
النظام التربوي على املحك والجهات املانحة ضمانته 
التضخم ينذر بإقفال أكثر من 40% من املدارس مستقبالً 

روزيت فاضل 

المستديرة"  "الطاولة  كشفت أمس وقائع 
ال��م��ط��ب��ات ال��خ��ط��ي��رة ال��ت��ي ت��ع��وق مستقبل 
النظام التربوي في لبنان وتهدد استمراره، 
على غرار كل مرافق لبنان الحيوية الرسمية 
م��ن��ه��ا وال��خ��اص��ة، والس��ي��م��ا ف��ي ه���ذه األزم���ة 
ال���م���ال���ي���ة واإلق����ت����ص����ادي����ة غ���ي���ر ال��م��س��ب��وق��ة 

والمهددة للكيان والوجود.  
ال��ج��دي��د ف��ي ال��ط��اول��ة ال��م��س��ت��دي��رة، التي 
ت��ف��رع��ت م��ن��ه��ا ث����اث ط������اوالت ن���ق���اش في 
ق��اع��ة م��ح��اض��رات المعهد ال��ع��ال��ي ل��أع��م��ال، 
ك��ل��ي��م��ن��ص��و، ت���ن���اول���ت ف���ي ك���ل م��ن��ه��ا واق���ع 
بهذا  للنهوض  االق��ت��ص��ادي  ال��دع��م  توفير 
النظام مرورًا بتناول إشكالية جودة التعليم 
وص����واًل ال���ى ال��ق��ل��ق وال��خ��ش��ي��ة ع��ل��ى مسألة 
ت���ع���دد ال���ل���غ���ات ف����ي ل���ب���ن���ان، أن���ه���ا ج��م��ع��ت 
م��ك��ون��ات ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��رب��وي��ة ف���ي ال��رس��م��ي 
المانحة تحت سقف  الجهات  مع  وال��خ��اص 
واحد في محاولة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من 

هذا القطاع المأزوم. 
وبرز في الجلسة حرص السفيرة الفرنسية 
آن غرّيو على إنقاذ التربية في لبنان، والتي 
تحظى، بمفهوم العقلية الفرنسية، بأولوية 
ق���ص���وى ك��م��ا ي���ع���رف ال��ج��م��ي��ع. غ���ري���و ك��ان��ت 
متأهبة للسماع والتحرك مع فارق بسيط أنها 
اعتاده  ال��ذي  الجماعي  العمل  بلغة  تحدثت 
األوروبيون عمومًا، فيما نحن نعي تمامًا أن 
أدائنا  تراجع  الحقيقية في  احدى مصائبنا 
في لبنان تتمثل في أننا نميل بشراسة الى 
أو  القرار  أو  المبادرة  إن في  الفردي،  العمل 
التي  ال��م��وروث��ات  م��ن  وه���ي  التنفيذ،  ح��ت��ى 
عممتها العقلية الميليشيوية الطاغية على 

كل شيء. 
التشاوري  اللقاء  التي ترأست هذا  غريو، 
مع وزير التربية عباس الحلبي، وضعت ورقة 
الوجهة  تحديد  ض���رورة  فيها  طرحت  عمل 
نظامه  إلنقاذ  والتوجهات  للبنان  اإلنقاذية 
التربوي، والسيما في ظل العولمة، متمنية 
ب��روح  التحلي  ب��ض��رورة  الجميع  يتمسك  أن 
التحدي واإلرادة لتقديم تربية ذات نوعية 
ج���ي���دة ل��ل��ج��م��ي��ع، م���ع وض����ع رؤي�����ة حقيقية 
ل��ه��ذا ال��ن��ظ��ام ب��ع��د األزم����ة وض�����رورة التركيز 
ع��ل��ى ن��وع��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م وال���خ���وف م���ن ان��ع��دام 
التربوي  النظام  على  المؤثر  المسارالثقافي 

وميزة لبنان في تعدد لغاته... 
وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة اع��ت��ب��ر أن ال��س��ف��ي��رة غ��رّي��و 
مخّولة تسلم حقيبة التربية في لبنان وهي 
ع��ل��ى دراي����ة ت��ام��ة ب��م��ا ي��ح��ص��ل، ش��ارح��ًا واق��ع 

التربية ومرتجاها... 
ت��ح��ت��اج ه���ذه ال��ط��اول��ة ال��م��س��ت��دي��رة، التي 
"األوري���ان  لجريدة  التنفيذي  المدير  أداره���ا 
لوجور" ميشال الحلو بتمايز الفت، الى لجنة 
متابعة لطرح الرؤى الممكنة لكل المشاكل 
التربية  قطاع  على  المسبوقة  وغير  الطارئة 
بمكوناته التعليمية والطالبية والتشريعية، 
وبقسميه الخاص والعام، مع استثناء القطاع 
المهني والتقني المنسي عمومًا، والذي من 

حقه تخصيصه بجلسة في األيام المقبلة.  
م��ن ال��ن��ق��اط األس��اس��ي��ة ل��وق��ائ��ع ال��ط��اول��ة 
خ���اص���ة دراس�������ة ع����ن ال����واق����ع االق���ت���ص���ادي 
التنفيذي  المدير  أعدها  الخاصة  للمدارس 
ل��ش��رك��ة "ي��وروم��ي��ن��ا" ل��إس��ت��ش��ارات فيصل 
دروي���������ش ب����ن����اء ع���ل���ى ط���ل���ب م�����ن ال���س���ف���ارة 

الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية. 

مصير المدارس مهدد
أن��ه في  ل��دروي��ش،  أبرزالنتائج، وفقًا  من 

 
ظل التضخم واألزمة ورفع الدعم، تواجه 40

في المئة من المدارس الخاصة، أي القسم 

 

َ
األك��ب��ر م��ن��ه��ا، أزم����ة وج���ودي���ة، إذا ل��م تحظ

ب��دع��م خ��ارج��ي م��ن ج��ه��ات م��ان��ح��ة، م��ا يهدد 
استمراريتها...

وردًا على سؤال ل�"النهار" عن خوفه على 
مصير 40 في المئة من هذه المدارس، قال: 
المقبلتين  السنتين  أبوابها في  "قد تقفل 

إذا لم تحظ بأي دعم خارجي". 
ول��ف��ت ال���ى أن���ه "ب��ح��ك��م ال���وض���ع ال���راه���ن، 
التشغيلية  األع���ب���اء  ت��ك��ال��ي��ف  ازدادت  ف��ق��د 
بعدما  ال���س���وداء،  ال��س��وق  رب��ط��ًا بسعر دوالر 
كانت تعتبر أعباء هامشية، ال تشكل أكثر 
م��ن 15 ف��ي ال��م��ئ��ة م��ن ال��م��وازن��ة المدرسية 
تكاليف  أن  ال��ى  مشيرًا   ،"2018 ال��ع��ام  ف��ي 

 
التشغيل اليوم "أضحت تغطي تقريبًا 200

ف��ي ال��م��ئ��ة م��ن م��وازن��ة ال��م��درس��ي��ة، دون أن 
نلحظ من خالها أي تكاليف أخرى تتعلق 
ب��روات��ب األس��ات��ذة واإلداري����ي����ن"... وأض��اف 
أن "هذه الدراسة كشفت فعليًا أن األفكار 
ال��م��س��ب��ق��ة، ال��ت��ي يتمسك ب��ه��ا ال��ب��ع��ض عن 
الخاصة،  المدارس  الفاحش إلدارات  الغنى 
ال تمت الى الحقيقة بأي صلة إذ اننا أجرينا 
20 مدرسة خاصة من مستويات 

 
تدقيقًا ل�

م��خ��ت��ل��ف��ة وم���ن���ض���وي���ة ت���ح���ت ل������واء ش��ب��ك��ات 
تعليمية أجنبية، ليتبين لنا أن الخسارة كل 

سنة على تغطية نفقات لكل تلميذ تراوح 
إضافة  أميركيا،  دوالرا  و 230  بين 170  ما 
ب��دأت تتكبد  الى أن غالبية هذه المدارس 
خ��س��ائ��ر ك��ب��ي��رة وص��ل��ت ف��ي ال��ع��ام ال��دراس��ي 
2019-2020 بداية األزمة الى 80 في المئة 
حيث سجل عجز كبير لكل منها وصل في 
سنة دراسية واحدة الى 100 مليون دوالر، 

 
مع ماحظة أن التدقيق كشف أيضًا أن 50
للتدقيق  الخاضعة  المدارس  من  المئة  في 

ترزح تحت ديون كبيرة".
وقارب المشكلة القائمة في لبنان اليوم 
التضخم على  واق��ع  التي أجبرها  اليونان  مع 
إق���ف���ال 11 ف���ي ال��م��ئ��ة م���ن ال��ق��ط��اع ال��ت��رب��وي 
خ���ال أزم��ت��ه��ا، "ف���ي ح��ي��ن ن��خ��اف أن نصل 
بسبب التضخم الى إقفال أكثر من 40 في 
المقبلة".  وأك��د أن  ال��س��ن��وات  المئة خ��ال 
من الضروري "دراسة كيفية إدارة انكماش 
هذا القطاع وحسن إدارة تقلصه، من ناحية 
م��واك��ب��ة عمليات دم��ج ال���م���دارس، وال��دع��وة 
ال��م��دارس يترجم  بين  ت��ع��اون حقيقي  ال��ى 
المعلمين  إنتاجية  فعليًا من خال تحسين 
ألننا لمسنا في الدراسة أن بعض مؤشرات 
اإلنتاجية للمعلمين في لبنان بدت ضعيفة، 
والس���ي���م���ا ف���ي ظ���ل ك��ش��ف م���ع���دل س��اع��ات 
تتعدى  ال  وال��ت��ي  للمعلم  أسبوعيًا  التعليم 

 
و17،5 الرسمي،  في  اسبوعيا  13،5 ساعة 

 
ف���ي ال���خ���اص، ف��ي��م��ا ت��رت��ف��ع ل��ت��س��ج��ل 21,5

ساعة في البلدان األوروبية، ما يفرض فعليًا 
التعليمية في  الهيئة  عند  اإلنتاجية  زي��ادة 

المدارس الرسمية والخاصة"...
بالتربية يحتاج  النهوض  أن  أيضًا  وب��دا   
ال���ى ق���رار س��ي��اس��ي، ك��م��ا ق���ال ال��م��دي��ر ال��ع��ام 
الجودة  ف��ادي يرق عند حديثه عن  للتربية 
في التربية التي تحتاج الى "أرضية مختلفة 
للتطرق إليها ومعالجة واقعها ومرتجاها، ألن 
الواقع الصعب واألزم��ة الخانقة االقتصادية 

وجائحة  آب   4 إنفجار  وت��داع��ي��ات  والمالية 
كورونا تخطت أي فرصة لعرض واقع جودة 
المانحة في  ال��دول  التعليم". وف��ي ما خص 
ب��رزت بوضوح، كما ذكر األمين  اللقاء،  هذا 
يوسف  األب  الكاثوليكية  للمدارس  العام 
نصر، حاجة المدارس الى دعم هذه الجهات 
ل��إس��ت��م��رار، م���ع ت��س��ج��ي��ل م��اح��ظ��ة ل��م��دي��رة 
البنك الدولي  القطب اإلقليمي للتربية في 
ناتالي الهير، التي أبدت أسفها ألن الدعم 
اليوم  يخصص  ال��دول��ي  البنك  من  المتوافر 
لتغطية رواتب المعلمين من دون أن يغطي 
آملة  التعليم،  في  الجودة  مسألة  منه  قسم 
المستقبل  ف��ي  ال��وض��ع  ه���ذا  يتغير  أن  ف��ي 
للجودة  م��وازن��ة  إم��ك��ان��ي��ة تخصيص  ل��ي��وف��ر 

وسواها من المناهج. 
الحرص على  الدعم كان واضحًا على لسان 
ك��ل م��ن ال��م��س��ؤول��ة ع��ن ال��م��ش��اري��ع التربوية 
ف���ي ال��ي��ون��ي��س��ك��و م��ي��س��ون ش���ه���اب، وم��دي��ر 
ب��رام��ج اإلت��ح��اد األوروب�����ي م��اك��س��اس دوب���ان 
وال���م���س���ؤول ع���ن ال��ت��ع��ل��ي��م ف���ي ال��ي��ون��ي��س��ي��ف 
ع��اط��ف رف��ي��ق، وال��م��دي��ر اإلق��ل��ي��م��ي للوكالة 
الفرنسية الجامعية جان نويل باليو، والسيما 
في التدريب المستمر للمعلمين في الرسمي 
والخاص. وقد أجمع المحاضرون على ضرورة 
تغيير المناهج، وهذا ما تناوله رئيس المركز 
ال��ت��رب��وي ل��ل��ب��ح��وث واإلن���م���اء ب��ال��وك��ال��ة ج��ورج 
لكل  جامعية  ع��دة  تجارب  تسجيل  مع  نهرا 
التربوية في جامعة  العلوم  من عميدة كلية 
القديس يوسف  الدكتورة باتريسيا راشد 
العالي  ال��م��ع��ه��د  ف��ي  ال��ب��ح��وث  وم��دي��ر معهد 
لأعمال عبد المولى الشعار، مع اإلشارة الى 
أن القطاع الجامعي يحتاج الى حلقة خاصة 

بكل ما للكلمة من معنى.
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