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استطالع
أزمة التعليم في لبنان ال تحتاج إلى تشخيص بقدر ما األمر يتعلق بغياب رؤية
واضحة لدى صناع القرار التربوي .يتوافق الكثير من التربويين على أن إصالح
التعليم ال يحتاج إلى كلفة مالية إضافية ،بل إلى استخدام أمثل للموارد المتاحة،
سواء في الموازنة العامة أو عبر المشاريع التي تمولها الجهات المانحة .السياسة
التربوية هي المظلة التي يندرج في إطارها كل الحكي اآلخر عن إصالح التعليم
والتسرب وإعداد المعلمين ومعايير توظيفهم وتعليم
والمناهج واالمتحانات
ّ
الفئات المهمشة من الفقراء اللبنانيين والالجئين وذوي االحتياجات الخاصة.
سؤاال محددًا على عدد من التربويين :ما هي
انطالقًا من ذلك ،طرحت «األخبار» ً
أخطر قضية تقترحون أن تكون لها األولوية في سياسة الدولة التعليمية؟ وقد
جاءت األجوبة كاآلتي

سوزان بو رجيلي

باحثة وأستاذة في الجامعة اللبنانية
أعتقد أن اإلصالح التربوي يأتي في رأس
سلم األولويات ،فنناقش ماذا حل بالتعليم
في السنوات العشر األخيرة ونطرح األسئلة
برسم صانعي القرار من مثل ماذا تريد
الدولة اللبنانية من التعليم الرسمي تحديدًا
في السنوات العشر املقبلة؟ هل ستقيم
شراكة بني القطاع الرسمي والخاص؟ هل
ستلزم التعليم الرسمي للمؤسسات الخاصة
على خلفية أن تالمذة التعليم الرسمي ال
يتجاوزون % 30؟ ال أتكلم هنا عن الفساد
ألنني أرى ّأن هناك بعض النوايا الطيبة ،لكن
الجهود مبعثرة رغم األموال الكثيرة التي
ً
تصرف يمينًا وشماال .ليس هناك استمرارية
في املشاريع التي تمولها املنظمات الدولية
لدعم التعليم الرسمي .في كل مرة يبدأ العمل
من الصفر .بقلب هذا القطاع هناك مبادرات
ناجحة لكن ليس هناك تواصل بني أبنائه.

قضايا التعليم:
أموال كثيرة بال رؤية واضحة
منير أبو عسلي

محمود ناتوت

الرئيس السابق للمركز التربوي للبحوث واإلنماء
إعادة العمل بطرائق التعليم التي وضعناها في عام 1998
حيث تسقط السلطة األحادية املوجهة من املعلم للتلميذ،
ويكون املتعلم هو مركز التعلم ،واملطلوب أن نبني إنسانًا
يفكر ،ال يتقبل األشياء كما هي بل يعرف كيف يقول ال
ويبحث عن املعلومة في مواقع االنترنت ويأتي بالحجة
التي تثبت صحة ما يقول ،ويتشاركها مع رفاقه ويقبلهم
ويحترم آراءهم .وهناك قضية أخرى غير منفصلة
عن األولى وهي االنتقال إلى التقويم التكويني بحيث ال
يقتصر التقويم على االمتحانات الفصلية والنهائية بل هو
عملية مستمرة تحدث في كل وقت وفي كل ساعة لقياس
إنتاج التالمذة من جميع الزوايا ( 360درجة) ،أي كيف
يدرسون وكيف يفكرون وكيف يتفاعلون مع رفاقهم في
الصف ومع أهاليهم في املنزل وكيف يربطون ويحللون
ويستنتجون ويأخذون القرار .القضيتان متالزمتان:
تعليم ناشط وتقويم ناشط ومستمر.

أستاذ محاضر في كلية التربية
في الجامعة اللبنانية األميركية
ما من نظام تربوي يتخطى املعلمني ،فاملعلم
هو السقف ألي تطور تربوي وبالتالي املطلوب
تحسني وضعه االجتماعي واملادي وتدريبه
في آن .املعركة األولى في صناعة معلم ّ
جيد
هي استقطاب كليات التربية في الجامعات
لنخبة من طالب يتمتعون بصفة أساسية هي
حب التعلم املستمر ،وأن ال تكون هذه الكليات
خيارًا أخيرًا يلجأ إليه الطالب ،على قاعدة أن
التعليم «مهنة النساء» أو «مهنة من ال مهنة
له» ،فيما يجب أن تكون هي «مهنة كل املهن».
وال يجب أن ننسى أن النظم االقتصادية هي
التي تفرض السياسات التربوية ،فإذا كان
اتجاه الدولة هو نحو الخصخصة فسينعكس
ذلك على التعليم الرسمي حتمًا.

تكريم

بهية بعلبكي :الوطن هو أال يحدث ذلك كله

(مروان طحطح)

ال ت ـ ـم ـ ـلـ ــك ب ـ ـه ـ ـيـ ــة بـ ـعـ ـلـ ـبـ ـك ــي ط ـ ــرف
ال ـيــأس .ابـنــة الـ ــ 64عــامــا ت ـ ّ
ـردد دائـمــا:
«م ـح ـكــومــون ب ــاألم ــل» .األسـ ـت ــاذة في
التعليم الثانوي الرسمي والنقابية
على مــدى 37عامًا عايشت النكسات
كما االنتصارات ،وفــي كل مــرة كانت
ت ـ ـقـ ــول« :م ـ ــا يـ ـح ــدث ال ـ ـيـ ــوم ال يـمـكــن
أن ي ـك ــون ن ـهــايــة الـ ـت ــاري ــخ» .فنكسة
ح ــزي ــران  1967واس ـت ـق ــال ــة الــرئ ـيــس
جمال عبد الناصر ّ
كونت لدى تلميذة
املـقــاصــد بــدايــة وع ــي وطـنــي وقــومــي
عربي ورفض للواقع الذي كان يبدو
ً
مـسـتـحـيــا ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت .يــومـهــا،
ش ــارك ــت ت ـل ـم ـيــذة ال ـبــري ـف ـيــه ف ــي أول
تظاهرة رفضًا الستقالة عبد الناصر،
وأس ـس ــت م ــع زم ــائ ـه ــا ات ـح ــاد طلبة
املقاصد ،فكانت بداية انخراطها في
العمل الـطــابــي والــوطـنــي .لــم تحمل
ّ
ب ـع ـل ـب ـكــي ي ــوم ــا ب ـط ــاق ــة ح ــزبـ ـي ــة ،إل
أنها بنت أحالمًا كبيرة على األفكار
العروبية الناصرية.
فــي ع ــام  ،1977دخ ـلــت كـلـيــة التربية

فــي الـجــامـعــة اللبنانية حـيــث حــازت
إج ـ ــازة تـعـلـيـمـيــة ف ــي ال ـل ـغــة الـعــربـيــة
وآدابـهــا وماجستير في تعليم اللغة
العربية .وكانت الطالبة املتفوقة قد
فـ ــازت بـمـنـحــة دكـ ـت ــوراه إل ــى جــامـعــة
ك ـم ـب ــري ــدج ،ل ـك ـن ـهــا اعـ ـت ــذرت حـيـنـهــا
عــن قـبــولـهــا ألس ـبــاب عــائـلـيــة .تـقــول:
«عشقت اللغة العربية منذ صغري،
ووق ـ ـعـ ــت فـ ــي الـ ـح ــب م ـن ــذ أول صــف
تعليم حيث حــاولــت أن أنـقــل شغفي
إل ــى ت ــام ــذت ــي» .تـتــذكــر هـنــا م ــا قــالــه
لها أحــدهــم «نحنا التالميذ منطلع
م ـ ــن ص ـ ــف لـ ـص ــف وانـ ـ ـت ـ ــو امل ـع ـل ـم ــن
بـتـضـلــوا بـنـفــس ال ـص ــف» .فــأجــابـتــه:
«حتى لــو ّ
درسـنــا الصف نفسه ،فكل
سنة نعطيه بطريقة مختلفة وإذا لم
نتجدد سنصدأ حتمًا».
لـ ــم ي ـك ــن مـ ـ ــرور ب ـع ـل ـب ـكــي ع ـل ــى كـلـيــة
ال ـت ــرب ـي ــة عـ ــاب ـ ـرًا ،ف ـق ــد ان ـخ ــرط ــت فــي
ك ــل الـ ـح ــراك ال ـط ــاب ــي ال ــدائ ــر ه ـنــاك.
ت ـس ـت ـع ـيــد ب ـش ـغــف ذكـ ــريـ ــات ل ـه ــا فــي
«معمل الثوار ومصنع الشعراء» ،أو

هكذا تسمي الكلية التي «تحولت إلى
منتدى مفتوح للعصف الذهني بني
جميع مـكــونــات املجتمع اللبناني».
ي ــأخ ــذه ــا ال ـح ـنــن إلـ ــى أول ت ـظــاهــرة
ّ
الكليات
شاركت فيها للمطالبة بفتح
التطبيقية فــي الـجــامـعــة اللبنانية.
يــوم ـهــا ،أك ـلــت نـصـيـبـهــا م ــن الـضــرب
بكعب ال ـب ــارودة وثـمــانــي غ ــرزات ّفي
ال ــرأس .لكن يعزيها أن الحلم تحقق
وافتتحت الكليات.
لــم تكد الـحــرب األهـلـيــة تـنــدلــع ،حتى
تـطــوعــت ف ــي اإلدارة وال ـت ــدري ــس في
املـ ــدارس وال ـثــانــويــات ال ـتــي فتحتها
ال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـبـيــة آنـ ـ ــذاك ع ـلــى مــدى
عامني.
ل ـت ـجــربــة بـعـلـبـكــي ال ـن ـقــاب ـيــة حـكــايــة
أخ ــرى ،فقد انتخبت مندوبة لرابطة
أس ــات ــذة الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي مـنــذ عــام
 1979وحـ ـت ــى ت ـق ــاع ــده ــا ف ــي ،2016
وفازت مرارًا بعضوية الهيئة اإلدارية
ل ـلــراب ـطــة ،وظ ـلــت لــوقــت طــويــل امل ــرأة
الـ ــوح ـ ـيـ ــدة الـ ـت ــي ت ـ ـشـ ــارك فـ ــي صـنــع

