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تعليم مأزوم

هنري العويط

علي خليفة *

المستشار التربوي في جامعة القديس يوسف
كلها قضايا هامة ،لكن ملف التالمذة السوريني طارئ
وال يتحمل تأجيل ومن ثم إعادة النظر باملناهج التربوية
وتوسيع املشاركة في هذا التطوير نظرًا إلى أنها قضية
وطنية عامة ،وذلك لقطع الطريق على كل القرارات
املتسرعة واملجتزأة من مثل تقصير أيام الدراسة
وتقليص املحتوى كما حصل في مادة الفلسفة وحذف
بعض املحاور التعليمية.

مهى شعيب

مديرة مركز الدراسات اللبنانية ومحاضرة في الجامعة اللبنانية األميركية
االهتمام بالفئات املهمشة من الفقراء اللبنانيني والالجئني.
ليس لألزمة السورية الطارئة ،وتدفق أعداد التالمذة الالجئني
إلى املدرسة الرسمية ،ناقة أو جمل في أزمة التعليم الرسمي،
ّ
سوى أنهما سبب إضافي لتفاقمها .فإحصاءات املركز
التربوي للبحوث واإلنماء تشير بوضوح إلى أن التراجع في
األعداد بدأ في عام  2003أي قبل األزمة بـ 9سنوات .والقضية
أيضًا ليست مسألة أموال بل رؤية لدعم تعليم هذه الفئات.
ليس صدفة أن يكون التحصيل التعليمي األدنى في صفوف
أبناء عكار والبقاع.

عدنان األمين

باحث تربوي ومؤسس الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية
أول شيء يخطر في بالي هو السياسة التربوية املبنية
على ضعف التشريع والقوانني وعدم تطويرها ،إضافة
إلى سوء استخدام القوانني املوجودة واالستنساب
بتطبيقها وإخضاع كل القرارات ملنطق القيادات
السياسية الخاص .هذا يؤدي إلى نتائج كارثية أهمها
أن املدارس لم تعد للتالمذة بل أماكن نفوذ للسياسيني
ليعينوا املعلمني ،تمامًا كما املستشفيات الحكومية هي
لألطباء واملمرضات وليست للمرضى .هذه السياسة
تنسحب على كل مكونات النظام التعليمي من مناهج
وامتحانات .إذا لم يصر إلى وضع سياسة جدية ،يصبح
كل الحكي اآلخر جانبيًا.

القرار النقابي .تصف بعلبكي رابطة
الثانويني بأكثر رابطة ديموقراطية
لجهة النقاش الداخلي بني مكوناتها
«حيث كان رأينا مسموعًا دائمًا ،وإن
ـي كثير
ك ــان ص ــوت ال ــرج ــال يـعـلــو فـ ً
م ــن األح ـ ـي ـ ــان» ،تـ ـق ــول م ـ ــازح ـ ــة .رغ ــم
ذلــك ،استطاعت بعلبكي أن تضغط
ب ــاتـ ـج ــاه ت ـم ـث ـيــل املـ ـ ـ ــرأة فـ ــي ال ـه ـي ـئــة
اإلداريــة والــذي وصل خالل وجودها
في الهيئة إلى  .% 33في االنتخابات
األخيرة ،تراجع التمثيل فقد انتخبت
امرأة واحدة هي مرتا دحدح من أصل
 18عضوًا.
عـمـلــت بـعـلـبـكــي م ــع ال ـل ـق ــاء الــوطـنــي
للقضاء على جميع أشـكــال التمييز
ض ــد املـ ــرأة حـيــث نـجـحــت ف ــي إنـجــاز
ال ـ ـقـ ــانـ ــون امل ـت ـع ـل ــق ب ـ ــاملـ ـ ـس ـ ــاواة بــن
امل ـ ــوظ ـ ــف واملـ ــوظ ـ ـفـ ــة ف ـ ــي ت ـق ــدي ـم ــات
وحق توريث
تعاونية موظفي الدولة ّ
الـتـعــويــض وال ــرات ــب ،وحـ ــق املــوظـفــة
في التعويض العائلي ،واملساواة في
التنزيل الضريبي وغيرها.

وفي أثناء توليها الشؤون التربوية
فـ ــي ال ــرابـ ـط ــة مل ـ ــدة  12عـ ــامـ ــا ،رف ـعــت
بعلبكي الصوت عاليًا لتكون الرابطة
م ـشــاركــة فــي صـنــع ال ـق ــرار ال ـتــربــوي،
«فـكــان رأي الرابطة ينتظر ويحترم،
وملـ ـ ــا كـ ـ ــان امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون ال يـ ــأخـ ــذون
ب ــرأي ـن ــا ك ـن ــا ن ـن ـشــر مــوق ـف ـنــا م ــن كــل
قضية تــربــويــة فــي اإلعـ ــام» .أشرفت

ّلم تحمل بعلبكي بطاقة حزبية،
إل أنها بنت أحالمًا على األفكار
العروبية الناصرية
على تحضير خمسة مؤتمرات حول
املناهج التعليمية والتقويم التربوي
وتعزيز املالك الرسمي واالمتحانات
الرسمية ،وساهمت في نشر خمسة
كتب عنها للرابطة .وقدمت دراســات
ف ــي نـ ـ ــدوات ف ــي مـنـظـمــة األون ـي ـس ـكــو
ب ـ ــاري ـ ــس وف ـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر م ــونـ ـت ــري ــال

لـلــدولـيــة للتربية ح ــول امل ـس ــاواة في
الـتـعـلـيــم .عـمـلــت بعلبكي مـنــذ 2004
مـ ّ
ـدرب ــة ف ــي إط ـ ــار مـ ـش ــروع ال ـتــدريــب
املستمر للمعلمني واملعلمات التابع
للمركز الـتــربــوي للبحوث واإلن ـمــاء.
وفـ ـ ــي ج ـع ـب ـت ـه ــا ،نـ ـح ــو  107دورات
ت ــدري ـب ـي ــة .ك ــذل ــك ال ـت ـح ـقــت بـمــديــريــة
اإلرشاد والتوجيه في عام .2012
لـ ــن ت ـت ـق ــاع ــد ب ـع ـل ـب ـكــي مـ ــن ال ـت ــرب ـي ــة
والـتـعـلـيــم ،فـهــي بـصــدد إع ــداد موقع
الـ ـكـ ـت ــرون ــي «ث ـ ـ ــري ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة»
ي ـت ـنــاول الـتـعـلـيــم وال ـت ــدري ــب ويـكــون
م ـن ـتــدى ل ـت ـب ــادل األفـ ـك ــار وال ـخ ـب ــرات
والـ ـتـ ـث ــاق ــف بـ ــن امل ـع ـل ـم ــن لـتـعـمـيــم
الفائدة.
أم ــا بالنسبة إل ــى املستقبل النقابي
لـ ـل ــرابـ ـط ــة ،ت ـ ـعـ ــود وتـ ـ ـ ـ ــردد جـمـلـتـهــا
«م ــا فــي شــي ب ـي ــدوم ،سـيـعــود ال ـقــرار
ال ـن ـقــابــي املـسـتـقــل إل ــى ال ــراب ـط ــة ولــن
نسمح بتحويلها إلــى اتحاد عمالي
ع ــام ث ــان» .ت ــردد مــع غـســان كنفاني:
«الوطن هو أال يحدث ذلك كله».

املسألة املطروحة :حلول لبنان في مراتب متدنية جدًا في اختبارات
برنامج التقويم الدولي ألداء املتعلمني  PISAلعام  .2015قبل محاولة
فهم األسباب الكامنة وراء هذا األداء السيئ للنظام التعليمي في لبنان،
ّ
فلنحسم في أمر :هل هذا االختبار يشكل حالة عارضة وغير ذات داللة،
وبالتالي ال تستدعي القلق إزاءهــا؟ أم أن ثمة ثباتًا في أداء املتعلمني
اللبنانيني الضعيف ،وبالتالي تعكس هذه االختبارات وغيرها واقع
ّ
املتردي اليوم في لبنان؟ إن جميع املعطيات تشير
التربية والتعليم
إلى أن التعليم في لبنان مــأزوم ،ويحتاج إلى تطوير شامل ،ونفضة
ّ
تهزه في الصميم ،وجــرأة في رؤيــة التطوير ،وإقــدام في التنفيذ بدل
الترقيعات التي يقوم بها أصحاب الـقــرار التربوي ورهنهم قضايا
التربية والتعليم العتبارات املحاصصة السياسية وتقديم الزبائنية
واملحسوبية في إدارة املشاريع التربوية وتنفيذها على دواعي الكفاية
ٌ
دراسات بالجملة بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
والفعالية.
ً
أو البنك الدولي أو الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية وغيرها ،تظهر مثال
ضعف مستوى املـعــارف واملـهــارات املدنية للتالمذة في لبنان وذلك
باملقارنة مع  28بلدًا ،حيث جــاء لبنان في طليعة البلدان ذات األداء
الضعيف فــي املحتوى املـعــرفــي ،مــا يعني أن تالمذتنا فــي امل ــدارس،
يـعــرفــون بشكل ضعيف املفاهيم املــدنـيــة وهــم بغاية الضعف على
ّ
األدائية ( .)2008وحصل لبنان على املرتبة
مستوى امتالك مهاراتها
الخامسة والعشرين بني اثنتني وأربعني دولة شاركت في امتحانات الـ
( )TIMSSالعاملية ( ،)2012/2011وكان أداء املتعلمني اللبنانيني دون
املعدل الوسطي .في الرياضيات :حصل لبنان على املركز الخامس
والـعـشــريــن ،بينما كــانــت فــي املــراتــب الـثــاث األول ــى بالتتابع :كوريا
الجنوبية ،وسنغافورة ،والصني الوطنية .وإسرائيل حلت سابعة .أما
ّ
فــي العلوم ،فحل لبنان فــي أحــد املــواقــع األخـيــرة تــاركــا وراءه دولتني
فقط ،بينما تقدمت عليه كل الدول العربية املشاركة باستثناء املغرب،
وحلت سوريا قبل لبنان بست مراتب .وقد أفرد رئيس املركز التربوي
ً
سابقًا د .نمر فريحه المتحانات الـ ( )TIMSSقراءة متأنية في النتائج
ومدلوالتها (يمكن مراجعة مقالته في النهار بتاريخ .)2013/3/18
ونتائج الـ  PISAاليوم ،كما نتائج الـ  PISAمنذ ثالث سنوات ،تصب
في نفس املنحى :تالمذتنا ال يمتلكون املهارات املطلوبة لزمانهم ،حيث
أنهم ال يحسنون استخدام األفكار واملفاهيم العلمية واستثمارها في
ّ
وضعيات التعلم ،وال هم مكتسبون مهارات املنطق والتحليل ،وفي
القراءة ،يقرأون وال يعرفون استرجاع عناصر النص الذي يقرأونه أو
ً
معطيات الرسم البياني الذي ينظرون إليه .فضال عن ذلك ،فالخلفية
االجتماعية تؤثر فــي الـفــرص املمنوحة للتالمذة اللبنانيني .وحتى
التالمذة الوافدين إلــى املــدارس اللبنانية التي استنفرت الستقبالهم
ولتأمني متطلبات التعليم في ظل النزوح ،فقد جاء األداء في املستوى
ّ
األدنى باملقارنة مع باقي الدول ،بالرغم من كل األموال املصروفة ...لكن
ملــاذا يحصل ذلــك؟ وأيــن مكمن الخلل؟ ربما أسئلة بسيطة ستكون
ّ
كفيلة فــي اإلض ــاءة على رداءة مخرجات نظامنا التعليمي ،وتدني
جودته مع الوقت ،وبؤس السياسات التربوية ّ
املتبعة وعدم ارتقائها
إلى مستوى التحديات املطلوبة واملسؤولية املعقودة على املشتغلني
بالتربية وأصـحــاب الـقــرار الـتــربــوي على حــد س ــواء :فــي أيــة مــدارس
ي ــدرس أب ـنــاؤنــا؟  %70منهم تهبهم الــدولــة بــالــدسـتــور إل ــى م ــدارس
الطوائف الدينية التي ال تزال عقلية القائمني عليها سجينة زمن آفل
ً
وعــاجــزة عــن ّ
التكيف مــع متطلبات العصر ،فضال عــن عــدم مالءمة
العديد من املهارات املطلوب تحصيلها في التربية الحديثة مع أنماط
في ّ
ٌ
مطلوب تحصينها في مدارس الطوائف الدينية .في
التدين والعيش
ّ
ّ
أية مناهج يتعلم أبناؤنا؟ مناهجنا رثة وتطويرها بطيء وغير مهني،
ً
فضال عــن أن تطوير هــذه املناهج ال يـنــدرج فــي إطــار خطة واضحة
املعالم ،مكتملة الرؤية ،بل هو غب الطلب يحدث ظرفيًا ووفقًا ألجندات
الجهات املانحة .أية كتب مدرسية يستعمل أبناؤنا؟ الكتب املدرسية
ّ
غارقة في الحشو وأحيانًا ممتلئة باملفاهيم الخاطئة .من يعلم أبناءنا؟
ّ
معلمون ّ
مجردون من حقوقهم ،والعديد منهم بال كفاءة للتعليم ،يتم
توظيفهم عن طريق املباريات في مجلس الخدمة املدنية ويفتقدون
لــإعــداد الـتــربــوي ال ـضــروري .مــن يـقــوم بــإرشــاد معلمينا وتحسني
كفاءاتهم وهدايتهم إلى طرائق التعلم الناشط وتحفيز مهارات التفكير
والتحليل واألداء؟ مرشدون ال يملكون شيئًا من كل ما سبق ،جاء
نقلهم إلى جهاز اإلرشــاد كترضية أو منفعة وطفقوا يقتلون الوقت
ً
ـا بشرعيته .من ّ
يقرر في قضايا التربية
في الجهاز املشكوك أصـ
والتعليم في لبنان؟ موظفون مترددون في دوائــر القرار ،بال مالمح
وال إرادة ،ال يملكون وضــوح الرؤية وال اكتمال النظرة إلى التطوير،
ومنتفعون معهم يستحوذون على املشاريع التربوية املختلفة التي
يتقاسمون ريعها امل ــادي مــع املحظيني واملـقـ ّـربــن ،دون أدنــى دراســة
جدية لألثر املرتجى وللمنفعة املتوخاة .ومع كل هذه النتائج ّ
املخيبة
والواقع املــزري الذي انقلب إليه نظامنا التعليمي ،يبقى وزير التربية
في لبنان ،على اختالف الحقب ،غير آبه بكل ذلك ،غير منشغل بأي
عمل تربوي ّ
جدي ومن خالل رؤية تربوية واضحة املعالم لتحسني
فعالية نظام التعليم.
* أستاذ في كلية التربية في الجامعة اللبنانية

