليس واردًا أن ّ
تعدل روزنامة
مواعيد بدء العام الدراسي،
سواء في املدارس الرسمية
أو الخاصة «ونتعامل مع
املفاجآت عند حدوثها».
هكذا ،تجاوز اللقاء بني وزارة
التربية واتحاد املؤسسات
التربوية الخاصة العنوان
األمني إلى التخطيط التربوي

فاتن الحاج
ي�ت��ردد سائق التاكسي ف��ي حجز مقاعد
ّألبنائه في السنة الدراسية الحالية .يقول
ّ
تسجل األوالد في
إنه طلب من زوجته أن
ً
 15أي� �ل ��ول ،ع �م�ل�ا ب �ق��اع��دة «خ �ب��ي ق��رش��ك
األبيض ليومك األس��ود» .يريد الرجل أن
يتبني الخبر اليقني بالنسبة إلى الضربة
األم�ي��رك�ي��ة ع�ل��ى س��وري��ا ق�ب��ل إن �ج��از ه��ذه
الخطوة املكلفة على حد تعبيره «منخلي
املصاري معنا بركي هربنا».
مثل هذه الشهادة وشهادات أخرى كثيرة
ال تقنع أمني سر جمعية املبرات الخيرية

اب��راه�ي��م ع�لاء ال��دي��ن «فمعاينة مدارسنا
ت �ك �ش��ف ان �ت �ظ ��ار ال �ك �ث �ي��ري��ن ب��ال �س��اع��ات
لتسجيل أوالده��م» .املدير العام لجمعية
التعليم الديني محمد سماحة هو أيضًا
ّ
ال يجد أن ه��ذه ال�ش�ه��ادات مؤشر لرصد
ح��رك��ة ال�ت�س�ج�ي��ل ف��ي امل � ��دارس ال�خ��اص��ة.
ّ
ف��ال��رج��ل ق��ل��ل م��ن تأثير ال�ه��اج��س األمني
ّ
ف� ��ي إق � �ب� ��ال ال � �ت�ل��ام� ��ذة ،وخ� �ص ��وص ��ًا أن
«ورش � ��ة ال�ت�س�ج�ي��ل ف ��ي م��دارس �ن��ا ت�ك��ون
ش�ب��ه م�ن�ج��زة ف��ي ن�ه��اي��ة ال �ع��ام ال��دراس��ي
امل� � ��اض� � ��ي ل �ت �س �ت �ك �م ��ل ب � �ع� ��ض األم � ��اك � ��ن
ال�ش��اغ��رة بتالمذة ج ��دد» .رف��ض سماحة
ب�ش��دة أن ُي �ص� َّ�وب ال�ن�ق��اش ف��ي االجتماع

التنسيق
مع القوى
األمنية
لتأمني
سالمة
التالمذة
(مروان بو
حيدر)

ال��ذي عقد أم��س بني املدير العام للتربية
ف��ادي ي��رق وات�ح��اد امل��ؤس�س��ات التربوية
ال �خ ��اص ��ة ف ��ي وزارة ال �ت ��رب �ي ��ة ،ب��ات �ج��اه
ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى وض� ��ع ال �ب �ل��د وان �ع �ك��اس��ه
ع� �ل ��ى ال� �ت� �ح� �ض� �ي ��رات ل� �ل� �ع ��ام ال � ��دراس � ��ي.
أص ��ر ع�ل��ى أن ت �ك��ون االن �ط�لاق��ة طبيعية
وض � ��رورة ال�س�ي��ر ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط ال �ت��رب��وي،
على أن تترك مهمة تأمني السالمة العامة
لألطفال في عهدة األج�ه��زة األمنية «وال
م��ان��ع م��ن التنسيق بيننا وب�ي�ن�ه��ا»ّ .أي��د
ي��رق ه��ذا ال �ت��وج��ه ،ان�ط�لاق��ًا م��ن «خطتنا
ال ��واض� �ح ��ة ال �ق ��ائ �م ��ة ع �ل ��ى ع � ��دم ت �ع��دي��ل
روزن��ام��ة امل��واع�ي��د ،بحيث ت�ب��دأ ال��دراس��ة
في املدارس الرسمية في  23الجاري ،فيما
تترك الحرية للمدارس الخاصة لتحديد
م��واع�ي��ده��ا تبعًا لخصوصية ك��ل منها.
وق ��د مل�س��ت ال�ج�ه��وزي��ة ال�ت��ام��ة ل��دي�ه��ا من
خ�لال اتصاالتي الشخصية بكل منها».
ً
ابتداء
ويتوقع أن تزيد وتيرة التسجيل
من األسبوع املقبل .وينفي املدير العام أن
يكون قد تبلغ حتى اآلن بحاالت أساتذة
ي��ري��دون ن�ق��ل ع�ن��اوي��ن م��دارس �ه��م بسبب
التفجيرات األمنية .ب��رأي��ه ،العجز املالي
املتمثل ب�ع��دم وج ��ود م��وازن��ة م�ن��ذ 2005
والنقص في معلمي املالك هما التحديان
األس ��اس � �ي ��ان ل�ل�اس� �ت� �ق ��رار ال� �ت ��رب ��وي ف��ي
التعليم ال��رس�م��ي ،وخ�ص��وص��ًا م��ع تدفق
أعداد التالمذة السوريني.
ممثلو أصحاب امل��دارس الخاصة الذين
حضروا االجتماع تناغموا هم أيضًا مع
موقف تخطي الوضع األمني إلى عناوين
إداري��ة تقنية وتربوية ،وإن كانوا بحثوا
امل �ش��ارك��ة ف��ي ال�ت�ق��وي��م ال��وط �ن��ي للتأهب
ل �ح��االت ال� �ط ��وارئ وه ��ي دراس � ��ة ت�ع� ّ�ده��ا
الجامعة األميركية في بيروت ومتصلة
بشكل أو بآخر بالعنوان األمني.
ومع ذلك ،ال ينفي األمني العام للمدارس
ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة األب ب �ط��رس ع� ��ازار ال�ب��طء
ف ��ي ح��رك��ة ال �ت �س �ج �ي��ل ف ��ي ع� ��دد م �ح��دود
م ��ن امل� � � ��دارس ،إم� ��ا ب �س �ب��ب ال �ت �خ��وف م��ن

زيادة األقساط أو بسبب الوضع األمني.
وي �ك �ش��ف أن �ن��ا «ن �ت �ب��ادل امل �ع �ل��وم��ات مع
مديرية املخابرات وقيادة الجيش بهدف
ت��وف�ي��ر األم ��ن ع�ل��ى ال�ط��رق��ات امل��ؤدي��ة إل��ى
امل � � ��دارس وف� ��ي م �ح �ي��ط امل ��ؤس� �س ��ات ع�ب��ر
إب�لاغ�ن��ا ب�ش��أن ال �س �ي��ارات امل�ش�ب��وه��ة» .ال
يبدو ع��ازار قلقًا من الواقع على األرض،
إذ «ال ش� ��يء ي�م�ن�ع�ن��ا م ��ن ب� ��دء ال ��دراس ��ة
وسنتعاطى مع املفاجآت ف��ور حدوثها،
ف �ق��د م ��ررن ��ا ب� �ظ ��روف أق �س��ى ول� ��م ن��رج��ئ
ال �ع��ام ال ��دراس ��ي» .م��ا ي�ق�ل��ق ال��رج��ل أك�ث��ر
ه ��و ق ��ان ��ون ت �ن �ظ �ي��م امل � ��وازن � ��ة امل��درس �ي��ة
ّ
الرقم  515الصادر في عام  1996واملعطل
على قاعدة «قانون  ...ال قانون» ،مطالبًا
ب�ت�م��دي��د ال�ع�م��ل ب��ه أو بتعديله أو حتى
ّ
بإلغائه .يقول إن إدارات امل ��دارس تلتزم
بروحية هذا القانون في زي��ادة األقساط
ال �ت��ي ت��راع��ي أع �ب��اء ال �ض �م��ان وص �ن��دوق
ال �ت �ع��وي �ض��ات وق ��وان �ي�ن ال � ��زي � ��ادات ع�ل��ى
ال� � ��روات� � ��ب ،وه � ��ي ت� �ق ��دم م ��وازن� �ت� �ه ��ا إل ��ى
م �ص �ل �ح��ة ال �ت �ع �ل �ي��م ال � �خ ��اص ف ��ي وزارة
التربية قبل  31كانون الثاني ،التي تدقق
في الزيادات كي ال تكون عشوائية .برأي
عازار ،بإمكان لجان األهل أن تفرض على
اإلدارات اتباع الشفافية لتجنب زي��ادات
غير مبررة.
م��ا الح�ظ��ه األم�ي�ن ال �ع��ام لنقابة أص�ح��اب
امل � ��دارس اإلف ��رادي ��ة ال �خ��اص��ة ج ��ان ك�ل��ود
صعب ه��و التأخير ف��ي التسجيل وميل
البعض إلى االنتقال إلى املدارس الرسمية
لعدم االلتزام بالعام الدراسي ولتخفيف
األعباء املادية تحسبًا لتطورات الوضع
األم �ن��ي .ل�ك��ن ذل ��ك ال ي��ؤث��ر ك�م��ا ق ��ال على
جهوزية املدارس للتخطيط لعام دراسي
هادئ ،وبعضها بدأ التدريس وال سيما
ال��ذي��ن ي �ع �ت �م��دون امل �ن �ه��ج األج �ن �ب��ي مثل
البكالوريا الفرنسية والبكالوريا الدولية
وص �ف��وف ال �ش �ه��ادات ال��رس �م �ي��ة ،ع�ل��ى أن
ً
ابتداء
تنتظم الدراسة في معظم املدارس
من األسبوع األخير من أيلول.

القرطاسية «برستيج» الصغار
ليس أصعب على األهل من
كلمة «ال» ألوالدهم،
قول ّ
املتطلعني بإلحاح إلى
محفظة أعجبتهم أو حذاء
ّ
فضلوه على غيره .تدرك
الشركات هذه الحقيقة ،كما
تدرك املدارس أهمية التعليم،
فيقع األهل فريسة االثنتني
هديل فرفور
تقترب بتول ( 5أعوام) من أمها ،املشغولة
م ��ع ص ��اح ��ب امل �ك �ت �ب��ة ،وت� �ش � ّ�د ث ��وب �ه ��ا .ال
ت�ع�ي��ره��ا اه�ت�م��ام��ًا .ت�ص� ّ�ر ال �ف �ت��اة ،ال��دام�ع��ة
ال�ع�ي�ن�ين ،ع�ل��ى م�ق��اط�ع��ة ال �ح��دي��ث ،فتعمد
ً
إلى ّ
شد الثوب مرة أخرى لتهمس في أذن
أمها بأنها ال تريد األغراض التي انتقتها
ل�ه��ا؛ ألن ال��رس��وم امل��وج��ودة عليها ليست
لـ«دورا» (الشخصية الكارتونية) األصلية!
ي�ص�ع��ب م�ع��رف��ة ك�ي��ف م� ّ�ي��زت ه ��ذه الطفلة
ب �ي�ن دورا األص� �ل� �ي ��ة ،أو غ �ي��ر األص �ل �ي��ة،
ّ
وخ�ص��وص��ًا أن م��ن ي��دخ��ل أي مكتبة هذه
�اه أو
األي � � ّ�ام ،ي�ش�ع��ر ب��أن��ه دخ ��ل م��دي�ن��ة م�ل ٍ
م� �ح ��ل أل � �ع� ��اب ل�ل�أط� �ف ��ال .رس � ��وم � ��ات «ب ��ن
ت ��ن» و«س �ب��ون��ج ب ��وب» و«دورا» و«ب�ي�ت��ر
ب ��ان» وغ�ي��ره��ا ت�غ��زو ك��ل ش ��يء :الحقائب
والدفاتر واملحافظ الصغيرة ،حتى األقالم
ّ
واملحايات .كلها معروضة ،بألوان فاقعة،
ّ
تبرر صراخ الصغار املندفعني نحو انتقاء
قرطاسيتهم «على ذوقهم».
فعندما يصطحب األهالي أطفالهم لشراء

القرطاسية ،سيكون من الصعب إقناعهم
بأولويات املتانة ،الجودة ،أو حتى الوفر
امل��ادي .وهذا ما يؤكده أصحاب املكتبات.
يشير أحدهم إلى أن معظم األطفال الذين
يرافقون أهاليهم ،يدخلون إلى املكتبة وهم
ّ
عما يبحثونّ ،
يعرفون ّ
بتصورات
محملني
مسبقة أشبعهم بها اإلع�ل�ان ،إضافة إلى
رغبة في تقليد الرفاق ،أو التفوق عليهم،
سواء باملاركة ،السعر أو حتى الشخصية
ال �ك��ارت��ون �ي��ة .وال ي�ن�ك��ر ع ��دد م�ن�ه��م أن�ه��م
غالبًا ما يستغلون ه��ذا ال��وض��ع ،فيتعمد
بعضهم اس �ت��راق ال�س�م��ع إل��ى ال �ح��وار ،أو
ق��ل ال�ش�ج��ار ،ال��ذي س��رع��ان م��ا ينشب بني
األهل ذوي اإلمكانات املحدودة وأبنائهم
ال�ل�ج��وج�ين ك��ي يستنتجوا م��ا يطلبونه
ّ
ليسوقوا له.
ت �ق��ول ح �ن��ان ،وال � ��دة ل�ط�ف�ل�ين ،إن ول��دي�ه��ا
يرافقانها دائمًا ألنهما غالبًا ما يكونان
ق ��د وض� �ع ��ا ت � �ص� � ّ�ورًا ل �ش �ك��ل ال �ق��رط��اس �ي��ة
ال�ت��ي ي��ري��دان�ه��ا ون��وع�ي�ت�ه��ا .وق��د الحظت
أن ق�ن��وات ال��رس��وم املتحركة التلفزيونية
تؤدي دورًا أساسيًا في تحديد خياراتهم،
ش��اك �ي��ة م��ن ال �ح �ي��رة ال �ت��ي ت �ق��ع ف�ي�ه��ا بني
إرض ��اء م�ت�ط�ل�ب��ات أب�ن�ي�ه��ا وال �ب �ق��اء ضمن
امليزانية املحددة.
ف � �ل� ��وازم ال �ق��رط��اس �ي��ة ت �ح �ت��اج إل� ��ى رص��د
م�ي��زان�ي��ة خ��اص��ة ب �ه��ا ،تختلف ب��اخ�ت�لاف
النوعية وامل��وض��ة ،وه��ي قد تصل أحيانًا
إل ��ى $400للتلميذ ،بحسب م��ا ي�ق��ول أحد
أص �ح��اب امل�ك�ت�ب��ات .وه��و رق��م غ�ي��ر مبالغ
ّ
فيه إذا الحظنا أن أسعار الحقائب تراوح
ب�ين  60أل��ف ل�ي��رة لبنانية و 300أل��ف .أما
محفظة األق �ل��ام ،ف�ي�ب��دأ س�ع��ره��ا ب �ـ 8آالف
ّ
ليتعدى أرب�ع�ين أل�ف��ًا .حتى
ل�ي��رة وي��رت�ف��ع
ال � �ل � ��وازم ال �ب �س �ي �ط��ة م ��ن م� �ب ��راة وم �م �ح��اة
يتجاوز سعرها أحيانًا خمسة آالف ليرة.

إقناع األوالد بعدم
االستجابة للمغريات
االستهالكية صعب جدًا

يشتري األوالد هذه اللوازم ويذهبون إلى
امل��درس��ة ،للتباهي بالدرجة األول��ى ،تقول
م �ن��ال امل � ّ
�درس ��ة ف��ي ال �ص �ف��وف االب �ت��دائ �ي��ة.
فقد الحظت أنه مع مطلع كل عام دراسي
«يعرض األطفال قرطاسيتهم بنحو مبالغ

ف �ي��ه ،ح�ت��ى إن ��ي ب � ّ�ت أت �ع � ّ�رف إل ��ى امل��وض��ة
الرائجة من خالل مراقبتي لقرطاسيتهم،
إذ غ ��ال� �ب ��ًا م� ��ا ت� �ك ��ون ش �ب ��ه م � � ّ
�وح � ��دة ب�ين
التالميذ في بعض الصفوف».
ّ
يسميه
ه��ذا االه�ت�م��ام بشكل القرطاسية
بعض االهالي «هوسًا» .وفيما ّ
يرجحون
أن ي �ك��ون ال�س�ب��ب ال �غ �ي��رة م��ن رف��اق �ه��م في
ال �ص��ف ،أو ال��رغ �ب��ة ف��ي ال�ت�م� ّ�ي��ز ع�ن�ه��م ،إال
أن ��ًا ل�لأط �ف��ال رأي ��ًا آخ ��ر .ف �ه��ذا ح �م��زة ،اب��ن
السبعة أع��وام ،مقتنع ب��أن سبب إص��راره
ع�ل��ى ش ��راء أق�ل�ام «ب��ن ت��ن» ه��و ق ��درة ه��ذه
األق�ل��ام ع�ل��ى ج�ع�ل��ه ي�ك�ت��ب ب�ش�ك��ل أف�ض��ل!
ت �م��ا ّم��ًا ك �م �ل��ك ،اب �ن��ة ال �س��ت س� �ن ��وات ،ال�ت��ي
ت� �ف ��ض ��ل أن ت �س �ت �خ ��دم أغ � � � ��راض «دورا»
ف ��ي ح �ص��ة اإلن �ك �ل �ي ��زي خ� �ص ��وص ��ًا؛ «ألن
ّ
بطلة املسلسل ال�ك��ارت��ون��ي تعلم األط�ف��ال
اإلن�ك�ل�ي��زي��ة» ،وه ��ذا ي�ع�ن��ي أن �ه��ا س�ت��درس

ب �ش �ك��ل أف � �ض ��ل وت � �ح� ��رز ن� �ت ��ائ ��ج م �م �ي��زة.
ه ��ذه امل �ش �ك �ل��ة ،ال �ت��ي ي ��راه ��ا ب �ع��ض األه ��ل
ّ
ح �ق �ي �ق��ة ،ل �ي �س��ت س �ه �ل��ة ال � �ح� ��ل .إذ ي��ؤك��د
الباحث في «السلوك االستهالكي» حسني
ن� ّ�ص��ار أن «ال �ش��رك��ات امل�ن�ت�ج��ة ت�ع�م��د إل��ى
استثارة نقاط معينة عند األطفال ،بحيث
ي�ش�ع��ر ال�ط�ف��ل ب��أن��ه ي�ع� ّ�ب��ر ع��ن ن�ف�س��ه عند
ش��را ّئ��ه رس��وم��ًا لشخصياته ال�ك��ارت��ون�ي��ة
�اه
امل �ف��ض �ل��ة ،وي ��رى أن ��ه ي �ق��وم ب�ع�م�ل�ي��ة ت�م� ٍ
م�ع�ه��ا» .وي ��رى ن� ّ�ص��ار أن «دور األه ��ل في
م �ن��ع أوالده � � ��م م ��ن االس �ت �ج��اب��ة مل �غ��ري��ات
ال��رس��وم��ات ال�ك��ارت��ون�ي��ة ص�ع��ب ج� �دًا؛ ألن
ّ
تعلق األطفال بأفالم الكارتون هو مشكلة
واق �ع��ة م�س�ب�ق��ًا ،وب��ال�ت��ال��ي ي�ج��ب أن يكون
هناك توجيه عام من قبلهم يبدأ بمراقبة
ت �ع� ّ�رض �ه��م ل �ه��ذه األف� �ل��ام مل �ح��اول��ة ضبط
ّ
تعلقهم فيها».

يدخل األطفال إلى املكتبة وهم يعرفون ّ
عما يبحثون (مروان طحطح)

