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 اآلن؟ للبنان حاجة هو هل: التربوي إلصالحا

  فريحه نمر
 األساس هي التربية بأن يؤمنون كانوا لو لكن،. كثيرين نظر في ثانوية تربوي موضوع عن الكتابة تصبح بالبلد، تعصف التي الرؤوس المتعددة األزمة ظل في

 من يتهّربون" مواطنين" ال مسؤولين، مواطنين بناء في األساسي العامل فهي. اآلن هو إصالحها لتناول المناسب التوقيت أن لوجدوا الوطن، عليه يبنى الذي
 كان لما وسليمة، واضحة ومساءلة وسياسة واستراتيجية فلسفة إلى تستند تربية لدينا كانت ولو. والزعامات للمذاهب وليس للوطن، والؤهم مواطنون. المسؤولية

 أتباعا   وليسوا المسؤولية، تحمل في وشجاعة وطني، حّس  ذوو أناس   الصحيحة التربية مخرجات ألن الشعب، هذا أكثرية بدعم تحظى زالت ما فاسدة سلطة لدينا
 ويرّسخ المواطنة، قيم أفراده في ويغرس الناشئ، الجيل هوية يوّضح جذري تربوي إلصالح المّلحة للحاجة مبّرر خير الحالية السياسية السلطة ووجود. وأزالما  
 .االنسان قيمة لديهم

 يبنى الذي األساس ليست لكنها االقتصاد، وتطوير المهارات اكتساب في والمجتمع الفرد تساعد فهي والتكنولوجيا، والعلوم كالرياضيات دراسية مواد أتناول لن
 عملنا، وخطة طريقنا بواسطتها نوّضح واستراتيجية إليها، نستند فلسفة إلى بحاجة نحن لذلك. جيلنا انسان عن مختلف انسان لبناء بحاجة نحن. الوطن عليه

 التربوي، البناء أعمدة تعتبر التي األربعة العناصر هذه تترجم مناهج وضع إلى ننتقل ذلك وبعد. خطأ يرتكب من ومحاسبة نتبناها، وطني توجه ذات وسياسة
 .والمسؤول المنتج المواطن -التلميذ شخصية تشكيل في لتساعدنا

. آخر مكان في التربية وأهل مكان في البلد. مجتمعنا مشكالت يحاكي وال نعيشه، الذي الصعب الوضع مع ينسجم ال عندنا التربوي الحقل في يحصل ما
 ووطن؟ جيل مصير في بالتفكير للبدء التنفيع وعمليات السياسية المماحكات عن قليال   ولو للتوقف الوقت يحن ألم. الحالية المرحلة سمة القرار وضياع والتخبط

 أي المتصاص وهمية ادعاءات هو عقدين ومنذ الحالية المرحلة يطبع ما إن والضيقة؟ الشخصية مصالحنا قبل طالبنا مصلحة وضع على بعد نعَتد لم أننا أو
 تماما ، ذلك عكس الواقع لكن الدولي، الصعيد على طالبنا يحققها نوعية إنجازات هناك بأن الكذب إلى المسؤولون لجأ فقد. األهالي من يأتي قد اعتراض
 يستمر هذا ومع. العالم دول باقي طالب مع مقارنة   الوسط المعدل دون العام معّدلهم أن حيث العالمية االختبارات في المتواضعة نتائجهم هو واإلثبات

. إنجازات يوجد وال إنجازات، عن كثيرا   أخبرونا لقد: المشكلة بداية تظهر هنا من! وكذب؟ تربية. صحيحة غير ارأخب وتركيب بالتمويه التربويون المسؤولون
 الشأن إدارة يتولى من أخالقيات تصحيح على أيضا   تعمل شاملة إصالح عملية إلى بحاجة نحن! خجل دون ومن األكاديمية، للثقافة ربيب إلى الكذب حّولوا

 .المدرسية والكتب والمناهج المعلمين نتناول أن قبل والمدارس الجامعات في التربوي
 وتصبح واقتصادية، واجتماعية وسياسية ووطنية أخالقية مبادئ وتتضمن البلد، هذا في بالتربية إيمان فعل بمثابة تكون واضحة تربوية فلسفة إلى بحاجة نحن

 على أطلع أو مع، أتعاطَ  لم. وأهل وطالب ومعلمين جامعات ومسؤولي عامين ومديرين وزير من التربوي الحقل في يعمل من كل ترشد التي البوصلة الوقت مع
 عندما 2000 عام حتى تربوية استراتيجية لدينا يكن لم كذلك"! الحرف العالم عّلم" الذي لبنان باستثناء تربوية، فلسفة لديهم ووجدت إال دولة أي في تربوي نظام
: بعنوان عاما   عشر لخمسة الستراتيجية تصورا   نضع أن استطعنا بيضون يوسف محمد الوزير من وبدعم الدولي، البنك من وبطلب التربوي، للمركز رئيسا   كنت

 أو بمضمونها، عمل لكان فعل لو ألنه التربويين المسؤولين من أحد يقرأها لم(. صفحة 111" )2015 للعام لبنان في والتعليم للتربية االستراتيجية التوجهات"
" التنمية أجل من التعليم جودة" بعنوان منيمنة حسن السابق التربية وزير بإشراف تربوية الستراتيجية عام إطار وضع تمّ  2010 عام وفي. تعديلها على عمل
 تشابك ومع بمضمونها؟ ُيعمل ولن تُقرأ لن كانت إذا االستراتيجيات توضع لَمن! غرابة؟ األمر في أليس. فيها ورد بما مسؤول أو بعده وزير أيّ  يعمل لم التي

 بناء عن المسؤولون كان إذا الطريق بهذه يسير أن للبنان كيف التنمية، ألجل ومجتمعه اقتصاده ليطّور بلد كل اندفاع ومع ومواضيعه، العصر هذا قضايا
 لشيء مكرسا   كان وقتهم أن أو التربوية؟ باألمور واالهتمام لالطالع وقت لديهم هل: أتساءل أن علي   كان ربما!! تربوية باستراتيجية يكترثون ال البشرية موارده

 !القاتل؟ اإلنفجار فحصل الوظيفية، بواجباتهم بالقيام االجتماعية انشغاالتهم لهم تسمح لم الذين المرفأ عن المسؤولين كوقت آخر
 

 بالرغم". التربوية السياسة" وهو أال -به ومعموال   موجودا   شيئا   هناك أن يثبت إصالح تعبير استخدام إلن- واضح وجود إلى يحتاج الذي الثالث التربوي الموضوع
 السياسة أصبحت لذلك. والتزامها بلورتها تتمّ  لم المّر، جورج الدكتور أيام التربوي المركز وضعها التي" التربوي النهوض خطة" في مبادئها بعض ورود من

 وزير أوقف عندما حصل كما والسياسية الشخصية مصالحه يناسب الذي أو يريد، الذي االتجاه في التربية يأخذ حيث الشخصية الوزير سياسة عندنا التربوية
 الوصاية من جدا   المقّرب الوزير أغاظ ما وهذا وسيادته، لبنان استقالل على ركز الكتاب ألن لبنان، تالمذة لكل الموّحد التاريخ كتاب توزيع 2001 عام التربية

 االستخفاف إنه. الحرب بعد ما جيل لدى جماعية ذاكرة ببناء يتصل ما وكل الطائف، اتفاق في ورد ما تعارض التي فعلته على يسائله لم أحدا   لكن. السورية
 .الوطنية بالمقدسات حتى التربوي الحقل في شيء بكل

 
 لكل الضخمة الموازنة توازي االنتاجية كانت إذا ما لمعرفة المحاسبة تمت فهل. لها تتبع التي والمؤسسات الوزارة إنجازات حول المساءلة هو الرابع الموضوع

 قاموا كبار موظفين مساءلة تتم لم كذلك خاللها؟ من التربية قطاع جناها التي والنتائج صرفها، وطريقة هبات، أو قروضا   أكانت األموال تبّخر تتبع تمّ  هل منها؟
 مدرسية كتب بتلف 2003-2002 عام في التربوي المركز في المسؤولون قام المثل، سبيل على. التربوي للقطاع وخسارة بأذية تسّببت ومالية إدارية بتجاوزات

 تغيير مع السابقة الطبعة ذاتها كانت الجديدة الطبعة لكن. جديدة طبعة تقديم بحجة العامة الخزينة حساب على ليرة ومليار مليون سبعمئة بين راوحت بقيمة



 وتمّ  ذاتها، المؤسسة في مالية معاملة 123 تزوير تمّ  كما. المال هدر عن أحد مساءلة تتمّ  ولم. الطبعتين عن الكتب لمعظم نسخ اآلن حتى لدي   الغالف،
 .المرتكبين محاسبة وعدم الملف، تجميد

 
 باتت التي التربوية المشكالت جذور ليتلّمس اللبناني للمواطن الوقائع هذه تقديم أردت الحقا ، الفنية الناحية من التربوي اإلصالح تفاصيل بعض في الدخول قبل

 من له سيئة نماذج بتقديم الناشئ الجيل لدى والالمسؤولية والمحسوبية الفوضى روح تزرع ألنها الوطن مستقبل على سلبا   تؤثر والتي المشهد، على طاغية
 .الحقل هذا في القرار أصحاب

 
 .الراهن وضعه في التربوي النظام منها يعاني مشاكل أو مشكلة معالجة باإلصالح المقصود - 1
 
 .واإلنماء بحوثلل التربوي للمركز األسبق الرئيس 


