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كتاب الشهر

نمر فريحة يف ّند الثغر في املنظومة التربوية:
تلك مأساة التعليم في لبنان والعالم العربي

كثرية هي االعامل التي يصدرها اهل االختصاص كل سنة عن الفجوات الكثرية يف املنظومة الرتبوية والتعليمية يف لبنان،
وتتقاطع يف ما بينها لجهة تشخيص العلل .آخرها "تعليم فاشل تربية فاشلة ـ مرثاة التعليم والرتبية يف لبنان والعامل العريب".
كتاب يدق ناقوس الخطر ،محذرا من االهامل الحاصل عىل هذا املستوى ،ما ينعكس سلبا عىل بناء املواطن واالنسان ،وتصل
انعكاساته اىل اقتصاد البلد
ال رضورة للعودة اىل التاريخ ونظريات الفالسفة
ومقوالت العلامء الشهرية البراز اهمية الرتبية
والتعليم يف بناء الفرد واملواطن ،واملجتمع واالمة
عىل حد سواء .يكفي ان نذكر بأن افالطون وصف
االنسان الذي يهمل التعليم بأنه "يعرب الحياة
مرتنحا" .منذ وقت طويل ،برهن االختصاصيون
والعلامء والخرباء االقتصاديون ان التعليم ركن
اسايس يف عملية التنمية االقتصادية والبرشية.
فصاحب جائزة "نوبل لالقتصاد" (عام )1979
االمرييك يت .دبليو .شولرت اعترب ان االستثامر يف
الرتبية والتعليم يشجع التنمية ،بينام استنبط
نظريه االمرييك غاري بيكر نظرية "رأس املال
البرشي" .ميكن تعريف االخرية بحسب قسم
االقتصاد يف جامعة شيكاغو بأنها "مجموعة من
السامت واملواهب واملهارات والقدرات والخربات
والتدريب والحكم ،والحكمة التي ميتلكها بشكل
فردي وجامعي االفراد يف عدد من السكان .هذه
املوارد هي القدرة الكلية للشعب الذي ميثل شكال
من اشكال الرثوة التي ميكن توجيهها لتحقيق
اهداف االمة او الدولة او جزء من تلك االهداف".
مع ذلك ،واقع التعليم يف دول العامل الثالث ما
زال قارصا عىل مختلف املستويات ،واملسؤولون
غافلون عن هذه النقطة .لبنان ال يشذ عن
هذه القاعدة ،رغم االبحاث والدراسات الكثرية
والسنوية التي يصدرها اهل االختصاص من
جامعيني واساتذة وتربويني ،مفندين ثغر التعليم
يف لبنان ،اىل جانب الحلول املقرتحة للنهوض
بالتلميذ واالستاذ واملؤسسات عىل حد سواء.
آخر االصدارات يف هذا االطار كتاب بعنوان "تعليم
فاشل تربية فاشلة ـ مرثاة التعليم والرتبية يف
لبنان والعامل العريب" ("دار الجديد") .صاحب هذا
املؤلف هو منر منصور فريحة ذو الباع الطويل
يف التعليم والرتبية ومسالكها املتشعبة .نقرأ يف

املقدمة وصفا للكتاب بأنه "خالصة تجربة طويلة
يف الحقل الرتبوي من طالب اىل معلم ابتدايئ ثم
ثانوي ثم جامعي .تلميذ تعلم يف مدرسة الضيعة
الحكومية مع عدد كبري من اترابه يف غرفة واحدة
عىل الرغم من تفاوت االعامر والصفوف ،وعاىن
الضعف املتجذر فيها ،خصوصا يف اللغة االجنبية.
كان معلام للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة بعد
تخرجه يف دار املعلمني ،ثم طالبا يف كلية الرتبية،
ومعلام يف املرحلة الثانوية قبل االلتحاق بجامعة
ستانفورد يف امريكا بعد حصوله عىل منحة من
الجامعة اللبنانية .مع العودة اىل الوطن ،بدأ
املشوار الرتبوي الذي كان مليئا باملطبات والخيبات
اكرث من غناه بتحقيق االهداف واالحالم ،يف حقل
يعتربه كل مفكر وعامل اجتامع مفتاح التطور
والتنمية والتغيري الي مجتمع".
اصدر منر منصور فريحة العديد من االعامل
والكتب والدراسات كباحث يف الحقل الرتبوي،
وتوىل رئاسة املركز الرتبوي للبحوث واالمناء يف
لبنان املخول وضع املناهج وتطويرها وتأليف
الكتب املدرسية ،ووضع اسس لنظام التقييم
ومناذج االمتحانات ،والتخطيط واالحصاء
واالبحاث الرتبوية ،وتدريب املعلمني واملديرين،
واالرشاف عىل دورهم.
هذا التعريف الطويل باملؤلف رضوري الظهار
ان كتابه الجديد يرشح واقع التعليم يف لبنان،
باالستناد اىل امور عايشها بنفسه ،واخرى
استقصاها حول الواقع الرتبوي الذي يراوح مكانه
منذ اكرث من نصف قرن .كيف لنظام تعليمي هرم
عفا عليه الزمن ان يواكب التطورات والتحديات
التكنولوجية واالتصالية ،ويهيء الطالب ويزودهم
املهارات واالسلحة العلمية والتكنولوجية لدخول
سوق العمل بكل ثقة وقدرة تنافسية؟ اننا نعيش
يف عرص طاحن ال يرحم ،واالمم التي ال تستدرك

هناتها ونقاط ضعفها وتتيقظ اىل اهمية مجتمع
املعرفة ،ستسحق تحت قطار التطور الذي يسري
برسعته القصوى .الطالب هم رأس املال الوحيد
الذي يعول عليه يف بلد يعيش يف رمال متحركة
ويقع فوق خارطة متزقها النزاعات والهزات
املستمرة .فاقتصاد الخدمات واالقتصاد الريعي
اشبه بفقاعة تنفجر حال ارتطامها بأي ازمة،
وبالتايل فاملطلوب هو املساهمة يف اقتصاد املعرفة
وعامل املعارف والعلوم واالبتكارات ،وهذه النقطة
شبه غائبة يف الخطط املوضوعة للقطاع الرتبوي يف
لبنان والعامل العريب عىل حد سواء.
هذا ما يتعمق فيه الكتاب الذي تدرس فصوله:
االنظمة الرتبوية يف العامل العريب ،مخرجات
املدرسة العربية ،موقع وزارة الرتبية يف معظم
الدول العربية ،القطاع التعليمي الخاص ،واقع
الطلبة واملعلمني ،مواصفات املدرسة الفاشلة،
وغريها من املحاور املرتبطة بعملية الرتبية
والتعليم واكتساب املعرفة.
اذا اردنا اختصار سبب تردي الوضع التعليمي
يف لبنان والعامل العريب ،ميكن القول ان السلطة
السياسية هي العلة يف املقام االول .فاالنظمة
الرتبوية يف لبنان والعامل العريب تتأثر بشكل مبارش
بالنظام السيايس القائم ،و"تجد نفسها يف خدمة
هذا النظام حتى لو كان سيئا وال يحظى بقبول
معظم املواطنني .فالقيمون عىل النظام الرتبوية
هم جزء من االدارة العامة التي تقود البالد .لذلك،
يقومون مبا يتفق مع القوانني طاملا انها تخدم
السلطة والوطن من وجهة نظر الحكومة".
انطالقا من هذا الواقع ،يرى الكاتب ان اقرتاحات
القيمني عىل النظام الرتبوي صارت خجولة
ال تتضمن اي تحديث او تجديد او جرأة .اذ
يستبعدون املواضيع الحديثة يف املناهج ،او تلك
التي تثري جدال واشكاليات خوفا من اثارة غضب

السلطة السياسية .اضف اىل ذلك البريوقراطية
القاتلة يف وزارات الرتبية واالداريني الفاسدين.
اما الطامة الكربى ،فهي عمل وزارات الرتبية وفق
مبدأ "قياس واحد يناسب الجميع" .وهذه النظرية
اثبتت خطأها يف السياسات الرتبوية الحديثة.
انها نظرية تطبق يف البلدان التي ال تعري اهتامما
للفرد كفرد يف ذاته ،بل تتعاطى معه كعضو ضمن
مجموعة عىل حد تعبري املؤلف .هكذا ،يضع
املسؤولون مناهج دراسية لتطبيقها برصامة من
دون اخذ االختالفات بني التالمذة يف االعتبار .مثال،
ال يعبأون بواقع ان كل تلميذ ذيك يف مجال معني.
اذا كان هناك تلميذ يربع يف حفظ املعلومات ،ال
يعني ذلك انه يتمتع بذكاء يفوق ذكاء الطالب
الذي ال يتمتع بهذه امللكة .لكن ويالالسف ،فاملبدأ
الذي تقيس من خالله وزارات الرتبية العربية
قدرات التلميذ وكفاءاته هو الحفظ وتخزين الكم
االكرب من املعلومات .ال وحدات قياسية اخرى
مثل الحس النقدي ،والقدرة التحليلية ،وحس
االبتكار ،وحب العلوم التي تعد العنارص االساسية
والرضورية يف العملية الرتبوية .اضف اىل ذلك
العشوائية يف نظام تقييم الطالب .مثال يورد املؤلف
ان "النموذج الطاغي هو ان صاحب املعدل االعىل
ُيقبل يف الطب ،تليه الهندسة وبالتدريج نصل اىل
القبول يف كليات الرتبية ،ثم يليها الحد االدىن الذي
يشجع عىل دخول كلية الرشيعة .متر السنوات
ويتخرج الجميع ،لكن لخريج الرشيعة مكانة وقوة
من حيث السلطة تفوق عرشات املرات تلك التي
يتمتع بها الطبيب واملهندس واملعلم .فهو يصبح
القائد الفعيل يف بيئته وعىل الجميع االنصياع
لتوجيهاته".
اذا ،يعترب املؤلف ان اصحاب القرار هم املصدر
االول للضعف الرتبوي الحاصل ،فـ "اي عمل
تطويري يتطلب تغيريا ما يف معارف كل مسؤول
تربوي ،او مهاراته او ترصفاته .اال ان وزارات
الرتبية والعاملني فيها برهنوا انهم اول من
يعارضون التغيري" .ذلك يتطلب الخضوع لدورات
تدريبية ،وتعديل اسلوب عمل املعني ،واعادة
تقييم انتاجيته ،وتحسني قدراته.
يضيف املؤلف ان مدراء املدارس ال يحبون التغيري
النه قد ميس صالحياتهم او يعدل فيها .كذلك
االمر بالنسبة اىل وسائل تقييم اداء التالميذ ،فقد
"يتطلب املنهاج الحديث مثال اساليب تقييم
مختلفة ومتعددة ملا يقوم به الطلبة ،وهذا يفرض

غالف الكتاب.

االنظمة التربوية في
لبنان والعالم العربي تتأثر
بالنظام السياسي القائم
عىل املعلمني اشياء كثرية ال يرغبون يف التدرب
عليها" .اىل جانب قرص السنة الدراسية يف العامل
العريب (ال تزيد عن  120يوما) ،يتوقف الباحث
عند نقطة بالغة االهمية هي غياب االسرتاتيجيا
والتخطيط الرتبويني .يع ّرف االسرتاتيجيا بأنها
"خطة عمل طويلة االمد ،تتضمن الخطوط
العريضة ملستقبل الرتبية يف البلد ودورها يف عملية
االمناء والتطوير وبناء جيل من املواطنني" .وترتبط
هذه االسرتاتيجيا الرتبوية باالسرتاتيجيا الوطنية
الشاملة "التي تركز عىل االقتصاد بشكل اسايس
النه العمود الفقري لكل تحسني وتطوير يف البلد".
لكن حتى يف حال وضعت هذه االسرتاتيجيا كام
يف لبنان عام  2000ثم يف عام  ،2011لن ينظر فيها
احد من املسؤولني.
يتوقف طويال عند كل جهاز او عنرص من
العنارص التي تشكل املنظومة الرتبوية ،معددا

عالتها ومشكالتها ،واحيانا حسناتها مثل فصل
املدارس الخاصة .رغم انه اعترب ان بعضها تجاري
بحت ،وبعضها االخر ميرر ايديولوجيته الدينية او
الطائفية او السياسية ،اال ان تالميذ هذه املدارس
برعوا يف اللغات االجنبية ،عىل عكس املدارس
الرسمية مثال.
من الفصول البارزة يف الكتاب ،واحد حمل عنوان
"املدرسة الفاشلة" .هنا ،وضع املؤلف بضعة
معايري للحكم عىل املدرسة الفاشلة .ع ّرف هذه
املدرسة بأنها تلك "التي تقيم اداء طلبتها بحسب
ما يستذكرونه من معلومات ولو مل يفهموا ما
استظهروه ،وتلك التي تنشئ طلبتها عىل عدم
احرتام االخرين املختلفني عنهم يف اللون والجنسية
والدين واملذهب .وايضا ،تلك التي يتخرج طلبتها
وليس لديهم مهارات عملية او فكرية واضحة
ميكنهم استخدامها اليجاد عمل اذا توقفوا عن
متابعة الدراسة" .اذا اخذنا وحدة القياس هذه،
وقيمنا بها املدارس العاملة يف لبنان ،ترى كم
واحدة سرتسب يف هذا االمتحان؟ لعل يف تقرير
املكتب الدويل للرتبية يف جنيف الصادر عام 2017
ابلغ اجابة عن ذلك .اذ لحظ ان خريجي املدارس
يف دول العامل الثالث يعانون من "تغريب عن
ثقافتهم الوطنية ،وضعف يف التمكن من اللغة
االم ،وامية وظيفية ،وضعف يف املسؤولية املدنية،
وضعف يف املهارات الرقمية التي يحتاجها سوق
العمل ،وازدياد نسبة الالتسامح والعنف".
هنا ،يخلص املؤلف اىل ان "توصيف واقع خريجي
مدارس عدد كبري من دول العامل الثالث يقرع
ناقوس الخطر حول كفاءات هؤالء الخريجني،
وقدراتهم ومواقفهم .وهذا يعترب تنبيها للدولة
التي تستمر يف المباالتها يف اصالح نظامها الرتبوي
بشكل حقيقي ،وليس عىل الورق .لكننا حتى االن،
نقرأ الخطط االصالحية التي تبنتها هذه الدولة
او تلك ،فنعجب بالغايات الطموحة واالهداف
التي اذا تحققت ستنقل البلد ليصبح يف مصاف
الدول الخمس العظمى .متيض سنوات ونكتشف
بأن االمور تراوح مكانها ،ونتساءل عن كيفية
تبخر هذه الطموحات .عندما يكون القيم عىل
تنفيذ خطة االصالح مدعيا ،وليس عارفا او قادرا
عىل ادارة العملية االصالحية ،لن يتم تحقيق اي
يشء ،خصوصا يف ظل انظمة سياسية غري مهتمة
بالرتبية ،وال تسائل مسبب الفشل عن اعامله التي
ارضت بالقطاع الرتبوي ككل".
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