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لبنان

لي�ش الواقع الرتبوي يف لبنان باألف خري، ول هو اأي�صا 
تهدد  باتت  تغزوه  التي  النهيار، فامل�صاكل  على حافة 
اخلا�صة  املدار�ش  يف  �صواء  والثقايف  العلمي  امل�صتوى 
اأن  جّديا  يلم�ش  املو�صوع،  يف  يدقق  من  الر�صمية.  اأو 
عملية اإ�صالح القطاع الرتبوي يف لبنان حتتاج اإىل قرار 
�صيا�صي جريء، واإقرار هيكلية جديدة لوزارة الرتبية، 
وحتديث قوانينها، و�صول اإىل و�صع ا�صرتاتيجية لتخطي 
املدار�ش  يف  اجلودة  تطبيق  تعيق  التي  ال�صعاب  بع�ش 
بورجوازية  من  اخلا�ش  القطاع  واإخراج  الر�صمية، 

التعليم.
الكثري  اإىل  حتتاج  اإنها  لنقل  معقدة؟..  امل�صاألة  هل 
يدخل  باأن  وقرار  بخطوة  تبداأ  الأولوية  لكن  والكثري، 
اآخر  كالم  واأي  مواطنني،  ويخرجون  طالبا،  الطالب 

التي  للجهود  ونكرانا  الرتبوي  للواقع  ت�صخيفا  يعترب 
يبذلها املعنيون للنهو�ش بخطة تربوية اإ�صالحية تتما�صى 

مع نظرة الأجيال للم�صتقبل.
على  املربجمة  املناهج  اإىل  ال�صنديانة  حتت  مدر�صة  من 
اأقرا�ش ممغنطة، قفزة احتاجت اإىل اأكرث من ع�رشة عقود 
لول  لتتحقق  تكن  مل  لكنها  ملمو�ش،  واقع  اإىل  لتتحول 
الإن�صان  لبناء  ا�صرتاتيجية  اعتماد  نّية وقرار يف  وجود 
والأوطان. ومن يقراأ يف تاريخ لبنان يدرك اأن عالقة 
الإن�صان مع احلرف لي�صت عادية، ول يجوز تاأريخها على 
الرتبوي  القطاع  التي ح�صدها  امل�صاكل  الهام�ش، رغم 
النظام  وتدويرات  ال�صيا�صية  التدخالت  م�صاألة  يف  �صواء 
الطائفي فيه، اأو يف حركة الأ�صاتذة املطلبية التي باتت 
تنعك�ش على قدراته التعليمية والإبداعية، وعلى املوؤ�ص�صة 

اخلطة اخلما�سية لتطوير التعليم العام..

الرتبوية التي تقف عاجزة وحائرة اإزاء الأعباء املرتتبة 
على اإدارات املدار�ش اخلا�صة. اأما الكالم عن القطاع 
الر�صمي، فحدث ول حرج عن امل�صاكل العالقة يف ثناياه 

منذ مطلع ال�صتينيات. 
تعب،  الطب�صورة  فحامل  قامتة.  ال�صورة  اخت�صار،  يف 
ونقابة  ن�صري،  بال  �صنني  منذ  وبات  خاطره  مك�صور 
اأما  واآخر،  �صيا�صي  ا�صطفاف  بني  منق�صمة  املعلمني 
بع�صها  لها،  تراه منا�صبا  الإدارات فتت�رشف بح�صب ما 
هو  وكاأنه  يجتازها  الآخر  والبع�ش  بالقوانني،  يلتزم 

القانون وال�رشيعة.
ال�صورة  اأن  بدليل  �صحيح،  هذا  معقد؟..  الو�صع  هل 
بامتياز.  الرتبوي  الواقع  على  انعك�صت  ال�صوداوية 
اإىل  الإح�صاءات   ت�صري  حيث  الر�صمي  القطاع  من  نبداأ 
تقديرات  وبح�صب  الطالب،  ن�صبة  يف  ملحوظ  انخفا�ش 
وزير الرتبية والتعليم العايل الدكتور ح�صن منيمنة، فاإن 

يتجاوز  ل  الر�صمي  القطاع  اإىل  املنت�صبني  الطالب  عدد 
التي  القت�صادية  ال�صائقة  رغم  اأنه  والالفت  الـ%36. 
ت�صديد  عن  اللبنانيني  غالبية  وعجز  اللبناين،  تواجه 
الزيادة  نتيجة  اخلا�صة  املدار�ش  يف  اأولدهم  اأق�صاط 
اأن الأهايل يف�صلون  اإل  التي تلحق بالفاتورة ال�صنوية، 
عدم اإر�صال اأولدهم اإىل املدر�صة الر�صمية، على اأ�صا�ش 
ن�صبة  لكن  لالأ�رشة.  التعليمية  الطموحات  حتقق  ل  اأنها 
الـ36% ل تت�صمن جميع املراحل -بح�صب رئي�صة املركز 
الرتبوي للبحوث والإمناء الدكتورة ليلى مليحة فيا�ش- 
ففي مرحلة التعليم الثانوي ت�صل الن�صبة اإىل 52%، يف 
مقابل 48% يف القطاع اخلا�ش. اأما امل�صاكل املتاأ�صلة 
الرتبوية  ال�صيا�صات  يف  فتتمثل  الر�صمي  القطاع  يف 
التعليم  حاجات  لتاأمني  التعاقد  بدعة  ومنها  املتعاقبة، 
احلا�صل  اخللل  نتيجة  التعليم  نوعية  وانحدار  الر�صمي، 

يف عملية توزيع املعلمني ب�صورة ع�صوائية. 
عن  ال�صادرة  التقارير  فت�صري  املباين  هيكلية  يف  اأما 

بقلم: جومانا ن�رش
جريدة النهار اللبنانية

هل تنقذ القطاع الرتبوي يف لبنان!

ملف العدد



االإ�صالح االقت�صادي88

ملف العدد

89 مركز امل�صروعات الدولية اخلا�صة

املدر�صية  املباين  من   %59 اأن  اإىل  الرتبوي  املركز 
فقط  منها   %25 م�صتاأجرة،  �صكنية  �صقق  عن  عبارة  هي 
منها   %16 حتتوي على خمتربات للعلوم الطبيعية، ويف 
م�صاغل للتكنولوجيا، وحتى اليوم مل تقر وزارة الرتبية 
اأي نظام متكامل ملراقبة اجلودة يف املدار�ش الر�صمية 

رغم بع�ش املحاولت اخلجولة.
خا�صة  مدر�صة  قلنا  واإذا  اخلا�ش،  القطاع  اإىل  ن�صل 
خدمة  ولكل  وواجبات،  حقوقا  هناك  اأن  يعني  فهذا 
على  تقع  الأق�صاط  على  تطراأ  زيادة  وكل  �صعرها، 
م�صئولية الأهل اأنف�صهم، ومن هنا فاإن خياراتهم يف هذا 
املجال حمدودة جدا. فاإما اأن ير�صخوا للواقع ويدفعوا 
نحو  الأ�صعب  الطريق  يختاروا  اأو  الزيادة،  مع  الق�صط 
اإىل  بالن�صبة  اأقله  وارد،  غري  وهذا  الر�صمية.  املدر�صة 
يف  وحتديدا  اخلا�صة  املدر�صة  اختاروا  الذين  الأهايل 

اأما  التاأ�صي�صية.  املراحل 
يف املرحلة الثانوية، فال 
جمال لنرث الغبار عليها اإل 
تتعلق  امل�صاألة  كانت  اإذا 
ذاتها.  املدر�صة  باإدارة 
اأن  اإىل  الأرقام  وت�صري 
عدد التالميذ يف املدار�ش 
اخلا�صة يقارب 650 األف 
طالب مقابل 300 األف يف 
اأ�صل  من  العام،  القطاع 
طالب  األف  و100  مليون 
�صتتمكن  فهل  لبنان.  يف 

واقع  ظل  يف  ال�صمود  من  اخلا�صة  املدار�ش  اإدارات 
اأمني  يعترب  التالميذ؟..  لبع�ش  املتمادية  الن�صحابات 
الأمر  اأن  ثابت  الأب مروان  الكاثوليكية  املدار�ش  عام 
التعليم اخلا�ش  يتعلق باإرادة الدولة يف املحافظة على 
والنوعي، واإىل اأية درجة تريد اأن تبقي راأ�ش اللبناين 
حتافظ  اأن  تريد  درجة  اأية  واإىل  العامل،  يف  مرفوعا 
الذي  املجهود  اأن  خ�صو�صا  الثقايف،  لبنان  دور  على 
ت�صعه الدولة يف التعليم العام، والذي لو اأن�صفناه يقال 
التعليم  يف  اأقله  العملي  ال�صعيد  على  مثمر  غري  اإنه  عنه 
الأ�صا�صي، حتى ل ن�رشب الثانوي الذي تنح�رش م�صكلته 
يف الإدارة. اإًذا الأمر يتوقف على هذه الإرادة امل�صرتكة 
املجال. هذا  يف  �صئيلة  ال�صتمرار  اإمكانية  فاإن   واإل 
كل يغني على لياله يف تطبيق مفهوم اجلودة على مدار�ش 

يف  تطبيقه  �رشورة  على  وا�صح  الإجماع  لكن  لبنان، 
"وهجها"  يزيد  خارجي  اعتماد  لنيل  اخلا�ش  القطاع 
ال�صنوي  اللقاء  يف  الهاج�ش  هذا  ُترجم  وقد  الرتبوي. 
للمدار�ش  العامة  الأمانة  مقر  يف  ُعقد  الذي  الثامن 
"مبادرات اجلودة يف املدر�صة  الكاثوليكية حتت عنوان 
وفودا  و�صم  وا�صرتاتيجيات"،  طرائق  الكاثوليكية: 
وتون�ش  وم�رش  وفل�صطني  الأردن  هي:  دول  �صبع  من 

واملغرب والإمارات العربية املتحدة ولبنان. 
للمدار�ش  العام  والأمني  الإقليمي  الأمني  اعترب  يومها 
الإجناز  اأن  ثابت  مروان  الأب  لبنان  يف  الكاثوليكية 
واحدة  يدا  ال�صعي  يف  يتمثل  اإليه  ن�صعى  اأن  يجب  الذي 
الرجتال  من  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  يف  ال�رشيع  للعبور 
اإىل العمل امل�صرتك،  اإىل التخطيط، ومن العمل الفردي 
ومن الوهم اإىل الواقع، ومن الرتابة اإىل اجلودة، ومن 
اإىل  الع�صوائية  اخليارات 
ال�صرتاتيجية.  اخليارات  
الإجناز،  هذا  ولتحقيق 
النقاط  اعتماد  من  بد  ل 
من  اأول  التخفيف  التالية: 
الأف�صل،  باأننا  الدعاء 
مع  بجدية  ثانيا  والتعامل 
و�صعية  لكت�صاف  الواقع 
مبو�صوعية،  مدار�صنا 
الأ�صا�ش  على  والرتكيز 
ثالثا، اأي التلميذ، وال�صعي 

اإىل الأف�صل.
ثالثة  للجميع"  "الرتبية  العاملي  الإعالن  حدد  لقد 
م�صتويات للو�صول اإىل اجلودة يف التعليم، هي: املعطيات 
وامل�صادر واملوارد الب�رشية، وثانيا الآلية، وتت�صمن 
التعليم،  وطرق  البيتية  والفرو�ش  املدر�صي  الدوام 
وت�صمنت النقطة الثالثة الإخراج التعليمي الذي يقا�ش من 
خالل عالمات المتحانات على اأنواعها ون�صب الت�رشب 
متفق  والكل  يكفي،  ل  وحده  الكالم  لكن  والر�صوب. 
اأن معايري  اإىل  على ذلك، وي�صري املربي جورج �صعادة 
ال�صاملة تعتمد على معايري التح�صني املتوا�صل،  اجلودة 
م�صتهلكي  ت�صمل  التي  امليدانية  البحوث  نتائج  وا�صتعمال 
التنفيذ،  حيز  اجلودة  مهمات  وو�صع  الرتبوية  اخلدمة 
الداخلية.   الإح�صائية، ومفهوم اجلودة  الآليات  وكذلك 
تطوير  برامج  ودعم  التعليم  يف  اجلودة  تبقى  ل  وحتى 

وزير  تقدم  و�صعارات،  كالم  جمرد  الرتبوي  القطاع 
الرتبية والتعليم العايل الدكتور ح�صن منيمنة بخطة تطوير 
2010 و2015  لل�صنوات  اجلامعي  قبل  ما  العام  التعليم 

بعنوان "جودة التعليم من اأجل التنمية".
الو�صع  على  �صفحة  خم�صني  يف  تقع  التي  اخلطة  وتركز 
احلايل لقطاع التعليم العام، والإطار العام لال�صرتاتيجية 
الوطنية للرتبية والتعليم، واملحاور والربامج املقرتحة 
تاأمينها  كلفة  وتبلغ  التمويل.  وم�صادر  التنفيذ  واآلية 
262 مليون دولر، فيما ت�صل قيمة املتوافر منها 102 
ودول  موؤ�ص�صات  من  هبات  عن  عبارة  دولر  مليون 
مانحة. اأما القيمة املتبقية ل�صتكمال الربامج فت�صل اإىل 
القيمة املعقودة يف  باأن  60 مليون دولر، علما  حدود 

الرتبية  وزارة  موازنة 
دولر  مليون   20 هي 
التعليم  ولأن  �صنويا. 
واإلزامي  تلميذ  لكل  حق 
البتدائية،  املراحل  يف 
يف  البحث  ترّكز  فقد 
التعليم  واقع  على  اخلطة 
الر�صمي، فكان عر�ش يف 
املدار�ش  لواقع  البداية 
باأنه  وتو�صيفه  الر�صمية 
اإىل  ت�صاف  ف�صيحة  ي�صكل 
التفتي�ش  واأعلنه  �صبق  ما 

التقرير يف  2008. وي�صتثني  للعام  الرتبوي يف تقريره 
الر�صمي  الثانوي  التعليم  الر�صمي  التعليم  لواقع  عر�صه 
اخلا�ش،  القطاع  مع  فيه  يت�صاوى  اإقبال  ي�صجل  الذي 
ثانوية   260 يف  املرتفعة  النجاح  ن�صب  اإىل  اإ�صافة 

ر�صمية.
وهذا   ،1959 للعام  الرتبية  قطاع  اإدارة  قوانني  تعود 
غري  الر�صمي  التعليم  قطاع  على  الإنفاق  من  يجعل  ما 
فاعل قبل معاجلة عدد من امل�صاكل التي تغزوه ومنها: 
املربر  غري  والرتفاع  للموارد،  اجليد  التوزيع  عدم 
للتخطيط  فاعل  نظام  وجود  وعدم  املعلمني،  عدد  يف 
الفاعلة  املعلوماتية  اأنظمة  وغياب  املوارد،  وتوزيع 
تدين  املعنيون  وحلظ  املوثوقة.  املعلومات  وم�صادر 
اأما  الر�صمي،  القطاع  ملعلمي  الأكادميي  امل�صتوى 
مدراء املدار�ش فال يحملون �صهادات متخ�ص�صة. ورغم 
ارتفاع عدد املعلمني ن�صبيا اإل اأن هناك نق�صا كبريا يف 

كما  معينة.  ومناطق  حمددة  مواد  يف  املعلمني  اأعداد 
وجود  وعدم  للمناهج،  الدورية  للمراجعة  غياب  ي�صجل 
الكتب  وتقييم  واإنتاج  تاأليف  لأ�ص�ش  وا�صحة  معايري 
تكنولوجيا  ل�صتخدام  منهج  توفر  وعدم  املدر�صية، 
املعلومات والت�صالت كو�صيلة تعليمية، على الرغم من 
وجود اأكرث من 12 مبادرة يف هذا املجال يف نحو 45 

مدر�صة ر�صمية. 
بعد  حامية،  نار  على  و�صعت  التي  التنمية  خطة  ت�صتند 
الأ�صا�صية  املبادئ  اإىل  عليها،  الوزراء  جمل�ش  موافقة 
الوطني  الوفاق  ووثيقة  اللبناين  الد�صتور  كر�صها  التي 
والتي  والتعليم،  الرتبية  �صئون  ترعى  التي  والقوانني 
العلم  التعّلم وتوفري  التعليم واحلق يف  توؤكد على حرية 
الفر�ش  وتاأمني  للجميع 
املتكافئة  وامل�صتلزمات 
املبادئ  وهذه  للتعّلم. 
اأكدتها  التي  نف�صها  هي 
املواثيق الدولية التي يلتزم 
الإعالن  وهي:  لبنان  بها 
الإن�صان،  حلقوق  العاملي 
اخلا�ش  الدويل  والعهد 
القت�صادية  باحلقوق 
والثقافية،  والجتماعية 
الدولية حلقوق  والتفاقية 

الطفل. 
والوثائق  بالأرقام  مف�صلة  خطة  و�صع  يكفي  هل  لكن 
ثمة  م�رشق؟..  تربوي  بغد  نتاأمل  حتى  والإح�صاءات 
امل�صار  وهذا  بذلك،  ال�رشوع  قبل  حتديده  ينبغي  م�صار 
به، كما  بن�صبة خا�صة  كُلّ  اللبناين،  الإن�صان  تفاعل  هو 
الظروف  تتاح  ما  وبقدر  اللبنانية.  اجلماعات  تتفاعل 
بعد  التنفيذ،  طريق  على  التنمية  خطة  لو�صع  والأموال 
وحمددة  وا�صحة  واأنظمة  بقوانني  فيها  بند  كل  تاأطري 
وغري قابلة للفتاوى، بقدر ما توّطد فكرة الوطن اللبناين 
والعاملية.  العربية  الثقافة  حرم  يف  وح�صورا  وجودا 
واإذا �صلمنا اأن عدد التالميذ يف لبنان يتجاوز املليون، 
فهذا الرقم وحده كفيل باأن يجعل كل لبناين معني بقطاع 

الرتبية.
فهل تنجح اخلطة اخلما�صية التي و�صعتها وزارة الرتبية 
القطاع  تطوير  عملية  جعل  يف  الوزراء  جمل�ش  واأقرها 

الرتبوي ركيزة العمل ال�صيا�صي يف لبنان؟!

لبنان

�شورة الواقع الرتبوي يف لبنان قامتة.. فحامل 
الطب�شورة تعب، مك�شور خاطره وبات منذ �شنني بال 

ن�شري، ونقابة املعلمني منق�شمة بني ا�شطفاف �شيا�شي 
واآخر، اأما الإدارات فتت�شرف بح�شب ما تراه منا�شبا لها، 
بع�شها يلتزم بالقوانني، والبع�ص الآخر يجتازها وكاأنه 

هو القانون وال�شريعة. 

ت�شري التقارير ال�شادرة عن املركز الرتبوي اإىل اأن 
�شكنية  �شقق  املدر�شية هي عبارة عن  املباين  %59 من 

م�شتاأجرة، %25 منها فقط حتتوي على خمتربات 
للعلوم الطبيعية، ويف %16 منها م�شاغل للتكنولوجيا، 

وحتى اليوم مل تقر وزارة الرتبية اأي نظام متكامل 
ملراقبة اجلودة يف املدار�ص الر�شمية رغم بع�ص 

املحاولت اخلجولة. 




