8

الخميس  16حزيران  2016العدد 2912

مجتمع وإقتصاد
تعليم انقضت ايام على قرار وزير التربية الذي قضى على ما تبقى من شبه حضور هزيل للفسلفة في المنهاج.
انبرى المعنيون باألمر يبثون ضيقهم ومخاوفهم من هذا اإلجراء المفاجئ ،عبر شبكات التواصل اإلجتماعي،
واقتصرت ردات الفعل على الخشية من انعكاس تقليص المادة سلبا على عدد ساعات تعليم األساتذة في
المدارس ،واعتبر بعضهم أن اختصار محتويات المادة إلى نصفها ،ربما يكون تمهيدا إللغائها في المستقبل،
وذهب البعض اآلخر إلى شجب القرار من ناحية وتأييده من ناحية أخرى ،بحجة أن المادة -كما هي ّ
مقرة في
المنهاج اللبناني -سمجة ،بليدة ،غير عصرية ،ثقيلة على ذهن الطالب وفهمه

أزمة تعليم فلسفة أم أزمة نظام تعليمي؟
الزهراء سهيل الطشم *
ق ــرار وزي ــر الـتــربـيــة ال ـيــاس بــو صعب
ح ـ ــذف م ـ ـحـ ــاور مـ ــن م ـ ـ ــادة ال ـف ـل ـسـل ـفــة
ف ــي شـ ـه ــادة ال ـث ــان ــوي ــة ال ـع ــام ــة ط ــرح
تـ ـس ــاؤالت ع ـ ـ ّـدة :ه ــل ت ـعــالــج هـشــاشــة
امل ـ ـ ــادة وف ـق ــره ــا ف ــي امل ـن ـه ــاج ب ــإج ــراء
ي ــؤدي إلــى اضمحاللها وتهميشها؟
هل نواجه أزمة تعليم الفلسفة بمزيد
من التأزيم الذي يطيح بها؟ هل الحل
ه ــو ف ــي ت ـهــزيــل امل ـ ــادة ومـضــامـيـنـهــا
ال ـ ــذي م ــن ش ــأن ــه أن ي ـعـ ّـمــق اإلغ ـت ــراب
ب ــن ال ـف ـل ـس ـفــة وت ـق ـ ّـب ــل امل ـج ـت ـمــع ل ـهــا،
خـصـ ّـوصــا لــدى ال ـنــشء الـجــديــد الــذي
يـ ـت ــوق ــد ذه ـ ـنـ ــه ب ــاألسـ ـئـ ـل ــة املـ ـتـ ـم ــردة
ّ
التمرد الذي
واملتفلتة من املألوف ،هذا
ال يصقله إال النقد كخاصية جوهرية
من خاصيات التفكير الفلسفي؟ وإذا
كــانــت الـفـلـسـفــة ك ـمــا ه ــي ف ــي املـنـهــاج
ال تفتح قابلية املتعلم على هضمها
واستيعابها ،فهل نتخلص من عبئها
بـ ـ ــأن ن ـ ـشـ ـ ّـوه صـ ــورت ـ ـهـ ــا؟ هـ ــل نـجـعــل
الفلسفة تستقيل من دورها في شحذ
الـ ـح ــس ال ـن ـق ــدي امل ـت ـس ــائ ــل ،وتـنـمـيــة
بـ ــذور الـتـفـكـيــر الـع ـقـلــي الـ ــذي ي ـقــارب
ّ
التعصب
القضايا واملسائل بعيدا عن
واإلنـغــاق؟ وهــل أزمــة تعليم الفلسفة
فـ ــي املـ ـنـ ـه ــاج ال ـل ـب ـن ــان ــي م ـن ـب ـث ـقــة مــن
ّ
يتفرد
الفلسفة ذاتها كمجال معرفي
بخصوصية إشكالياته ،أم أنها أزمة
نظام تعليمي كامل؟

تعمل
فرنسا على
تأصيل مادة
الفلسفة في
مناهجها
(مروان
طحطح)

مصادر األزمة عديدة
نـعــم ه ـنــاك أزم ــة فــي تعليم الفلسفة،
تناولتها أبحاث ودراسات ساهم بها
أس ــات ــذة الـفـلـسـفــة ،ال ــذي ــن ك ــان ــوا على
وع ــي دائ ــم بـصـعــوبــات يـعــانــون منها
في تعليمهم للمادة ،وفي هذا السياق،
أص ــدرت رابـطــة التعليم الـثــانــوي عام
 2001ك ـتــابــا ي ـح ـمــل ع ـن ــوان"امل ـن ــاه ــج
التعليمية في لبنان :مقترحات أولية
للتعديل ومتطلبات التطبيق" .تناول
املعنيون في هذا الكتاب واقع املناهج
التربوية في لبنان ،وتوافقت وجهات
الـنـظــر وامل ــداخ ــات عـلــى وج ــود أزم ــة
عــامــة تـطــال املـنـهــاج ،فـهــو يـعــانــي من
انكفاء مضامينه وعــدم قدرتها على
مجاراة معطيات العصر ،وابتعاده عن
محاكاة هموم املتعلمني ومجاراتهم
فــي حياتهم املعيشة ،وتـ ّ
ـوســع الهوة
بــن محتويات الـكـتــاب وموضوعاته
واأله ــداف العامة والخاصة التي من
املـفـتــرض أن تـكــون امل ــادة املعرفية قد
فـ ّـص ـلــت ع ـلــى م ـقــاس ـهــا ،ف ـج ــاءت هــذه
ّ
املـ ــادة مـســطـحــة أح ـيــانــا ،ومـخـتـصــرة
أحـيــانــا أخ ــرى ،ومفككة فــي عرضها،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى أخـ ـط ــاء ف ــي املـفــاهـيــم
وان ـ ـع ـ ــدام الـ ـت ــراب ــط وافـ ـتـ ـق ــاره ــا إل ــى
التسلسل املنهجي.
هناك أزمــة على مستوى آخــر تطاول
معلمي املــادة ،الذين تتفاوت قدراتهم
بسبب افتقارهم لإلعداد الكافي .ففترة
اإلعداد في كلية التربية ال تتعدى العام
الدراسي الواحد ،في حني كانت كلية
الـتــربـيــة تـخـضــع األس ــات ــذة املتمرنني
ف ـي ـهــا ل ـخ ـمــس سـ ـن ــوات م ــن ال ـتــدريــب
م ــن خـ ــال ت ــدري ــس مـ ـق ــررات تــربــويــة
إلــى جانب مــادة اإلختصاص ،قبل أن
يـنــالــوا ش ـهــادة ال ـك ـفــاءة فــي التعليم،
باعتبارها أساسا موحدا للدخول إلى
وظيفة أستاذ تعليم ثانوي ،بحيث ال
يدخل إلى هذا التعليم إال حملة هذه
الـشـهــادة ومــا ف ــوق .لكن ظـهــرت بدعة
التعاقد الوظيفي الــذي يطيح بعامل

الكفاءة وباملعايير التربوية الرصينة،
م ـ ــا انـ ـعـ ـك ــس سـ ـلـ ـب ــا عـ ـل ــى ت ـخ ـف ـيــض
مـسـتــوى الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي الــرسـمــي.
واألزمـ ـ ـ ــة ت ـطــال ـع ـنــا أيـ ـض ــا ف ــي امل ـق ــرر
والـكـتــاب املــدرســي ،فمن هــو املـســؤول
ع ــن تـهـمـيــش ال ـك ـتــاب الــرس ـمــي؟ ومــن
يراقب ظاهرة ّ
تسيب "الكورات" البديلة
وتفريخها من دون حسيب أو رقيب؟
وهــل هــي تخضع ملعايير تؤهلها أن
ّ
تدرس في مؤسسة تربوية؟ وبالتالي
هــل يتلقى املـتـعـلـمــون مــع ه ــذا الـعــدد
الـ ــذي ال يـحـصــى م ــن ال ـك ـتــب الـبــديـلــة
ج ـ ــودة الـتـعـلـيــم ن ـف ـس ـهــا ،وال ـك ـفــايــات
ذاتها املتوخاة من املادة؟ وهناك أزمة
تقييم وأزمة تنقيط وووو...

عجز في تعيين مكامن الخلل
هذه األزمة التي ّ
تفرخ هنا وهناك في
ج ــوان ــب ال ـن ـظــام الـتـعـلـيـمــي الــرسـمــي،
ليست لصيقة حصرا بمادة الفلسفة،
ب ــل تـنـسـحــب عـلــى املـ ــواد األخـ ــرى في
اإلجـتـمــاع والـتــربـيــة وال ـتــاريــخ .ولكن
مــن املـســؤول عــن هــذا الخلل البنيوي
ف ــي ن ـظ ــام الـتـعـلـيــم ال ــرس ـم ــي؟ اب ـت ــداء
بالسياسات التربوية ولـيــس انتهاء
بـتـجـهـيــز ال ـب ـن ــاء امل ــدرس ــي وم ـش ــروع
الخريطة املدرسية والتعاقد الوظيفي
وتـصـفـيــة ال ـح ـقــوق املـكـتـسـبــة للمعلم
وتـ ــردي امل ــوازن ــة ال ـتــربــويــة وغـيــرهــا؟
واألكـثــر خـطــورة هــو تصفية املــدرســة
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة واإلجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاز عـ ـل ــى دوره ـ ـ ــا
ال ــوط ـن ــي ال ـج ــام ــع ال ـع ــاب ــر ل ـل ـطــوائــف
ال ــدي ـن ـي ــة والـ ـطـ ـبـ ـق ــات اإلج ـت ـم ــاع ـي ــة؟
إنطالقا من أشكال األزمة العامة هذه،
فإن أي إجــراء ّ
يدعي أنه إصالحي وال

يـطــاول عمق هــذه املشكالت ويالمس
قاع الواقع املتردي للتعليم في لبنان،
إم ــا يـبـقــى شكليا صــوريــا منقوصا
غـ ـي ــر م ـس ـت ـن ــد إل ـ ــى م ـع ــاي ـي ــر ع ـل ـم ـيــة
أكاديمية بيداغوجية واضـحــة ،وإمــا
ّ
يدل إلى عجز في تعيني مكامن الخلل
ومواطن الضعف في البناء التكويني
لـهــذا النظام التعليمي ،بالتالي عدم
إمكان وضع تصور بديل ضمن رؤية
متكاملة شاملة تطاول أركان وجوانب
التربية والتعليم فــي جميع مراحله،
ابتداء من الروضة وانتهاء بالجامعة
اللبنانية.

الهدف من مادة
الفلسفة بناء متعلم يسأل
ويتساءل ويقتحم ويتجرأ
الفلسفة ترفا فكريا في مناخ يسوده
التمييع املفاهيمي ،ونضيع فيه وسط
ازدواجية القيم ،ونفجع يوميا بتفشي
ظــاهــرة الـبـغــاء الـعـقـلــي حـيــث انـتـهــاك
املفاهيم واإلع ـت ــداء على حــرمــة ثبات
الـقـيــم األخــاق ـيــة ،الـتــي بــاتــت مشرعة

للتناقضات في فهمها وانعكاس ذلك
في السلوكات البشرية.
ف ــي ح ــن يـسـعــى ال ـغ ــرب إل ــى تــوسـيــع
ن ـط ــاق ن ـشــر اإلن ـش ـغ ــال الـفـلـسـفــي في
ال ـف ـض ــاء ال ـع ـمــومــي م ــن خـ ــال إن ـشــاء
مقاه لتداول املسائل الفلسفية ،وتعمل
فرنسا مثال على تأصيل مادة الفلسفة
ف ــي مـنــاهـجـهــا م ــن خ ــال ال ـب ـحــث عن
ابتكار طرق تعليمها للصغار ،ننحو
نحن في العالم العربي إلى طرد هذه
املــادة من مناهجنا ،تمهيدا لإلجهاز
عليها فــي فكرنا وتراثنا وحاضرنا،

كأنها فائض معرفة
ه ـن ــاك وجـ ــه آخ ــرإلق ــال ــة ال ـف ـل ـس ـفــة من
مناهجنا ومن أذهاننا ،ورذلها كأنها
فائض معرفة ال يستجيب النتظارات
مجتمع تكتسحه التكنولوجيا .ملاذا
يــأفــل ال ــدور التفكري للفلسفة ونحن
بــأمــس ال ـحــاجــة إل ـيــه ف ــي عــالــم بــاتــت
تغزوه العصبيات و تضيق فيه اآلفاق
والفضاءات التي يلتقي فيها املختلف
واآلخـ ـ ـ ــر ،وي ـس ـي ـطــر ع ـل ـيــه الـتـهـمـيــش
واإلقصاء واإللغاء والتكفير ،وتنقصه
مـ ـق ــوالت م ـث ــل اإلع ـ ـتـ ــراف والـ ـح ــق فــي
اإلخـ ـت ــاف وقـ ـب ــول اآلخ ـ ــر واإلن ـف ـت ــاح
ع ـل ـيــه؟ ع ــال ــم ض ــاق ذرعـ ــا بـمـســاحــات
تـتـســع لـتـضــم املـخـتـلـفــن واملـتـنــوعــن
واملتعددين فــي رحابها ،وانتفى فيه
وجود الواحات التي يمكن أن يتبرعم
ف ــي كـنـفـهــا خ ـط ــاب ال ـع ـقــل وال ـت ـع ـقــل،
بعيدا عن التحجر والتبجح بامتالك
حـصــريــة ال ـحــق فــي ال ـق ــول ،وإطــاقـيــة
صــوابــه وتكفير خطاب الغير .ليست

يا أساتذة الفلسفة تحركوا
دعا التيار النقابي املستقل أساتذة الفلسفة إلى االحتجاج على تقليص
املــادة إلى النصف في االمتحانات الرسمية ،كي ال يصبح إجـ ً
ـراء مكرسًا
كتقليد فــي الـسـنــوات املقبلة .وس ــأل الـتـيــار« :مــا هــي املعاييراألكاديمية
واملنهجية واألصـ ــول الــدسـتــوريــة الـتــي اسـتـنــد إلـيـهــا عـنــدمــا اتـخــذ ق ــرارًا
بمسخ مادة ّ
أقرتها املراسيم الجمهورية؟ كيف يمكن إلغاء مبحث يعالج
إشكالية العالقة بني العلم وانعكاساته التكنولوجية السلبية ودور الفلسفة
ُ
النقدي في تصويب وظيفة العلم؟ وكيف تزاح مواضيع سياسية تالمس
ً
تعقيدا للطالب ،بينما يبقى درس املنهج
واقــع املتعلم ،بحجة أنها تسبب
الرياضي الذي ال يمت بصلة إلى حياته؟"
ورأى التيار أن أزمــة املنهاج فــي الفلسفة هــي جــزء مــن أزمــة عامة تطال
ً
ً
ومرورا بإعداد
ابتداء باملقرر الدراسي والكتاب املدرسي
النظام التعليمي،
املعلم وليس انتهاء بالبناء املدرسي ،ومن وجوهه الخطيرة ضرب الحقوق
املكتسبة للمعلمني والتمادي في تهميشهم.

