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استطالع لطالب العلوم السياسية يف اليسوعية مع األوالد الالجئين
إقبال على املدرسة يف مناطق اللجوء والنسب تنخفض بعد سن الـ 15
انعكست الدراسة االستطالعية عن الالجئين ،التي اجراها بعض
الطالب السوريين واللبنانيين في معهد العلوم السياسية لجامعة
ً
إيجابا على حملة
القديس يوسف بدعم من السفارة األلمانية
"العودة إلى المدرسة" التي أطلقتها وزارة التربية .فقد كشف
االستطالع "أن  60في المئة من األوالد التحقوا بالمدرسة".
روزيت فاضل

أط�ل�ق��ت ال�ن�ت��ائ��ج األول �ي��ة ل�ل��دراس��ة
ف��ي ل�ق��اء ف��ي المعهد وس��ط حضور
الفت لممثلين من الجهات المانحة
والسفارات الغربية في لبنان ،وهي
استمرت من تشرين الثاني 2015
إل��ى ك��ان��ون األول  2016ف��ي جولة
استطالعية على  914الجئ سوري
في  120بلدة.
في النتائج سجل إقبال للتالمذة
ال �س��وري �ي��ن ف��ي ال�ت�ع�ل�ي��م األس��اس��ي
(ب �ي��ن  8و  12ع��ام��ًا) ح �ي��ث راوح ��ت
نسبتهم ب�ي��ن  70و 80ف��ي المئة.
ورص � ��دت ال ��دراس ��ة ت��راج �ع��ًا مقلقًا
إلق� �ب ��ال ال �ف �ئ��ة األك� �ب ��ر س �ن��ًا ،حيث
وصلت نسبة اقبال من هم دون ال�15
سنة إلى  25,5في المئة ،وتتراجع
إلى  10,5في المئة لمن هم في سن
ال�.16
وس �ل �ط��ت ال ��دراس ��ة ال �ض��وء على
"ال ��راب ��ط ال �ق��وي ب�ي��ن ال��ذه��اب إل��ى
ال �م��درس��ة وال �ع �م��ل ،ح �ي��ث سجلت
ن�س�ب��ة  69ف��ي ال�م�ئ��ة م��ن ال��ذي��ن ال
يعملون يذهبون إلى المدرسة بينما

 12,6ف��ي المئة م��ن ال��ذي��ن يعملون
يذهبون إلى المدرسة" .وال شك في
أن زواج الفتيات يشكل "معضلة
أساسية تعوق الدراسة حيث كشف
االستطالع أن "رفض زواج األوالد هو
أعلى ل��دى الفتيات بين ال �� 13و18

يرق :نعمل على معالجة

وإنهاء ظاهرة المؤسسات
التربوية الوهمية المنتحلة

صفة "مدرسة"

ع��ام��ًا ال�ل��وات��ي يذهبن إل��ى المدرسة
( 62في المئة) من اللواتي ال يذهبن
( 37ف��ي ال�م�ئ��ة)" .وأظ�ه��رت األرق��ام
أن " 33ف ��ي ال �م �ئ��ة م ��ن ال �ت��الم��ذة
ال� �س ��وري� �ي ��ن ي ��واج� �ه ��ون م �ش �ك��الت
دائ�م��ة ف��ي ال�م��درس��ة أو ج��زئ�ي��ة ،مع
اإلش� ��ارة إل ��ى أن ��ه ي��وج��د ع ��دد قليل
م �ن �ه��م ف ��ي ص �ف ��وف م�خ�ت�ل�ط��ة بين

السوريين واللبنانيين".
ول �ح �ظ��ت ال� ��دراس� ��ة إق� �ب � ً
�اال الف�ت��ًا
للتالمذة السوريين في بيروت (75
ف��ي المئة) مقابل ت��راج��ع مقلق في
عكار والبقاع وتحديدًا في منطقتي
بعلبك وع ��رس ��ال .وت��وق�ف��ت م��دي��رة
المعهد ال��دك �ت��ورة ك ��ارول شرباتي
ع� �ن ��د ت ��وص� �ي ��ة ف� ��ي ه� � ��ذه ال �ن �ق �ط��ة
المناطق تحتاج إلى
قالت فيها إن
اّ
س �ي��اس��ات ت��رب��وي��ة خ ��الق ��ة وع�ن��اي��ة
خ��اص��ة بالمناطق النائية والفئات
المهمشة" .واق�ت��رح��ت "االستعانة
بمعلمين سوريين في تلك المناطق
لتسهيل عملية االنخراط".
وارت �ب �ط��ت ه ��ذه ال�ت��وص�ي��ة ب��واق��ع
األرق � � � � ��ام ال � �ت� ��ي أش� � � � ��ارت إل� � ��ى "أن
نسبة ان�خ��راط ال�ت��الم��ذة تتدنى في
الجنوب بنسبة  52في المئة إذا ما
ق��ارن��اه��ا م��ع العاصمة ب �ي��روت" .لكن
أع �ل��ى ن�س�ب��ة ت �س� اّ�رب ك��ان��ت للبقاع
بنسبة  17ف��ي المئة وال�ج�ن��وب 12
ف��ي المئة .أم��ا أس�ب��اب ه��ذا التراجع
فترتبط بعوامل عدة ،منها ما يتعلق
ب� �ص� �ع ��وب ��ات ف� ��ي م �ت��اب �ع��ة ح�ص��ص
ال �ل �غ��ة اإلن �ك �ل �ي��زي��ة ي �ل �ي �ه��ا ص�ع��وب��ة

يرق وشرباتي خالل اعالن نتائج الدراسة.

استيعاب مادتي الرياضيات واللغة
الفرنسية" .ولوحظ أيضًا "ان ترك
ال ��دراس ��ة ب�ن�س�ب��ة م�ل�ح��وظ��ة ي��رت�ب��ط
بواقع اقتصادي يفرض على األوالد
مغادرة المدرسة للعمل في تحصيل
بعض المال من العمل في الزراعة".
وتوقف المدير العام لوزارة التربية
فادي يرق عند بعض النقاط المهمة
م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن "ال� �ع ��دد اإلج �م��ال��ي
ل��الج �ئ �ي��ن ال� �س ��وري� �ي ��ن ال �م��ؤه �ل �ي��ن
ل��دخ��ول ال �م��درس��ة ي�ص��ل إل��ى 400
ألف ول��د" ،وق��ال" :من أهدافنا هذه

(سامي عياد)

السنة ه��و توفير التعليم المجاني
ل �م �ئ �ت��ي أل � ��ف ول � ��د ف� ��ي ال � �م� ��دارس
ال��رس�م�ي��ة .وق��د تمكنا م��ن تسجيل
 182أل��ف تلميذ الج��ئ في الرسمي
م��ع اإلش � ��ارة إل ��ى ان �ت �س��اب  38أل�ف��ا
من التالمذة السوريين في القطاع
الخاص".
ت��وج��ه ي ��رق إل ��ى ممثلي ال�ج�ه��ات
ال �م��ان �ح��ة م �ط��ال �ب��ًا ب ��ال ��دع ��م ل�ت��وف�ي��ر
التنقالت للتالمذة وه��ي عامل مهم
لتحفيزهم على الدراسة .لكنه لفت
إلى أن الواقع التعليمي يخضع لدور

"ال �ش��اوي��ش" المسيطر ع�ل��ى نمط
ح� �ي ��اة ال��الج �ئ �ي��ن ف ��ي ال �م �خ �ي �م��ات،
وه��و السلطة ال�ت��ي تتحكم بمصير
التالمذة ،وذلك لفرض خيار عليهم
بين العلم أو التوجه للعمل .أما العائق
الثاني وفقًا ليرق "فيكمن في إغالق
المؤسسات التربوية "الوهمية" التي
تنتحل صفة مدرسة" مشيرًا إلى "أن
الوزارة تحاول ردع هذه الظاهرة".
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