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تحقيق

ّ
التعليم األساسي :توجه ضمني إلقفاله؟

وزارة التربية ،الراعي األول للتعليم
في لبنان ،توفر التعليم الرسمي
لما يقارب  %33.4من تالمذة المرحلة
األساسية فقط ،على رغم االنتشار الواسع
في المناطق اللبنانية كافة.
للمدارس ّ
يفسر ذلك أن التعليم األساسي الرسمي
لم ينشأ في األصل نتيجة رؤية استراتيجية
للحكومات المتعاقبة بل تحت ضغط
ّ
الشعبية
المطالبات
كثيرون يترقبون حلول ساعة الصفر
التي تعلن فيها الدولة اللبنانية إقفال
التعليم األساسي الرسمي .ثمة شعور
عام بأن هناك توجهًا ضمنيًا إلنهائه.
يعزز هذا الشعور صعود أصوات في
اآلونــة األخيرة تخدم هذا الطرح ،كأن
يطالب أمني عام املدارس الكاثوليكية
بطرس عازار بتلزيم التعليم الرسمي
للتعليم ال ـخــاص ألن ــه فــاشــل .ويـقــول
ف ــي ح ــدي ــث ت ـل ـف ــزي ــون ــي « :االه ـ ـ ــل فــي
امل ــدارس الخاصة يـســددون الضرائب
م ــرت ــن :االول ـ ـ ــى ل ـل ــدول ــة ح ـت ــى تــدفــع
رواتب املعلمني واملوظفني في القطاع
الرسمي والثانية للمدارس الخاصة
لـتـعـلـيــم أوالده ـ ـ ــم» وأن ي ـق ــول رئـيــس

يخرج ّ 800
مدرس
إلى التقاعد كل سنة
نقابة املعلمني فــي امل ــدارس الخاصة
ّ
نعمه محفوض بــأن التعليم الخاص
نــاجــح بعكس التعليم الــرسـمــي ،كما
لـ ــو أن األم ـ ـ ــر م ـف ــاض ـل ــة ال س ـي ــاس ــات
وم ـص ــال ــح .ول ـي ــس آخ ــر األصـ ـ ــوات ما
قاله النائب القواتي أنطوان زهرا في
ّ
جلسة مساءلة الحكومة بأن األستاذ
ال يعلم أكثر من  5تــامــذة ،داعيًا إلى
إلغاء املنح التعليمية ووضع املعلمني
ألوالدهـ ـ ـ ـ ـ ــم ف ـ ــي املـ ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ــرسـ ـمـ ـي ــة،
بوصفه عقابًا لهم بتخفيض أجورهم
غير املباشرة وليس بوصفه دافعًا إلى
اإلصالح.
الشعور أيضًا نابع من مؤشرات أخرى
ك ـث ـي ــرة :االع ـت ـم ــاد ال ـك ـلــي ع ـلــى أم ــوال
املـجـتـمــع ال ــدول ــي ومـشــاريـعــه وغـيــاب
الخطط البديلة (ماذا لو انتهت األزمة
السورية غدًا؟) ،االستجابة لتوصيات

البنك الدولي ومؤتمر باريس ـ 3بوقف
التوظيف وترشيد اإلنفاق ،املضي في
دفــع املنح التعليمية ملوظفي القطاع
العام بشقيه املدني والعسكري ،ومنح
التعليم املجاني الــذي تؤمنه مــدراس
الطوائف واملــذاهــب ،وعــدم مـبــادرة أي
من وزراء التربية املتعاقبني إلى تنفيذ
القانون  2011/150الذي يجيز للوزير
ال ـط ـلــب إل ــى مـجـلــس ال ـخــدمــة املــدنـيــة
تنظيم مباراة عند كل حاجة ،وقد فعل
وزي ــر الـتــربـيــة ال ـيــاس بــو صـعــب ذلــك
للتعليم الثانوي دون األساسي.
ف ــي األصـ ـ ـ ــل ،ل ــم ي ـن ـشــأ ه ـ ــذا الـتـعـلـيــم
نتيجة سياسة تربوية وطنية بدليل
اس ـت ـبــدال ال ـح ـكــومــات تـطـبـيــق قــانــون
إلــزامـيــة التعليم ومجانيته (القانون
الـ ــرقـ ــم  686بـ ـت ــاري ــخ  16آذار 1998
وتعديالته) حتى سن الخامسة عشرة،
ب ـ ـ «م ـك ــرم ــات» ال ـ ــدول امل ــان ـح ــة ،وع ــدم
اكتراثها عــن سابق تصور وتصميم
ب ـت ــأم ــن خ ــدم ــات ت ــرب ــوي ــة تـنــافـسـيــة
مــع كارتيل امل ــدارس الـخــاصــة ،ومنها
تـطــويــر أداء إدارات امل ـ ــدارس ،تــدريــب
املعلمني وحسن توزيعهم وتكليفهم
بمهمات مناسبة لكفاءاتهم واعتماد
خريطة علمية لـتــوزيــع امل ــدارس على
ق ــاع ــدة م ـعــرفــة عـ ــدد ال ـت ــام ــذة الــذيــن
يقطنون في املكان وأعمارهم وتوفير
األبنية املدرسية املالئمة واملجهزة.

ضعف الروضات
امل ـش ـك ـل ــة الـ ـكـ ـب ــرى ال ـ ـتـ ــي ي ــواج ـه ـه ــا
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــي ت ـ ـك ـ ـمـ ــن ف ــي
ال ـت ـفــاوت ال ـح ــاد فــي نــوعـيــة التعليم
ب ــن ال ـق ـطــاعــن ال ــرس ـم ــي والـ ـخ ــاص.
امل ـق ــارب ــة ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي اعـتـمــدتـهــا
الـحـكــومــات املتعاقبة فــي مــا تسميه
«االسـتــراتـيـجـيــة الـعــامــة» إل ــى جانب
«ث ـق ــاف ــة االع ـ ــان ـ ــات» أو «الـ ـشـ ـح ــادة»
هــي الـشـعــار الـتــرويـجــي «مـقـعــد لكل
تلميذ» ،لكن ال أحد يعرف ماذا يفعل
ه ـ ــذا ال ـت ـل ـم ـيــذ ع ـل ــى ه ـ ــذا امل ـق ـع ــد فــي
التعليم األســاســي الــرسـمــي؟ مــا هي
نــوع ـيــة ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ــي ي ـت ـل ـقــاهــا وال
سيما في الحلقتني األولــى والثانية
(مــن األول حتى ال ـســادس ابـتــدائــي)،
ّ
وه ـ ـ ـ ــل س ـ ـ ـ ــن االل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــاق ب ــال ـت ـع ـل ـي ــم
وال ـخ ــدم ــات ال ـتــربــويــة امل ـت ــواف ــرة في
امل ـ ــدارس الــرسـمـيــة تــوفــر ألب ـن ــاء هــذا
القطاع تكافؤ الفرص مع أترابهم في
الـتـعـلـيــم ال ـخ ــاص؟ ومـ ــاذا ع ــن كـفــاءة
املعلمني وتدريبهم؟
أحد أهم أسباب اإلقبال على التعليم
الخاص ضعف مرحلة الروضات في

لم تنظم مباراة للتثبيت طيلة السنوات الثماني الماضية (مروان طحطح)

التعليم الــرسـمــي .هــذه املــرحـلــة غير
معممة على جميع مدارسه ،وهي لم
تنشأ حيث توجد إال منذ زمن يسير،
ودون ب ـ ـنـ ــاء مـ ـن ــاس ــب وت ـج ـه ـي ــزات
مـنــاسـبــة ف ــي أغ ـلــب األح ـي ــان وكــذلــك
ّ
مـ ــن دون ع ـ ــدد ك ـ ــاف مـ ــن امل ـع ــل ـم ــات
صـ ــاح ـ ـبـ ــات االخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص .وي ـش ـي ــر
ّ
ت ــرب ــوي ــون م ـت ــاب ـع ــون إل ـ ــى أن ه ــذه
املرحلة قابلة لإلقفال بالكامل في ما
لو غادرها التالمذة السوريون .يرى
ّ
هؤالء أن وزارة التربية لم تلحظ أي
تــرتـيــب لـتــوظـيــف حـمـلــة اخـتـصــاص
ري ــاض األط ـفــال ،ال سيما متخرجي
كلية التربية في الجامعة اللبنانية
ّ
ل ـت ـعــزيــز هـ ــذه امل ــرح ـل ــة ،م ــؤك ــدي ــن أن

املـ ـطـ ـل ــوب ه ــو إع ـ ـ ــادة ه ـ ــرم الـتـعـلـيــم
الرسمي إلى قاعدته الطبيعية لكونه
هــرمــا مقلوبًا رأس ــا عـلــى عـقــب ،على
حد تعبيرهم.

 % 33.4من التالمذة في التعليم
الرسمي
بحسب آخر إحصاء للمركز التربوي
ل ـل ـب ـحــوث واإلن ـ ـمـ ــاء ل ـل ـعــام ال ــدراس ــي
 2015ـ  ،2016يـ ــدرس نـحــو  259ألـفــا
و 804تالمذة لبنانيني وغير لبنانيني
فــي  996مــدرســة فــي دوام قبل الظهر
وهـ ـن ــاك ،ب ـح ـســب ت ـصــري ـحــات وزارة
التربية ،نحو  210آالف تلميذ سوري
في  277مدرسة في دوام بعد الظهر.

ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،ي ـب ـلــغ عـ ــدد تــامــذة
املرحلة األساسية في التعليم الخاص
غـ ـي ــر املـ ـج ــان ــي وامل ـ ـجـ ــانـ ــي وم ـ ـ ــدارس
األون ـ ــروا م ــن ال ــروض ــة ح ـتــى الـتــاســع
أس ــاس ــي  516أل ـفــا و 246ت ـل ـم ـي ـذًا ،أي
أن نـسـبــة ت ــام ــذة الـتـعـلـيــم األســاســي
الرسمي إلــى نسبة التالمذة فــي هذه
املرحلة هي  .%33.4فقط.

نصف مدرسي المالك إداريون

ومـ ـ ـ ــن أصـ ـ ـ ــل  17ألـ ـ ـ ــف مـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدرس فــي
امل ــاك ،هناك نحو  8500م ـ ّ
ـدرس ،أي
نـصــف ع ــدد امل ــدرس ــن ،يـقــومــون إمــا
بأعمال إدارية  /تربوية في املدارس
واملناطق التربوية وبعض اإلدارات

لماذا تقبع أموال الدول المانحة في البنوك؟
كاترين ضاهر *

(هيثم الموسوي)

عامًا بعد عام ،تتفاقم أزمة ّ
املدرسني
«املـ ـتـ ـع ــاق ــدي ــن» ل ـت ـع ـل ـيــم الـ ـت ــام ــذة
الــاجـئــن الـســوريــن ،ويـتــزايــد عــدد
املدارس املخصصة لهم ،وبحجتهم
تـتــزايــد حـيــل الـحـكــومــات واملعنيني
بامللف الستعطاف املجتمع الدولي
لــزيــادة التمويل مــن ال ــدول املانحة،
والجميع يستفيد مــن تلك الهبات
أو الـقــروض ،ما عــدا أصحاب الحق
نـ ـفـ ـس ــه ،وم ـ ـ ــا «ب ـ ــروك ـ ـس ـ ــل» (ح ـي ــث
انعقد فــي األسـبــوع املــاضــي مؤتمر
ل ــاجـ ـئ ــن) إال أمـ ـ ــل آخـ ـ ــر مل ــدرس ــن
ل ــم ي ـت ـع ـل ـمــوا ب ـع ــد الـ ـ ــدرس م ــن تـلــك
السياسات املجحفة بحقهم.
هم ليسوا "متعاقدين" ،وال تنطبق
ع ـل ـي ـه ــم بـ ــدعـ ــة "امل ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــان بـ ـه ــم"،
وم ـس ـت ـح ـقــات ـهــم ال ت ـص ـل ـهــم ق ـب ــل 4
أش ـه ــر م ــن بـ ــدء ع ـم ـل ـهــم ،رغـ ــم تــوفــر
األموال املرصودة من الدول املانحة،

ومـعـظـمـهــم عــاطـلــون مــن الـعـمــل ،أو
م ـت ـعــاقــدون ف ــي ال ـ ــدوام الـصـبــاحــي،
يتحملون عبء مصاريفهم اليومية.
لم تفلح اللجنة التي شكلها هؤالء
املدرسون في العامني املاضيني في
م ـعــرفــة مـصـيــر امل ـس ـت ـح ـقــات ،ومل ــاذا
تقبع فــي البنوك مــا دامــت متوفرة.
ت ــأت ــي ال ـح ـج ــة م ــن ص ــون ـي ــا خ ــوري
مسؤولة وحدة التعليم الشامل في
وزارة التربية التي تعنى بالالجئني،
بأنه ليس هناك موارد مالية كافية،
م ــع أن ـهــا ح ـثــت املــدي ــري ــن ف ــي بــدايــة
العام الدراسي على زيــادة التالمذة
فـ ــي ال ـش ـع ـب ــة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة ل ــرف ــع أج ــر
الساعة لهم ،وبالفعل فإن أي شعبة
ال تقل عن  27تلميذًا وقد تصل إلى
 40تلميذًا فــي بعض امل ــدارس .وها
هــو الـعــام الــدراســي الـحــالــي يشرف
على نهايته ،وال بصيص أمل حتى
اآلن .وه ـن ــاك م ـع ـلــومــات ت ـف ـيــد بــأن
ج ــداول القبض لــم تسلم بـعــد ،وإذا

سلمت فستخضع للروتني اإلداري
امل ـ ـ ـعـ ـ ــروف مل ـ ـ ــدة شـ ـه ــر عـ ـل ــى األق ـ ـ ــل.
وه ـ ـنـ ــاك مـ ــن يـ ـق ــول إنـ ـه ــا س ـت ـتــأخــر
حتى شهر حــزيــران ،أي بعد نهاية
العام الدراسي ،وفقط للفصل األول.
كذلك فوجئت إدارات بعض املدارس
بأن تعيد املناطق التربوية جداول

حجة وزارة التربية
عدم وجود موارد
مالية كافية
وتأخير المديرين
لجداول الساعات

ال ـ ـسـ ــاعـ ــات وتـ ـطـ ـل ــب مـ ــن املـ ــدرسـ ــن
إعادة توقيعها واملوافقة على حسم
ح ـصــة أو حـصـتــن م ــن ك ــل م ــدرس،
بحجة أن ال ــوزارة ال تريد احتساب
ب ــدل ال ـيــوم ال ــذي خـصــص ملـقــابــات
ذوي ال ـ ـتـ ــامـ ــذة ،مـ ــع أن امل ــدرس ــن
داوم ـ ـ ـ ـ ــوا ف ـ ــي ال ـ ـص ـ ـفـ ــوف ،والـ ـتـ ـق ــوا
عشرات األهالي ،وقدموا تقارير لهم
عن مستوى أوالدهم.
ف ــي  30آذار امل ــاض ــي ،دعـ ــت راب ـطــة
معلمي التعليم األســاســي الرسمي
إل ـ ــى اإلض ـ ـ ـ ــراب مـ ــن أج ـ ــل رف ـ ــع أج ــر
ساعة التعاقد بالتساوي بني جميع
املتعاقدين فــي املــدرســة قبل الظهر
وبـ ـع ــده أي  18ألـ ــف ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة
ول ـيــس  14أل ـفــا ل ـل ـمــدرس و 15ألـفــا
للمدير والناظر كما يحصل حاليًا.
وق ــد أوص ــت الـجـمـعـيــات العمومية
بالتصويت على اإلضراب املفتوح.
م ـ ـع ـ ـظـ ــم املـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ــن واف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوا ع ـل ــى
التوصية ،ومنهم من وقــع بالقبول

