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إعداد فاتن الحاج

للمشاركة في صفحة «تعليم» التواصل عبر البريد اإللكترونيfelhajj@al-akhbar.com :

الصغار ودولتهم

نوادي
أو مـنـتــدبــون إل ــى التعليم الـثــانــوي
للقيام بــأعـمــال إداري ــة أيـضــا .يقابل
هـ ــذا الـ ـع ــدد م ــن م ــدرس ــي املـ ـ ــاك 11
أل ــف مـ ـ ّ
ـدرس مـتـعــاقــد وأل ـفــي مــدرس
م ـس ـت ـعــان ب ـهــم م ــن دون عـ ـق ــود ،في
حني يخرج سنويًا إلى التقاعد 800
ّ
مدرس على األقل.

ال تشريع موحد بين المعلمين

ت ـت ـع ـ ّـدد ال ـق ــوان ــن ال ـت ــي ت ـح ــدد أســس
تعيني املـ ّ
ـدرس في التعليم األساسي،
عـلــى عـكــس م ــا ه ــو قــائــم ف ــي التعليم
ال ـث ــان ــوي ال ــرس ـم ــي .ف ــي ه ــذا التعليم
من هو ّ
معي في الدرجة األولــى ،ومن
هو معني في الدرجة الخامسة عشرة
م ـ ــرورًا بــالــدرجــة ال ـســادســة وال ــدرج ــة
السابعة والــدرجــة التاسعة والــدرجــة
ّ
ّ
ال ـ ـحـ ــاديـ ــة ع ـ ـشـ ــرة ،وك ــلـ ـه ــم ي ـع ــل ـم ــون
ال ـص ـف ــوف ن ـف ـس ـهــا ،وس ــاع ــات الـعـمــل
ً
ن ـف ـس ـهــا ،فـ ـض ــا ع ــن أنـ ـه ــم ف ــي ال ـف ـئــة
الــوظ ـي ـف ـيــة ن ـف ـس ـهــا (ال ـف ـئ ــة ال ــراب ـع ــة)
وي ـت ـب ـعــون جـمـيـعــا م ــدي ــري ــة الـتـعـلـيــم
االبتدائي.
ومـ ـ ـ ــن مـ ـف ــاعـ ـي ــل هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ــوان ـ ــن أن
ت ـحــولــت امل ــدرس ــة إل ــى ســاحــة مـعــركــة
بــن املعلمني« ،األع ـ ــداء» ،فبعض من
ت ـعـ ّـن حــديـثــا م ــارس اال ّس ـت ـعــاء على
أقــرانــه واعتبر أن مــن حقه االستفادة
ُ
مــن ال ــدرج ــات ال ـتــي قــد تـعـطــى لغيره
في مشروع سلسلة الرتب والــرواتــب.
ومن كان ُ
مجازًا سابقًا شعر باإلهانة
والغنب والظلم حيث وجد أن سنوات
خدمته وإجازته ال قيمة لها.
في هذا التعليم ،عشرات اآلالف من
املتعاقدين الــذيــن يعملون مــن دون
ضمانات اجتماعية وصحية ،ومن
دون روات ـ ـ ــب شـ ـه ــري ــة .ل ـق ــد ت ـج ــاوز
بعضهم العمر الذي يتيح له التقدم
إلى مباريات مجلس الخدمة املدنية،
وبـعـضـهــم نـســي أس ـمــاء املـ ــواد التي
ّ
تعلمها في الجامعة ومضمونها.
أم ــا لـلـمـسـتـعــان ب ـهــم ،أو «ال ـل ـق ـطــاء»
كما سمتهم رابطة مدرسي التعليم
األسـ ــاسـ ــي ،أخـ ـيـ ـرًا ،ف ـح ـكــايــة أخـ ــرى.
بطبيعة ال ـحــال،
ه ــم لـيـســوا ب ـ ِ
ـامل ــاك ّ
ّ
وليسوا متعاقدين ،لكنهم يعلمون
ّ
الرسمية بطلب من وزارة
في املدارس
الـتــربـيــة الـتــي أج ــرت لـهــم اخـتـبــارات
ً
ّ
أهلية ،لكنها ونزوال عند قرار مجلس
ال ـ ــوزراء بمنع الـتـعــاقــد ،ال تستطيع
توقيع عقود تعاقد معهم .وهم حتى
اآلن ل ــم ي ـق ـب ـضــوا مـسـتـحـقــاتـهــم وال
يدرون هل تستمر االستعانة بهم في
السنة املقبلة أم ال؟

م ــع ت ـح ـفــظ ش ـف ـه ــي .ك ـم ــا أن ه ـنــاك
مديرين امتنعوا عن عقد جمعيات
ع ـمــوم ـيــة وت ــوق ـي ــع امل ـح ــاض ــر .ومــع
الرابطة عن اإلضراب
ذلك ،تراجعت
ّ
امل ـف ـتــوح ،مـعـلـنــة أن ــه م ــن أص ــل 277
مــدرســة فــي لبنان وصـلــت محاضر
مــن  116مــدرســة إلــى الــرابـطــة ،ومــن
أصــل املحاضر ال ـ  116تبني أن 105
م ـح ــاض ــر ت ــؤي ــد اإلض ـ ـ ــراب امل ـف ـتــوح
و 11مدرسة ضده.
قــرار تراجع الرابطة ،ودعوتها إلى
ال ـتــريــث ب ــإع ــان اإلضـ ـ ــراب املـفـتــوح
لــدوام بعد الظهر لتعليم الالجئني،
وال س ـ ـي ـ ـمـ ــا ت ـ ــزامـ ـ ـن ـ ــا م ـ ـ ــع م ــؤتـ ـم ــر
ّ
بروكسل ،بحجة انتظار تسلم باقي
املـحــاضــر لـيــس بـجــديــد عـلــى رابـطــة
ال ت ـ ــرد ع ـل ــى اتـ ـ ـص ـ ــاالت وم ـس ــاء ل ــة
ـدرس ــي الـ ــدوام امل ـســائــي ،إذ ّ
مـ ّ
همها
األس ـ ــاس ـ ــي هـ ــو رفـ ـ ــع أجـ ـ ــر ال ـس ــاع ــة
ملصلحة من تمثلهم.
* مدرسة متعاقدة

«نبض الشباب» يخاطب
األكثرية الصامتة
في الجامعة اللبنانية
وسط تغييب االنتخابات الطالبية
وسـبــاقــات االسـتـئـثــار بــن األح ــزاب
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ي ـب ـحــث نـ ـ ــادي «ن ـبــض
الشباب» في الجامعة اللبنانية عن
فسحة للعمل والتعبير يـخــرج من
خــالـهــا ال ـطــاب مــن حــالــة الـخـمــول
وم ـن ــاخ ال ـص ــراع ــات الــوهـمـيــة ال ــذي
يقسمهم ويصادر دورهم في الدفاع
عن حقوقهم نحو تطوير الجامعة
والواقع الطالبي فيها.
النادي تأسس بعيد الحراك املدني
فـ ــي عـ ـ ــام  2015حـ ــن تـ ـن ـ ّـب ــه بـعــض
املـشــاركــن إلــى انـكـفــاء معظم طالب
الـجــامـعــة ع ــن االنـ ـخ ــراط ف ــي الـشــأن
الـ ـ ـع ـ ــام سـ ـ ـ ــواء عـ ـب ــر م ـج ـم ــوع ــات ـه ــم
ال ـس ـيــاس ـيــة أو أنــدي ـت ـهــم ال ـطــاب ـيــة.
أخ ـي ـرًا ،ح ـضــر ال ـن ــادي ف ــي الـتـحــرك
الطالبي الحاشد في مجمع الحدث
الـ ـج ــامـ ـع ــي ل ـي ـط ــال ــب بــاس ـت ـقــال ـيــة
الجامعة في إدارة شؤونها ورفض
خصخصة خدماتها.
ـاد ط ــاب ــي
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ن
ـاب»
«ن ـ ـ ـبـ ـ ــض ال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ـ
ٍ
م ـس ـت ـقــل ،ب ـح ـســب ال ـن ــاش ــط تـيـسـيــر
ال ــزعـ ـت ــري ،وق ـ ــد ج ـ ــاء ض ــد تـغـيـيــب
دور ال ـطــالــب وال ـطــال ـبــة ـ ال ـف ــرد في
تـحــديــد م ـص ـيــره/هــا ف ــي الـجــامـعــة،
«فنحن ال نريد أن نكون أفــرادًا على
الـهــامــش ،أف ــرادًا بــا قـيـمــة» ،مشيرًا
إلـ ـ ــى أنـ ـن ــا «نـ ـسـ ـع ــى إلي ـ ـجـ ــاد م ـن ــاخ
جامعي بات ضرورة ملحة على كل
صـعـيــد سـيــاســي اجـتـمــاعــي ثـقــافــي
فني توعوي رياضي» .وقال« :نريد
أن ن ـح ـم ــل مـ ـع ــا هـ ـم ــومـ ـن ــا ك ـط ــاب
ج ــامـ ـعـ ـتـ ـن ــا ،نـ ـت ــوح ــد خ ـل ـف ـه ــا وأن
تربطنا العالقات اإلنسانية التي ال
ّ
تحدها حدود الطائفية».
وي ـ ـشـ ــرح أن الـ ـ ـن ـ ــادي مـ ــوجـ ــود فــي
كليات عدة في الجامعة في بيروت
وطرابلس وفــرن الشباك والنبطية.
وهــو الـيــوم يـصـ ّـوب بــاتـجــاه أهــداف
مـ ـح ــددة ت ـت ـم ـثــل بـ ـص ــورة أســاس ـيــة
«ب ـ ــوض ـ ــع ق ـ ــان ـ ــون لـ ــأنـ ــديـ ــة وم ـن ــع
الطريق على أي كالم يتعلق بالتذرع
بالرخص للتضييق على نشاطاتنا
ومـ ــن ث ــم م ـح ــاول ــة ت ــأس ـي ــس ات ـح ــاد
ألندية الجامعة اللبنانية يجمعنا

رأي

فادية حطيط *

م ـ ــع األن ـ ــدي ـ ــة امل ـس ـت ـق ـل ــة األخ ـ ـ ـ ــرى».
س ـيــركــز الـ ـن ــادي أيـ ـض ــا ،ك ـمــا يـقــول
ال ــزع ـت ــري ،ع ـلــى ال ـب ــرام ــج ال ـجــديــدة
لكلية العلوم التي ترهق الطالب من
الـثــامـنــة صـبــاحــا وح ـتــى الـســادســة
ً
مساء وتمنعه من االنـخــراط في أي
نشاط غير أكاديمي.
وتـبـقــى االنـتـخــابــات الـطــالـبـيــة بندًا
أساسيًا على جــدول أعمال النادي،
ف ـفــي س ـنــة ال ـتــأس ـيــس ن ـظــم أع ـضــاء
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي حـ ـمـ ـل ــة «ط ـ ـ ـ ـ ـ ــارت» ركـ ـ ـ ــزوا
ف ـي ـه ــا عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــانـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي

نريد أن نحمل معًا
همومنا كطالب
ونتوحد خلفها
وسـ ـيـ ـع ــودون إلـ ــى ف ـت ــح امل ـل ــف عـبــر
الـتـصــويــب عـلــى حـقــوق ال ـطــاب في
االنتخابات.
نـ ـش ــاط ــات ك ـث ـي ــرة ن ـظ ـم ـهــا الـ ـن ــادي
واسـ ـتـ ـقـ ـطـ ـب ــت ،ب ـح ـس ــب ال ــزعـ ـت ــري،
«األكـ ـث ــري ــة ال ـص ــام ـت ــة» م ــن ال ـطــاب
الذين ال يريدون أن ينضووا تحت أي
إطار سياسي .ومن هذه النشاطات
املسرح التفاعلي ورحــات ترفيهية
وح ـم ـلــة «مـكـتـبــة ل ـكــل ط ــال ــب» وهــي
عبارة عن معرض كتب نظمه النادي
أخيرًا بالتعاون مع دار الفارابي ،إذ
تــم خـفــض أس ـعــار الـكـتــب إل ــى 5000
ل.ل بـهــدف إتــاحــة الـفــرصــة للطالب
بــاقـتـنــاء الـكـتــاب ال ــذي يــريــد ،نسبة
إلـ ــى ال ــوض ــع االقـ ـتـ ـص ــادي الـصـعــب
ال ــذي يعيشه .وتنتقل هــذه الحملة
إلى فروع في النبطية وصيدا وسن
الفيل وطرابلس.
النادي يصدر نشرة نصف فصلية
هــي منبر مفتوح لكل الـطــاب على
اختالف توجهاتهم السياسية.
مساع
ٍ
لتأسيس
اتحاد ألندية
الجامعة
اللبنانية
(هيثم
الموسوي)

بعض املواضيع راكدة في املجتمع اللبناني ،مع أنها ّ
حارة
في كل املجتمعات ألنها تصيب البيوت وأهلها مباشرة.
وهو أمر يشي بنوع من الجمود االجتماعي ،إذ أن طغيان
املــواض ـيــع الـسـيــاسـيــة الـعــامــة يـخـفــي فــي طـيــاتــه ضعف
االهـتـمــام ب ـشــؤون ال ـنــاس امل ـبــاشــرة .مــن تـلــك املــواضـيــع،
نذكر موضوع األطـفــال الصغار ،ونقصد بهم الذين لم
يبلغوا الثالثة ولم يدخلوا إلى املدرسة بعد .ونتساءل ما
هي مسؤولية الــدولــة تجاههم؟ من أي بــاب تنظر إليهم
وتعتني بهم؟ وكيف تتدبر األسر ،وخصوصًا األمهات
العامالت ،أمرها في ما يتعلق باألطفال الصغار؟
ه ــؤالء الصغار ليسوا بفئة قليلة .فبحسب التقديرات
السكانية املـتــوافــرة لـعــام  2009يبلغ مجموع األطـفــال
تحت األربــع سنوات حوالى  300ألــف طفل ويقدر عدد
األطفال في عمر الحضانة بأكثر من نصف هذا العدد.
أما بالنسبة إلى الخدمات املقدمة إليهم فتفيدنا األرقام،
أنه في عام  2014كان لدينا ما مجموعه  443حضانة.
وإذا ما حسبنا أن كل حضانة فيها ما يقارب الخمسني
ً
طفال (وهــو رقــم مبالغ فيه) ،فــإن املجموع ســوف يكون
في أحسن األحــوال حوالى  22ألف طفل .وهــذا يعني أن
فقط ما يقارب  %15من مجموع األطفال في هذا العمر
يحصلون على رعاية مؤسسية خاضعة بشكل أو بآخر
ً
إلى إشراف .ومن املعلوم أن ثمة أشكاال أخرى من الرعاية
املدفوعة األجر منها ما يقوم على استقبال األطفال في
البيت ،أو على مجالسة األطفال لساعات معينة ،ومنها
خــدمــة املــربـيــة املـســاعــدة بــراتــب ش ـهــري ،وغـيــر ذل ــك من
أشكال رعائية أخرى ولكن ال تتوافر أي متابعة بشأنها،
وال تتطلب إعدادًا أو ترخيصًا معينًا.
في كل دول العالم الحديثة ،تقوم الدولة برعاية هذه الفئة
من املواطنني (نعم مواطنني!) وبوضع خطط وسياسات،
وتحاول أن تجاري التطورات النظرية في مجال الطفولة
املبكرة ،فتكون رعايتها ليس فقط صحية أو اجتماعية
وإنما تربوية أيضًا .وهذا ما تجري التوصية به اليوم من
قبل العاملني في شأن الطفولة في لبنان.
نحن اليوم إذن في طور املطالبة .ولكن لم أكن أعلم أن هذا
املوضوع كان مطروحًا في بلدنا من وقت بعيد ،أن هنالك
مفكرين قدموا تصورات حول املوضوع تستحق التأمل.
فــي كتاب صــادر عــن املــركــز الـتــربــوي للبحوث واإلنـمــاء
ّ
ح ــول «ســلــم تعليمي جــديــد للنظام الـتــربــوي فــي لبنان
آفــاق عــام  ،»2000نقرأ فيه أن الدكتور جــوزف أنطون،
رئيس مكتب البحوث التربوية في املركز ،كان قد اقترح
في عام  ،1977أي منذ ما يقارب األربعني عامًا ،مخططًا
ّ
لـلـســلــم الـتـعـلـيـمــي ف ــي لـبـنــان لـحــظ فـيــه مــرحـلــة الـتــربـيــة
البيتية (ويسميها أيضًا مرحلة الحضانة) وهــي تمتد
على ثالث سنوات (من الوالدة وحتى  3سنوات) ويكون
لها مــرشــدون نفسيون اجتماعيون يهتمون باألطفال
وبرامجهم التربوية ،وتـجــري بشأنها دراس ــات نفسية
اجتماعية حول الطفل واألهل واألسرة على أن يكون لها
مبنى مستقل ويكون الترفيع فيها آليًا.
قد يناقش الكثيرون هذا الطرح ،ويرونه خياليًا أو فائضًا
على قــدرة القطاع التربوي .ولكن لن يختلف اثنان على
ً
كونه رؤيــويــا ومتفائال ويعطي الجانب التربوي أهمية
كبرى في تناول هذه الفئة .ولكن هذا االقتراح بقي طي
األدراج وال أدري إذا كان قد نوقش أو ال .وجرت األمور
بحيث صارت وزارة الصحة هي املسؤولة عن هذه الفئة
في األحــوال العادية وفــي حالة التهميش والفقر أعطيت
الصالحية لوزارة الشؤون االجتماعية .أما وزارة التربية
فتنصلت مــن مسؤوليتها لصالح األه ــل ،ولــن يصعب
على القارئ أن يحزر أن وراء كل أهل طائفة ،وأن اعتبار
الـصـغــار مــواطـنــن يستحقون وضــع سـيــاســات رعائية
وطنية بشأنهم هو مشروع "خطير" ينبغي التخفيف قدر
اإلمكان من آثاره املناقضة للطائفية.
املهم ،هذه املقالة تهدف إلى تحية تربوي متميز ،نظر في
أحــوال الصغار ،وسعى ألن تكون الدولة شريكة لألهل
وال سيما األمهات العامالت منهم في تحمل املسؤولية،
فهل لنا من يفكر بمثل ذلك اليوم؟
* أستاذة الطفولة املبكرة في كلية التربية في
الجامعة اللبنانية

