وزيـ ــر الرتبي ـ ــة اللبنـ ـ ــاين الدكتور ح�سـ ـ ـ ــن منيمن ـ ـ ــة:

ّ
نعول على الأهل والطالب
لنجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح خطة الإ�صالح الرتبوي
منذ توليه حقيبة الرتبية والتعليم العايل ،يحر�ص الدكتور ح�سن منيمنة
عل���ى و�ضع الأطر ال�صحيحة للنظام الرتب���وي يف لبنان ..القطاع الر�سمي
هاج�سه �سواء على م�ستوى االبتدائي �أو املتو�سط �أو اجلامعي ،كيف ال وهو
ً
انطالقا من ذلك،
خري���ج اجلامعة اللبنانية وال يتوانى عن التفاخ���ر بها.
كانت اخلط���ة اخلما�سية التي رفعها �إىل جمل�س ال���وزراء يف �شهر ني�سان/
�أبري���ل املا�ضي بعنوان "جودة التعليم من �أجل التنمية" ،وحظيت برتحيب
ً
انطالقا من املعطيات
كامل من قبل الوزراء ،ف�أقرت وبد�أ الأمل يف ال�سري بها
املادية والرتبوية و�آلية التنفيذ التي �ضمنها.
وزير الرتبية قليل الكالم ،وي���ويل ال�شق القانوين �أولوية لأنه يدرك �أن ال
�شيء يحفظ حق �أي م�رشوع �إذا مل ي�ؤطر بقوانني و�أنظمة حتول دون التعايل
�أو التحاي���ل عليه .من مكتب���ه يف الطابق اخلام�س ع�رش م���ن مبنى وزارة
الرتبية والتعليم العايل ،كان لقاء "الإ�صالح االقت�صادي" مع وزير الرتبية
الدكتور ح�سن منيمن���ة ،الذي كانت تقطعه بع����ض اال�ست�شارات الرتبوية
والتواقيع التي ال تخلو من بع�ض اال�ستف�سارات.

�أجرت احلوار :جومانا ن�رص
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الإ�صالح االقت�صادي :كيف تقيمون
واقع القطاع الرتبوي يف لبنان؟
هناك م�شاكل وحتديات كثرية ترتتب
على نظام التعليم يف لبنان ،فهناك
اليوم تراجع يف جمال التعليم ب�سبب
غياب و�سائل التعليم احلديثة .ومعلوم
جزءا �أ�سا�س ًيا من ر�أ�س
�أن التعليم ي�شكل ً
املال الب�رشي ،وي�ساهم يف عملية التنمية
االجتماعية وي�ساعد على مكافحة الفقر
وتعزيزامل�ساواة.
الإ�صالح االقت�صادي :هناك تركيز يف
خطة التنمية التي عر�ضتموها على
جمل�س الوزراء على القطاع الر�سمي.
فهل و�صل الأمر �إىل هذا الدرك من
اخلطورة؟
واقع قطاع التعليم الر�سمي يف لبنان
غري جيد ،وهذا لي�س ب�رس ،نتيجة تدين
م�ؤهالت الكادر التعليمي والإداري يف
املدار�س ،وعدم توافر البيئة التعليمية
املنا�سبة،وعدممطابقةالأنظمةالإدارية
والتنظيمية للقطاع مع متطلبات التطوير.
من هنا كانت اخلطة التي تهدف �إىل تطوير
التعليم اخلا�ص والر�سمي مع الت�أكيد على
�إلزامية التعليم حتى عمر � 51سنة ،على �أن
يكون التعليم الر�سمي يف متناول اجلميع.
الإ�صالح االقت�صادي :من ي�ضمن ترجمة
ً
خططا
خ�صو�صا �أن
هذه اخلطة،
ً
ُو�ضعت يف العهود ال�سابقة ونامت يف
�أدراج الوزارة؟
ال ندعي تفوقً ا على �سوانا ،لكن للمرة
بدءا
الأوىل هناك خطة خما�سية �شاملة ً
من م�ستوى التعليم وحتديد �رشوط املعلم
ورفع م�ستواه ،و�صو ًال �إىل �إعادة النظر
ب�إدارة املدر�سة ،وانتهاء باملباين
واملختربات والتجهيزات .كما تت�ضمن
ً
نقاطا تف�صيلية ور�ؤيا م�ستقبلية للنظام
الرتبوي يف لبنان� .أما على م�ستوى
الأموال فهي �شبه م�ؤمنة :ن�صفها هبات
والق�سم الثاين من الدولة ،ومدة تنفيذها
� 5سنوات .وعند عر�ضها على جمل�س
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الوزراء ،القت جتاو ًبا مما ي�ؤ�رش �إىل
�أن عملية �إقرارها �سائرة نحو التنفيذ� .أما
بالن�سبة خلطة "النهو�ض الرتبوي" التي
عر�ضت يف العام  ،1998فكانت تقت�رص
على املناهج وتدريب الأ�ساتذة ،يف حني
�أن خطة "جودة التعليم من �أجل التنمية"
للمرحلة ما قبل اجلامعية فهي �شاملة.
وهنا يكمن الفارق.
الإ�صالح االقت�صادي� :إذا انطلقنا من
املناهج الرتبوية ،نالحظ �أننا
ما زلنا مت�أخرين عن حميطنا على
م�ستوى التحديث والتكنولوجيا؟
يرتبطهذاالأمرمبا�رشةباملركزالرتبوي
للبحوث والإمناء ،فبعدما خ�رس الكثري من
عنا�رصه الب�رشية �ض ُعفت �آلية عمله .و�أي
تطوير يف هذا املجال يحتاج �إىل �إعادة
هيكلته .على �أية حال ،العمل جار لإعادة
النظر يف هيكلية املركز ،وحتديث �آلية
العمل فيه ،ويتوىل املهمات عدد من
املتخ�ص�صني يف هذا املجال لإعطائه
دفعا من الأعمال املنوطة به ،مع التقيد
ً
بالأنظمةالعامة.
الإ�صالح االقت�صادي� :أين �أ�صبح كتاب
التاريخ اجلديد ،وهل ال يزال ال�رصاع
قائما على م�ضمونه؟ .وما الإجراءات
ً
املتخذة لتحييد القطاع الرتبوي عن
لعبة ال�سيا�سة وال�رصاع والت�صعيد؟
هناك م�سودة منهاج جديد �ستعر�ض على
جمل�س الوزراء لي�صار �إىل االتفاق عليه
ويتم بعدها البدء بعملية الطباعة ،لكن
امل�س�ألة بحاجة �إىل بع�ض الوقت ،لأن
العمليةحتتاج�إىلدرا�سةاملو�ضوعبهدوء
وعقالنية و�أعتقد �أن الكل متفق على ذلك.
وفيما يتعلق بال�شق الثاين من ال�س�ؤال،
فعندما نتعامل مع الكل ب�شكل متوازن
دون متييز ،تُ�س ّلم القوى بقرارات
الوزارة و�آليات عملها .مثال على ذلك،
م�س�ألة دمج املدار�س التي القت الكثري
من االعرتا�ضات واملعار�ضة لدى بع�ض
الفرقاء عندما بد�أنا يف تطبيقها ،لكن

عندما �أدرك اجلميع �أنها �ستطبق يف كل
املناطق ،و�أنها ت�ؤمن املنفعة العامة
�س ّلموا بالأمر .وقد بلغ عدد املدار�س
التي مت دجمها يف العام املا�ضي 20
مدر�سة ،و�ست�شمل العملية العدد نف�سه هذه
ال�سنة.
الإ�صالح االقت�صادي :من ي�ضمن
ا�ستمرارية العمل على نف�س منهاج
خطة الإ�صالح والتنمية؟
القوانني والأنظمة وحدها هي التي
ت�ضمن �آلية التنفيذ وحتدي ًدا بعد حتويل
البنود الواردة يف اخلطة �إىل مرا�سيم
م�شاريع وقوانني .عندها لن يجر�ؤ �أحد
على جتاوزها �أو اخرتاقها .وكلما كانت
القوانني والأنظمة وا�ضحة وحمددة
كلما كفلنا حمايتها ،وال�سلطة ال�سيا�سية
كفيلة ب�ضمان ذلك انطالقً ا من موقعها
القانوين.
الإ�صالح االقت�صادي� :إذا متكنتم من
ف�صل ال�سيا�سة عن النظام الرتبوي،
فكيف ميكن تطبيق ذلك يف عقول
التالمذة واملعلمني؟
هذا م�ستحيل لأن ما من قانون يراقب �أو
يعاقب على النوايا والأفكار� ،أما على
م�ستوى التطبيق ،فم�سئوليتنا تنح�رص يف
القطاع الر�سمي ،وهناك قرار �صادر
بوقف كل الن�شاطات ال�سيا�سية واحلزبية
ومنع عمل اخلاليا الطالبية يف املدار�س
الر�سمية ،كما مينع رفع �أي �صور لزعماء
�سيا�سيني�أو�أي�شعاراتحزبية�أو�سيا�سية
با�ستثناء�صوررئي�ساجلمهورية.
الإ�صالحاالقت�صادي:لكنالقانونالذي
ي�سمى
ّ
تعولون عليه يحمي اليوم ما ّ
ببع�ض "الدكاكني" الرتبوية �سواء
على م�ستوى املدار�س �أو اجلامعات
اخلا�صة؟
هذا �صحيح ،لكن القطاع اخلا�ص �أنواع.
فهناك اجليد ج ًدا ،وهناك املتو�سط،
ومنها ال�ضعيف ج ًدا .من هنا� ،أر�سلنا

قانونًا �إىل جمل�س الوزراء لإعادة النظر
يف بع�ض اجلامعات اخلا�صة التي تعمل
دون تراخي�ص� ،أو انتهت مدة �صالحية
أعول على
الرتاخي�ص املعطاة لها .لذاّ � ،
خطةتطويراملدار�سالر�سمية،ون�أمل�أن
ن�شهد حت�سنًا يف الأداء التعليمي والرتبوي
يف املدار�س الر�سمية ،في�ستعيد الأهل
الثقة بهذا القطاع ويت�شجعون على �إر�سال
�أوالدهم �إىل الر�سمي ،لأنه حق لكل تلميذ
كما هو احلال يف كل بلدان العامل.
الإ�صالح االقت�صادي :كيف يواكب
املعلم �أطر احلداثة وهو مك�سور
اخلاطر وحقوقه مهدورة؟
الحظت خطة التنمية و�ضع املعلم وكيفية
�إيجاد حوافز لتطوير نف�سه ،لأن من
�ش�أن ذلك �أن ينعك�س على طريقة �أدائه.
ومن النقاط التي ركزنا عليها �أن ال
يقت�رص مفهوم التطوير على درجات
اخلدمة� ،إمنا من خالل الدورات التي
يتابعها ويثبت جناحه فيها� ،إ�ضافة �إىل
ال�شهادات الإ�ضافية التي يح�صلها وكل ما
من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف تطوير قدراته.
�إ�ضافة�إىلاملكاف�آتاملاديةالتي�ستعطى
لهلت�شجيعه.
الإ�صالح االقت�صادي :مار�سالتكم �إىل
الأهل ؟
للأهل �أقول :نحن يف حاجة �إىل دعمكم
ومتابعتكم لكل اخلطوات التي ننفذها،
فم�رشوع تطوير التعليم الر�سمي و�ضع
لأجل جيل امل�ستقبل ويحوط بكل اجلوانب
التعليمية ،والرتبوية واالجتماعية
والفنية من ن�شاطات ترفيهية وفنية
داخل الربامج ،والربجمة الإلكرتونية،
ونحن ب�صدد تعميمه على كل لبنان� .أما
البداية ف�ستكون على م�ستوى االبتدائي
والرو�ضات .املهم �أن يلم�سوا ذلك،
ويكونوا على �صلة مبا�رشة مع �إدارات
وطبعااملجتمعاملدين�سيكون
املدار�س.
ً
املر�شد واحلافز ل�ضبط كل ال�شوائب
وتطوير عملية الإ�صالح الرتبوي.
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