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تقرير

عندما يجلس التلميذ في حضن شقيقه
يستمر أصحاب وسائل النقل املدرسي في إهمال تعيني مراقب،
ضاربني عرض الحائط بكل املراسيم والتعاميم الصادرة في
هذا الشأن وآخرها تعميم لقوى األمن الداخلي .أما املسؤولية
فتتقاسمها إدارات املدارس واألهل املطالبون بدور رقابي

إدارات املدارس الرسمية غير قادرة على تعيني مراقبني (أرشيف)

رامح حمية
ال ت �ج��د ال�ت�ع��ام�ي��م وامل��راس �ي��م املتعلقة
بالنقل امل��درس��ي طريقها إل��ى التطبيق
رغ ��م ال� �ح ��وادث امل �ت �ك��ررة ف��ي ال� �ش ��وارع.
أم ��س ،اص�ط��دم��ت ح��اف�ل�ت��ان مدرسيتان
ع�ل��ى أح��د ط��رق��ات ال�ج�ن��وب ،فيما أوق��ع
ح� � � ��ادث آخ� � ��ر ف � ��ي ج �ع �ي �ت��ا ـ ك� � �س � ��روان،
جرحى في صفوف التالمذة .ومع ذلك،
بقي تعميم مديرية قوى األمن الداخلي
ب��ال �ت �ش��دد ف ��ي ت �ط �ب �ي��ق أح � �ك ��ام ق��ان��ون
السير عمومًا ،واملرسوم  4018الخاص
ب�ت�ح��دي��د م�ه�م��ات امل��راق��ب ف��ي ال��وس��ائ��ل
امل �ع��دة ل�ن�ق��ل ت�لام��ذة امل� ��دارس الرسمية
وال � �خ� ��اص� ��ة وال� � �ق � ��ان � ��ون  551امل �ت �ع �ل��ق
ب��وس��ائ��ل نقل ال�ت�لام��ذة ،خ��ارج التنفيذ
رغم م��رور شهر على ص��دوره .والجدير
ّ
ذك ��ره ه�ن��ا أن إه �م��ال تعيني م��راق��ب في
ك��ل وس�ي�ل��ة ن �ق��ل ،ي�ح�ك��م ع�ل�ي�ه��ا ب�غ��رام��ة
ت ��راوح ب�ين قيمة ال�ح��د األدن ��ى الرسمي
لألجور وضعفيها ،استنادًا إلى محضر
منظم من القوى املولجة بتطبيق قانون
السير.
ّ
لكن القوى األمنية لم تنظم حتى اليوم
أي محضر مخالفة بحق وسائل النقل،
أو ه � ��ذا ع �ل��ى األق� � ��ل م ��ا ي ��ؤك ��ده رئ �ي��س
اللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث
املدرسية (السا) ،جو دكاش ،وذلك بعد
اتصاالت أجرتها اللجنة أخيرًا مع آمري
فصائل السير في ق��وى األم��ن الداخلي،
ّ
ما يعني ،بحسب دكاش ،أن «التعميم لم
يطبق نهائيًا» ،عازيًا السبب إلى ّ
تذرع
القوى األمنية «بمنح فترة إنذار إلدارات
املدارس ،حتى نهاية األسبوع األول من
الشهر املقبل أو بعد أعياد امليالد ورأس
السنة».
ّ
ويشدد الرجل على «أهمية اإلسراع في
تنفيذ تعميم قوى األمن في كل املناطق
اللبنانية ،بالنظر إلى املخاطر اليومية

املحدقة بأطفالنا» ،مشيرًا إلى «ضرورة
ع��دم مساواة الغرامة الخاصة بوسائل
ال �ن �ق��ل وامل � � � ��دارس امل �خ��ال �ف��ة م ��ع غ��رام��ة
مخالفة حزام األم��ان والوقوف املمنوع،
وأن يجري تطبيق التعميم املذكور ،ما
سيشكل رادعًا فعليًا للمخالفني».
أما املسؤولية فيتقاسمها ،برأي دكاش،
األه ��ل م��ع امل � ��دارس ،وذل ��ك ع�ب��ر «تفعيل
دور مجالس األهل الرقابي في املدارس
ع �ل��ى اخ� �ت�ل�اف� �ه ��ا» .وإلدارات امل� � ��دارس
دور كبير ،كما ي�ق��ول ،وخصوصًا أنها
تستوفي أقساطها على أكمل وج��ه ،في
ال��وق��ت ال��ذي ت�ف��رض فيه وزارة التربية
عليها التقيد بالقانون  551وامل��رس��وم
.4018

تساوي غرامة
عدم تعيين مراقب الحد
األدنى لألجور

ً
وبناء عليه ،بات النقل املدرسي مشكلة
يومية يعيشها أول�ي��اء األم��ور وإدارات
امل � � � � ��دارس ،وي� �م� �ك ��ن م�ل�اح �ظ ��ة امل �خ��اط��ر
امل �ح��دق��ة ب ��ال �ت�ل�ام ��ذة ،م ��ن خ�ل��ال غ �ي��اب
امل� ��راق� ��ب ف ��ي وس ��ائ ��ل ال� �ن� �ق ��ل ،واف �ت �ق��اد
غ��ال�ب�ي�ت�ه��ا مل��واص �ف��ات ال �س�لام��ة ال�ع��ام��ة
وال � �ص � �ح � ��ة .ول � � ��م ي� �ع ��د غ ��ري� �ب ��ًا م �ش �ه��د
ال � �ت �ل�ام� ��ذة امل� �ت� �ك ��دس�ي�ن ف� � ��وق ب�ع�ض�ه��م
البعض وبصورة متراصة ،فيما يتخذ
ال �ب �ع��ض اآلخ� ��ر م ��ن ح�ق�ي�ب�ت��ه أو حضن

شقيقه أو شقيقته مقعدًا له« .هيك أحلى،
ّ
مندفا على ب�ع��ض» ،يقول علي مشيك،
ال �ت �ل �م �ي��ذ ف ��ي ال� �ص ��ف ال� ��راب� ��ع أس ��اس ��ي،
ال� ��ذي ي �خ��رج رأس� ��ه م��ن ن��اف��ذة «ال �ف��ان»
ال�ص�غ�ي��ر ،وي�خ�ط��ئ م ��رات ع��دة ف��ي ع��دد
زم�لائ��ه داخ��ل ال�ف��ان « ،44..43ال ال ،»47
يقول.
ف � � ��ي امل � � �ق� � ��اب� � ��ل ،ي � �ص � ��ف م � ��دي � ��ر إح � � ��دى
املتوسطات الرسمية واقع وسائل النقل
امل��درس��ي ف��ي ال�ب�ق��اع ب��امل��زري ،نافيًا أن
ت�ك��ون إدارات امل� ��دارس ال��رس�م�ي��ة ق��ادرة
ع�ل��ى ت�ع�ي�ين م��راق �ب�ين ،وإل � ��زام أص�ح��اب
«ال� �ف ��ان ��ات» ب �ه��م ،ل�ك��ون�ه��ا وس ��ائ ��ل نقل
خاصة ،ويتذرع أصحابها بأوضاعهم
االقتصادية واملعيشية الصعبة التي ال
تسمح لهم بتعيني مراقبني .ويرى املدير
ّ
أن الحل يكمن «بيد الدولة» عبر فرض
غرامة مالية على املخالفني.
ب� ��دوره� ��ا ،ت �ش �ي��ر م ��دي ��رة م ��درس ��ة دون
بوسكو في حدث بعلبك لينا أبو نعوم،
إل��ى عجزها ع��ن إل��زام أص�ح��اب الفانات
بتحسني حالة وسائل النقل خاصتهم،
وأن محاوالتها السنوية ب��دع��وة األه��ل
والسائقني إلى حضور ن��دوات توعوية
ملخاطر ع��دم توفر معايير السالمة في
وسائل النقل« ،باءت بالفشل جميعها».
وك �ش �ف��ت أب� ��و ن �ع��وم ع ��ن إق ��دام �ه ��ا م�ن��ذ
أس �ب��وع�ي�ن ع �ل��ى ت��وج �ي��ه رس ��ائ ��ل إن ��ذار
خ� �ط� �ي ��ة م � ��ع ال � � �ت �ل��ام � ��ذة ،ت � �ح � ��ذر ف �ي �ه��ا
األه� ��ل م��ن امل �ش��اك��ل ال �ت��ي ي �ت �ع��رض لها
التالمذة ما خال ح��وادث السير ،ومنها
«ان �ت �ق��ال ال� �ع ��دوى امل��رض �ي��ة م ��ن تلميذ
إل ��ى آخ ��ر (ال ��رش ��ح ،األم � ��راض ال�ج�ل��دي��ة،
ّ
ال�ق�م��ل ،إل� ��خ ،).وخ�ص��وص��ًا أن ع ��ددًا من
أص�ح��اب «ال�ف��ان��ات» ي�ع�م��دون ،وتوفيرًا
ل� �ل� �م� �ح ��روق ��ات وال � ��وق � ��ت إل� � ��ى ت �ك��دي��س
ال �ط�ل�اب ب�ع�ض�ه��م ف ��وق ال �ب �ع��ض اآلخ ��ر،
ً
ف�ض�لا ع��ن ت �ع� ّ�رض ال�س��ائ�ق�ين بالضرب
للتالمذة».

تقرير

ً
ّ
املدارس املهنية تؤوي راسبني أم تخرج رجاال
ليا القزّي
لاّ
ّ
املهنية من مشاكل
يعاني ط ب املدارس
ع ��دي ��دة ،م �ن �ه��ا م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��امل �ن �ه��ج ،أو
س � ��وق ال� �ع� �م ��ل ،ل �ك ��ن ي� �ب ��دو الف� �ت ��ًا أن �ه��م
إل��ى ال �ي��وم ال ي��زال��ون ي�ع��ان��ون م��ن نظرة
ّ
امل�ج�ت�م��ع ال�س�ل�ب�ي��ة إل �ي �ه��م .وي� �ع ��زز ه��ذه
ال�ن�ظ��رة أن خ �ي��ار «امل �ه �ن��ي» ي��أت��ي غالبًا
ب�ع��د ال��رس��وب ف��ي ال��دراس��ة األك��ادي�م�ي��ة،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى امل�ش��اك��ل ال�ت��ي «يشتهر»
ب�ه��ا ط�ل�اب امل �ه �ن �ي��ات .ن�س�م��ع ك�ث�ي�رًا عن
ّ
تتحول إلى «ساحة
بعض املهنيات التي
�اّ
ح� � � ��رب» ،وي �ن �ق �س��م ال� � �ط �ّل� ب ف �ي �ه��ا إل ��ى
جبهتني ،م��ع م��ا ي��راف��ق ذل��ك م��ن شتائم،
ض��رب ،تهديد ووع�ي��د .عندها تبرز إلى
ّ
ال �س �ط��ح ال�ت�ع�ل�ي�ق��ات ال �ت��ي ي�ت�س��ل��ح بها
ّ
م �ع��ارض��و ه ��ذه امل � ��دارس« :ك� ��أن أوالدن ��ا
ّ
ي�ت� ّ
�وج�ه��ون ك��ل ي��وم ال��ى ال �ش��ارع وليس
إلى مدرسة!».
ّ
«إال أن امل�ش��اك��ل ق��د ت�ق��ع ف��ي أي م�ك��ان»،
ّل�اّ
كما يقول بعض ال�ط� ب ال��ذي��ن التقينا
ب�ه��م ،ف��ي م��دارس�ه��م أو ف��ي األم��اك��ن التي
ي �ت��درب��ون ف �ي �ه��ا .ه ��م م ��ن ال ��ذي ��ن ي �ن��أون
بأنفسهم عن املشاكل وال يريدون «وجعة
ال ��راس» .لكنهم ف��ي معرض دفاعهم عن
امل�ه�ن�ي��ات وج ��ودة تعليمها واملستقبل
ال � ��ذي ت �ع��ده��م ب� ��ه ،ال ي �ن �ف��ون ش �ع��وره��م
ب��ال �غ�ب�ن ألن «امل �ج �ت �م��ع ي� �ص ��در ب�ح�ق�ن��ا
أح� �ك ��ام ��ًا ل �س �ن��ا ب ��ال� �ض ��رورة م �س��ؤول�ين
ع�ن�ه��ا» .ل��ذل��ك ي �ب��دون ح�م��اس��ة للحديث
ع��ن دراس �ت �ه��م ال �ت��ي أح� ّ�ب��وه��ا ،وإن ك��ان
معظمهم اختارها في البداية «مجبرًا».
ي�ع�ت��رف ّ ج ��ورج (ه�ن��دس��ة داخ �ل� ّ�ي��ة) بأنه
ن ��ادم ألن ��ه ل��م ي�ل�ج��أ إل ��ى امل�ه�ن��ي إال بعد
رس ��وب ��ه ف ��ي ّ
األول ث� ��ان� ��وي ،خ�ص��وص��ًا
عندما ي��رى الصعوبات التي ّ يواجهها
رف ��اق ��ه ف ��ي ال� �ج ��ام� �ع ��ة ،ك �م��ا أن� � ��ه ي�ش�ع��ر
ب��ال�ف�خ��ر ع�ن��دم��ا ي�س��اع��ده��م ع�ل��ى إن�ج��از

أع�م��ال�ه��م .ن�لاح��ظ الحماسة وال �ف��رح في
ّ
يتحدث عن تشجيع أهله
عينيه عندما
ّ
له ،باإلضافة الى حبه وشغفه للهندسة
ّ
يتخصص ب�ه��ا .لكنه ال
ال��داخ�ل� ّ�ي��ة ال�ت��ي
يخفي ح��زن��ه ع�ن��دم��ا يخبرنا ع��ن نظرة
ب �ع��ض ال� �ن ��اس ال �س �ل �ب� ّ�ي��ة ت �ج��اه��ه وه��ي
ت �ع��ود ب��رأي��ه ال ��ى ج�ه�ل�ه��م ب��أه �م� ّ�ي��ة ه��ذا
التعليم وتمسكهم باملظاهر.
ش �ف �ي��ق (ك� �م� �ب� �ي ��وت ��ر) رس� � ��ب أي � �ض ��ًا ف��ي
الثانوي األول ،وألنه يريد الحصول على
ش �ه��ادة ،اخ �ت��ار اال ّن �ت �س��اب إل��ى امل�ه�ن� ّ�ي��ة.
وي �ب ��دو واض �ح ��ًا أن� ��ه ال ي �ك �ت ّ��رث ب�ن�ظ��رة
ّ
اآلخ ��ري ��ن ال �ي ��ه ،خ �ص��وص��ًا أن� ��ه م�ط�م�ئ��ن
ال��ى مستقبله العملي امل� ّ
�ؤم��ن ف��ي شركة
املقاوالت التي يملكها والده.
أم� ��ا ري �ت ��ا (م �ح��اس �ب��ة) ف �ت �ب��دو م�ق�ت�ن�ع��ة
ّ
السلبية
بخيارها ،على الرغم من نظرتها
تجاهها في البدايةّ .
«غيرت رأيي بعدما
لقيت نتيجة إي�ج��اب� ّ�ي��ة» ت�ق��ول .حتى أن
رفاقها يحسدونها على خيارها نظرًا
إلى الخبرة التي حصلت عليها« .طالب
امل �ه �ن� ّ�ي ي�ت�ع�م�ق��ون ب��االخ �ت �ص��اص ال��ذي
يختارونه ويتدربون قبل دخولهم إلى
الجامعة ،األمر الذي يشكل امتيازًا لهم».
راشيل (تربية حضانة) اختارت املهني
ّ
األكاديمية لم تستهوني،
ألن «ال��دراس��ة
وبما أنني ّ
أحب األطفال كنت أعلم مسبقًا
ّ
بأنني سأستفيد أكثر» .وقد ّ وقف األهل
إلى جانبها وشجعوها ،لكنها واجهت
معارضة من آخرين.
ت� �ح � ّ�م ��ل م � ��دي � ��رة م � ��درس � ��ة ال� �ق ��رط� �ب ��اوي
ّ
املهنية األخت ماري-روبير نصر الدولة
ّ
ّ
امل�س��ؤول��ي��ة ع��ن ن�ظ��رة املجتمع السلبية
ل�ه��ذا ا ّل�ق�ط��اع «ف�ه��م ي�ن�ظ��رون إل�ي��ه دائ�م��ًا
ّعلى أن��ه العنصر الضعيف ويعتقدون
أن� � � ��ه أم� � ��ر ب �س �ي ��ط وس � �ه� ��ل وم �خ � ّ�ص ��ص
ف �ق��ط ل �ل �ت�لام �ي��ذ ال ��ذي ��ن ل ��م ي ��وف �ق ��وا ف��ي
األك��ادي�م��ي» .وتجزم األخ��ت نصر ب��أن ال

ّ
متخرج البكالوريا
س�ل�ب� ّ�ي��ات« ..ب��إم�ك��ان
ّ
املهنية الدخول إلى الجامعة التي يريد
تمامًا كزميله األكاديمي».
ّ
املهني في لبنان
يتوافق أساتذة التعليم
ع �ل��ى أه �م� ّ�ي �ت��ه .وب ��رأي �ه ��م ي �ت �م� ّ�ي��ز ط�لاب
املهني ،بقدرتهم على االستيعاب بسرعة
ن�ّظ�رًا إل��ى ال�ت��دري��ب ال ��ذي يتلقونه ،كما
ّ
األفضلية عند التوظيف.
أنهم يملكون
وت ��ؤك ��د أس � �ت ��اذة االق� �ت� �ص ��اد وال �ح �ق��وق
ّ
إيجابيات املهني،
سينتيا طربيه على

ّ
م �ع �ت �ب��رة أن «ط �ل��اب امل �ه �ن��ي م�س�ت��واه��م
أق��وى من مستوى الطالب االكاديميني،
ن � �ظ � �رًا إل� � ��ى ال � �خ � �ب ��رة وال� �ت� �ج ��رب ��ة ال �ت��ي
ّ
ي�ح�ص�ل��ون ع�ل�ي�ه��ا» .م�ض�ي�ف��ة أن «س��وق
العمل ف��ي لبنان بحاجة ال��ى ي��د عاملة
وأغلب املطلوبني يكونون من متخرجي
املهني».
أم� � ��ا أس � �ت� ��اذ ال� �ك� �ه ��رب ��اء اي� �ل ��ي ب ��ردوي ��ل
فيوضح أن «بلدان العالم قامت من بعد
ّ
العاملية الثانية بفضل التعليم
ال�ح��رب

ً
املهني ،لكن في لبنان مشكلتنا هي أوال
ّ
عقلية األهل ،وثانيًا في الدولة التي
في
ّ
تسمح للراسبني في الشهادة املتوسطة
بااللتحاق بالتعليم املهني» .ويضيف
ّ
أن متخرج املهني بإمكانه دخ��ول سوق
ال�ع�م��ل إذا ل��م ي�ك�م��ل ف��ي ال �ج��ام �ع��ة ،لكن
ّ
ت�ل�م�ي��ذ األك ��ادي� �م ��ي ي �ض��ط��ر ال� ��ى ال�ع�م��ل
ف��ي م��ا ال ي��رض��ي ط�م��وح��ه إذا ل��م يتابع
تحصيله ال �ج��ام �ع��ي» .وي�خ�ت��م «امل�ه�ن��ي
ّ
يخرج رجاال يعرفون ما يريدون».

