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تعليم الفنون في المدارس اللبنانية
الواقع والمعوقات واالنتظارات
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والخبر  العلم  رقم  تحت  بيروت  في  رسميًا  تسّجلت  الربح،  تتوّخى  ال  لبنانية  منظمة  هي  قصير  سمير  مؤسسة 
 ٢ بيروت في  اغتيل في  لبناني  تيّمنًا بسمير قصير، وهو صحافي  ُسّميت   .٢٠٠٦ ١ شباط/فبراير  بتاريخ  ٣٠/أ.د. 
حزيران/يونيو ٢٠٠٥. تهدف إلى نشر الثقافة الديمقراطية في لبنان والعالم العربي، وتشجيع أصحاب المواهب 
الجديدة في عالم الصحافة، وبناء حركة من أجل التجّدد الثقافي والديمقراطي والعلماني. هذه هي شروط إنقاذ 
العرب". تسعى  التي وصفها سمير قصير في كتابه "تأّمالت في شقاء  العربية من "حالة الشقاء"  الشعوب 
والثقافية  اإلعالمية  الحريات  عن  الدفاع  مركز  والثقافة من خالل  اإلعالم  حرية  عن  الدفاع  إلى  جاهدًة  المؤسسة 
ضد  االنتهاكات  لرصد  مركز  أكبر   –  ٢٠٠٨ عام  إنشائه  منذ   – أصبح  والذي  المؤسسة  تستضيفه  الذي  (سكايز) 
الصحافيين والفّنانين في المشرق العربي، باإلضافة إلى كونه مرجعًا لألبحاث حول الصحافة، ولتدريب العاملين 
في القطاع اإلعالمي على تحسين مهاراتهم. تنّظم المؤسسة أيضًا، منذ ٢٠٠٩، مهرجان ربيع بيروت السنوي، 
التجارب  أفضل  وعرض  ديمقراطي  بشكل  الثقافة  إلى  الوصول  إتاحة  إلى  يهدف  مجاني  فّني  مهرجان  وهو 

الريادية من لبنان والعالم. الثقافية والفنية 

مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية هي مؤسسة ألمانية للسياسة الليبرالية. تأّسست عام ١٩٥٨ على يد 
الفرد  الليبرالية وفي طليعتها حرية  القيم  الفدرالية، تدعو إلى تعزيز  ألمانيا  ثيودور هوس، أول رئيس لجمهورية 
بالتعاون مع شركائها  الليبرالية  التفكير والسياسات  ناومان  السعادة. ُتشّجع مؤسسة فريدريش  في سعيه وراء 
المحّليين، من خالل التثقيف المدني، والحوار السياسي الدولي، والتشاور السياسي. يهدف عمل المؤسسة، 
الحوكمة  وتعزيز  الفساد،  ومكافحة  القانون،  دولة  بناء  في  المساهمة  إلى  اللبناني،  المدني  المجتمع  ضمن 
الرشيدة، ودعم المشاركة في السياسة المحلية. تنّفذ عملها بالتعاون مع شركاء عدة مثل الجمعية اللبنانية لتعزيز 

اللبنانية األميركية، وجامعة القّديس يوسف. الشفافية، ومؤسسة سمير قصير، ومشوار، والجامعة 
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الباحث

الحكومية  أكاديمية سانت بطرسبرج  المسرح، من  الفن اختصاص  الدين حائز على دكتوراه في علوم  زين  هشام 
الفنون  كلية  في  أستاذ  للفنون.  بيالروسيا  أكاديمية  من  الدرامي  اإلخراج  في  وماجستير  المسرحية،  للفنون 
الفنون  معهد  في  الفن  في  النظرية  والمواد  والتأليف  والتمثيل  اإلخراج  مقررات  وأستاذ  والعمارة،  الجميلة 
الجميلة، ورئيس قسم الدكتوراه في الفنون البصرية في المعهد العالي للدكتوراه – الجامعة اللبنانية. هو رئيس 
تحرير المجلة التربوية، ومؤسس فرقة "المسرح التربوي اللبناني"عام ٢٠٠١. له العشرات من المقاالت واألبحاث 
المنشورة في الصحف والمجالت اللبنانية (النهار – السفير - الحياة) في المواضيع الثقافية والفنية والمسرحية. 
كان المسؤول عن برامج التلفزيون التربوي في المركز التربوي للبحوث واإلنماء بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٩، ورئيس 
العام  من  واإلنماء  للبحوث  التربوي  المركز  في  العام  التعليم  مناهج  تعديل  المسرحية في مشروع  التربية  لجنة 
٢٠٠٧ وحتى تاريخه. شغل منصب رئيس منتدى الفكر التقدمي بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٩. مؤلف ومخرج العشرات 

من األعمال المسرحية.

القانونية المستشارة 

ليال صقر حائزة إجازة ماجستير في القانون من جامعة القديس يوسف في بيروت. فتحت مكتب محاماة خاصًا 
بها وساعدت في تأسيس عدد من المنظمات غير الحكومية والشركات المدنية والتجارية. تتمتع بأكثر من ١٥ عامًا 
من الخبرة، رّكزت فيها على حقوق اإلنسان وحماية الفئات المهّمشة. عملت مع عدة منظمات محلية ودولية على 
صياغة سياسات عامة، والمدافعة من أجل تطبيق إصالحات قانونية ومشاريع وأنشطة موّجهة نحو معالجة كافة 
االجتماعية،  األعمال  ريادة  حول  سيما  ال  متنّوعة  عمل  ورش  أدارت  الحّساسة.  الفئات  وتهميش  التمييز  أشكال 
وحرية التعبير، والتحّرش الجنسي، وحقوق مجتمع الميم. عام ٢٠١٦، أّسست منظمة نواة للمبادرات القانونية، 
وهي منظمة غير حكومية هدفها نشر التوعية بشأن الحقوق من خالل تعزيز المعارف القانونية عن طريق تنفيذ 
برامج لتطوير القدرات وتنظيم حمالت االتصال والتواصل، كما تقّدم استشارات قانونية وتوفر إمكانية الحصول 

على تمثيل قانوني، وتضغط من أجل اإلصالحات القانونية. 

أجرت منظمة نواة للمبادرات القانونية دراسًة حول اإلطار القانوني لتعليم الفنون في لبنان، وهي ملحقة هذا 
البحث. 
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وتحاول  تواجهها،  التي  والمعوقات  اللبنانية  المدارس  الفنون في  تعليم مواد  واقع  الدراسة على  تضيء هذه 
المسؤولين  أنظار  توجيه  إلى  إضافة  لها،  الممكنة  الحلول  اقتراح  إلى  وتسعى  المعوقات  هذه  أسباب  تبيان 
التربويين في لبنان إلى ضرورة االهتمام بتعليم الفنون واستخالص نتائج موضوعية وعملية يمكن وضعها في 
تصّرف وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث واإلنماء، لكي يكون لها دورها في تغيير النظرة إلى تعليم الفنون. 
التوصيات التي اعتبرناها بمثابة انتظارات نأمل تحقيقها من ِقبل المسؤولين، نتمّنى أن تؤخذ بعين االعتبار خالل 

تطوير وتعديل مناهج الفنون وفي تطبيقاتها العملية في المدارس الحقًا. وتهدف هذه الدراسة إلى: 

الفنون. المتعّلقة بمناهج  التشريعات  اإلضاءة على   •
تحديد المؤسسات التربوية المسؤولة عن إعداد معّلمين متخّصصين في تعليم مواد الفنون.  •

رصد مكامن الخلل في تعليم مواد الفنون في المدارس على صعيَدي المنهج والتطبيق.  •
استخالص نتائج موضوعية ووضعها في تصّرف المسؤولين التربويين.  •

اإلسهام في الحراك البحثي حول موضوع دور الفنون في التعليم، والمساهمة في التأسيس لقاعدة    •
بحثية يمكن البناء عليها واإلفادة منها في أبحاث الحقة.  

سة لألمم  باالستناد إلى المرجعيات الدولية التي تضمن حق اإلنسان في التعليم، وألن لبنان من الدول المؤسِّ
تعليم  يتوافق  عليها،  التوقيع  تم  التي  الدولية  االتفاقيات  مندرجات  كل  بتطبيق  ملزم  فهو  وبالتالي  المتحدة 
الفنون في المدارس مع المادة التاسعة والعشرين من "اتفاقية حقوق الطفل" التي وّقعت عليها غالبية دول 
يستهدف  أن  "يجب  فيها:  ورد  وقد   .١٩٨٩ عام  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  وتبّنتها  لبنان،  بينها  ومن  العالم 
على  وينبغي  ممكن،  قدر  بأقصى  والجسدية  العقلية  وقدراته  مواهبه  وتنمية  الطفل  شخصية  تطوير  التعليم 
المحلية،  وثقافته  الطفل  لوالَدي  االحترام  يعّزز  وأن  حّر،  مجتمع  نشطة في  راشدة  لحياة  الطفل  يعّد  أن  التعليم 
"توافق  يقول:  بندًا  الطفل"  حقوق  "اتفاقية  تتضمن  كما  الثقافي".  وتراثهم  اآلخرين  ِقيم  احترام  إلى  إضافة 
إلى  والبدنية  العقلية  وقدراته  ومواهبه  الطفل  تنمية  نحو  موّجهًا  الطفل  تعليم  يكون  أن  على  األطراف  الدول 

أقصى إمكاناتها" .

اعتمدنا في إعداد هذه الدراسة على المنشورات واإلحصاءات الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واإلنماء، وهو 
التربوَيين في  والتطوير  بالتخطيط  وتعنى  العالي  والتعليم  التربية  لوزارة  تتبع  التي  لبنان  األهم في  المؤسسة 
ما يختص بإعداد وتعديل المناهج وتدريب المعّلمين وتقييم الكتب المدرسية وطباعتها وتوزيعها على المدارس 
عن  تصدر  التي  التربوية  المجلة  الواردة في  المقاالت  الى  إضافة  الخاصة،  المدارس  من  يرغب  ومن  الرسمية، 
على  االعتماد  تم  كما  التربية".  في  "الفنون  بعنوان  المجلة  هذه  في  ُنشرت  للباحث  دراسة  وخصوصًا  المركز، 
الباحث شخصيًا  حيث عمل  الدراسة  بحث هذه  خبراتنا في مجال  نملكها من خالل  التي  والمعلومات  المكتسبات 
كأخصائي الفنون في المركز التربوي للبحوث واإلنماء (٢٠٠٤-٢٠٠٩)، سبق ذلك عمله في كلية التربية في قسم 
منذ  اللبنانية  الجامعة  في  والعمارة  الجميلة  الفنون  بكلية  والتحاقه  الحقًا،  القسم  هذا  رئاسة  ثم  الفنية  التربية 
هذا  في  المستجدات  مع  تماس  على  والبقاء  المعلومات  من  الكثير  على  الحصول  الخبرات  هذه  أتاحت   .٢٠٠٨
البحث  مجتمع  مع  التفاعلية  التواصلية  المرجعية  هذه  إلى  واستنادًا  اليوم.  وحتى  الزمن  من  عقدين  منذ  الملف 
تم  وكذلك  والخاصة،  الرسمية  المدارس  في  الفنون  معّلمي  من  مجموعة  مع  شخصية  لقاءات  بعقد  قمنا 
لهم  محّددة  أسئلة  إرسال  وتم  الرقمي،  التواصل  وسائل  بواسطة  معّلم)   ١٠٠ (حوالي  مجموعة  مع  التواصل 
والحصول على إجاباتهم حول واقع تعليم الفنون في مدارسهم، وتم انتقاء هؤالء المعّلمين كعّينة تمّثل مختلف 
مستويات  بين  االختالف  مراعاة  مع  اللبنانية  المناطق  كل  على  موّزعة  والرسمية،  الخاصة  اللبنانية  المدارس 

المدارس من الناحية االقتصادية. 

مقّدمة
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https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84
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اليونيسف،  الطفل،  -1اتفاقية حقوق 
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مناهج الفنون قبل عام ١٩٩٧ (خطة النهوض التربوي) وبعدها

الفنون  مواد  وُأعطيت  التعليم،  في  الفنون  بأهمية  نظريًا  ولو  اعترافًا  الماضي  القرن  نهاية  في  لبنان  شهد 
مساحة في المناهج الجديدة التي أصدرها المركز التربوي للبحوث واإلنماء عام ١٩٩٧، وتم إنجاز مناهجها وتأليف 
مع  التعاطي  الذهنية في  تغيير  ناحية  من  األمام  إلى  نوعية  قفزة  الخطوة  وقد شّكلت هذه  لها،  العائدة  الكتب 
 - التربوية  للعملية  مساندة  كوسيلة  أهميتها  على  والتأكيد  التربوية  الزاوية  من  إليها  بالنظر  وذلك  الفنون، 
التعليمية. أشارت الهيكلية الجديدة للتعليم في لبنان في أكثر من مكان إلى أهمية اعتماد الفنون في العملية 
مناهجنا  يستعرض  من  "إن  ورد:   ١٩٩٧ سنة  العام  التعليم  مناهج  لتعديل  الموجبة  األسباب  وفي  التعليمية. 
الحالية (أي القديمة) قد يصاب بشيء من الذهول بسبب إغفال مواد الفنون الجميلة إغفاًال شبه كّلي، وكأن تلك 
المناهج تعتبر هذه المواد ترفًا ثقافيًا، إن لم نقل هامشًا من هوامش التربية. في حين أن الفنون الجميلة يجب 
أن تضطلع بدور هام في تنمية شخصية المتعّلم وتكاملها... وإلى ذلك، فقد جاءت المناهج المقترحة لتسّد هذه 
(رسم)  الجميلة، من موسيقى وتشكيل  الفنون  أنواع  لمختلف  تدريس ونشاطات  أفردته من حصص  بما  الثغرة 
قبل  ما  العام  التعليم  خاتمة  تشّكل  التي  الثانوية  الثالثة  السنة  ولغاية  الروضة  مرحلة  ابتداًء من  ومسرح، وذلك 
الجامعة". وتحت عنوان "مستجدات المناهج المقترحة" (الجديدة) ذكر في البند و: "إن المناهج الجديدة قد أغنت 

. بأبعاد الفنون الجميلة"  شخصية المتعّلم 

شخصية  "تنمية  خالل  من  المواطن  بحياة  التربية  ربط  أهمية  على  لبنان"  في  للتعليم  الجديدة  "المناهج  أكدت 
ومؤمن  بالقوانين  ملتزم  مدني  وكمواطن  حّر،  ديموقراطي  مجتمع  في  ومنتج  صالح  وكعضو  كفرد  اللبناني 
والعدالة  الحرية  من  مناخ  في  أبناؤه  فيه  يتالحم  ومتكامل  متقّدم  مجتمع  لبناء  الوطن...  ومرتكزات  بمبادئ 
جاءت  التي  الكبرى  والتغيير  التحديث  التوجه ومن ضمن خطوة  وانسجامًا مع هذا   ، والمساواة"  والديموقراطية 
اعتمادها  تّم  المواطن،  حياة  في  للفنون  اإليجابي  التأثير  على  وتأكيدًا  آنذاك،  لبنان  في  الجديدة  المناهج  بها 
التي  الطليعية  واألفكار  المفاهيم  هذه  التربوية.   - التعليمية  للعملية  المكّونة  العناصر  بين  من  أساسي  كعنصر 
اعتمدتها المناهج الجديدة عام ١٩٩٧ أحدثت تغييرات جذرية لناحية اعتبار الفنون كأحد مكّونات العملية التعليمية - 
التربوية، وهي بالرغم من عدم تطبيقها بطريقة صحيحة حتى اليوم، تعتبر خطوة تاريخية رائدة في الفكر التربوي 
في  العالمية  التجارب  مع  بقوة  تتماهى  جوانبها  غالبية  في  وهي  النظري،  الصعيد  على  األقل  على  الحديث، 
في  الحقًا  عليها  البناء  يمكن  أنه  نعتقد  لذلك  تربويًا.  منها  واإلفادة  التعليم  في  الفنون  استخدام  تطوير  مجال 
وتحديثها  المناهج  لتعديل هذه  األخيرين  العقدين  محاوالت في  عدة  جرت  وقد  وتعديلها،  المناهج  تطوير  عملية 
بما يتماشى مع التطورات العالمية في المجال التربوي لكن كل هذه الجهود لم تَر النور بسبب عدم اتخاذ القرار 

السياسي وعدم وجود سياسة تربوية فاعلة.

الحالة: توصيف 
تعليم الفنون في المدارس اللبنانية

2

3

https://www.crdp.org/sites/default/files/2020-11/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%
A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7%20%201997.pdf

-2مناهج التعليم العام وأهدافها، المركز التربوي للبحوث واإلنماء، ص.١٠-١٣، 
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-3الهيكلية الجديدة للتعليم في لبنان، المركز التربوي للبحوث واإلنماء، ص.٣٣، 



المؤسسات المعنية بإعداد معّلمي الفنون في لبنان
تتوّزع خارطة تعليم اختصاصات مواّد الفنون التي يتم تعليمها في المدارس اللبنانية على مجموعة من الجامعات 
في لبنان، منها ما هو تخصص تعليمي ومنها ما هو تخصص فني جمالي في مجال محدد يتم االستفادة منه 
في التعليم بحكم األمر الواقع، ونظرًا إلى عدم وجود اختصاص تعليمي في هذا المجال في لبنان. وتتوزع هذه 

الخارطة بحسب اآلتي:

التي قامت بين عاَمي ١٩٩٨ و٢٠٠٥ بتخريج دفعات من االختصاصيين  اللبنانية  الجامعة  التربية في  كلية   •
التربية  باختصاَصي  العمل  توقف  وبعد  الموسيقية.  والتربية  (التشكيلية)  الفنية  والتربية  المسرحية  التربية  في 
أن  إلى  اإلشارة  مع  الموسيقية،  التربية  مجال  في  بالعمل  االستمرار  تم   ٢٠٠٥ عام  الفنية  والتربية  المسرحية 

اختصاصات مواد التربية الفنية في كلية التربية هي شهادات تعليمية.

كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية بفروعها األربعة في الحدت وفرن الشباك وطرابلس    •
ودير القمر، ومنها يتخّرج معّلمو المسرح في فرعين فقط هما الحدت وفرن الشباك، ومعّلمو الفنون التشكيلية 
الرغم من عدم حصولهم على  الفنية على  للتربية  المدارس كمعّلمين  الفروع األربعة، وهؤالء يعملون في  في 

تعليمية. إجازة 

أن شهاداتهم  الرغم من  على  الموسيقى  لمادة  يتخّرج معّلمون  الكسليك ومنها   - القدس  الروح  جامعة         •
ليست تعليمية بل فنية.

التعليمية في الموسيقى. (المعهد الموسيقى) وتمنح اإلجازة  الجامعة األنطونية   •

األكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة التابعة لجامعة البلمند ومنها يتخّرج معّلمون للتربية الفنية على الرغم   •
من أن شهاداتهم ليست تعليمية بل فنية.

الجامعات العالمية التي يتخّرج منها متخّصصون في مجاالت تعليم الفنون ويتم اعتماد شهاداتهم بعد   •
معادلتها في وزارة التربية والتعليم العالي.

الكادر التعليمي لمواد الفنون في المدارس
معّلمي  لتوزيع  المتوازن  غير  الوضع  إلى  سنويًا  واإلنماء  للبحوث  التربوي  المركز  ُيجريها  التي  اإلحصاءات  تشير 
الفنون على المدارس وعلى المناطق اللبنانية، وكذلك األمر بالنسبة لتوزيع الحصص األسبوعية لمواّد الفنون، 
العلمية  المواد  لحساب  المدرسية  اإلدارات  اهتمامات  سّلم  على  الفنون  موقع  تراجع  وبوضوح  يتبّين  حيث 
داخل  التعليمية  العملية  ُيدير  الذي  التربوي  الفكر  أن  إلى  ويؤّشر  ُيبّين  وهذا  خاص.  بشكل  األجنبية  واللغات 
على  قادر  وغير  العريقة)،  المدارس  في  القليلة  االستثناءات  بعض  (مع  تقليديًا  معظمه  في  يزال  ال  المدارس 
التربوي، خصوصًا في ما يتعّلق بالطرائق والوسائل التعليمية  التكّيف مع ما طرأ من تغيير وتطوير على الواقع 
المناهج  تعديلها نظريًا في  تم  والتي  تطّورًا مستمرًا  والتي تشهد  عالميًا  المعتمدة   - إحداها  - والفنون  الحديثة 

الجديدة عام ١٩٩٧، لكنها لم ُتطّبق. 

في قراءة لإلحصاءات الصادرة عن المركز التربوي، يتبّين لنا أن ثمة فوارق كبيرة بين محافظة وأخرى لجهة وجود 
معّلمي الفنون في مدارسها. كما يظهر وبوضوح أن هذا التوزيع غير المتوازن، يشّكل حرمانًا لبعض التالميذ من 
إمكانية اإلفادة من الفنون في حياتهم المدرسية واالجتماعية، وهذا يتعارض مع حقوق التالميذ لجهة المساواة 
بعض  أن  نجد  فقد  لبناني.  مواطن  لكل  مكتسبًا  حقًا  التعليم  كون  وآخر  تلميذ  بين  التمييز  وعدم  التعليم  في 
المدارس ال يوجد فيها أي معّلم للفنون، ومدارس فيها معّلم لمادة فنون واحدة فقط، ومدارس فيها معّلمون 
مواد  ُتعّلم  ال  ومدارس  الظهر،  بعد  الفنية  األنشطة  نوادي  الفنون  تعليم  إلى  تضيف  ومدارس  الثالث،  للمواد 
تكتفي  وأخرى  الرسم  بمادة  تكتفي  ومدارس  الدوام،  خارج  الترفيه  من  كنوع  الفنون  نوادي  تعتمد  فيما  الفنون 
على  الفنون  مواد  معّلمي  بتوزيع  "العشوائية"  تتحّكم  أخرى  جهة  ومن  بالمسرح.  تكتفي  وثالثة  بالموسيقى 
المدارس الرسمية، وهذا مرتبط بالوضع العام لتوزيع المعّلمين والمناقالت التي ال ُتراعي حاجات المدارس بقدر 
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مراعاتها للوضع المعيشي والسكني وألوضاع أخرى للمعّلم، وهذا بحث آخر يتعّلق بالفساد والمحسوبيات التي 
اللبنانية. وُنشير هنا إلى مفارقة إحصائية مهمة في إطار تنظيم توزيع معّلمي الفنون على  تنتشر في اإلدارة 
و٩٠٠  (رسم)  تشكيلية  فنون  معّلم/معّلمة   ٣٨٠٠ حوالي  وجود  إلى  تشير  فاإلحصاءات  الرسمية.  المدارس 
معّلم/معّلمة موسيقى، و٥٥٠ معّلم مسرح (مع اإلشارة الى أن المسرح لم تتم الموافقة على اعتماده من بين 
تسمية  تحت  المعّلمين  من  محدد  غير  عدد  يوجد  كما  فني)،  كنشاط  اعتماده  ويتم  رسميًا  التعليمية  المواد 
فنون  "معّلم  هو  مدارسهم  في  الوظيفي  توصيفهم  أن  أي  مختلفة"،  ونشاطات  "فنون  معّلم/معّلمة 
أصحاب  هم  بل  تعليمها  ُيتقنون  وال  بالفنون  متخّصصين  غير  معّلمون  الفئة  هذه  وضمن  مختلفة"  ونشاطات 
ألسباب  أو  الكفاءة  عدم  أهمها  متعددة  ألسباب  يعّلمونها  ال  والتي  األخرى،  التعليمية  المواد  في  اختصاص 

الصحية أو عدم وجود ساعات في المواد المطلوبة وعدم القدرة على نقلهم إلى مدارس أخرى. 

معّلمي  وعدد  خاصة)،   ١٦٢٦  - رسمية   ١٢٣٥) مدرسة   ٢٨٦١ هو  لبنان  في  والخاصة  الرسمية  المدارس  عدد  إن 
الفنون هو حوالي ٥٢٥٠ معّلمًا (من الصعب تحديد عدد المعّلمين بشكل أكثر دقة نظرًا إلى أن بعض المعّلمين 
لكل مدرسة  بمعدل معّلَمين  الفنون هو  عدد معّلمي  أن  األرقام  نستنتج من هذه  أكثر من مدرسة).  يعّلم في 
تقريبًا في المناطق اللبنانية كافة، كما نستنتج أنه لو كان هذا العدد من المعّلمين موّزعًا على المدارس اللبنانية 
بشكل صحيح ومتوازن ويعّلمون الفنون بالطرق التربوية الصحيحة، لما كانت هناك مشكلة في ما يتعّلق بتعليم 
الفنون، ولكان هذا العدد كافيًا لتغطية المدارس اللبنانية كافة بمعّلمين لمواد الرسم والموسيقى والمسرح، مع 
أّن كل معّلم يمكن أن يعّلم في أكثر من مدرسة، فيمكننا بذلك تغطية مواد الفنون الثالث  األخذ بعين االعتبار 
وال  الفنون  لمواّد  والتعليمية  الفنية  الكفاءات  وجود  عدم  في  ليست  المشكلة  إذن  لبنان.  مدارس  كل  على 
بإعدادها، بل في سوء إدارة هذه الموارد البشرية الموجودة حاليًا في المدارس اللبنانية والموزعة عشوائيًا ومن 

دون أي خطط منهجية. 

"العشوائية" هي صفة تنطبق على مجمل عملية تعليم الفنون في المدارس اللبنانية الرسمية والخاصة. ففي 
الـ١٩٩٧،  مناهج  وبحسب  و"الموسيقى"،  "الرسم"  هما  الفنون  في  مادتان  توجد  تاريخيًا  الرسمية  المدرسة 
"تربية  مادة  إليهما  وأضيفت  موسيقية"،  "تربية  تشكيلية)،  (فنون  فنية"  "تربية  لتصبح  التسمية  تغّيرت 
مسرحية"، وعلى الرغم من عدم اعتماد مناهج الفنون بحسب تعديل ١٩٩٧، لكن بعض المدارس الرسمية أدخلت 
انتشارًا  الخاصة  المدارس  في  المسرح  تعليم  انتشر  فيما  فنية"،  "تربية  مسّمى  تحت  برامجها  ضمن  المسرح 
كبيرًا، واستقطبت المدارس الخاصة كل خّريجي قسم التربية المسرحية تقريبًا (حوالي ١٠٠ خّريج) الذي تم إقفاله 
التربية، إضافة إلى غالبية خّريجي قسم المسرح في كلية الفنون الجميلة والعمارة. فأصبحت الصورة  في كلية 
أو  منهج  أو  قانون  أو  نظام  أي  بينها  يوّحد  المدارس ال  بتسميات مختلفة في  فنون  التالي: مواد  الشكل  على 
اختراع تسمية "فنون ونشاطات  المدارس الى  الفنون وصلت ببعض  تزال بتعليم  برنامج، عشوائية تحّكمت وال 
مختلفة" وهي مادة غير محددة المالمح وغير واردة في المناهج. هذا التخّبط في تسميات مواد الفنون يؤّشر 
إلى وجود مشكلة حقيقية في إدارة تعليم الفنون في المدارس اللبنانية تستوجب إيجاد حلول منهجية وقانونية 

مستقبًال. لها 

المعّلمين  توزيع  آخر في  تخّبط  يقابله  تعليمها،  الفنون ومضامينها وكيفية  التخّبط والفوضى في تسمية مواّد 
الرسمية والخاصة حيث ُتشير اإلحصاءات إلى تقّدم  المدارس  الكبيرة بين  الفروقات  المدارس، إضافة إلى  على 
الموسيقى،  مادة  في  الضعف  بمعدل  الرسمية  المدارس  على  الفنون  معّلمي  أعداد  في  الخاصة  المدارس 
بأعداد  التشكيلية. وينعكس هذا االختالف  الفنون  والضعفين في مادة المسرح، وأقّل من الضعف بقليل في 
تعليم أفضل من  نوعية  ُتحّقق  برامجها  الفنون في  تعتمد  التي  التعليم، فالمدارس  نوعية  المعّلمين حكمًا على 
تلك التي ال تعتمده أو تعتمده بشكل منقوص أو مشّوه. المفارقة الكبرى الناتجة عن سوء تطبيق تعليم الفنون 
في المدارس هي عدم وجود معيار يمكن اعتماده لمقاربة إشكالية تعليم الفنون وتقييمها، فنجد بعض المدارس 
الرسمية تعتمد تعليم الفنون بحسب الكتب الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واإلنماء وتمنحها مساحة وأهمية 
في التقييم التربوي للتالميذ، وبالمقابل نجد مدارس رسمية أخرى ال يوجد فيها أي معّلم للفنون وال تلحظ في 
وينطبق  مختلفة).  ونشاطات  (فنون  رسميًا  معتمدة  غير  تحت مسميات  تمنح ساعات شكلية  أو  برامجها ساعات 
هذا التناقض على المدارس الخاصة أيضًا، فنجد بعضها يعتمد تعليم الفنون بمواده الثالث ومن ضمن المنهج 
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النجاح  عالمات  ضمن  من  المادة  عالمات  احتساب  ويتم  للتقييم،  الفنون  مواد  وُيخضع  ين  الدراسيَّ والبرنامج 
والرسوب، وبالمقابل نجد بعض المدارس الخاصة المعروفة والمهمة جدًا ال ُتعير الفنون اهتمامًا وتكتفي بمادة 
األقساط  خارج  من  أجرها  والمدفوع  الرسمي  الدوام  خارج  األندية  إلى  الفنية  النشاطات  تحيل  أو  مثًال،  الرسم 

الدراسية كأنها نوع من الترفيه والتسلية. 

نستنتج من هذه المفارقات أن اعتماد تعليم الفنون في المدارس الرسمية والخاصة ال يخضع للمستوى المادي 
أو االجتماعي لألهالي وال للقدرات اللوجستية للمدرسة وال لموقع المدرسة في العاصمة أم في الضواحي، 
بل يخضع غالبًا لرغبة اإلدارة التي ال تحكمها القوانين التربوية الملزمة، بل تتحّكم فيها ثقافة المدير أو المسؤول 

التربوي وإرادته ومفهومه الخاص لدور الفنون في التعليم والتربية.  
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القرارات الرسمية المتعّلقة بتعليم الفنون في المدارس

للشهادتين  الرسمية  تنظيم االمتحانات  إلى  يرمي  الذي   ٥٦٩٨ المرسوم رقم  ٢٠٠١ صدر  ١٥ حزيران/يونيو  بتاريخ 
هذا  يشمل  ولم   ،١٩٩٧ عام  أقّرت  التي  الجديدة  للمناهج  وفقًا  األربعة  بفروعها  العامة  والثانوية  المتوسطة 
عدم  إلى  بالنتيجة  أدى  وما  ثانوية،  المواد  هذه  اعتبار  عنى  ما  والرياضة،  والتكنولوجيا  الفنون  مواد  المرسوم 
اعتمادها كمواد أساسية في البرامج التعليمية في المدارس. وبالرغم من أن بعض المدارس الرسمية كانت قد 
على  الموافقة  عن  آنذاك  التربية  وزارة  امتنعت  والواعدة،  الحديثة  التجربة  هذه  في  للخوض  العّدة  ُتعّد  بدأت 
هذا  وكان  المستحدثة،  الثالثة  بفروعها  الفنية  التربية  مواد  ومنها  اإلجرائية  المواد  لتعليم  معّلمين  مع  التعاقد 
االستمرار  يريدون  الذين  للمديرين  األمر  وُترك  الرائدة.  التجربة  هذه  على  الرحمة  رصاصة  إطالق  بمثابة  القرار 
بتعليم الفنون في مدارسهم بتدبير أمورهم المالية على حساب مجالس األهل أو المساعدات األهلية ما عنى 
في الواقع إجهاض التجربة الجديدة والواعدة في تعليم الفنون من ضمن المنهج فور والدتها. بعض المدارس 
القرار  بعكس  سارت  ذاتي،  وتمويل  وقناعة  وبمبادرة  المتميزة،  الرسمية  المدارس  من  النادرة  والقّلة  الخاصة، 
المتخّصصين  المعّلمين  الفنية في مناهجها، فاستقدمت  التربية  الرسمي، وتابعت السير في خطوة دمج مواد 
التجارب  أثبتت  الذي  والنفسي  التربوي  بالدور  منها  إيمانًا  الفنون  مواد  لمختلف  أسبوعية  حصصًا  وخّصصت 
انعكاسه إيجابًا على مستويات التحصيل التعّلمي عند التالميذ. نحن نتكّلم هنا عن مواد الفنون بحسب توصيف 
المناهج الجديدة لها كمواد في التربية الفنية وال نقصد مواد الفنون التقليدية (الرسم والموسيقى) التي كانت 
وال تزال ُتدّرس منذ زمن بعيد في المدارس الرسمية والخاصة بحسب المنهج القديم وتعاني من مشكالت كبيرة 
على صعد التوصيف والتطبيق وانعدام التوازن في توزيع المعّلمين على المدارس الرسمية وعشوائية تطبيقها 

في المدارس الخاصة.

الخالف على مرجعية إعداد المعّلمين لمواّد الفنون

رسميتين  مرجعيتين  بين  عقود  مدى  على  كثيرة  تجاذبات  الرسمية  للمدارس  الفنون  معّلمي  إعداد  ملف  شهد 
تعليمية في مختلف  بإجازات  ُتِعّد معّلمين مجازين  التي  اللبنانية  الجامعة  التربية في  كلية  المعّلمين هما  إلعداد 
التربوي للبحوث واإلنماء الذي أوكلت إليه منذ تأسيسه في بداية السبعينيات من القرن  االختصاصات، والمركز 
المنصرم مهمة إعداد معّلمين للتعليم االبتدائي والمتوسط في المدارس الرسمية، وسحبت منه هذه الصالحية 
التربية، وانسجامًا  بكلية  المعّلمين  إعداد  الذي حصر عملية   ،٢٠٠١/٣٤٤ القانون  الخامسة من  للمادة  تنفيذًا  مؤخرًا 
مرحلة  من  بدءًا  اختصاصه  في  جامعية  إجازة  على  حصوله  بالمعّلم  تشترط  التي  الحديثة  التعليم  متطّلبات  مع 

الروضة ووصوًال إلى المرحلة الثانوية.

الخالف الحاصل على المرجعية المؤّهلة إلعداد المعّلمين أخذ الكثير من األخذ والرّد بين المؤسستين المذكورتين 
خالل العقدين األخيرين، وتّمت مناقشته في حلقة النقاش التي افتتحتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية 
النيابية في مجلس النواب اللبناني في معرض مناقشة التقرير السنوي للتفتيش التربوي عن العام ٢٠٠٣. وال 
كالمديرية  باألمر،  المعنية  الرسمية  اإلدارات  سائر  في  مستمر  بشكل  المناقشة  على  مفتوحًا  الملف  هذا  يزال 
العامة للتربية والمفتشية العامة التربوية في التفتيش المركزي، وفي المركز التربوي للبحوث واإلنماء وفي كلية 
التربية – الجامعة اللبنانية. وعلى الرغم من اتخاذ القرار النهائي بمرجعية كلية التربية في إعداد معّلمي وأساتذة 
للدولة  والمالية  االقتصادية  األوضاع  بسبب  واإلداري  المالي  التربية  كلية  عجز  أن  إال  التعليمية،  المراحل  كافة 

مشكالت وإخفاقات تعليم الفنون في
اللبنانية المدارس 
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اللبنانية يمنعها من تأمين كل أعداد المعّلمين لكل المدارس الرسمية في كل االختصاصات. وفي الواقع تقوم 
كلية التربية بتخريج متخّصصين في كل مواد التعليم يستفيد منهم القطاع الخاص وليس للقطاع الرسمي بسبب 
المسرحية  التربية  باختصاَصي  العمل  وقف  وبعد  بالفنون  يختص  ما  وفي  التوظيف.  على  الدولة  قدرة  عدم 
والتربية الفنية (فنون تشكيلية) في كلية التربية وعدم توظيف خّريجي التربية الموسيقية في المدارس الرسمية، 
بصفة  الرسمية  بالمدارس  الخّريجين  بعض  التحق  فيما  الخاصة  المدارس  إلى  الخّريجين  عمل  وجهة  تحّولت 

بالساعة. متعاقدين 

لقد تم إنشاء ُدور المعّلمين والمعّلمات في العام ١٩٥٣، وكانت تتبع مصلحة إعداد المعّلمين في وزارة التربية 
ُدور  إلحاق  وتم   ١٩٧٢ العام  في  واإلنماء  للبحوث  التربوي  المركز  إنشاء  تاريخ  حتى  (آنذاك)،  الجميلة  والفنون 
صلب  من  وتدريبهم  األساسي  التعليم  لمرحلة  المعّلمين  وإعداد  الكتب  وتأليف  المناهج  فصارت  به  المعّلمين 
التربية  كلية  من  التعليمية  اإلجازة  لحَملة  فبقي  الثانوية  المرحلة  في  بالتعليم  االلتحاق  أما  التربوي؛  المركز  عمل 
التربوي وحتى  المركز  إنشاء  تاريخ  الُدور، منذ  ج في هذه  الخاصة. "تخرَّ الجامعات  اإلجازات وما فوق من  ولحَملة 
العام ٢٠٠٢ (تاريخ وقف العمل بُدور المعّلمين)، ١٢١٢١ معّلمًا ابتدائيًا ومتوسطًا في االختصاص العام واللغتين 
المناطق  كل  على  توزيعهم  وتم  والرياضيات،  والعلوم  والرياضة  والفنون  والروضة  واإلنكليزية  الفرنسية 
اللبنانية" . ومن خالل خّريجي دار المعّلمين في الفنون في الربع األخير من القرن الماضي (الدفعة األخيرة كانت 
في العام ٢٠٠١) انتشر تعليم الفنون في المدارس اللبنانية الرسمية كافة (الرسم والموسيقى خصوصًا) وبلغ 
االهتمام به حدًا مقبوًال، وانعكس هذا االنتشار على المدارس الخاصة حيث استفادت من خّريجي دار المعّلمين 

في الفنون من خالل التعاقد معهم على التعليم فيها أيضًا.

اللبنانية، تم  أربع وثالثين دارًا على مختلف األراضي  العقود األخيرة ليصل إلى  المعّلمين خالل  ُدور  توّسع عدد 
ومن   ،٢٠٠٥ خالل شهر شباط/فبراير  به  العمل  بدأ  الذي  المستمر  التدريب  لتطبيق مشروع  منها  تخصيص سّت 
والموسيقى  (الرسم  الفنون  معّلمي  تدريب  تم  حيث  المشروع  من  حيز  الفنون  لمواد  كان  المشروع  هذا  ضمن 
والمسرح) على أساليب تعليم جديدة. لكن دورات التدريب هذه لم تكن كافية شكًال ومضمونًا ألنها لم تطل كل 
معّلمي الفنون ولم تكن تستند إلى المنهج الرسمي المعتمد من ِقبل وزارة التربية، بل كانت عبارة عن مجموعة 
للمراجعة  خاضعة  ليست  لكنها  حكمًا،  بالفنون  المتخّصصين  من  وهو  بالتدريب  المكّلف  المدّرب  يضعها  أنشطة 
المعّلمين في  تدريب  عملية  مكتسبات  توظيف  وعن  المناهج  تطبيق  عن  عليا مسؤولة  لجان  ِقبل  من  والتدقيق 
المناهج  عن  المسؤول  التربوي  المركز  شهدها  التي  العامة  الفوضى  من  جزء  هو  التخّبط  هذا  الصحيح.  المكان 
المنظومة  من  كجزء  حوله  السياسية  والتجاذبات  االختصاصيين  إلى  افتقاره  نتيجة  األخير،  العقد  في  والتدريب 
للبحوث  التربوي  المركز  في  اليوم  الفنون  لوضع  السّيئ  الواقع  على  دليل  وخير  اللبنانية.  الحكومية  اإلدارية 
واإلنماء، عدم وجود أي مسؤول في قسم الفنون بعد تقاعد الموظفين المسؤولين عن هذا القسم سابقًا. إّن 
في  الفنون  لمواد  االعتبار  إلعادة  أكفاء  متخّصصين  بتعيين  االهتمام  وعدم  الموظفين  من  الفنون  قسم  خلّو 
التعليم يدّل على النظرة الدونية التي ال تزال تتحّكم بالقرار التربوي في أعلى مستوياته وهذا ما ينعكس على 

واقع تعليم هذه المواّد في المدارس. 

استحداث اختصاصات تعليم الفنون ثم إلغاؤها في كلية التربية – الجامعة اللبنانية

مواكبة النطالق المناهج الجديدة عام ١٩٩٧، قامت كلية التربية في الجامعة اللبنانية بإنشاء قسم خاص بالتربية 
الفنية تضّمن اختصاصات: تربية فنية - مسرح، وتربية فنية – موسيقى، وتربية فنية - فنون تشكيلية، بدءًا من 
العام الدراسي ١٩٩٧-١٩٩٨، وتم إعداد المناهج الجامعية وشروط ومعايير قبول الطالب فيها، كما تم التعاقد مع 
الذي  العمل في هذا القسم  الدكتوراه في االختصاصات المستحدثة، وانطلق  مجموعة من األساتذة من حَملة 
استقبل العشرات من الطالب على مدى خمسة أعوام. وبعد تخريج الدفعة الثانية (مدة الدراسة أربع سنوات)، 
صدر قرار تجميد استقبال الطالب في اختصاص تربية فنية - مسرح، استتبع في السنة الثانية بقرار مماثل في 
يزال  ال  الذي  فقط  الموسيقية  التربية  قسم  في  العمل  استمر  فيما  تشكيلية،  فنون   - فنية  تربية  اختصاص 

موجودًا حتى اليوم.
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األسباب المعلنة التي أدت إلى تجميد االختصاَصين المستحدَثين ومن وجهة نظر أصحاب القرار في كلية التربية 
آنذاك كانت تستند إلى:

قرار وزير التربية الذي أدى إلى وقف تطبيق تعليم الفنون في المدارس.  •
االزدواجية في االختصاص بين التربية الفنية في كلية التربية واالختصاصات الفنية في معهد الفنون    •

الجميلة (مسرح، فنون تشكيلية).  
عدم وجود فرص عمل للمتخّرجين من هذا القسم بسبب تجميد اعتمادها في المدارس بموجب قرار    •

الوزير نفسه.  

تعّرضت عملية تعليم الفنون في المدارس اللبنانية لنكسة كبيرة نتيجة لقرار غير مدروس صدر عن وزير التربية من 
دون استشارة أصحاب العالقة واالختصاص وذلك بحسب المعطيات اآلتية:

خاضعة  كمواد  ضمنها)  من  الفنون  مواد  (ُتعتبر  اإلجرائية  المواّد  بتجميد  القاضي  التربية  وزير  قرار  إن  أوًال: 
لالمتحانات لم يكن يستهدف "وجود" الفنون في المدارس بالمطلق، بل استهدف مسألة إخضاعها لالمتحانات، 
وبالتالي فإن الحاجة لهذه المواد، كانت ال تزال قائمة. وكانت األسباب الموجبة للقرار تفيد بأنه اُتخذ نظرًا لعدم 
توافر الشروط اللوجستية في المدارس، يعني أن تجميد تطبيق تعليم مواد الفنون يعود ألسباب مادية وليس 
ألسباب تربوية، ما يعني أن الحاجة التعليمية - التربوية العتماد الفنون في التعليم حاضرة بدليل شمول المناهج 
المعّلم  ودليل  والكتب  المناهج  إلى وضع  إضافة  فيها،  التحديثية  الخطوات  إحدى  باعتبارها  المواد  لهذه  الجديدة 
لمختلف الصفوف والمواد من ِقبل المركز التربوي للبحوث واإلنماء قيد االستخدام. لقد كان قرار الوزير عشوائيًا 
الفنون في  أكدوا على إمكانية تعليم  الذين  وفرديًا ولم يستند إلى مبّررات موضوعية بحسب أهل االختصاص 

المتوافرة.  اللوجستية  بالشروط  المدارس 

الجميلة  الفنون  وكلية  التربية  كلية  بين  التشكيلية)  والفنون  (المسرح  االختصاص  في  االزدواجية  حيث  من  ثانيًا: 
والعمارة، يؤكد أصحاب االختصاص عدم وجود هكذا ازدواجية، خاصًة وأن االختالف بين االختصاَصين ليس في 
مضمون مواّد التدريس فقط، بل في األهداف العامة والخاصة لكل منهما. ففي كلية التربية يهدف اختصاص 
"التربية الفنية" إلى تخريج معّلمين تربويين متخّصصين في تعليم مواّد الفنون وليس فّنانين (ممّثلين ومخرجين 
كلية  في  األخرى  التعليم  مواّد  في  حاصل  هو  كما  تمامًا  الجميلة،  الفنون  معهد  في  الحال  هو  كما  ورّسامين) 
التربية  كلية  في  ُتدّرس  علمي  كاختصاص  العلوم  كلية  في  ُتدّرس  التي  الفيزياء  أو  الكيمياء  مادة  ذاتها،  التربية 
أو  العربي  واألدب  والتاريخ  كالجغرافيا  أخرى  واختصاصات  مواد  على  المثال  هذا  وينطبق  تعليمي،  كاختصاص 
تعليمية  اختصاصات  التربية  كلية  في  يقابلها  التي  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  في  اإلنكليزي  أو  الفرنسي 

لهذه المواد. 

ثالثًا: من حيث عدم وجود فرص عمل للمتخّرجين من هذا القسم، فقد أثبتت الوقائع عكس ذلك، حيث أن معظم 
وذلك  أخرى،  بعد  سنة  عليهم  الطلب  ويزداد  خاصة،  مدارس  في  يعملون  الفنية  االختصاصات  من  المتخّرجين 
التعليم  مالك  في  التربية  كلية  خّريجي  من  المعّلمين  توظيف  عن  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  توقف  بسبب 
االختصاصات  في  التربية  كلية  متخّرجي  من  رفاقهم  على  ينطبق  ما  المتخّرجين  هؤالء  على  وينطبق  الرسمي. 

كافة، حيث يلتحق جميعهم بالمدارس الخاصة وليس الرسمية. 

تعليم  تجميد  قرار  لتستكمل  جاءت  الوراء  إلى  بمثابة خطوة  التربية  كلية  الفنية في  االختصاصات  تجميد  كان  لقد 
عام  الجديدة  المناهج  بها  أطلت  التي  التحديثية  النوعية  القفزة  تحقيق  أمام  عائقًا  المدارس ولتشّكل  الفنون في 
بل  فقط،  التربوية  العملية  في  اإليجابي  وأثرها  الفنون  مواد  نخسر  فلم  مزدوجة،  الخسارة  كانت  وهنا   .١٩٩٧
للبحوث  التربوي  المركز  عمل  الدولة من خالل  خزينة  تكّبدتها  التي  الهائلة  والمادية  الفكرية  الجهود  أيضًا  وخسرنا 

واإلنماء على إعداد المناهج وتأليف الكتب التي ال تزال تنتظر العودة عن قرار التجميد.
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عشوائية تطبيق تعليم الفنون في المدارس

الشخصية  التجربة  خالل  من  اختبرناها  التي  المعطيات  من  نتأكد  ولكي  الدراسة  هذه  من  االجرائي  الجانب  في 
خالل  أو   (٢٠٠٤-٢٠٠٨) واإلنماء  للبحوث  التربوي  المركز  في  الجميلة  الفنون  كأخصائي  عمله  أثناء  سواء  للباحث 
التدريس الجامعي في كلية التربية وكلية الفنون الجميلة والعمارة، وهما المؤسستان اللتان ُتخّرجان العدد األكبر 
في  فنون  معّلم   ١٠٠ من  مؤلفة  عّينة  إلى  استبيان  إرسال  تم  لبنان،  في  الفنون  في  المتخّصصين  من 
وثانوية) ومدارس  (ابتدائية ومتوسطة  والمسرح في مدارس رسمية  والموسيقى  التشكيلي  الفن  اختصاصات 
خاصة (بمستويات اقتصادية متفاوتة) موزعة على كل المناطق اللبنانية، وقد تضّمن االستبيان األسئلة اآلتية:

١- ما هي مواّد الفنون التي ُتدرس في مدرستكم؟
٢- كم ساعة مخّصصة أسبوعيًا لكل مادة؟

٣- ما هو المنهج المتبع في التعليم؟
٤- هل يتم تعليم الفنون في مدرستكم من ضمن المنهج التربوي - التعليمي أم لتحقيق أهداف أخرى كالدعاية  

    وملء أوقات الفراغ؟
٥- كيف يتم تحديد نوع الفنون التي ُتدرس في مدرستكم ومن يحّددها؟ 

في  تدريسها  يتم  التي  الفنون  مواد  اختيار  في  عشوائية  هناك  أن  تبّين  واآلراء  المعلومات  نتائج  تحليل  في 
الذين  المديرين  لرغبة  الفنون  مواّد  اختيار  عملية  وتخضع  المعّلم.  توافر  األهم الختيارها هو  والسبب  المدارس، 
يسعون من خاللها إلى الترويج واإلعالن للمدارس (الخاصة غالبًا والرسمية بنسبة أقل) استنادًا إلى معايير جودة 
التعليم العالمية الحديثة التي تعتبر الفنون من ضمن مكّوناتها. لذلك يتم التعاطي في غالبية المدارس مع هذه 
فنون  مادة  أقّله  تعطي  المدارس  فغالبية  بالمضمون،  االهتمام  دون  من  شكليًا  الفنون  مواد  واختيار  المعايير 
واحدة، غالبًا هي مادة "الرسم" كونها األقدم وجودًا في مؤسسة المدرسة، ونسبة أقّل (النصف تقريبًا) تعطي 
الرسم  هي  مواّد  ثالث  تعطي  نسبيًا  قليلة  وقّلة  والمسرح،  الرسم  أو  والموسيقى  الرسم  بين  تتنّوع  مادتين 
والموسيقى والمسرح (مدارس رسمية وخاصة)، كما توجد حاالت استثنائية قليلة (مدارس خاصة) حيث يتضمن 
البرنامج التعليمي المواّد الثالث األساسية ومواّد إضافية كالفولكلور واألشغال اليدوية والرقص. هذا االختالف 
الكبير في اعتماد أنواع الفنون بين المدارس يؤّشر إلى العشوائية في إدارة تعليم هذه المواد وإلى عدم تكافؤ 
الفرص بين التالميذ، فعدالة التعليم التي يكفلها الدستور تقضي بأن يكون التعليم للجميع من دون تمييز، كما 
يؤّشر إلى عدم جدية التعاطي مع مواد الفنون والنظرة الدونية لها، باعتبارها مواد تسلية وترفيه والدليل أن أكثر 
من نصف عدد المدارس تتعامل مع حصة الفنون على أنها فترة استراحة للتلميذ، وتحرم التالميذ منها في حال 
الحاجة الى تكثيف الدروس في مواد علمية أو مواد اللغات األجنبية. وفي حاالت كثيرة (في المدارس الرسمية 
الوظيفي  التعليمي  لنصابهم  تأمينًا  بالفنون،  غير متخّصصين  إلى معّلمين  الفنون  تعليم مواد  ُيسند  خصوصًا) 
(عدد الساعات) كونهم من ضمن المالك الوظيفي للمدرسة، والذين يشّكلون فائضًا عن حاجتها الفعلية، وهذا 

يدخل ضمن سياسة المحسوبيات المستشرية في إدارات الدولة ال سيما في المدارس الرسمية.  

على  نوعيًا  يتقّدم  الخاصة  المدارس  في  الفنون  تعليم  أن  أيضًا  يتبّين  للمعلومات،  التحليلية  القراءة  نتائج  من 
مثيله في المدارس الرسمية مع بعض االستثناءات الجدية، وذلك يعود من جهة إلى حرية اتخاذ القرار وامتالك 
القدرات المادية والقدرة على التفاعل مع التطورات التربوية الحديثة، مّما ُيتيح ألي مدرسة خاصة تعديل برامجها 
إدارية ومادية، ومن جهة  أي عقبات  والتعاقد مع معّلمين بسرعة وبدون  إليها بسهولة،  وإضافة ساعات فنون 
كونها  استمراريتها  لتأمين  الخاصة،  للمدرسة  المادية  المصلحة  مع  المناهج  في  التحديث  فكرة  تالزم  إلى  أخرى 
مؤسسة  لدى  زبائن  بمثابة  هم  الذين  األهل  تهّم  التي  التربوية  اإلنجازات  مجاراة  على  الواقع  بحكم  مجبرة 
المدرسة، كونها تتقاضى أجرًا مقابل تعليم أوالدهم. وهذا ما يجعل اإلدارة في المدرسة الخاصة مهتمة دائمًا 
األهل  قلوب  إلى  المحّببة  النشاطات  من  الفنون  كانت  ولما  طبعًا.  التربوي  اإلطار  ضمن  األهل  رغبات  بتحقيق 
رسم  من  أنواعها  على  الفنون  تعليم  تعتمد  متفاوتة  بنسب  الخاصة  المدارس  أن  نجد  السواء،  على  والتالميذ 
الخاصة  المدارس  أن  إلى  اإلشارة  مع  اليدوية).  واألشغال  والفولكلور  كالرقص  ذلك  (وغير  ومسرح  وموسيقى 

تتعامل مع الفنون من زاويَتي نظر، فمنها من تكتفي بوضعها ضمن إطار النشاطات الالصفية واألندية 
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األسبوعية  الساعات  ضمن  موقعًا  لها  وتفرد  تربوية  وسيلة  بوصفها  معها  تتعاطى  من  ومنها  المدرسية، 
وتتعامل معها كمواّد تعليمية خاضعة للتقييم واالمتحانات ال تقّل أهمية عن غيرها. في العقدين األخيرين تبّين 
المدارس  بين  بسرعة  تنتقل  أصًال)  موجودان  والموسيقى  الرسم  ألن  المسرح  (خصوصًا  الفنون  "عدوى"  أن 
الخاصة، وتجري مسابقات ومهرجانات ومعارض فنية للمدارس تقيمها المراكز الثقافية األجنبية العاملة في لبنان 
وبعض الجمعيات اللبنانية التربوية الخاصة ووزارة التربية وتشارك فيها هذه المدارس. أما االستنتاج العام الذي 
السواء  الرسمية والخاصة على  المدارس  الفنون في  بتعليم  تتحّكمان  العشوائية والفوضى  أن  اليه فهو  نصل 
وذلك مرّده إلى عدم وجود منهج واضح معتمد رسميًا ومفروض تطبيقه من ِقبل وزارة التربية والتعليم العالي 

كما هو حاصل في بقية المواّد التعليمية. 

تعليم الفنون في مدارس التعليم المهني والتقني

وهي  العالي،  والتعليم  التربية  وزارة  في  والتقني  المهني  التعليم  مديرية  والتقني  المهني  التعليم  يتبع 
البكالوريا. وتنتشر  امتحانات  اجتياز  يتمّكنوا من  لم  الذين  غالبيتهم من  الطالب سنويًا  كبيرة من  أعدادًا  تستقطب 
اإلجازة  شهادات  وتمنح  تقنية  كثيرة  اختصاصات  فيها  وتتوافر  تقريبًا،  لبنان  أنحاء  كل  في  ومعاهدها  مدارسها 
الفنية واالمتياز الفني والبكالوريا الفنية والتكميلية المهنية والثانوية المهنية، وفي كل مرحلة تعليمية من هذه 

المراحل عشرات االختصاصات من بينها ما له عالقة بالفنون مثل:

الزخرفية؛ الفنون اإلعالنية والغرافيكية. مرحلة اإلجازة الفنية: الفنون   •
مرحلة االمتياز الفني: الفنون اإلعالنية والغرافيكية؛ الفنون الزخرفية؛ سمعي بصري؛ تصميم وتنفيذ    •

األزياء.  
مرحلة البكالوريا الفنية: فنون اإلعالن؛ موسيقى؛ فنون األزياء؛ الطباعة واإلنتاج الغرافيكي.  •

مرحلة التكميلية المهنية: ال يوجد فيها تخّصص في الفنون.  •
مرحلة الثانوية المهنية: ال يوجد فيها تخّصص في الفنون.  •

أو  اللبنانية  الجامعات  من  المتخّرجين  الفنون  في  اإلجازات  حَملة  من  هم  االختصاصات  هذه  في  المعّلمون 
في  فنون  مواّد  تدريس  يتم  االختصاصات  هذه  إلى  إضافة  بالساعة.  متعاقد  بصفة  وغالبيتهم  األجنبية، 
وتحريك  تصنيع  تتضّمن  مسرح  مادة  توجد  حيث  الفني  االمتياز  مرحلة  في  الحضانية  كالتربية  أخرى  اختصاصات 
الدمى وتقديم عروض مسرحية بسيطة، وتدّرس هذه المادة من دون وجود منهج محّدد ومعتمد من ِقبل اإلدارة 

ويعتمد المعّلم في تعليمها على معارفه وقدراته الذاتية. 

بحسب إفادات معّلمين ومسؤولين إداريين تواصلنا معهم للحصول على معلومات حول تعليم الفنون عندهم، 
ُيعاني التعليم المهني والتقني من مشكالت كثيرة خصوصًا لجهة النظرة الدونية من المجتمع لجدواه ومستواه 
الصعوبات  إلى  إضافة  السواء،  على  والطالب  المعّلمين  أداء  على مستوى  التعاطي  هذا  وينعكس  وأهميته، 
التي تعاني منها اإلدارة اللبنانية عمومًا لناحية المحسوبية والفساد والتي تتمظهر من خالل إدخال معّلمين غير 
التعليم  مواّد  كل  على  ينطبق  للطالب، وهذا  التعّلمي  التحصيل  على مستوى  ينعكس سلبًا  مما  للتعليم  أْكَفاء 

ومن ضمنها مواّد الفنون واختصاصاتها.
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المناهج وتطويرها تعديل 

يّتفق معظم العاملين في مجال تعليم الفنون على أن المناهج التي أنجزت في العام ١٩٩٧ ضمن خطة النهوض 
التربوي، والتي لم يتم تطبيقها لألسباب التي ذكرناها سابقًا، تصلح لكي تكون أساسًا متينًا ألي عملية تحديث 
للمناهج الحقًا، كونها تتضّمن كمًا كبيرًا من المعارف واألنشطة الفنية والثقافة الفنية المطلوبة لمراحل التعليم 
المناهج  في  اعتمادها  سيتم  التي  التربوية  المقاربة  لجهة  خصوصًا  للتعديل  تخضع  أن  الطبيعي  ومن  كافة. 
الذي  التعليم األسبوعي  برنامج  المنهج ومن ضمن  الفنون من ضمن  تكون مواد  أن  التعليمية بشكل عام على 
يحّدد لكل مادة من الفنون ساعة أسبوعيًا على األقل، كما يمكن أن ُتضاف إلى هذه المواد مادة جديدة تواكب 
العصر والحداثة في الفنون تكون لها عالقة بفن الصورة والميديا والتصوير والمونتاج وصناعة األفالم، تماشيًا 
مع التطورات في مناهج العلوم عالميًا ومواكبة للواقع حيث باتت فنون الفيديو من أكثر األنشطة استخدامًا لدى 

فئات الشباب وهي في تطّور مستمّر ومن واجب المدرسة أن تواكبه.

تعديل المناهج مطلب أساسي ومحَوري في عملية إنقاذ تعليم الفنون في المدارس، وتتبعه حكمًا ورشة تأليف 
والرسمية  الخاصة  المدارس  على  تعميمها  يتم  وأن  وإلكترونية  ورقية  تكون  أن  يجب  التي  المعّلم  ودليل  الكتب 
معًا، ألن المدارس الخاصة، واستنادًا إلى خبراتنا بعد تعديل المناهج عام ١٩٩٧ حيث ذهبت معظم الكتب ودليل 
المعّلم التي أنتجها المركز التربوي إلى المدارس الخاصة التي اعتمدتها في برامجها التعليمية ألنها كانت أفضل 
الموجود وال تزال حتى اليوم، لن تقوم بأي مجهود في إطار وضع مناهج وتأليف كتب لمواد الفنون بمفردها، 
ألن ذلك بالنسبة إليها ليس أولوية، لكنها بالمقابل ستعتمد منهج الدولة في تعليم الفنون في حال إقراره من 
ولن  ال  ألنها  واإلنماء  للبحوث  التربوي  المركز  عن  الصادرة  الكتب  وستعتمد  رسميًا  المناهج  تعديل  خطة  ضمن 

البديل األفضل.  تملك 

الُملزمة والقوانين  التطبيقية  المراسيم  إصدار 

والخاصة  الرسمية  المدارس  في  الفنون  مواّد  تعليم  تجميد  قرار  عن  بالعودة  المطالبة  على  الدراسة  هذه  تؤكد 
البرنامج  المناسبة لدمجها في  الصيغة  المنهج وإخضاعها لالمتحانات، وإيجاد  واعتبارها مواد أساسية من ضمن 
العمل  ظروف  وأن  خصوصًا  التعليمية،  المواد  بباقي  أسوًة  المستمر  للتعديل  وإخضاعها  ولتقييمها  التعليمي 
النشاطات  بكل  القيام  الممكن  من  بل  ماديًا،  ومكلفة  كبيرة  تجهيزات  تتطّلب  ال  المدرسة  داخل  الفني وشروطه 
الفنية من مسرح وموسيقى وفنون تشكيلية بكلفة زهيدة جدًا وفي القاعة المتوافرة في المدرسة أو في قاعة 

الصف بحسب رأي الخبراء في التربية الفنية ، لطالما كان العمل المطلوب هو في اإلطار التربوي.

اختصاصات  في  الفنون  في  الجامعية  اإلجازات  العتبار  الضرورية  التشريعات  إصدار  على  الدراسة  تشدد  كما 
المسرح والفنون التشكيلية والموسيقى إجازات تعليمية وإخضاع الراغبين من أصحاب هذه االختصاصات لدورات 

تأهيل تربوية قبل قبولهم للتعليم في المدارس (شهادة الكفاءة التربوية مثًال). 

التطّلعات واآلفاق من أجل تعليم صحيح
للفنون في المدارس اللبنانية
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إعادة تفعيل اختصاصات التربية الفنية في كلية التربية

الفنية  التربية  اللبنانية في اختصاَصي  الجامعة  التربية –  التربية الفنية في كلية  ينبغي إعادة العمل في أقسام 
لكل  الفنون  لمواد  معّلمين  إلعداد  خمسية  أو  سنوية  خطة  ووضع  تشكيلية،  فنون   - الفنية  والتربية  مسرح   –

المدارس اللبنانية من دون تمييز أو تفضيل بحسب المناطق أو ألي اعتبارات أخرى.

ُتمنح  التي  اللبنانية  الجامعة   - التربية  كلية  في  واحدة)  (سنة  التربوية  الكفاءة  شهادة  تفعيل  بإعادة  نوصي  كما 
لحاملي اإلجازة في الفنون من الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة والتي تمّكن حاملها من العمل في التعليم 
بوصفه يحمل شهادة تعليمية. ستؤّمن هذه الشهادة تدّفق المئات من الخّريجين الذين يمتلكون مهارات وقدرات 
كبيرة في مجاالت الفنون إلى التعليم الرسمي والخاص، بعد سنة واحدة من الدراسة الجامعية، وستؤّمن هذه 
الخطوة المئات من فرص العمل لهؤالء، وُتحّسن نوعية التعليم في المدارس وُتسهم في تعميم تعليم الفنون 

على المدارس اللبنانية في كل المناطق.

المعّلمين ُدور  تفعيل 

الفنون الموجودين حاليًا والمتعاقدين  المناطق لتدريب معّلمي  ُدور المعّلمين في  النظر إلى إعادة تفعيل  يجدر 
غياب  تعّوض  فنية  أنشطة  وإقامة  مشتركة،  أنشطة  ضمن  الخاصة  المدارس  ومعّلمي  الرسمية  المدارس  مع 
تعليم هذه المواد أو افتقار المدارس ألحد أنواع الفنون أو كّلها، خصوصًا في المناطق البعيدة عن العاصمة حيث 
وجود  أهداف  أهم  أحد  أن  الى  اإلشارة  مع  للمعّلمين.  دار  يوجد  وحيث  لمدارسها  فنون  أساتذة  تأمين  يصعب 
واالجتماعية  الفنية  األنشطة  خالل  من  لها  الحاضنة  البيئة  في  انخراطها  هو  الحديثة  المجتمعات  في  المدارس 
ُدور  تلعب  أن  يمكن  لذا،  التالميذ،  وأهالي  المدرسة  بين  والتفاعل  التواصل  عملية  تؤّمن  التي  والتوعوية 
هذه  يجمع  الذي  اإلطار  هي  الفنون  تكون  أن  ويمكن  والمجتمع  المدرسة  بين  التفاعلي  الدور  هذا  المعّلمين 
األنشطة التفاعلية والتي تكون مرجعيتها المدرسة. فالوظيفة االجتماعية للمدرسة وتفاعلها مع محيطها من أهم 
بالكثير  أسوة  أيضًا  تطبيقها  يتم  ولم   ١٩٩٧ عام  التي صدرت  الجديدة  المناهج  لحظتها  التي  التحديثية  المضامين 

التحديثات. من 

توزيع المعّلمين على المدارس بعدالة

من  بد  ال  الرسمي،  القطاع  في  الفنون  تعليم  من  المستفيدين  التالميذ  بين  والمساواة  العدالة  لمبدأ  تحقيقًا 
تأمين توزيع معّلمي الفنون على المدارس كافة، وذلك من خالل وقف المحسوبيات والوساطات التي تعاني 
وتوزيع  أخرى،  إلى مدارس  نقل معّلمين من مدارسهم  إلى  تؤّدي  التي  الفنون،  أعداد معّلمي  من نقص في 
متخّصص  لمعّلم  يمكن  وبذلك  نفسها،  المنطقة  في  مدارس  مجموعة  على  الفنون  لمعّلمي  التعليم  أنصبة 
المواد  في  األمر  وكذلك  الحاجة  بحسب  جغرافيًا  متقاربة  مدارس  أربع  أو  ثالث  في  ُيعّلم  أن  مثًال  بالموسيقى 
األخرى. من ناحية ثانية ال بد من تأمين معّلمين لمواد الفنون كافة في كل المدارس أسوة بباقي مواد التعليم، 
وعدم اعتبار مواد الفنون ترفيهية بل أساسية، وهذا يتطّلب التعاقد مع معّلمين للموسيقى والفنون التشكيلية 
حَملة  من  كونهم  التعليم  مالك  في  الفنون  لمواد  كمعّلمين  توظيفهم  أو  المدارس  على  وتوزيعهم  والمسرح 
اإلجازات في االختصاص. إن إصدار التشريعات الملزمة العتماد منهج موّحد في المدارس اللبنانية كافة سوف 
واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  في  وُيسهم  الجامعات  من  للخّريجين  كبير  عمل  سوق  لتأمين  المجال  يفتح 

ككّل.  اللبناني  للمجتمع  والثقافية 

١٥



التعليم المهني والتقني تفعيل تعليم الفنون في مديرية 

إن وجود اختصاصات في الفنون في مديرية التعليم المهني والتقني يتطّلب التعاطي معها بمسؤولية، نظرًا 
للدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه هذه االختصاصات في رْفد الحركة الفنية في لبنان بتقنيين متخّصصين بالفنون 
حيث الحاجة ماّسة لوجودهم من جهة، ولألثر اإليجابي الذي تتركه الفنون في تكوين شخصيات هؤالء المتعّلمين 
من خارج إطار التعليم العام، وترّددات هذا األثر المحتملة في مجتمعاتهم التي وبحسب المعلومات تنتمي في 
المراسيم  وإصدار  وتطويرها  المناهج  تعديل  إن  ثقافيًا.  والمتواضعة  الفقيرة  االجتماعية  الطبقات  إلى  غالبيتها 
التطبيقية الملزمة لتعليمها وفق األصول وتأليف الكتب العائدة لها في مديرية التعليم المهني والتقني، ُيعتبر 
من العوامل المهمة الداعمة لتطوير تعليم الفنون في لبنان، والتي يمكن أن ُتسهم في استقطاب أعداد كبيرة 
من خّريجي أقسام الفنون المختلفة في الجامعات اللبنانية في سوق العمل نظرًا إلى انتشار المراكز والمدارس 

المهنية والتقنية في لبنان بأعداد كبيرة في القطاعين العام والخاص.
 

١٦



الفنون لتعليم  القانوني  الواقع 

الدراسية على حق كل فرد  المناهج  إلزاميًا في  المدارس وجعله جزءًا أساسيًا وال سيما  الفنون في  يرتكز تعليم 
في التعلم وحقه في المشاركة الثقافية. ولقد ُكّرست هذه الحقوق لجميع األشخاص أكانوا قاصرين أم راشدين 
في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وتبنتها فيما بعد اتفاقية حقوق الطفل في ما يتعلق باألطفال. ونعرض 
تعليم  إلزامية  التي شّكلت أساس  االتفاقيتين  الواردة في كل من هاتين  للنصوص  التالي مقارنة  الجدول  في 

الفنون في المدارس حول العالم: 

ملحق – دراسة قانونية عن تطوير مناهج
الفنون في المدارس اللبنانية

الطفل  اتفاقية حقوق 

الحق في
المشاركة
الثقافية

الحق في
التعلم

المادة ٣١: 
(١) تعترف الدول األطراف بحق الطفل في 
األلعاب  ومزاولة  الفراغ،  ووقت  الراحة 
لسنه  المناسبة  االستجمام  وأنشطة 
وفى  الثقافية  الحياة  في  بحرية  والمشاركة 

الفنون.
 

الطفل  وتعزز حق  األطراف  الدول  تحترم   (٢)
الثقافية  الحياة  في  الكاملة  المشاركة  في 
مالئمة  فرص  توفير  على  وتشجع  والفنية 
والفني  الثقافي  للنشاط  ومتساوية 

واالستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ."

المادة ٢٩: 
(١) توافق الدول األطراف على أن يكون تعليم

الطفل موجها نحو: 
العقلية أ-تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته 

والبدنية إلى أقصى إمكاناتها"

المادة ٢٢:
المجتمع  في  عضوًا  بوصفه  شخص،  "لكل 
المجهود  خالل  من  له،  توفر  أن  حق   ...
مع  يتفق  وبما  الدولي،  والتعاون  القومي 
الحقوق  ومواردها،  دولة  كل  هيكل 
ال  التي  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
في  شخصيته  ولتنامي  لكرامته  عنها  غنى 

حرية."

المادة ٢٧:
في  الحرة  المشاركة  حق  شخص  لكل   (١)"
االستمتاع  وفي  الثقافية،  المجتمع  حياة 
العلمي  التقدم  في  واإلسهام  بالفنون، 

وفي الفوائد التي تنجم عنه."

المادة ٢٦:
"(١) لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن 
يوفر التعليم مجانًا، على األقل في مرحلتيه 
التعليم  ويكون  واألساسية.  االبتدائية 
الفني  التعليم  ويكون  إلزاميًا.  االبتدائي 
التعليم  ويكون  للعموم.  متاحًا  والمهني 

لكفاءتهم.  تبعًا  للجميع  العالي متاحًا 

التنمية  التعليم  يستهدف  أن  يجب   (٢)
احترام  وتعزيز  اإلنسان  لشخصية  الكاملة 

حقوق اإلنسان والحريات األساسية..."

١٧

67اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

6- https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
7- https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text



المتحدة  األمم  منظمة  في  وعامل  مؤسس  عضو  لبنان  فان  (ب)  الفقرة  اللبناني  الدستور  مقدمة  إلى  سندًا 
الطفل في  اتفاقية حقوق  على  لبنان قد صادق  ان  كما   ، اإلنسان  لحقوق  العالمي  واإلعالن  مواثيقها  وملتزم 
العام ١٩٩٠  وبالتالي فهو ملتزم باتخاذ التدابير اآليلة إلى جعل تعليم الفنون في المدارس جزءًا أساسيًا إلزاميًا 

في المناهج الدراسية تكريسًا منه لحق كل فرد في التعلم وحقه في المشاركة الثقافية.

ونعرض في ما يلي أبرز األحداث التي أدت إلى وضع المناهج التعليمية الحالية في لبنان:

التربوي.  القطاع  تطوير  ومنها  الدولة  أجهزة  لتطوير  إصالحية  نزعة  وجدت   ،(١٩٩٠  –  ١٩٧٥) اللبنانية  الحرب  بعد 
التربية  في  اإلصالحات  من  عدد  على  الطائف  في  إقرارها  تّم  التي   (١٩٨٩) الوطني"  الوفاق  "وثيقة  تضمنت 

أبرزها: والتعليم 

توفیر العلم للجمیع وجعله إلزامیًا في المرحلة االبتدائیة على األقل.  •
التأكید على حریة التعلیم وفقًا للقانون واألنظمة العامة.  •

حمایة التعلیم الخاص وتعزیز رقابة الدولة على المدارس الخاصة وعلى الكتاب المدرسي.   •
إصالح التعليم الرسمي والمهني والتقني وتعزيزه وتطويره بما يلبي ويالئم حاجات البالد االنمائية    •

واإلعمارية. إصالح أوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم الدعم لها وبخاصة في كلياتها التطبيقية.  
إعادة النظر في المناهج وتطويرها بما يعزز االنتماء واالنصهار الوطنيين، واالنفتاح الروحي والثقافي    •

وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية."   

النهوض  خطة  واإلنماء  للبحوث  التربوي  المركز  وضع  الوطني"  الوفاق  "وثيقة  إقرار  على  سنوات  خمس  بعد 
بموجب  الجديدة  التعليمية  الهيكلية  إقرار  تبعها   ،١٩٩٤/١٥ رقم  القرار  بموجب  الوزراء  أقّرها مجلس  التي  التربوي 
قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٩٥/٢٢. وكخطوة طبيعية ثانية تعقب ذلك، صدر المرسوم رقم ١٠٢٢٧ بتاريخ ٨/ ٥/ ١٩٩٧ 

المتعلق بتحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها.

اللبنانية الفنون  الجهة المعنية بوضع وتحديث مناهج 

اإلشراف على التطوير المستمر للمناهج بما يتناسب مع قدرات المواطن الذاتية ومواهبه من جهة، واحتياجات 
المجتمع وسوق العمل من جهة أخرى هو من صلب مهام وزارة التربية والتعليم العالي.  يتولى المركز التربوي 

للبحوث واإلنماء الخاضع لوصاية وزير التربية شؤون المناهج والكتب المدرسية وإعداد المعلمين وتدريبهم. 

تعود اإلدارة التربوية في هيكلتها القائمة حاليًا إلى بداية الستينات مع تعديل أجري في أول السبعينات بإنشاء 
المركز التربوي للبحوث واإلنماء في "وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة" آنذاك. ومع صدور القانون رقم 
عن  التربية  فصل  تم  أن  بعد  العالي"  والتعليم  التربية  "وزارة  تسمية  استحدث     ٢٠٠٠/٨/٧ بتاريخ  الصادر   ٢٤٧
المهني  التعليم  وزارة   ٢٤٧ القانون  ألغى  كما  الثقافة؛  وزارة  عن  العالي  والتعليم  والرياضة،  الشباب  مديرية 

والتقني وألحق المديرية العامة التابعة لها بالوزارة المحدثة. 

الوطنية،  للتربية  العامة  المديرية  العالي،  للتعليم  العامة  المديرية  من  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  تتكون 
الجامعة  تخضع  كذلك  المدارس.  بتسيير شؤون  تقومان  واألخيرتان  والتقني،  المهني  للتعليم  العامة  والمديرية 
والتعليم  التربية  وزارة  هيكلية  إيضاح  إذًا  ويمكن  التربية.  وزير  لوصاية  واإلنماء  للبحوث  التربوي  والمركز  اللبنانية 

العالي بالرسم البياني التالي  :

١٨

8

10

9

8- https://www.un.int/lebanon/sites/www.un.int/files/Lebanon/the_lebanese_constitution_arabic_version.pdf 

9- https://www.mfa.gov.lb/Library/Files/Uploaded%20Files/signature%20and%20ratification%20by%20Lebanon%20of%20MTDSG.PDF , 

10- https://www.un.int/lebanon/sites/www.un.int/files/Lebanon/the_taif_agreement_arabic_version_.pdf

11- https://www.mehe.gov.lb/ar/about-the-ministry/mission 

12- http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=185692 

13- https://www.mehe.gov.lb/ar/about-the-ministry/structure 
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بتاريخ  الصادر   ٢٣٥٦ رقم  بالمرسوم  المنفذ  القانون  مشروع  بموجب  واإلنماء  للبحوث  التربوي  المركز  أنشئ 
مباشرًة  مرتبط  واإلداري،  المادي  باالستقالل  تتمتع  معنوية  شخصية  ذات  عامة  مؤسسة  وهو   ،   ١٩٧١/١٢/١٠
 ،١٩٧١  /٢٣٥٦ المرسوم  من  الرابعة  المادة  أحكام  إلى  وسندًا  الوصاية.  سلطة  عليها  يمارس  الذي  التربية  بوزير 
يعنى المركز بالشؤون التربوية العامة، وعلى األخص بما يلي: "دراسة المناهج واقتراح المناسب بشأنها، البت 
في الكتب المدرسية والمنشورات التربوية وسائر الوسائل التربوية لجهة امكان اعتمادها في حقل التعليم وانتاج 
باستثناء  وحقوله  التعليم  مراحل  جميع  في  العاملين  تدريب  التربوية،  والوسائل  والمنشورات  المدرسية  الكتب 
التعليم الجامعي..." وبناًء عليه، أصدر المركز التربوي للبحوث واإلنماء عام ١٩٩٧ المناهج الجديدة التعليم العام 

ما قبل الجامعي.

مناهج الفنون وفق المرسوم ١٠٢٢٧/ ١٩٩٧
للعملية  المكونة  العناصر  بالفنون كعنصر أساسي من  الجامعي  العام ما قبل  للتعليم  الجديدة  المناهج  اعترفت 
تعد تصّنف هذه  الفنون، فلم  التعاطي مع  الذهنية في  تغيير  لناحية  نوعية  الخطوة قفزة  التربوية. شكلت هذه 
األخيرة من الكماليات أي كمادة ترف أو ترفيه أو تسلية أو تعبئة ساعات الفراغ، بل اكتسبت الفنون مشروعيتها 
التربوية باعتبارها حاجة تعليمية ملّحة تعزز تقدم ورقي الشعوب. وبالفعل أعطى المرسوم ١٠٢٢٧/ ١٩٩٧ وصف 

لواقع تعليم الفنون في المرحلة السابقة لصدوره وفق التالي: 

"إن من يستعرض مناهجنا الحالية (أي القديمة) قد يصاب بشيء من الذهول بسبب إغفال مواد الفنون الجميلة 
إغفاًال شبه كلي، وكأن تلك المناهج تعتبر هذه المواد ترفًا ثقافيًا، إن لم نقل هامشًا من هوامش التربية. في 
الجمالية  المتعلم وتكاملها، فهذه األبعاد  الجميلة يجب أن تضطلع بدور هام في تنمية شخصية  الفنون  حين أن 
المنقوصة كانت تشوه تربية النشء اللبناني، بالرغم من التفوق المرموق الذي كان يحرزه الطالب اللبنانيون في 
صعيد  على  العالي  مستواهم  بفضل  الراقية،  البلدان  مختلف  في  العالي،  التخصص  مجاالت  في  الخارج 
المقترحة تسد هذه  المناهج  جاءت  ذلك، فقد  االنسانية. وعلى  والعلوم  واآلداب  الوضعية  والعلوم  الرياضيات 
الثغرة بما افردته من حصص تدريس ونشاطات لمختلف اأواع الفنون الجميلة، من موسیقی وتشكيل، ومسرح، 
وغير ذلك، وذلك ابتداًء من مرحلة الروضة ولغاية السنة الثالثة الثانوية التي تشكل خاتمة التعليم العام ما قبل 

الجامعي." 

الفنون  إلى  "افتقارها  بسبب  القديمة  المناهج  الموجبة  أسبابه  في   ١٩٩٧  /١٠٢٢٧ المرسوم  انتقد  وبالتالي 
الجميلة" ، عارضًا في المقابل بين مستجدات المناهج الجديدة "إغناء شخصية المتعلم بأبعاد الفنون الجميلة" . 
ومن جهة ثانية، كّرس المرسوم ١٠٢٢٧/ ١٩٩٧ دور الفنون الريادي في تحقيق األهداف العامة للمناهج التعليمية 
"العامل  المواطن  وتكوين  والفنية  الثقافية  النشطات  ممارسة  خالل  من  الفرد  شخصية  ببناء  المتمثلة  الجديدة 

على تنمية رصيده الثقافي والعلمي وتنمية ذوقه الفني وصقل طاقاته اإلبداعية وتعزيز حسه الجمالي"  .

وّزعت  التي  التشكيلية  والمواد  الموسيقى،  المسرح،  وهي  أال  مواد  ثالث  الفنون  منهج  يشمل  ولإليضاح 
كاآلتي: حصصها األسبوعية 

الوزير

التربوي المركز 
للبحوث واإلنماء 

اللبنانية  الجامعة 

العامة المديرية 
الوطنية  للتربية 

العامة المديرية 
المهني والتقني  للتعليم 

العامة المديرية 
العالي للتعليم 

١٩

14- http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=243850

15- 

16- 

17- 

18- 

 

  مناهج التعليم العام وأهدافها، منشور على موقع المركز التربوي للبحوث واإلنماء، الصفحة ١٣

  مناهج التعليم العام وأهدافها، منشور على موقع المركز التربوي للبحوث واإلنماء، الصفحة ٧ 

  مناهج التعليم العام وأهدافها، منشور على موقع المركز التربوي للبحوث واإلنماء، الصفحة ١٠

  مناهج التعليم العام وأهدافها، الملحق رقم ١ "األهداف العامة للمناهج"، منشور على موقع المركز التربوي للبحوث واإلنماء، الصفحة ٤ 
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التعليمية المواد  جميع  المادة: فنون ونشاطات متنوعة   السنة  

٣٠     ٤ األولى    

٣٠     ٤ الثانية    

٣٠     ٣ الثالثة    

٩٠     ١١ المجموع:   

٪ ١٠٠     ٪ ١٢ المئوية:    النسبة 

التعليمية المواد  جميع  المادة: فنون ونشاطات متنوعة   السنة  

٣٠     ٤ الرابعة    

٣٠     ٤ الخامسة   

٣٠     ٣ السادسة   

٩٠     ١١ المجموع:   

٪ ١٠٠     ٪ ١٢ المئوية:     النسبة 

التعليمية المواد  جميع  المادة: فنون ونشاطات متنوعة   السنة  

٣٥     ٢ السابعة   

٣٥     ٢ الثامنة    

٣٥     ٢ التاسعة   

١٠٥     ٦ المجموع:   

٪ ١٠٠     ٪ ٥,٧ المئوية:   النسبة 

٢٠

المرحلة اإلبتدائية – الحلقة األولى  

الثانية الحلقة  المرحلة اإلبتدائية – 

المتوسطة المرحلة 

التعليمية المواد  جميع  المادة: فنون ونشاطات متنوعة   السنة    

٣٥     ١ ثانوية      األولى 

٣٥     *٢ الثانية ثانوية – فرع اإلنسانيات   

٣٥     *٢ الثانية ثانوية – فرع العلوم   

٣٥     *٢ الثالثة ثانوية – فرع اآلداب واإلنسانيات  

٣٥     *٢ الثالثة ثانوية – فرع اإلجتماع واإلقتصاد  

٣٥     *٢ الثالثة ثانوية – فرع العلوم العامة  

٣٥     *٢ الثالثة ثانوية – فرع علوم الحياة   

١٠٥     ٣ المجموع:     

٪١٠٠     ٪ ٢,٩ المئوية:      النسبة 

الثانوي  التعليم 

* في السنة الثالثة ثانوية، تعطى كل أسبوعين حصتان بالتناوب لمادة الفنون ومادة التربية الرياضية.

يالحظ إذًا أن عدد الساعات األسبوعية لمواد الفنون يتدنى تدريجيًا كلما ارتفعت مرحلة التعليم.



التشريعات التي شّكلت عائقًا لدمج الفنون في العملية التربوية
١-المرسوم ٥٦٩٨/ ٢٠٠١:

المتوسطة  للشهادتين  الرسمية  االمتحانات  تنظيم  إلى  الرامي   ٥٦٩٨ رقم  المرسوم  صدر   ٢٠٠١/٦/١٥ بتاريخ 
بمواد  المتمثلة  اإلجرائية  المواد  أحكامه  بموجب  وأخرج  الجديدة،  للمناهج  وفقًا  األربعة  بفروعها  العامة  والثانوية 

الفنون والتكنولوجيا والرياضة من إطار المواد خاضعة لالمتحانات  .

استهدف  بل  المدرسي  التعليم  عملية  من  الفنون  إقصاء  يستهدف  يكن  لم  المرسوم  هذا  أن  من  الرغم  على 
مسألة إخضاعها لالمتحانات، إال أنه عمليًا أّدى إلى تعزيز الفكر القائم على اعتبار مادة الفنون من المواد الثانوية 
بها  أتت  التي  التحديثية  الخطوات  فإن  وبالتالي،  واللغات.  كالعلوم  األخرى  المواد  مع  بالمقارنة  األساسية  غير 
بقوانين  ترافقت  كونها  التعليمية  العملية  في  الفنون  دور  لترسيخ  وحدها  تكِف  لم   ١٩٩٧ لعام  الجديدة  المناهج 

أعادت في مضمونها نهج تهميش تعليم الفنون في المدارس.

٢-القانون رقم ٣٤٤/ ٢٠٠٠:

في  الفنية  التربية  لتحسين  أساسيًا  ركنًا  يشّكل  الفنون  مواد  لتدريس  وأكّفاء  متخصصين  معلمين  إعداد  ان 
المدارس. منذ العام ١٩٧١، أنيطت مهمة إعداد افراد الهيئة التعليمية لمرحلة التعليم األساسي بالمركز التربوي 
للبحوث واإلنماء  بعد أن ألحقت به دور المعلمين والمعلمات التابعة سابقًا لمصلحة إعداد المعلمين في وزارة 
التربية. إال أنه بتاريخ ٢٠٠١/٨/٦، صدر القانون رقم ٣٤٤ وسحب من المركز التربوي للبحوث واإلنماء صالحية إعداد 
الدخول إلى  إليه أعاله  المنّوه  القانون  الخامسة من  المادة  التربية إذ حظرت  المهمة بكلية  المعلمين وحصر هذه 

مالك التعليم والتعاقد في جميع مراحل التعليم اال لحملة االجازات وما فوق  .

بإنشاء  اللبنانية  الجامعة  في  التربية  كلية  قامت   ،١٩٩٧ عام  الجديدة  المناهج  انطالق  بعد  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر 
الفنية. ولكن وبعد  الموسيقية والتربية  التربية المسرحية والتربية  الفنية تضّمن اختصاصات  بالتربية  قسم خاص 
التربية المسرحية،  الفنون، صدر قرار تجميد استقبال الطالب في قسم  الثانية من معلمي مواد  الدفعة  تخريج 
استتبع في السنة الثانية بقرار مماثل في قسم التربية الفنية، فيما استمر العمل في قسم التربية الموسيقية 
فقط.  وبالتالي وبالرغم من أن القانون ٣٤٤/ ٢٠٠١ أتى ليواكب متطلبات التعليم الحديثة التي تشترط بالمعلم 
حصوله على إجازة جامعية في اختصاصه بدءًا من مرحلة الروضة ووصوًال إلى المرحلة الثانوية، إّال أن كلية التربية 
في بنيتها الحالية تعاني من عدة صعوبات يتعذر معها توفير الموارد البشرية والمادية المناسبة إلعداد معلمي 

الفنون لمدارس لبنان كافة. 

التوصيات
نعرض فيما يلي سلسلة من التوصيات التي من شأنها دمج الفنون بالعملية التربوية دمجًا حقيقيًا لكي ال يبقى 

مضمون المرسوم ١٠٢٢٧/ ١٩٩٧ حبرًا على ورق:  

تعديل المرسوم ٥٦٩٨/ ٢٠٠١ لجهة إدراج مواد الفنون ضمن إطار المواد خاضعة لالمتحانات الرسمية.  •
 

إعادة العمل في أقسام التربية الفنية في كلية التربية – الجامعة اللبنانية باختصاصي التربية المسرحية    •
والتربية الفنية، وإال إعادة فتح دور المعلمين إلعداد أكبر عدد ممكن من المعلمين للمواد الفنية بحسب    

الجديدة. المناهج   

اعتماد التقاطع بين المواد interdisciplinarité أي التشبيك بين حصص الفنون وحصص المواد األخرى.  •

٢١
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19- http://77.42.251.205/LawView.aspx?opt=view&LawID=180916

20- 

  

تنص المادة ٤ من المرسوم رقم ١٩٧١/٢٣٥٦: "يعنى المركز بالشؤون التربوية العامة وعلى االخص بما يلي: ١٣) اعداد افراد الهيئة التعليمية لجميع مراحل التعليم وحقوله 
الجامعي."     والتعليم  الثانوي  التعليم  باستثناء 
تنص المادة ٥ من القانون ٢٠٠١/٣٤٤: "ال يجوز ان يدخل الى مالك التعليم، كما ال يجوز التعاقد في جميع مراحل التعليم، اال لحملة االجازات وما فوق، باستثناء طالب دور 
المعلمين الذين التحقوا بها قبل صدور هذا القانون."  

21-
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إعادة تدريب معلمي المواد الفنية الداخلين في المالك بما يتالءم مع توجهات المناهج الجديدة ومع    •
التربية الفنية. الطرق الحديثة في تعليم   

إنشاء شبكة تواصلية بين معلمي مواد الفنون واألخصائي النفسي في المدارس لمساعدة التالمذة    •
التعبير عن مكنوناتهم الشخصية واستخدام الفنون كطريق للعالج. على   

باإلضافة إلى ذلك، فإن تعديل المناهج التي أنجزت في العام ١٩٩٧ ضمن خطة النهوض     
التربوي أمر ضروري لتطوير دور الفنون في العملية التعليمية. ولذلك نرى ضرورة:  

رفع رفع عدد الساعات األسبوعية لمواد الفنون خاصًة في مرحلة التعليم الثانوي أو خلق حصص تفاعلية    •
تدمج مواد الفنون مع غيرها من المواد األساسية.  

إضافة مادة جديدة تواكب العصر والحداثة في الفنون يكون لها عالقة بفن الصورة والميديا والتصوير    •
والمونتاج وصناعة األفالم وغيرها، تماشيًا مع التطورات في مناهج العلوم عالميًا.  

٢٢



ومؤسسة  قصير  سمير  مؤسسة  إلى  تنسبه  أن  شرط  توزيعه،  أو  نسخه،  أو  التقرير،  هذا  إرسال  يمكنك 
فريدريش ناومان. ال يجوز استخدام هذا التقرير ألغراض تجارية. ال يجوز تعديل هذا التقرير أو تحويله.

أنه  األشكال  بأّي شكٍل من  االعتبار  يمكن  وال  الكاتبة ومؤسسة سمير قصير،  نظر  وجهة  التقرير  هذا  يمثل 
يعكس بالضرورة وجهة مؤسسة فريدريش ناومان.
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