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مديرة اإلرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي: 
غير مسموح أن يصبح التعليم للطبقة الغنّية فقط

القت االزمة االقتصادية واملالية كام جائحة كورونا تداعياتها عىل املستوى الرتبوي يف لبنان، بجناحيه الرسمي والخاص، وفرضت 
تحوالت جذرية تتصل بالقدرة عىل االستمرار وفق الواقع السابق، بحيث ازداد العبء عىل املدرسة كام الجامعة الرسمية

تربية
داود رمال

aborami20@hotmail.com

العام  تواجه  التي  تلك  كثرية،  تحديات  هي 
الدرايس املقبل )2021 - 2022(. فال التعليم من 
بعد بات ممكنا نتيجة فقدان مواد اساسية النتاج 
التعليم  وال  االنرتنت،  شبكة  وضعف  الطاقة 
الحضوري سيكون متاحا بسهولة يف ظل انقطاع 
من  التعليمية  بالعملية  يتصل  ما  كل  غالء  مع 

وسيلة النقل وصوال اىل القرطاسية.
هو  التعليمية  االزمة  حقيقة  يكشف  ما  اكرث 
تركيز الدول الشقيقة والصديقة عىل البحث يف 
سبل استنقاذ العام الدرايس من خالل مساعدات 
عاجلة وملحة. واول الدول التي تنبهت اىل هذا 
التي افردت جانبا  الخطر املحدق كانت فرنسا 
مهام للمستوى الرتبوي يف املؤمترات التي تعقدها 
لدعم ومساعدة لبنان والشعب اللبناين، واخرها 

املؤمتر الثالث.  
االمريكية  الجامعة  يف  االزمة  مرصد  تقرير  اشار 
اىل عقود لحرص تقديم التعليم الجيد باملدارس 
الحصول  امكان  وبالتايل  الخاصة،  والجامعات 
عليه ملن ميلك مثنه او لديه القدرة عىل االستدانة، 
يف مقابل اهامل التعليم الرسمي وافراغه من اي 
اهداف اقتصادية او سياسية. من هنا تأيت االزمة 
تراجع  نتيجة  ايضا،  النظام  هذا  لتهدم  الراهنة 
املدارس  يف  ابنائها  تعليم  عىل  العائالت  قدرة 
املالية  املوارد  ونضوب  الخاصة،  والجامعات 
املتاحة لالستدانة ودعم الطلب عىل هذا التعليم، 
من  الخاصة  املؤسسات  هذه  تفريغ  عن  فضال 

كوادرها. 
خضع التعليم املدريس والجامعي يف لبنان ملنطق 
السوق اسوة بكل الخدمات العامة التي تخلت 
الدولة عن مسؤولية تأمينها، وجرّيتها اىل القطاع 
الخاص الذي حولها اىل اداة ملراكمة االرباح. هذا 
التفاوتات  التعليم وسيلة لتجذير  الواقع، جعل 
مبن  وحرصه  الجيد  التعليم  وتنخيب  الطبقية 
ميلك مثنه، فضال عن تحويله اىل وسيلة للحصول 
النقدية الخارجية، خصوصا وان  التدفقات  عىل 

كافية ملجمل  ينتج وظائف  اللبناين ال  االقتصاد 
مخزون  مراكمة  عىل  وقام  العمل،  طالبي 
ارسهم،  اىل  تحويالتهم  وراء  سعيا  املهاجرين 
بحيث اصبح اكتساب التعليم الجيد هدف االرس 
اللبنانية لتحسني فرص اوالدها بالهجرة والحصول 

عىل وظائف افضل. 
حاليا، تلقي االزمة االقتصادية بثقلها عىل القطاع 
يواجه  جهة  فمن  عدة.  زوايا  من  التعليمي 
اطفال االرس  فيهم  االكرث هشاشة، مبن  االطفال 
املدرسة  من  الترسب  خطر  والالجئني،  الفقرية 
انقذوا  ملنظمة  وفقا  االطفال  عاملة  وارتفاع 
االطفال، التي قدرت خروج اكرث من 1.2 مليون 
طفل من املدارس يف عام واحد. يشهد التعليم 
الرسمية، فوفقا  الخاصة اىل  املدارس  نزوحا من 
للبحوث  الرتبوي  املركز  عن  صادرة  لدراسة 
واالمناء، ارتفع املعدل السنوي للمسجلني الجدد 
بني  تلميذا   8051 بنحو  الرسمي  التعليم  يف 
و2020-2019،   2017-2016 الدراسيني  العامني 
للمسجلني يف  السنوي  املعدل  تراجع  مقابل  يف 
التعليم الخاص بنحو 2228 تلميذا خالل الفرتة 
نفسها. ايضا، مل يكن التعليم الجامعي يف منأى 
الطالب عن  من  العديد  اذ عجز  التدهور.  عن 
التسجيل يف الجامعات الخاصة لعدم متكنهم من 

دفع اقساطهم. 
"االمن  حملتها  واملخاطر  التحديات  هذه  كل 
وزارة  يف  والتوجيه  االرشاد  مديرة  اىل  العام" 
خوري  هيلدا  الدكتورة  العايل  والتعليم  الرتبية 
التي قدمت رشحا حول ما هو مطلوب برسعة 

لحامية القطاع الرتبوي يف لبنان.

■ املؤمتر الثالث لدعم الشعب اللبناين الذي عقد 
تناول بشكل  املتحدة  بدعوة من فرنسا واالمم 
اسايس الوضع الرتبوي يف لبنان. كيف تنظرون اىل 

هذا االهتامم الدويل بالرتبية والتعليم يف لبنان؟
□ قطاع الرتبية اسايس لتطور البلدان، وقد كان 

التي يفخر فيها  عىل مر السنني من القطاعات 
بالبلد  عصفت  التي  التحديات  كل  مع  لبنان. 
من انفجار بريوت اىل جائحة كورونا اىل الوضع 
االقتصادي الكاريث، بات التحدي اكرب عىل القطاع 
العائلة  كل  مع  الرتبية  وزير  اطلق  الرتبوي. 
يستطيع  ليك  القطاع  هذا  لدعم  نداء  الرتبوية، 
لبنان تأمني التعلم النوعي املرن لجميع املتعلمني. 
املؤمتر الثالث لدعم الشعب اللبناين الذي عقد 
تناول بشكل  املتحدة  بدعوة من فرنسا واالمم 
الرتبية  ووزارة  لبنان  يف  الرتبوي  الوضع  اسايس 
املحك  عىل  الدرايس  العام  ألن  بذلك  رحبت 
ونحتاج بصورة عاجلة اىل دعم التعليم بقطاعيه 

الرسمي والخاص.

■ هناك دعوات دولية للدولة اللبنانية لتعزيز 
املدارس الرسمية من اجل متكني مجمل االوالد 
الدراسة ضمن رشوط جيدة، كيف تالقون  من 

هذه الدعوات؟
□ تعمل الوزارة مع جميع الرشكاء لتأمني تعليم 
نوعي للجميع مبن فيهم التالمذة الذين يعانون 
الخاصة،  التعلمية واالحتياجات  الصعوبات  من 
علام ان مثة مبادرات عدة يف هذا االتجاه. كام 
تتعاون الوزارة مع جميع الرشكاء الذين يسعون 
املدارس  فاساتذة  الرسمية.   املدرسة  اىل تطوير 
الرسمية يتمتعون بكفايات عالية، واذا تم دعم 
هذه املدارس مبشاريع تلبي الحاجات ونستطيع 

تاليا تطوير القطاع الرسمي.

■ اال تخشون نتيجة االزمة االقتصادية واملعيشية 
الفرص  يف  املساواة  ضامنة  فقدان  من  الخانقة 
باالنتامء  الشعور  تعزيز  القدرة عىل  ومن عدم 
اىل االمة اللبنانية نتيجة التهديد املحدق بزوال 

املدارس؟
□ االزمة االقتصادية الخانقة تهدد بشدة القطاع 
التعليمي. لكن مسؤولية املحافظة عىل القطاع 

الرتبوي تتخطى حدود وزارة الرتبية. لذلك عىل 
كل الوزارات واملؤسسات يف الدولة العمل عىل 
كل  فقدنا  الرتبية  فقدنا  اذا  الننا  التعليم  دعم 
يشء. ان االزمة االقتصادية يف لبنان الغت الطبقة 
الوسطى وباتت تهدد املدارس الرسمية والخاصة 
معا، لذلك تحاول الوزارة ان تتعاون مع الجميع 
عىل  قرارات  يتطلب  ذلك  لكن  التعليم.  النقاذ 

□ من خالل االجتامعات مع الرشكاء يف القطاع 
املركز  مع  بالتنسيق  الوزارة  تحرض  الرتبوي، 
للعام  العودة  خطة  واالمناء  للبحوث  الرتبوي 
سيناريوهات  الخطة  وتتضمن  املقبل،  الدرايس 
عدة مع االتجاه اىل العودة الحضورية مع مراعاة 
ال  والطالب  التالمذة  ألن  الصحي  الربوتوكول 
يتحملون سنة استثنائية ثالثة، ومقومات التعلم 
من بعد باتت شبه غائبة يف لبنان يف ظل انقطاع 
الخطة  لكن  متكرر.  بشكل  الكهربايئ  التيار 
تتضمن السيناريوهات االخرى من تعلم مدمج 

او تعلم من بعد اذا ما ساء الوضع.

■ مثة صعوبات اضافية تواجه العام الدرايس 
بعد  من  التعليم  امكان  عدم  ابرزها  املقبل 
كيف  واالنرتنت،  الكهرباء  توافر  عدم  نتيجة 

ستعالجون هذه املعضلة؟
□ يواجه التعلم من بعد هذه السنة تحديات 

املايض.  العام  واجهها  التي  تلك  من  اكرب 
فبسبب االنقطاع املتكرر للكهرباء واالنرتنت 
وانهيار قيمة الرواتب )سعر الكومبيوتر مثال 
من  بات  عدة(،  اشهر  رواتب  يضاهي  بات 
بعد.  من  التعلم  عرب  العدالة  تأمني  الصعب 
اخرى،  تربوية  والسباب  املذكورة  لالسباب 
تتجه الوزارة كام كل وزارات الرتبية يف العامل 
تم  نفسه،  الوقت  يف  الحضوري.  التعلم  اىل 
الرتبوي  املركز  من  الكرتونية  منصة  تحضري 
جميع  يف  التعليم  ملواكبة  واالمناء  للبحوث 

السيناريوهات.  

العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  لدى  هل   ■
الصحية  التحديات  خطة عملية ملواجهة كل 
تهدد  التي  الوجودية  وحتى  واالقتصادية 

التعليم يف لبنان الرسمي والخاص؟
الخامسية  خطتها  الرتبية  وزارة  اطلقت   □
الخطة  هذه  مع  وبالتامهي  العام.  للتعليم 
الدرايس  العام  خطة  الرتبية  وزير  سيطلق 
نتعاون  الصحية،  االمور  يخص  ما  يف  املقبل. 
يف  لكن  الصحية.  واملراجع  الصحة  وزارة  مع 
وطنية  خطة  اىل  نحتاج  االقتصادية  االمور 
تتعاون فيها كل الوزارات واملؤسسات يف البلد 
للحفاظ عىل القطاع الرتبوي الذي يحتاج اكرث 
لالساتذة  مادي  دعم  اىل  وقت مىض  اي  من 
القطاعني  يف  واملوظفني  واالهل  واملدارس 

العام والخاص. 

■ اال تخشون من ان يصبح التعليم يف لبنان 
حكرا  منه،  الخاص  السيام  كافة،  مراحله  يف 

عىل الطبقة الغنية )الربجوازية(؟
اولوياتنا،  سلم  عىل  التعليم  وضعنا  اذا   □
ذلك  لكن  الرتبوي.  القطاع  انقاذ  نستطيع 
يحتاج اىل جهود جميع مكونات الدولة. من 
غري املسموح ان يصبح التعليم للطبقة الغنية 
عىل  التعليم  جودة  هو  مييزنا  كان  ما  فقط. 
الرغم من كل ما مر فيه لبنان، وتم الحفاظ يف 
السنني املاضية عىل التعليم. االن، ويف اصعب 
الظروف، لدي ثقة بأن اللبنانيني سيعملون ما 
يف وسعهم كل من موقعه للحفاظ عىل الرتبية 
النها كل ما تبقى لنا، وسنعيد من خاللها بناء 

ملمح املواطن الذي يليق بهذا الوطن.

مديرة االرشاد والتوجيه يف وزارة الرتبية والتعليم العايل الدكتورة هيلدا خوري.

نحتاج الى دعم التعليم 
بقطاعيه الرسمي والخاص 

في اقصى سرعة

مستوى جميع املسؤولني يف الدولة.
■ هناك ترسب من املدارس الخاصة اىل املدارس 
الرسمية نتيجة عدم القدرة عىل تأمني املتطلبات 
املدارس. هل  التالمذة يف هذه  املالية الستمرار 
من استعدادات الستيعاب العدد الكبري منهم يف 

العام الدرايس املقبل؟
اىل  الخاص  من  انتقلوا  الذين  التالمذة  عدد   □
الرسمي السنة املاضية ال يشكل نسبة كبرية. طبعا 
من  املزيد  الستقبال  تتحرض  الرسمية  املدارس 
الوزارة  من  املعتمدة  االسرتاتيجيا  لكن  الطالب، 
تشدد عىل دعم القطاعني الرسمي والخاص، مع 
العمل عىل جعل القطاع الرسمي خيارا نوعيا يف 

جميع املراحل.

■ ماذا عن كيفية التعاطي عىل مستوى التدريس 
او  املقبل، هل سيكون حضوريا  الدرايس  للعام 

من بعد او مدمجا؟


