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 هل والّتجاهل: مشاكل القطاع الّتر�وّي ٳلى تفاقمبین الج

 *عو�جانندى  الّدكتورة

 ال �جوز التعا�ش مع مشاكل القطاع الّتر�وّي لتتفاقم وتتجّذر (الّصورة من موقع العر�ّي الجدید)

 

لمرتكزات لالمتواصل ار �نهاّلتي سّببها االالّتجاذ�ات  في لبنان �منأى عنالقطاع الّتر�وّي لم �كن 
 لىع اراجعً انعكس ذلك ت. والماّديّ  وال�شريّ  ا�فالس الّرؤ�ويّ و األساسّ�ة في بناء الّدولة واستدامتها، 

ارتفاع �لفة الّتعل�م  ا مترافًقا معر�و�� ت افالسً �و  ا�ودً ر و  اوض�اعً  اشرذمً وتا�قلّ�مّ�ة والعالمّ�ة، ، الّساحة الّتر�وّ�ة
الهروب  ، من دون إغفالجتماعيّ والجنوح اال لفاقد الّتعل�مّي والّتسّرب المدرسيّ تفاقم ا، و والّتهجیر القسريّ 
 ذلك. ي الجهل، وغیروتفشّ  �القدرات كِّ والشّ  واالنه�ار الّنفسيّ 
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 لماذا االهتمام �موضوع الّتر��ة؟
ّي سّ�ما االقتصادوال القطاعات جم�عها، و على مستوى الفرد والعائلة،  ا�بیرً  الذلك مردودً  ألنّ 

ّن إ، وعلى مستوى الحو�مة العاّمة والّشاملة، وعلى مستوى مستقبل األّمة. إذ  منها واالجتماعّي والّس�اسيّ 
لضّخه في جم�ع  أسمال ال�شريّ تطو�ر المنظومة الّتر�وّ�ة یثّبت البناء االجتماعّي القائم، و�عّزز الرّ 

تصاد المعرفة على المستوى المحّلي قطاعات ومحاور الّدولة، مّما �سهم �إدخال لبنان في عصر اق
 واإلقل�مّي والعالمّي.

سنعالج في هذا ال�حث مشاكل القطاع الّتر�وّي وانعكاساتها، على أن نستعرض في ال�حث المقبل 
 الحلول الممكنة.

  في المشاكل:ًال أوّ 

نان، ولكّن لتراجع المستوى الّتعل�مّي ما قبل الجامعّي في لب لم تكن أزمة �ورونا الّسبب الوحید
مشاكل بین الّتراكمّ�ة، منذ هذه التداع�ات �ورونا وضعت مشاكل القطاع الّتر�وّي تحت المجهر. تنقسم 

ظهرت مع الّنزوح الّسورّي  ) اّلتي٢٠٢٢-٢٠١١، و�ین األخیرة (٢٠١١العام  نها�ةوحّتى  ١٩٩٧مناهج 
 ٳلى أزمة �ورونا والّتعّلم من )، وصوًال ٢٠١٩( ا �الحراك الّشعبّي و�قفال المدارس)، مرورً ٢٠١١ٳلى لبنان (

ا ٳلى المشاكل االقتصادّ�ة واالجتماعّ�ة والمالّ�ة والّتر�وّ�ة والّس�اسّ�ة األخیرة. مشاكل )، وختامً ٢٠٢٠�عد (
 وتداع�ات ما زالت مستمّرة �معظمها حّتى الیوم.

مشاكل بنیوّ�ة وجوهرّ�ة، مشاكل نستط�ع تقس�م مشاكل القطاع الّتر�وّي سّتة محاور أساسّ�ة:  ،من هنا
على مستوى الحو�مة و�دارة الّتغییر، مشاكل في الّتمو�ل، مشاكل في ا�نتاجّ�ة الّتر�وّ�ة، مشاكل في 

ن األزمة الّسورّ�ة وتداع�اتها على القطاع مینام�كّ�ة والجودة الّتر�وّ�ة، ومشاكل ناتجة للدّ  نط�اع العامّ اال
 الّتر�وّي في لبنان.

 و�خاّصة ّلق المشاكل البنیوّ�ة والجوهرّ�ة ب�عض عناصر المنظومة الّتر�وّ�ة وآلّ�ة عملهاتع - ١
 :المرت�طة منها بـ

في ور�ط س�اسات األنظمة المختلفة  ،الّشامل لّتطو�راإلى الّسعي غ�اب غ�اب س�اسة الّدولة العاّمة و  .أ
 .�عضبالواحد �عضها داخل المجتمع 

على ال�حوث والّدراسات العلمّ�ة الّتر�وّ�ة، حیث من  المبنيّ ر�وّي المستدام، غ�اب الّرؤ�ة والّتخط�ط التّ  .ب
مواك�ة الّتطّور  خصوًصاالمفترض أن �عمل الّنظام الّتر�وّي المتجّدد على خدمة �قّ�ة األنظمة، 

 ینام�كّ�ة والمتجّددة.االجتماعّي وحاجات سوق العمل الدّ 
خدمات الّتر�وّ�ة، أي المؤّسسات واإلدارات والمدارس والمراكز الواجهة األولى للهي الید الّتنفیذّ�ة و  .ج

والّتسلسل اإلدارّي وسلطوّ�ة  لبیروقراطّ�ةار�وّ�ة و الّتر�وّ�ة وغیرها. فهي �مجملها رهینة للمر�زّ�ة التّ 
لّتجاذ�ات الّس�اسّ�ة من ناح�ة أخرى. الوضع اّلذي یؤّثر على مرونة ممارساتها االوز�ر من ناح�ة، و 

ا ومع الخارج. و�ؤّثر أ�ًض  ،وف�ما بینها ،ئفها وأدوارها وصالحّ�اتها القانونّ�ة وآلّ�ة عملها في الّداخلوظا
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لى أنواع اإلبداع والّتجّدد والّتمّیز ومواك�ة الحاجات الحق�قّ�ة ع و�لّ  ،من الم�ادرات الفردّ�ة على الحدّ 
 أرض الواقع.

ولم یواكب الّتطّور الحاصل، و�عضها  ،ها قد�م لم یتجّددو�عُض  ،ها جّید�عُض اّلتي القوانین واألنظمة  .د
للمصلحة الّشخصّ�ة أو أو ضع على ق�اس �عض المشار�ع والبرامج المستوردة أو المحلّ�ة، وُ اآلخر 

) show offستعراضّ�ة (ا إنجازات ال�عض اآلخر ل�س إالّ ف�ما حّتى المناطقّ�ة، ائفّ�ة أو الحز�ّ�ة أو الطّ 
 تشر�عّ�ة بین الّنواب والوزراء. راتم�اد على وتسابق

ا (ر�ع عامً  ٢٥العناصر البنیوّ�ة، لم تعد تلّبي، �عد أكثر من  عتبر من أهمّ تُ  اّلتي ،لمناهج الّتر�وّ�ةا .ه
أو و الّشكل أمن حیث الفلسفة إن  ،سوق العملو المجتمع و ، حاجات الفرد ٩٧قرن) على مناهج 
 من تأد�ة وظ�فتها �شكل �امل، تعّثرة لم تتمّكن أصًال هذه المناهج الم أنّ إلى المحتوى. إضافة 

تحقیق الكفا�ات الح�اتّ�ة والّتعل�مّ�ة المعاصرة (في وقتها)، والوصول ٳلى األ�عاد المختلفة،  �خاّصة
ُبترت خّطتها قد . و والّر�ط بین األسرة والمدرسة والمجتمع، وتعز�ز الوحدة الوطنّ�ة واالنصهار الوطنيّ 

مبنّ�ة على ومناهج  ،غط بین مناهج مبنّ�ة على األهدافا من اللّ أن ت�صر الّنور، بدءً وُشّوهت قبل 
ا، ٳلى ٳ�قاف العمل ا فعل�� ا تعل�م�� أسبوعً  ٢٥ ىٳلى حوال ٣٢ٳلى تقل�ص العام الّدراسّي من  ات،ءالكفا

ا لغ�اب مستلزماتها، ٳلى جرائّ�ة (تكنولوج�ا، معلوماتّ�ة، فنون، ر�اضة)، وعدم إلزامّ�ة تعل�مهاإل �الموادّ 
نوات، ٳلى عدم استكمال محاور خّطة هذه السّ  ها ومقار�اتها الّتعل�مّ�ة �لَّ إهمال تطو�ر المناهج وموادّ 

دارة الّتر�وّ�ة و�رنامج الّدعم، والّصعو�ات الّتعلمّ�ة، واألند�ة المتعّلقة �ا�خصوًصا )، ١٩٩٤الّنهوض (
ببناء شخصّ�ة المتعّلم  عةً �انت ستسهم مجتمِ  وغیرها الكثیر، واّلتي صفّ�ة،المدرسّ�ة، والّنشاطات الّال 

 .ات المرجّوةاءوتحقیق الكفعلى أسس أخالقّ�ة وق�مّ�ة 
 تمّ تجائحة �ورونا، فلم  لّ على مواك�ة الّتعّلم من �عد في ظ لم تعد قادرةهذه المناهج وأدواتها  تبیُّن أنَّ  .و

ا رر القائم. وجاء أ�ًض من الّض  برنامج �مكن أن �حدّ  أيّ  الجدیدة أو بناء �اتلمتطلّ امع أقلمتها 
الّتقل�ص الفاضح والمتكّرر اّلذي أوقف العمل �معظم محتواها ٳلى ما �قارب الّنصف في �عض 

الواحد، وعلى  فّ في الّص  تكامل �عض المواض�ع بین �عض الموادّ  علىشّوه فلسفتها المرتكزة ف، الموادّ 
 ٩٧ـتعتمد على بناء المعرفة بین الّصفوف والمراحل الّتعل�مّ�ة. �ما أّن مناهج ال المقار�ة البنائّ�ة اّلتي

للّتعّلم في وقت األزمات لّلجوء إل�ه في أزمة  جتماعيّ ا-أو دعم نفسيّ  برنامج أكاد�ميّ  لم تتضّمن أيّ 
رة، من ناح�ة �شفت األزمات األخیوقد ا. ءً ا ومجتز رً كورونا، وما تّم إنتاجه في هذا اإلطار جاء متأخّ 

و�لى الجهوزّ�ة في تأمین  أخرى و�طر�قة ساطعة، افتقاد هذه المناهج ٳلى الّتعل�م والّتعّلم اإللكترونيّ 
ة الّرسمّ�ة المنّصة اإللكترون�ّ  خصوًصاوجستّ�ة والمادّ�ة، مستلزماته ومقّوماته األساسّ�ة الّتر�وّ�ة واللّ 

مین وجم�ع والّصفوف، والّتدر�ب والمتا�عة الّشاملة للمعلّ  ع الموادّ ة لجم�اآلمنة، والموارد الّتر�وّ�ة الّرقم�ّ 
وأّدى إلى تفاوت �بیر في  ،الّثغرات واإلخفاقات القائمة أظهرالوضع اّلذي  ،العاملین في القطاع

  ا على مخرجات الّتعّلم.ة الّتعل�م والّتعّلم بین مختلف المدارس، وانعكس سل�ً عمل�ّ 
تعمل هذه  حیث ،ملموسةالت واألبن�ة والممتلكات واألصول الملموسة وغیر الّتفاوت في الّتجهیزا .ز

�حسب  ،لم تعد تتناسبهي �طب�عة الحال فیها ومعها، و  ،المؤّسسات واإلدارات والمدارس والمراكز
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ة والخدمات مع طب�عة العمل المطلوب ومع اإلنتاج�ّ  ،حداثتها وهندستها وحجمها وتوّزعها الجغرافيّ 
 تلب�ة حاجات المجتمع المح�ط.و الموج�ة، 

 :علىالمشاكل المتعّلقة �الحو�مة و�دارة الّتغییر تتمحور  - ٢

تهما في واالستفادة من فاعلیّ  ،ظرّ�ة، و��فّ�ة تطب�قهمااح�ة النّ ك�فّ�ة فهم الحو�مة و�دارة الّتغییر من النّ  .أ
طّور لتّ على اومنافسة إ�جابّ�ة  ،راقٍ  مؤّسساتيّ  أداءالمؤّسسات واإلدارات الّرسمّ�ة والخاّصة، من أجل 

 .ّتقّدموال
الحو�مة هي مجموعة من الّرؤى والّس�اسات الّتنموّ�ة واألهداف والخطط واّتخاذ القرارات، ضمن إّن 

ترتكز على اإلدارة الّرشیدة المّتصفة ، أجواء من الّنزاهة والمشار�ة والعدالة والمساواة وحفظ الحقوق 
الحكمة والموضوعّ�ة في المالحظة  ؛ة والمصداقّ�ة والمحاس�ةفاف�ّ �الحكمة والموضوعّ�ة والشّ 

ة والمصارحة في الّتنفیذ والّتوج�ه والّتشخ�ص والّتحلیل وعرض الخ�ارات واّتخاذ القرارات؛ والّشفاف�ّ 
في  لّكؤالتّ والّتحفیز؛ والمصداقّ�ة في الّتعاطي؛ والمحاس�ة عند عدم احترام األنظمة والقوانین أو 

تها ل�سط قها، ومتا�عة المخالفین ومساءلتهم؛ وتفعیل دور أجهزة الّرقا�ة الّرسمّ�ة، وتسهیل مهمّ تطب�
 ها في األماكن العاّمة والخاّصة.تسلط

في اّتخاذ  أّما إدارة الّتغییر فتعتمد على اإلدارة االسترات�جّ�ة الحدیثة المرتكزة على ال�حث العلميّ 
ها تعید تقی�م الممارسات واإلجراءات وتدرسُ  والق�ادة اإلبداع�ة اّلتي القرارات، وعلى الحو�مة الّرشیدة

 لها وتصّو�ها.وتحلّ 
اّلذي یدیر الحو�مة  �العنصر ال�شريّ  ،�شكل خاّص  ،مشاكل القطاع الّتر�ويّ عّلق طار، تتّ في هذا اإل .ب

 عند یوجدإذ . ائفيّ والطّ  والمناطقيّ  واالنتخابيّ  الّتوظ�ف الّس�اسيّ  وال سّ�ما ف�ما �خّص والّتغییر، 
أصحاب العقود المؤّقتة والمستعان بهم و أصحاب القرار والعاملین الّثابتین في مختلف الفئات الوظ�فّ�ة 

ال یتمّتعون �المواصفات والكفاءات المطلو�ة َمن  في اإلدارة الّتر�وّ�ة والمدرسّ�ة وفي الّتعل�م وغیرهم
، أو لجهة المهارات المستمرّ  والّتدر�ب والّتطو�ر المهنيّ  لجهة اإلعداد األساسيّ  إنْ  ،للموقع الوظ�فيّ 

إلى نتماء شعور اال عاطي، أوستنسابّ�ة في التّ زمة، أو االالّال  والق�مّ�ةة الح�اتّ�ة والمهنّ�ة واألخالق�ّ 
 لمؤّسسة والعمل على إنجاحها، أو لجهة آلّ�ات المواجهة والّدفاع بوجه اإلغراءات على أنواعها.ا

لتزام عند �عض العاملین في القطاع الّتر�وي، اال ،تعیق زات المادّ�ة والمعنوّ�ة اّلتيمحفّ غ�اب ال .ج
 والمشار�ة الفاعلة والمستدامة.

 تؤّخر الّتغییر المنتظر.  ضآلة أو ندرة الموارد األساسّ�ة على أنواعها، اّلتي .د
و�ین المستفیدین من  ات واإلداراتبناء الّشراكة الحق�قّ�ة بین اإلدارة والعاملین في المؤّسس عنالعجز  .ه

 الخدمات والمنتجات الّتر�وّ�ة، والمساهمین والّشر�اء وأصحاب المصالح وغیرهم.
 ات.�حسب الحاجة واألولو�ّ  ،ا، الجهل أو الّتجاهل في ترشید القروض الّتر�وّ�ةأخیرً  .و
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 :علىالّتمو�ل تتمحور �المشاكل المتعّلقة  - ٣
ّ�ة ه جهل أو تجاهل أهمّ ة لمساهمة الّدولة في المشار�ع الّتر�وّ�ة، سب�ُ ش�ه غ�اب في الموازنة العامّ  .أ

 االستثمار في القطاع الّتر�وي، وتأثیر هذا االستثمار على جم�ع م�ادین الح�اة في المجتمع.
�غ�اب رؤ�ة  خصوًصاّتكال على أموال اله�ات والقروض وتمر�ر س�اسة "اّلذي �عطي �أمر"، اال .ب

وقدرة أو إرادة فعلّ�ة على فرض اإلرادة الوطنّ�ة، وتحدید األولوّ�ات الّتر�وّ�ة من تطو�رّ�ة حدیثة، 
 .واسترات�جيّ  موضوعيّ  منظورٍ 

 :صلب مشاكل القطاع الّتر�ويّ  فياإلنتاجّ�ة الّتر�وّ�ة  - ٤
ا، وهي إّن المقصود �اإلنتاجّ�ة الّتر�وّ�ة مجموع الخدمات واإلنتاجات والّنواتج الّتر�وّ�ة على أنواعه .أ

ّ�ة والّنوعّ�ة في خالل فترة زمنّ�ة محّددة. �قّدم القطاع الّتر�وّي، ما قبل الجامعّي، خدمات تر�وّ�ة الكمّ 
تتعّلق بتعل�م الّتالمذة وتدر�ب المدراء والمعّلمین وجم�ع العاملین في القطاع الّتر�وي. �اإلضافة ٳلى 

قنّ�ة لدعم الّتعل�م والّتدر�ب. ولكن هذه الخدمات لم �عض الخدمات الفنّ�ة واإلدار�ة والّلوجستّ�ة والتّ 
تحّقق العدالة والمساواة واإلنصاف واإلتاحة لجم�ع الّتالمذة والمعّلمین واإلدارات الّتر�وّ�ة، ولم تحقق 
أ�ًضا األهداف األكاد�مّ�ة االجتماعّ�ة واالقتصادّ�ة والوطنّ�ة المرجّوة، رغم �لفة الّتعل�م ال�اهظة، سّ�ما 

 ي القطاع الّرسمّي. ف
في اإلنتاجات الّتر�وّ�ة. إّن الكتاب المدرسّي الوطنّي لم یتجّدد منذ تار�خ صدوره، إْن لناح�ة الّشكل أو  .ب

المضمون أو المقار�ة. في حین أّن معظم الّدراسات واأل�حاث والكتب والموارد الّتر�وّ�ة الورقّ�ة 
ة علمّ�ة واسترات�جّ�ة موّجهة واضحة. أضف ٳلى ذلك أّن واإلكترونّ�ة عشوائّ�ة م�عثرة، ال تعكس منهج�ّ 

 �عضها ال یّتصف �األصالة والّرصانة.
 ,Pisaفي الّنواتج الّتر�وّ�ة. وتشمل الّنتائج المدرسّ�ة ونتائج االمتحانات الّرسمّ�ة واالخت�ارات الّدولّ�ة ( .ج

Timss, Egra, DNE, etc. ،فهي تدّل في الّشكل على تفاوت �بیر بین الّتالمذة في داخل لبنان ،(
وعلى تراجع عاّم في المستوى الّتعل�مّي مقارنة �خارج لبنان، وهي ال تعّبر �الّتالي عن اآلمال 
المرجّوة. أّما في المضمون، فهي ض�ابّ�ة، ٳلى حدٍّ ما، ال تعكس �ثیًرا واقع المهارات المكتس�ة أو 

ت الحق�قّ�ة للّتالمذة �حسب اختالفاتهم و�فاءاتهم المتعّددة، أو حّتى درجة تحقیق األهداف القدرا
الّتعّلمّ�ة. و�ّن ما خّلفته األزمات األخیرة والقرارات العشوائّ�ة في هذا المجال خصوًصا المتعّلقة 

امّ�ة والمواّد االخت�ارّ�ة، ، وأدخلت بدعة المواّد اإللز ٩٧�االمتحانات الّرسمّ�ة لم تراع فلسفة مناهج الـ
وتزامنت مع تقل�ص جوهرّي للمناهج على سنتین متتالیتین، وتوق�ٍف متقّطع قسرّي للمدارس على 
ثالث سنوات. فكانت الّنت�جة، امتحانات شكلّ�ة تمتحن الّتلمیذ �حوالى ر�ع المنهج، وُت�قي على الكلفة 

ّل ذلك �شیر ٳلى تشرذم وتفاوت وتناقض مزمن في ال�اهظة والّتنف�عات الحز�ّ�ة والّشخصّ�ة. إّن �
 منظومة تر�وّ�ة مهترئة، رّسخت الفاقد الّتعل�مّي، وأنتجت فقًرا تعل�م��ا غیَر محّدد نوعه أو نسبته.
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 :ینام�كّ�ة والّجودة الّتر�وّ�ةللدّ  نط�اع العامّ تعّلق مشاكل القطاع الّتر�وّي في اال  - ٥
 ی�قى في أذهان الّناس من تدنٍّ  ّماذین یتكّونان في المجتمع، وعنط�اع اللّ الّصورة وااللى عهنا نتكّلم  .أ

م وض�اع ذینام�كّ�ة واإلنتاجّ�ة الّتر�وّ�ة، ومن جودة وعدالة و�تاحة في الّتعل�م والّتعّلم، ومن تشر للدّ 
ة ونوعّ�ة �م�ّ  لىسات واإلدارات العاملة ف�ه. وأ�ضا نتكّلم عوسوء إدارة في القطاع الّتر�وّي والمؤسّ 

 واإلخفاقات وتداع�اتها على جم�ع األصعدة من ناح�ة أخرى. ،الّنجاحات من جهة
 �شأن �قّ�ة القطاعات، �االنط�اع العامّ � اهنةالّظروف الرّ  ، وفي ظلّ ر�ويّ مشاكل القطاع التّ اّتصال  .ب

الّدائم في نّ�ة و�مكانّ�ة  فافّ�ة والمصداقّ�ة والحو�مة الّرشیدة، و�الّتالي الّشكّ والشّ  غ�اب القرار الحرّ 
 عملّ�ة تغییر حق�قّ�ة. ق�ادةر�و�ّین المسؤولین التّ 

 :األزمة الّسور�ة وتداع�اتها على القطاع الّتر�وّي في لبنان - ٦
تتالت األعداد في  ، بدأ الّنزوح الّسورّي ٳلى لبنان. ومن ثمّ ٢٠١١مع بدا�ة الحرب الّسور�ة في آذار  .أ

إطار مواجهة األزمة، استنفرت وزارة الّتر��ة والّتعل�م العالي الستق�ال الّتالمذة . وفي ّالحقةالّسنوات ال
ولم �كن القطاع الّتر�وّي آنذاك �أحسن حال، ولم �كن على استعداد الست�عاب هذه األعداد  .ورّ�ینالسّ 

ك الحق�ة �عاني من . بل �ان القطاع الّتر�وّي في تلؤالء الّتالمذةراسّ�ة لهوتأمین المقاعد الدّ  ،الهائلة
ا والمتعّلقة �الّتشر�عات والمناهج الّتر�وّ�ة والم�اني المدرسّ�ة ذ�رناها سا�قً  جم�ع المشاكل اّلتي
تطبیق  مكانّ�ةإمن الّتفاوت بین المدارس والمعّلمین ومن أ�ًضا �ان �عاني و والّتجهیزات الّصفّ�ة، 

هر الظّ  د�ع سمّ�ة أبو�ها لدوام ثانٍ س الرّ الجودة والعدالة والمساواة وغیرها. فتحت �عض المدار 
ور�ّین ا ال �أس ف�ه من الّتالمذة السّ عددً  أخرى  استقبلت مدارس رسمّ�ةو ور�ّین، للّتالمذة السّ  صٍ مخّص 

عام في ال) PMUإدارة ومتا�عة تنفیذ برنامج الّتعل�م الّشامل ( أنشئت وحدةُ  هر.في دوام قبل الظّ 
وضعتها وزارة الّتر��ة والّتعل�م العالي في  ستجا�ة اّلتية خّطة االاهتّمت بتطبیق ومتا�عو ، ٢٠١٥
 Reaching all Children، تحت عنوان "استرات�جّ�ة توفیر الّتعل�م لجم�ع األطفال في لبنان ٢٠١٤

with Education) "RACE وقد اهتّمت هذه االسترات�جّ�ة بتأمین مقاعد دراسّ�ة للّتالمذة الّسورّ�ین .(
�اإلضافة ٳلى مجموعة  ،ظامّ�ة وفي المراكز المتخّصصةم في المدارس الّنظامّ�ة وغیر النّ لتعل�مه
)، و�رامج دعم للّتالمذة، ALPبنانّ�ة (�البرنامج المكّثف للمناهج اللّ  وغیر نظاميّ  تعل�م نظاميّ  برامجِ 

ا اهتّمت بتدر�ب عدد من البرامج المتخّصصة في مجاالت متعّددة. �م ارة، وغیرهللّطفولة الم�كّ أخرى و 
، وصل عدد ٢٠٢١عام في ال مین الجدد والقدامى، و�نتاج الكثیر من الموارد الّتر�وّ�ة.كبیر من المعلّ 

ما ال هر، و في مدارس �عد الظّ  تلمیذ سوريّ  ١٤٨,٠٠٠ نحوالّتالمذة في المدارس الّرسمّ�ة فقط ٳلى 
تلمیذ من جنسّ�ات أخرى، هذا  ١٠,٠٠ نحوهر، و في دوام قبل الظّ  تلمیذ سوريّ  ٣٨,٠٠٠ �قّل عن

 .تلمیذ لبنانيّ  ٣٣٦,٠٠٠ ما �قارب الـ �اإلضافة ٳلى
 ٢٠٢٠-٢٠١٩ راسيّ ) وحّتى العام الدّ ٢٠١١أواخر في منذ بدء األزمة والّنزوح الّسورّي ٳلى لبنان ( .ب

تعّلق بوصول ت األمور اّلتي سنوات)، �انت الّدول المانحة والمنّظمات الّدولّ�ة تمّول �لّ  ٨ ى(حوال
متقّطع لدعم الّتالمذة اآلخر�ن في  هر ٳلى المقعد الّدراسي، مع تمو�ل رمزيّ تالمذة دوام �عد الظّ 

الجهوزّ�ة  ؤّمن، تة ممّثلة بوزارة الّتر��ة والمر�ز الّتر�ويّ بنان�ّ المدارس الّرسمّ�ة. و�انت الحكومة اللّ 
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، الید العاملة في تلك اإلدارات والمؤّسسات �شكل عامّ غم من قّلة وجستّ�ة والمادّ�ة، �الرّ ال�شرّ�ة واللّ 
 سعر صرف الّدوالر األمیر�يّ  د. ولكن، مع الوقت ومع ازد�ا�شكل خاّص اءة في �عضها وندرة الكف

   یتزاید.بنانيّ كال على القطاع الّتر�وّي اللّ تّ و�دأ اال ،الّتمو�ل تقّلص ٢٠٢٠العام منذ 
ن الّجهات المانحة والمنّظمات الّدولّ�ة لدعم تعل�م الّتالمذة �عض المشار�ع الممّولة م أنّ صح�ح  .ج

 ، ولكنّ دفع للعاملین في المشار�ع �العملة األجنبّ�ة أو ما یواز�ها �العملة المحلّ�ةین في لبنان، تُ الّسور�ّ 
لمصلحة المدارس الّرسمّ�ة في الّدوام  وخصوًصا ،ات العاملین في القطاع الّتر�ويّ معاشات ومستحقّ 

، فتدفع من موازنة امن إدارة وتعل�م وتدر�ب ومتا�عة وغیرهبها ما یتعّلق  و�لّ  االعت�اديّ  لّص�احيّ ا
ة على معّدل سلسلة الّرتب والّرواتب. األمر اّلذي جعل العدید من المدراء بنان�ّ لّ یرة الولة �اللّ الدّ 

لعمل على ا، یتهافتون ّیقالّض  الوضع االقتصاديّ  والمعّلمین والمدّر�ین والمرشدین، وفي ظلّ 
. و�أّنه اخليّ ، على حساب الّتطو�ر الّتر�وّي الدّ Race�المشار�ع الممّولة من الخارج واّلتي تخدم خّطة 

دة، لتتصّدر مشاكل المصالح الخارجّ�ة الخاّصة على حساب ال �كفي هذا القطاع مشاكله المتعدّ 
تراق خراسّ�ة ومستلزماتها واالو��جاد المقاعد الدّ ة، وتتفاقم مشاكل الّتمو�ل المصلحة الّداخلّ�ة العامّ 

 وغیرها. الوظ�فيّ 

، ولم تظهر فجأة، ولكّنها جاءت نت�جة ة صدفةً تّ هذه المشاكل اّلتي ذ�رناها في المحاور السّ  أتلم ت
�ل ّمد االستثمار والّتمو ، وجُ همل خاللها القطاع الّتر�ويّ حكومات متعاق�ة، أُ  تراكم سنوات عدیدة على مرِّ 

منّظمات والجمعّ�ات على أنواعها حّتى أص�ح حقل تجارب للجم�ع. األمر من ال واستب�حف�ه،  الوطنيّ 
 القطاع الّتر�وّي والقطاعات األخرى والوطن.و اّلذي أّدى ٳلى تداع�ات على مستوى الفرد 

 في الّتداع�ات: اثان�ً 
، نواجه عتزاز الوطنيّ أن �ان مصدر االاألساس لبناء الّدولة. و�عد  عتبر القطاع الّتر�وّي الحجرَ �ُ 

 ٢٠١٩في تشر�ن الّثاني  ا من الحراك المدنيّ األحداث األخیرة، بدءً  أظهرتهاالیوم معضالت تر�وّ�ة عدیدة 
واّتساع  ٢٠٢٢األزمات المعاصرة حّتى أنواع   ٳلى �لّ وصوًال ، ٢٠٢٠في ش�اط  جائحة �وروناا �مرورً 

ي همال المتراكم له في مجالَ مات على هشاشة القطاع الّتر�وّي �سبب ا� قد أضاءت هذه األز لدائرة الفقر. 
ؤ�ة والّتخط�ط وال�حوث الّتر�وّ�ة، وعدم صالحّ�ة �عض اإلصالح والّتمو�ل، وغ�اب الحو�مة الّرشیدة والرّ 

ق ائمقار�اتها وطر دم األبن�ة والّتجهیزات، واهتراء المناهج الّتر�وّ�ة و�رامجها وأدواتها و األنظمة والقوانین، وقِ 
في مواقع القرار وفي المواقع الوظ�فّ�ة األخرى. �ما  ؤالكف الّتعل�م والّتقو�م فیها، وضعف العنصر ال�شريّ 

بّینت هذه األزمات غ�اب الّتحفیز والمتا�عة والمحاس�ة، وتغییب المصلحة العاّمة واإلرادة الوطنّ�ة في 
�بیر، ور�اكة ا�نتاجات والّنواتج الّتر�وّ�ة على  ّتر�وّ�ة ٳلى حدٍّ ، وعدم فعالّ�ة الخدمات الالقرار الّتر�ويّ 

 ا�عة له.سات واإلدارات التّ أنواعها، وتدّني دینام�كّ�ة وجودة ومصداقّ�ة القطاع الّتر�وّي والمؤسّ 

خذ لم تتّ ذا إذلك تداع�ات �ثیرة، على المدى القر�ب والمتوّسط وال�عید، �مكن أن تتفاقم  ولكلّ 
 رر القائم.من الّض  ات الّسر�عة والمناس�ة للحدّ اإلجراء
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 الّتداع�ات على المستوى القر�ب على مستوى الفرد والمجموعة والقطاع، نذ�ر: من أهمّ  - أ 

 ي مستوى الّشهادة الّرسمّ�ة،تدنّ  -

 اإلقل�مّي والعالمّي، ینتراجع مستوى الّتعل�م على الّصعید -

، وتعمیق الفاقد الّتعل�مّي على حساب المكتس�ات عل�ميّ تائج المدرسّ�ة والمستوى التّ تدّني النّ  -
 المجهولة،

 ، والمشاكل االجتماعّ�ة ونس�ة الجر�مة،ب المدرسيّ سرّ تزاید ظاهرة التّ  -

 ة،ي الجهل والفساد والخنوع والعبود�ّ تفشّ  -

بتعاد عن الق�م الوطنّ�ة واالجتماعّ�ة على الّصّحة الّنفسّ�ة والجسدّ�ة، واال تأثیر سلبيّ  -
 واالقتصادّ�ة والبیئّ�ة وغیرها، على حساب ق�م غامضة غیر معروفة،

 ،فقدان القابلّ�ة للّتعّلم -

 للّتعل�م،فقدان القابلّ�ة  -

 ،لمعّلمین حّتى الهجرةاٳنهاك وتشّتت  -

 ،واإلدارة تفاوت في مؤّشرات الجودة في الّتعل�م -

 مكانّ�ات المدارس حّتى ا�قفال الّتام ل�عضها،ٳستنفاذ ا -

 �بیر في عملّ�ة الّتعل�م والّتعّلم، بین المدارس والمعّلمین والّتالمذة،تفاوت  -

 بین الجم�ع، وا�تاحةتفاوت في ا�نصاف والمساواة  -

 األمر للم�ادرات الفردّ�ة، ن المسؤولّ�ات، وتركمواستقالة ضمنّ�ة  تخّ�ط تر�ويّ  -

 �ابّ�ة الكاملة،والّض  فقدان الّثقة �ما �قال، و�صوابّ�ة الحلول المقترحة، �سبب الّض�اع -

 خ بین مخرجات الّتعّلم وحاجات سوق العمل المتجّددة، �غ�اب خّطة جامعة وشاملة،ر الشّ  -

 ،ر�ويّ نه�ار الّشامل واإلفالس التّ من اال م�ادرات محدودة مشرذمة ناقصة وغیر فّعالة في جوٍّ  -

 غ�اب في ترشید القروض الّتر�وّ�ة، -

 حة العاّمة،خصّ�ة على المصلتفضیل المصلحة الشّ  -

 والمحاس�ة، استنسابّ�ة في تحسین األبن�ة والّتجهیزات المدرسّ�ة، -

 نظمة والقوانین.مخالفة األ -

 :علىالمتوّسط وال�عید، تتمحور  �ینالّتداع�ات على المستو  أهمّ  - ب

 ، وهجرة الكفاءات،أسمال ال�شريّ ضعف �فاءة الرّ  -
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 ،جتماعيّ انه�ار البناء اال -

 مدّمر،  اجت�اح ثقافيّ  -

ّح�ة على أنواعها، الّتعل�م�ة والّص  لع والخدمات،تراجع ما ت�قى من قدرة تنافسّ�ة للسّ  -
 واالقتصادّ�ة والخدماتّ�ة وغیرها،

 ،ر�ود إقتصاديّ  -

 ،في جم�ع الم�ادین انه�ار شامل و�امل -

 ،تفاقم للفلتان األمنيّ  -

 مهلك، وس�اسيّ  صاديّ تاجت�اح اق -

 ى من الّدولة،نهب ما ت�قّ  -

 وم�ّطن، وغیرها الكثیر. انتداب شامل -

 یهدف �شكل عامّ وهو الّتعل�م هو مستقبل المجتمع، �فتح اآلفاق لبناء الّدولة على أسس متینة. إّن 
، و�ناء المواطنّ�ة الّتشار��ة الفاعلة، ل�كونوا مواطنین اومتوازنً  ومتكامًال  شامًال  ٳلى إنماء الّتالمذة إنماءً 

قتصادّ�ة، ومنفتحین على العالم. و�طمح ٳلى تطو�ر وتحسین ماعّ�ة واالفاعلین ومتفاعلین مع بیئتهم االجت
 المجتمع في جم�ع الم�ادین. ترق�ةو 

أكثر  وتمتدّ  ،لتتفاقم وتتجّذر في القطاع الّتر�ويّ  ،لذلك ال �جوز الّتعا�ش مع المشاكل اّلتي ذ�رناها
من  لمن یر�د. وال بدّ  اتجارب م�احً القطاعات األخرى. وال �جوز أن ت�قى الّساحة الّتر�وّ�ة حقل  على
، ا من تحدیث الّس�اسة الّتر�وّ�ة والّتخط�ط الّتر�ويّ ستفادة من اإلمكانّ�ات والموارد والحلول المتاحة، بدءً اال

تحدیث المناهج الّتر�وّ�ة و�عادة و�خاّصة ا �إصالح الّنظام الّتر�وّي والمنظومات الّتر�وّ�ة الّتا�عة له، مرورً 
قدر اإلمكان والّسعي ٳلى تأمین مستلزماتها  أ�ضا من ابتكار الحلول الممكنة دور المدرسة. وال بدّ الّنظر ب

 .المقبلما سنعالجه في ال�حث  ورق المشروعة... وه�جم�ع الطّ 

 


