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 !اإلنهيار زمن في التربوي إلصالحا

 بسمة فاعور و محمد فاعور
 الحكومية المؤسسات فشل وفاقم. الرشيدة والحوكمة الشفافية عنها وتغيب الفساد ينخرها فاشلة دولة اللبنانيين من وكثر الغربيين الباحثين نظر في لبنان أصبح
 نجم وما الكارثة إدارة عن الدولة عجز ويكشف والمجتمع، االقتصاد ظهر ليقصم بيروت مرفأ زلزال جاء ثم ،19-كوفيد جائحة أعقبته متسارع اقتصادي إنهيار
 تربوي؟ إصالح عن الحديث يمكن هل جدًا، القاتم الوضع هذا ظل في. التربوية المؤسسات توفر لم بشرية وخسارة اقتصادي دمار من عنها

! ومرئية؟ مكتوبة اعالمية تقارير بّينت كما الفساد انواع شّتى حولها حامت وقد باإلصالح والتعليم التربية وزارة تقوم ان يمكن كيف. الفساد نقيض اإلصالح
 !لإلصالح؟ طلباً  إليها اللجوء المفيد من فهل. والفني المالي الدعم على القادرة الدول جانب من دولية وال شعبية بثقة ال تحظى ال وهي
 المتحدة األمم أجندة تتضمن كما. 2021-2014 لألعوام لألونيسكو التعليم استراتيجية أولويات من وهو التعليم جودة تحسين التربوي اإلصالح أهداف أهم من

 المعلمين، ومؤهالت ووضع والتقييم، التدريس وأساليب المواطنة، ومهارات الطالب، أداء مؤشرات تعكسها التي التعليم جودة 2030 للسنة المستدامة للتنمية
 خالل العالمية االختبارات في والقراءة والعلوم الرياضيات في العالمي المعدل دون كان فقد اللبنانيين، التالمذة أداء مؤشر إلى بالنسبة. والمساءلة والحوكمة
 إلى باستمرار والساعين المواقف، من واسعة مجموعة مع التعامل في الخاّلقين المؤهلين المعلمين بوجود بقّوة، التعليم في الجودة طوترتب. األخيرة العشر السنوات
 الوزارة مستوى على الكفوءة القيادية واإلدارة الرشيد الحكم على يعتمد الجيد التعليم أن في شك ال. التدريس وأساليب واالجتماعية الفنية ومهاراتهم معارفهم تحسين
 .المحلية المدرسة مستوى وعلى
". فوق من التغيير"و" تحت من التغيير" بين يزاوج بذلك وهو ،whole system بأكمله التربوي النظام إصالح إلى البارز، التربوي الباحث فولن، مايكل يدعو

 الى الخارج ومن ،inside-out المدرسة محيط إشراك ،(المدرسة إلى المستند التطوير أي) inside المدرسة داخل من: مستويات ثالثة المقاربة هذه تتضمن
 professional تعلمية مجتمعات تنشأ بحيث واإلدارة المعلمون هم الرئيسون الالعبون المدرسة، داخل اإلصالح في. outside-in( فوق من التغيير) الداخل

learning communities تعّلمية مخرجات الى يؤدي ما المعلمين، وتمكين هادف تقويم مميز، تعليم على تقوم موّحدة هوية وتُبنى والرؤية الهدف فيها يحدَّد 
 داخل من التربوي اإلصالح تطبيق على جيد مثل العربية الدول من وعدد لبنان في ُنفِّذ الذي" تمام" مشروع النموذج؟ هذا يتحقق ان الممكن من هل. أفضل

 .المدرسة
 والجمعيات والشركات والمؤسسات األهل يشارك عندما. التعلم تطوير في لتشركه المحلي محيطها إلى المدرسة تذهب المدرسة، محيط يشرك الذي اإلصالح في

 السياسات مع منسجم شفاف محاسبة نظام إطار في المجهر تحت األفرقاء كل يكون هنا. الطالب تعلم مخرجات تتحسن المدرسة، محيط في العاملة األهلية
 .والتقويم العامة المساءلة لجهة سيما وال الحكومية التربوية
 بناء الالمركزية، تتناول سياسات خالل من المدارس داخل التعلم تطوير في الحكومة تأثير في يتمثل -الداخل الى الخارج من -لإلصالح الثالث المستوى
 كهذا؟ نموذج من التربية وزارة أين. والتشبيك اإلبداعية، المبادرات دعم العامة، المساءلة المحلية، الذاتية القدرات

 المستند اإلصالح لكن. التربية وزارة إلى المستند لإلصالح الثالث المستوى اعتماد اليوم متاحا ليس بسرعة، تتفشى وجائحة شامل وانهيار فاشلة دولة ظل في
بداعاً  قدرة المرفأ كارثة مع تعاطيه في المدني المجتمع أثبت لقد. للتحقق قابل المحلي، المجتمع وبإشراك المدرسة داخل من أي والثاني، األول المستويين إلى  وا 

 بمفردها يمكنها وال محدودة المحلي المجتمع وقدرات للمدارس الذاتية اإلمكانات إن. جّدي تربوي إصالح في للبدء عليهما البناء يمكن والفخر، بالثناء جديرين
 إن. الرشيدة والحوكمة والشفافية بالصدقية تتمتع التي للمؤسسات متوفر ومغتربين ودولية إقليمية هيئات من الخارجي الدعم لكن المنهار، التربوي الواقع إنقاذ
 تربويين من للمعنيين ينبغي. والجائحة اإلنهيار زمن في حكومية ومبادرات قرارات ينتظرا أن ينبغي ال فيها التعليم جودة وضمان المتضررة المدارس إعمار إعادة
 قابلة طوارئ خطة وضع ُبغية بينهم ما في والتنسيق صفوفهم لتنظيم فورا التحرك ومحافظة وقرية مديني حي كل في األهلية الجمعيات وناشطي أعمال ورجال
 .الدعم لتقديم المانحة الجهات مع التواصل ثم للتنفيذ،

 
 .بيروت هايكازيان، جامعة والسلوكية، االجتماعية العلوم قسم ورئيسة تربية أستاذة سابقا عملت تربوية مستشارة 
 .بيروت في األميركية الجامعة اإلقليمية، الخارجية للبرامج الجامعة رئيس نائب ووكيل اجتماع أستاذ سابقا عمل تربوي مستشار 
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