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مجتمع وإقتصاد
ً
تعليم أثار اقتراح قانون إلغاء االمتحانات الرسمية استغراب التربويين ،لكونه يأتي معزوال عن باقي عناصر
المنظومة التعليمية من مناهج وطرق تعليم وتقويم .التربويون يوافقون على إزالة الشوائب ،ولكنهم
يقولون إن القرار يحتاج إلى تشاور وطني بين األطراف المعنية

إلغاء البريفيه بحجة فساد االمتحانات
فاتن الحاج
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـس ـ ــاف ـ ــة شـ ـ ـه ـ ــري ـ ــن م ـ ـ ــن ب ـ ــدء
اس ـت ـح ـقــاق االم ـت ـح ــان ــات الــرس ـم ـيــة،
ّ
تقدم النائبان سيرج طورسركسيان
ّ
ونـ ــديـ ــم ال ـج ـم ــي ــل بـ ــاق ـ ـتـ ــراح ق ــان ــون
م ــن األم ــان ــة ال ـعــامــة ملـجـلــس ال ـنــواب
ي ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــان فـ ـ ـي ـ ــه إلـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاء الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادة
امل ـت ــوس ـط ــة (الـ ـب ــريـ ـفـ ـي ــه) .وأبـ ـ ـ ــرز مــا
يـسـتـنــد إل ـي ــه االق ـ ـتـ ــراح ف ــي أس ـبــابــه
امل ــوج ـب ــة ه ــو إع ـ ــان ب ـعــض امل ــراج ــع
فــي وزارة التربية بـصــورة واضحة
ع ـ ــدم ضـ ــرورت ـ ـهـ ــا ،وإق ـ ـ ـ ــرار ال ـب ـعــض
اآلخر بالفساد املستشري في كيفية
اإلعداد لالمتحانات وإجرائها .كذلك
رأى النائبان أن هذه الشهادة لم تعد
إلــزام ـيــة وض ــروري ــة لـلـحـصــول على
ّ
أي وظيفة وال تتماشى مــع التطور
ال ـح ــاص ــل ع ـل ــى امل ـن ــاه ــج ال ــدراس ـي ــة
الـجــديــدة املعتمدة حاليًا فــي لبنان
(باملناسبة املـنــاهــج الحالية ليست
جديدة وتعود إلى عام .)1997
ات ـ ـخـ ــاذ قـ ـ ـ ــرار عـ ـل ــى هـ ـ ــذا ال ـ ـقـ ــدر مــن
ال ـح ـس ــاس ـي ــة والـ ـقـ ـط ــع م ـ ــع ت ـجــربـ ًـة
م ــاض ـي ــة ال ي ـم ـكــن أن ي ــأت ــي م ـج ـتــزأ
ً
ومـ ـع ــزوال ع ــن املـنـظــومــة التعليمية
بكليتها ،مــن مـنــاهــج وط ــرق تعليم

من أوحى
باالقتراح؟
يبرر النائب سيرج طورسركيسيان بأن
املشروع ال يستند إلى خلفية شخصية
أو سياسية« ،فأوالدي ال يزالون صغارًا،
واالنتخابات النيابية مؤجلة» ،موضحًا
أن ـن ــا «ل ــم ن ـح ــدد مـهـلــة زم ـن ـيــة للتنفيذ
بهدف جعل القضية تتفاعل ،وننتظر
أن تـجـتـمــع لـجـنــة الـتــربـيــة الـنـيــابـيــة في
أقــرب وقــت ملناقشة االق ـتــراح» .مــن هي
املراجع في الــوزارة التي تحدثتم عنها؟
يجيب« :الــوزيــر الـيــاس بــو صـعــب» .هل
بنيتم اقـتــراحـكــم على دراس ــات دقيقة
أو آراء تــربــويــن؟ يـ ّ
ـرد أن االق ـتــراح جاء
نتيجة عـصــف فـكــري مــع معلمني في
مــدارس خاصة .وزيــر التربية ينفي أن
يكون أحد طرح عليه املسألة ،وهو قرأها
مثل غيره فــي وســائــل اإلع ــام .ويؤكد
ّ
أنه لم يثر مثل هذا املوضوع في لقاء أو
تصريح ،وهــو غير ملحوظ فــي ورشــة
تطوير االمتحانات الرسمية.

تقرير

وتقويم .هذا ما يتفق عليه التربويون
الــذيــن استطلعت "األخ ـب ــار" آراء ه ــم.
ف ــامل ـس ـت ـش ــار الـ ـت ــرب ــوي فـ ــي جــام ـعــة
الـقــديــس يــوســف هـنــري عــويــط يــرى
أن ه ـنــاك حــاجــة إل ــى ورش ــة وطنية
للنظر في صالحية الفكرة وجدواها
ومـ ـس ــوغ ــاتـ ـه ــا ،ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء الـ ــواقـ ــع
اللبناني والتجارب الدولية العربية
ً
والغربية« ،فــالــدولــة الفرنسية مثال
أل ـغ ــت الـ ـشـ ـه ــادة امل ـت ــوس ـط ــة ك ـشــرط
إلزامي للعبور إلى املرحلة الثانوية
ول ــم تـلـغـهــا ك ـش ـهــادة رس ـم ـيــة ،علمًا
بأنها ربطت ذلك بنظم تقويم دقيقة
ع ـلــى مـ ــدار ال ـس ـن ــة» .بــالـنـسـبــة إل ـيــه،
يجب اإلجــابــة عــن أسئلة كثيرة :إذا
كانت الغاية من الخطوة إصالحية،
أال ي ـن ـس ـح ــب ذل ـ ـ ــك عـ ـل ــى الـ ـشـ ـه ــادة
ال ـث ــان ــوي ــة؟ وهـ ــل ي ـج ــوز أن نـكـتـفــي
ب ــال ـت ـق ــوي ــم ون ـ ـتـ ــرك ب ــاق ــي ع ـنــاصــر
امل ـن ـظ ــوم ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة؟ هـ ــل لــدي ـنــا
دراسـ ــات دقـيـقــة عــن أع ــداد الـتــامــذة
الذين يتابعون دراستهم بعد صف
البريفيه وأعداد املتسربني؟
تــوافــق ريـمــا بـحــوص ،األس ـتــاذة في
كلية التربية في الجامعة اللبنانية
األم ـيــرك ـيــة ،ع ـلــى أه ـم ـيــة أن يستند
القرار إلى دراسة ومعلومات دقيقة،
لكنها تتحمس لفكرة إلغاء البريفيه
الـتــي بــاتــت تفعل فعلها بتالمذتنا
وت ـض ـع ـه ــم فـ ــي جـ ــو ن ـف ـس ــي خ ــان ــق
بــا مـبــرر ،فكل مــا يفعلونه فــي هذا
ال ـصــف ه ــو الـتــركـيــز عـلــى الـجــوانــب
التي تطرح منها أسئلة االمتحانات
الرسمية ويهملون الجوانب املتعلقة
بــال ـت ـح ـل ـيــل والـ ـثـ ـق ــاف ــة الـ ـع ــام ــة «م ــا
ّ
بشوف الـطــاب إال بـيــدرســوا تاريخ
وجـغــرافـيــا وتــربـيــة بـصــم لينجحوا
ب ــاالم ـت ـح ــان ،ب ــدن ــا والدن ـ ـ ــا ي ـكــونــوا
مبسوطني ومش مضغوطني ،واألهم
إنو يوصلوا لعندنا على الجامعات
وعندن شوية ثقافة».
اإلل ـغــاء ال ــذي ال يـتــرافــق مــع الــرقــابــة
هـ ــو ن ـ ــوع مـ ــن ت ـض ـي ـيــع ال ـش ـن ـك ــاش،
يقول الباحث التربوي عدنان األمني.
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ـي ــه ،ال ـ ـظـ ــروف ال ـحــال ـيــة
غـيــر مـنــاسـبــة للتفكير فــي القضية
م ــن وجـ ـه ــة ن ـظ ــر ش ــام ـل ــة ل ــإص ــاح
التعليمي .قيمة هــذه الـشـهــادة ،كما
ي ـقــول ،أنـهــا الــدلـيــل الــوحـيــد عـلــى أن
أوالدن ـ ـ ــا ب ـع ـم ــرال ــ 15أنـ ـه ــوا الـتـعـلـيــم
األساسي بشهادة من سلطة موثوقة
ه ــي ال ـ ــدول ـ ــة ،وهـ ـ ــذا م ـط ـلــب وط ـن ــي.
يتحدث األمــن عن جانب خبيث في
الـ ـط ــرح يـتـعـلــق بــاس ـت ـفــادة م ــدارس
خ ــاص ــة ت ـج ــاري ــة وأخ ـ ـ ــرى مــرتـبـطــة
بامتحانات دولـيــة مثل البكالوريا
الفرنسية وغيرها .يستغرب األمني
ما جاء في األسباب املوجبة القتراح
ال ـقــانــون ،وه ــو إل ـغــاء الـفـســاد ،وكــأن

هل لدينا دراسات دقيقة عن أعداد التالمذة الذين يتابعون دراستهم بعد صف البريفيه؟ (مروان طحطح)

ال ـف ـســاد غ ـيــر م ــوج ــود ف ــي ال ـش ـهــادة
والتفتيش املركزي ووزارات
الثانوية
ّ
الدولة .هل نصفي هذه املؤسسات أم
نعالج الفساد؟
تغيير النظام التقليدي لالمتحانات
ولـيــس إل ـغــاء ال ـش ـهــادة ،هــو مــا يجب
أن يحصل ،بحسب األستاذة في كلية
التربية في الجامعة اللبنانية الهام
ب ــدران .تـشــرح أن الـطــاب قــد يجرون
ام ـت ـح ــان ــات ـه ــم ف ــي م ــدارسـ ـه ــم إلزال ـ ــة
عامل الـخــوف وبـطــرق تقنية حديثة،
لـكــن يـجــب أن يـجــري ذل ــك وف ــق نظام
تقويم جدي رسمي يقيس معلومات
التلميذ ومواقفه واتجاهاته ،تحقيقًا
ل ـل ـعــدالــة ب ــن امل ـ ـ ــدارس؛ فـبـغـيــاب هــذا
النظام ينجح الجميع ،وخصوصًا في
املــدارس الدكاكني وهي كثيرة .تحذر
م ــن أن ي ـكــون ال ـه ــدف م ــن اإلل ـغ ــاء هو
ع ــدم تعليم بـعــض امل ــواد الـتــي ّ
تنمي

االنـ ـتـ ـم ــاء ال ــوط ـن ــي م ـث ــل ال ـج ـغــراف ـيــا
والتربية املدنية والتاريخ ،بدليل أن
ّ
هناك مدارس كثيرة ال تعلم الجغرافيا
ً ّ
مثال إال في صفوف الشهادات ،لكون
ط ــابـ ـه ــا م ـج ـب ــري ــن عـ ـل ــى ال ـخ ـض ــوع
لالمتحانات الرسمية.
أمــا مــديــرة مكتب الـبـحــوث والتقويم
ف ــي ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي ب ـيــروت

االقتراح يجب
أن ينبع من أصحاب
االختصاص

كرمى الحسن فتعارض فكرة اإللغاء
ب ــامل ـط ـل ــق ،ب ــاع ـت ـب ــار أن كـ ــل األوراق
البحثية واملحاضرات في دول العالم
ومنظمة األونيسكو تؤكد على أهمية
الـتـقــويــم الــرسـمــي فــي نـهــايــة املرحلة
األساسية ،الفتة إلى أن التعديل يجب
أن ي ـح ــدث ف ــي ف ـل ـس ـفــة االم ـت ـح ــان ــات
وآلية تنظيمها ،وليس في وجودها
أو عدمه.
م ــن ج ـه ـتــه ،يـعـجــب أم ــن ع ــام ات ـحــاد
املــؤس ـســات ال ـتــربــويــة ال ـخــاصــة األب
ب ـ ـطـ ــرس عـ ـ ـ ـ ــازار م ـ ــن رم ـ ــي مـ ـث ــل ه ــذا
االق ـت ــراح مــن دون اسـتـشــارة أحــد من
امل ـع ـن ـيــن« ،ب ـع ــد بـكـيــر ع ـلــى الـتــدبـيــر
الـ ــذي ي ـجــب أن ي ـمـ َّـهــد ل ــه بـمـجـمــوعــة
مــن التعديالت القانونية ،منها عدم
اش ـ ـتـ ــراط الـ ـشـ ـه ــادة ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
وظ ـي ـف ــة ،وم ــرس ــوم ل ـت ـعــديــل املـنــاهــج
الحالية».

ّ
مياه طرابلس الجوفية ضحية االستنزاف والتلوث

عبد الكافي الصمد
دقت مؤسسة مياه لبنان الشمالي،
ق ـب ــل أي ـ ـ ــام ،ج ـ ــرس اإلن ـ ـ ـ ــذار ،ع ـنــدمــا
حـ ــذرت ع ـلــى ن ـحــو غ ـيــر م ـبــاشــر من
أن م ــديـ ـن ــة ط ــرابـ ـل ــس م ـق ـب ـل ــة ع ـلــى
"كــارثــة" مــائـيــة كـبـيــرة فــي الـسـنــوات
القليلة ،نتيجة اإلسراف الجائر في
استعمال املياه الجوفية ،وتحديدًا
ع ـلــى ي ــد أص ـح ــاب اآلب ـ ــار ال ـخــاصــة،
داع ـي ــة إل ــى ات ـخ ــاذ خ ـط ــوات عــاجـلــة
قبل وقوع املحظور.
جاء هذا التحذير عبر بيان وزعته

املؤسسة ،أشــارت فيه إلى أن "املياه
ُ
الجوفية تستنزف وتـتـضــرر بفعل
اآلبـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة" ،الف ـ ـتـ ــة إل ـ ـ ــى أن
"اس ـت ـم ــرار اإلسـ ـ ــراف ف ــي اسـتـعـمــال
اآلبـ ــار ال ـخــاصــة فــي األب ـن ـيــة ،يــؤدي
إلى استنزاف املياه الجوفية ويضر
بنوعيتها ،وإلى تداخل مياه البحر
فيها ما يزيد من ملوحتها ،بحيث
ت ـص ـب ــح لـ ـي ــس فـ ـق ــط غـ ـي ــر صــال ـحــة
لإلستعمال ،وإنما أيضًا غير قابلة
لـلـمـعــالـجــة إلع ــادت ـه ــا ّ إلـ ــى حــالـتـهــا
ال ـس ـل ـي ـم ــة" .ل ــذل ــك ت ـم ــن ــت املــؤس ـســة
ع ـلــى "ج ـم ـيــع امل ــواط ـن ــن اإلق ـت ـصــاد

فــي اسـتـعـمــال مـيــاه اآلب ــار الخاصة
واسـتـخــدام املـيــاه بطريقة رشـيــدة"،
ع ـبــر س ـلــوك ـيــات وإرشـ ـ ـ ــادات إع ـتــاد
امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــون أن ي ـس ـم ـع ــوه ــا ع ـ ــادة
ف ــي فـصــل الـصـيــف عـنــدمــا يـتــراجــع
منسوب اآلبــار الجوفية والينابيع،
وي ـص ـي ــب ب ـع ـض ـهــا جـ ـف ــاف ك ـل ــي أو
نسبي.
ل ـك ــن ه ـ ــذا ال ـت ـح ــذي ــر ل ــم ي ـك ــن األول
م ـ ــن ن ـ ــوع ـ ــه ،ف ــرئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة املـ ـي ــاه
والـبـيـئــة فــي بـلــديــة طــراب ـلــس جــال
حلواني أوضح لـ"األخبار" أنه "منذ
ن ـح ــو س ــت س ـ ـنـ ــوات ،وب ـع ــد دراسـ ــة

أجريناها في منطقة الضم والفرز،
حذرنا من إستنزاف اآلبار الجوفية
واإلسـ ـتـ ـه ــاك املـ ـف ــرط ل ـل ـم ـيــاه عـلــى
ن ـحــو غ ـيــر مـ ـس ــؤول ،وق ـل ـنــا حينها
إنــه إذا استمررنا على املـنــوال ذاتــه
فإننا مقبلون على كــارثــة حقيقية،
ألن ك ــل مـ ـي ــاه اآلب ـ ـ ــار ال ـج ــوف ـي ــة فــي
تلك املنطقة ستصبح مالحة" .على
الرغم من ذلك لم يتراجع اإلستعمال
ال ـش ـخ ـص ــي وامل ـ ـنـ ــزلـ ــي ل ـل ـم ـي ــاه فــي
أن ـح ــاء ط ــراب ـل ــس ،بـحـســب حـلــوانــي
الـ ـ ــذي ل ـف ــت إلـ ــى أن "م ـن ـط ـقــة ال ـضــم
والفرز شهدت في السنوات الثالث

املاضية نشاطًا عمرانيًا كبيرًا ،وهو
فــي ت ـصــاعــد ،ويـنـتـظــر أن يستكمل
ب ـنــاء ه ــذه املـنـطـقــة خ ــال الـسـنــوات
الـخـمــس املـقـبـلــة ،مــا س ـيــؤدي بفعل
إسـتـنــزاف مـيــاه اآلب ــار الجوفية بال
حسيب أو رقيب إما إلى جفافها أو
إلى إصابتها بامللوحة".
ي ـ ـل ـ ـفـ ــت حـ ـ ـل ـ ــوان ـ ــي إل ـ ـ ـ ــى أم ـ ـ ـ ــر ب ــال ــغ
الخطورة هو أن "بعض األبنية التي
شيدت حديثًا في تلك املنطقة ،عمل
م ـه ـن ــدس ــوه ــا ع ـل ــى إن ـ ـ ــزال م ـس ـتــوى
اآلبار الجوفية بضعة أمتار من أجل
كـســب طــابــق إض ــاف ــي تـحــت األرض

