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التعليم العايل يف لبنان
"بني متطلِّبات الجودة وتحدِّ يات "السوق
يف الخدمة والتجارة وما بينهام1.1
 أي جعل،ت ُعترب تسعين ّيات القرن املايض انطالقة ملا يُعرف بتتجري الرتبية
For-( املؤسسات الرتبويَّة التي تبغي الربح
َّ وتوسع ظاهرة
ُّ ،الرتبية تجارة مربحة
) التي قلبت معادالت كثرية يف اإلدارة الرتبويَّة واقتصاد الرتبيةProfit Education
، انطالقًا من املرحلة نفسها، ولقد عرف لبنان.1ويف ِقيم العمل َّية الرتبويَّة نفسها
)Market-Oriented Universities( نسقًا من الجامعات املتمحورة حول السوق
َ
2
، لك َّنها أسهمت، التي أسهمت يف تلبية الطلب املتزايد عىل التعليم العايل يف لبنان
أي محاولة
 يف تعقيد املشهد،يف الوقت عينه
ِّ  وفرضت عىل،الجامعي اللبنا ِّين
ِّ
الوطني أن تأخذ يف االعتبار تنافر املعايري
إصالح َّية أو تطويريَّة عىل الصعيد
ِّ
املؤسسات ال يجوز لص ّناع السياسات أن
َّ واالعتبارات بني أنساقٍ مختلفة من
.يعاملوها بالطريقة نفسها
:مثل
ً ،أنظر

1

:أنظر

2

Catherine Nafti-Malherbe and Mikael Palme (ed.), « La marchandisation de
l’éducation », Revue internationale de sociologie et de sciences sociales, vol. 27. 1, December
2017; Nico Hirrt, « Les trois axes de la marchandisation scolaire », Investig’action, 19
May 2001, https://www.investigaction.net/fr/Les-trois-axes-de-la/(accessed April
25, 2019); Martha C. Nusbaum, Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities,
Princeton University Press, New Jersey 2010.
Jacques Kabbanji, « Heurs et malheurs du système universitaire libanais à l’heure
de l’homogénéisation et de la marchandisation de l’enseignement supérieur »,
Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n. 131, June 2012, https://journals.
openedition.org/remmm/7651 (accessed April 25, 2019).
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أُسارع إىل القول إ َّن ابتغاء الربح ليس مأخذًا وال هو تهمة ،ولك َّنه يرفع عن
املؤسسة الرتبويَّة ضوابط أساس َّية ال ب َّد من تعويضها بضوابط أخرى ،بحيث ال
َّ
كل ما عداها ،وال س َّيام اعتبارات الجودة وأخالق ّيات العمل
تبتلع اعتبارات الربح َّية َّ
الرتبوي واملسؤول َّية املجتمع َّية ،وبحيث ال يغطِّي اعتبار القانون  285التعليم
ِّ
مؤسسات التعليم العايل ،وهو يل ِّبي حاجة املجتمع يف
العايل "خدمة عا َّمة تؤ ِّديها َّ
الجامعي اللبنا ِّين
بناء قدراته وتطوير إمكاناته" 3واقع أ َّن أجزاء كبرية من املشهد
ِّ
مقودة حال ًّيا باعتبارات تجاريَّة بحتة.
خاصة ،تبغي الربح أو ال،
ففي نهاية املطاف ،سواء أكانت رسم َّية الجامعة أو َّ
متتص إنجازاتها كلَّها وتدفع أمثان أخطائها لوحدها،
فهي ليست منظومة مقفلة ُّ
يمي ،للمجتمع عليه حقوق.
اجتامعي،
بل هي فاعل
ٌّ
اقتصاديِ ،ق ٌّ
ٌّ

2.2التعليم العايل اللبنا ُّين إزاء التو ُّقعات املجتمع َّية املتناقضة
تتَّخذ هذه املسؤوليَّة تجاه املجتمع ،عند الرأي العا ِّم اللبنا ِّين ،أشكالً متن ِّوعة،
وطلب ال يَعرف إىل أين يتَّجه،
محق ومنها ما هو فائض شكوى
ٍ
منها ما هو ٌّ
فينصب عىل َمن هم يف واجهة الخدمة ،والجامعاتُ منهم.
ُّ
تعليم
الطلب ،وبشكل عادل ومن دون متييز،
يتوقَّع املجتمع م ّنا أن مننح ّ
ً
عايل الجودة ،مطا ِبقًا للمعايري العامل َّية ،يفتح لهم أبواب الجامعات الكربى وأسواق
أي طلب منحة .ويتوقَّع،
أي طالب ،أو ِّ
العمل املربحة؛ ويتوقَّع ّأل نضط َّر لرفض ِّ
أيضً ا وأيضً ا ،أن نحقِّق نتائج مرض َّية يف التصنيفات اإلقليم َّية والعامل َّية ،متناس ًيا أ َّن
مكلف ما ِّديًّا ولوجست ًّيا وبرشيًّا ،وذلك مبوازاة ضعف استثامر الدولة يف
التطوير ٌ
3
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الخاص" ،قانون رقم ( 285ج.ر،)2014/5/8 .
"األحكام العا َّمة للتعليم العايل وتنظيم التعليم العايل
ِّ
املادَّة الثالثة :أهداف التعليم العايل يف إطار التعليم العايل كخدمة عا َّمة.

ربا اضطرارها لالكتفاء ،بتمويلٍ جز ٍّيئ ،غري
متويل العرض
الجامعي ،واكتفائها ،أو َّ
ِّ
مبارش ومحدود الفعال َّية ،للطلب.4
طلب َّية
ُنشء الشباب عىل املواطن َّية ،وأن نُنتج رشيحة ّ
يريد م ّنا املجتمع أن ن ِّ
قادرة عىل إحداث حراك شبيه بذاك الذي طبع ستِّين ّيات القرن املايض وسبعين ّياته،
نحل مشكالت مزمنة يف دميقراط َّيتنا اللبنان َّية ،وأن ننظِّم انتخابات سويرسيَّة
وأن َّ
الدقَّة والهدوء ،فيام املجتمع من حولنا يتأرجح بني االمتناع عن االقرتاع تارة وبني
االقرتاع يف الشارع طو ًرا ،وفيام اختالفات الرأي فيه مه َّددة بشكلٍ مستم ٍّر بأن
تنقلب عنفًا أو أقلَّه مامحكات.
االقتصادي،
ويريد املجتمع كذلك من الجامعات أن تخطِّط ملستقبل البلد
ِّ
وت َعرف من تلقاء نفسها أنواع الوظائف واألعامل التي تتو َّجه الدولة اللبنان َّية أو
طلبها شهادات وهم َّية ال تؤ ِّهلهم إلّ لصفة
لئل تعطي ّ
الخاص إىل تفعيلهاّ ،
القطاع
ُّ
"عاطل عن العمل" .يف حني يريد أيضً ا أن يحجز ألبنائه مقاعد يف صفوف املهن
كالطب والصيدلة والهندسة املدن َّية والحقوق .والحال أ َّن
األكرث تخمة يف لبنان،
ِّ
االقتصادي لسوق العمل .وإن هي
الجامعات ليست الجهات املخ َّولة التخطيط
َّ
بأي ات ِّجاه ينبغي التخطيط لسوق عمل الغد ،فهي ال متلك القدرة عىل
عرفت ِّ
تحريك اإلرادة السياس َّية يف االت ِّجاه الذي يشري إليه التخطيط.
املحصلة ،ليس أسهل من التعليم العايل يف لبنان إن نظرت إليه كاستثامر
يف
ِّ
الطلب بأعداد
الجامعي تض ُّخ ّ
معيا ُره الوحيد الربحيَّة ،فمراحل التعليم ما قبل
ِّ
4

مثل:
أنظرً ،

Thomas Melonio, Mihoub Mezouaghi, Le financement de l’enseignement supérieur
en Méditerranée  : Cas de l’Égypte, du Liban et de la Tunisie, Agence française de
développement 2010, https://www.afd.fr/fr/le-financement-de-lenseignementsuperieur-en-mediterranee-cas-de-legypte-du-liban-et-de-la-tunisie (accessed April
25, 2019).
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مم يعني تزاي ًدا يف الطلب ،وضوابط الجودة مل ّا تزل
ضخمة إىل التعليم
الجامعيّ ،
ِّ
ضعيفة ،متى ُوجدت ،لذا فال ضغوط فعل َّية عىل الجامعات.
يف الوقت عينه ،ليست سهلة البتَّة مه َّمة التعليم العايل يف لبنان إن أنت
نظرت إليها من وجهة الرسالة والــدور ،ال مبعايري العرض والطلب وحسب،
اليومي وشبه املستحيل بني اعتبارات املسؤول َّية
ألنَّها تفرتض عند ذاك التوفيق
َّ
والحس اإلنسا ِّين ،من جهة ،وبني اعتبارات الجودة والقدرة عىل
االجتامع َّية
ِّ
االستمرار ،من جهة أخرى؛ وبني الزهد بالربح ،من جهة ،ورضورة اإلنفاق لجذب
طلبها وال من الدولة ،من جهة ثانية؛ وأل َّن
متويلٍ ال ميكنها أن تحصل عليه من ّ
عليها التخطيط منفرد ًة حيث كان ينبغي لورشة وطن َّية جامعة أن تفكِّر اسرتاتيج ًّيا
وبشكل عابر للقطاعات يف كيف َّية بناء تكاملٍ منت ٍج وصديقٍ لالبتكار بني الجامعات
مؤسسات
الخاص والتعليم العايل
وسوق العمل ،وبني التعليم العايل
ِّ
الرسمي ،وبني َّ
ِّ
الخاص املختلفة.
التعليم العايل
ِّ

3.3التعليم العايل يف لبنان :مت ُّيز وتحدِّ يات

ال َّ
خاص ،قطاع متق ِّدم
شك يف أ َّن الرتبية بشكل عا ٍّم ،والتعليم العايل بشكل ٍّ
يف لبنان ،له سمعته الطيِّبة إقليميًّا ،ال بل أبعد من اإلقليم ،بالرغم من فضائح
الشهادات املز َّورة التي انكشفت مؤ َّخ ًرا .فلبنان كان الرائد يف العامل العر ِّيب يف
تعليم عا ٍل ،اعتبا ًرا من منتصف القرن التاسع عرش ،وذلك نظ ًرا
مبؤسسات ٍ
التمتُّع َّ
لوجود اإلرساليّات املسيحيَّة ،وأعني تحدي ًدا الجامعة األمريكيَّة يف بريوت وجامعة
الق ِّديس يوسف .وقد برهن هذا القطاع ،مبك ِّوناته املتع ِّددة وبشكل متفاوت طب ًعا،
عن كفاءته وديناميَّته بأن خ َّرج نسبًا عالية من نخب العامل العر ِّيب ويده العاملة
مؤسساته ،وما تزال ،مواقع مقبولة يف التصنيفات العامليَّة ،ال بل
الكفوءة؛ واحتلَّت َّ
رشفة إذا ما قورنت باإلمكانات املتاحة لها.
م ِّ
8

باختصار ،باإلمكان القول إ َّن قطاع التعليم العايل هو واحد "من أسباب
الخلطة السحريَّة التي تجعل لبنان [ ]...مور ًدا للتف ُّوق واإلبداع واملبادرة واإلنجاز
يف املنطقة والعامل" ،عىل ح ِّد تعبري رئيس حكومتنا سعد الحريريّ .5إل أ َّن
اعتزازنا بهذا القطاع وإنجازاته ال يجب أن يثنينا عن التفكري يف مواطن ضعفه،
يل ،لك َّنها جميعها ت ُثقل
أي هشاشات متجذِّرة فيه بعضها
ٌّ
بنيوي وبعضها تشغي ٌّ
خطواته باتِّجاه مزيد من التنافس َّية واالبتكار ،إضافة إىل مخاطر تأتيه من محيطه
تغيات رسيعة يف العلوم والتكنولوج ّيات
القريب ومحيطه األوسع ،وأعني بها ُّ
والدميوغرافيا واالقتصاد واملهن وسواها ،يقابلها بطء املعامالت والتطويرات يف
املختصة.
الدوائر الرسم َّية
َّ
اإلقليمي ،أي املشرتَك بني
ال ب َّد لنا بداية ،من قراءة هذه التح ِّديات ببعدها
ِّ
لبنان وبلدان الجوار .ويف هذا السياق ،تستنتج معظم الدراسات املتمحورة حول
وضع التعليم العايل يف العامل العر ِّيب الوقائع التالية:
مؤسسات تعليم َّية جديدة يف معظم الدول
•الحاجة املل َّحة إلنشاء َّ
العرب َّية ،مع استثناءات قليلة ،ولبنان من ضمنها؛
اختالل
ً
الطلب عىل مستويات التعليم العايل ،بحيث نجد
•مشكلة توزُّع ّ
التقني العايل ،ث َّم
الجامعي والتعليم
الطلب بني التعليم
يف توزيع ّ
ِّ
ِّ
اختاللً يف النسب بني امللتحقني بربامج الحلقة األوىل ،والثانية والثالثة؛
الطلب عىل ميادين االختصاص ،وتركُّز نسب كبرية منهم يف
•توزيع ّ
ميادين اآلداب والعلوم االجتامع َّية والحقوق وإدارة األعامل ،والحاجة
إىل تخريج املزيد يف ميادين الرتبية والعلوم األساس َّية والتطبيق َّية؛
5

سعد الحريري" ،تقديم" ،يف حاتم عالمي ،مستقبل التعليم العايل يف لبنان :بني االنتظام العا ِّم
وتح ُّوالت عرص جديد ،منشورات الجامعة الحديثة لإلدارة والعلوم ،بريوت  ،2019ص.10 .
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•ضعف املواءمة ما بني مخرجات التعليم العايل وسوق العمل" ،حيث
مؤسسات التعليم العايل خ ِّريجني ك ًرثا ليست لهم آفاق حقيق َّية
تض ُّخ َّ
للعمل ،بينام تفتقر أسواق العمل الداخل َّية إىل خ ِّريجني يف اختصاصات
مؤسسات التعليم العايل"6؛
عديدة ال تؤ ِّمنها َّ
شح يف نتاج منظومات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار (عدد املقاالت
• ٌّ
العلم َّية املنشورة ،وبراءات االخرتاع املودعة واملحازة ،ومدى اإلسهام
مم يجعل إسهام املنظومة الجامع َّية العرب َّية
يف تطوير الصناعة ،إلخّ 7).
يف تنمية مجتمعاتها تنمية شاملة ومستدامة أم ًرا صعب املنال ،ويُبقي
عىل شعار "اقتصاد املعرفة" ،التي تُعلن معظم دول املنطقة عن السعي
لبنائه ،مج َّرد شعار.8
تشكِّل هذه التح ِّديات مفتا ًحا لتأطري بعض ما يواجهه تعليمنا العايل يف
فرصا متاحة أمامنا ،إن نحن عرفنا كيف نتط َّور بشكل
لبنان ،كام باإلمكان اعتبارها ً
يتجاوب مع حاجات املنطقة ،وكيف نربط ما نق ِّدمه محلِّ ًّيا مبا تحتاجه ،وكيف
نفيد من التجارب الناجحة التي خيضت يف هذه وتلك من الدول التي نتشارك
وإيّاها املشاكل والهموم.

6

رمزي سالمة" ،واقع التعليم العايل يف الدول العرب َّية" ،يف هرني ال َعويط (إرشاف) ،االبتكار أو
مؤسسة الفكر العر ِّيب ،ص.
االندثار .البحث
العلمي العر ُّيب :واقعه وتحدِّ ياته وآفاقه َّ ،2018-2017
ُّ
.152
أنظر تقرير البنك الدو ِّيل:

8

مؤسساته ...موارده ومخرجاته" ،يف االبتكار
أنظر :عمر البزري" ،البحث
العلمي يف الدول العربيَّةَّ :
ُّ
أو االندثار ،مرجع سابق ،ص.136-29 .

7

Transforming Arab Economies: Traveling the Knowledge and Innovation Road, International
Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington DC 2013,
p. 69.
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تتحصل من قراءة واقع التعليم العايل اللبنا ِّين يف
فام هي االستنتاجات التي َّ
ضوء نظريه يف العامل العر ّيب؟
عىل عكس عدد كبري من دول املنطقة ،يعاين لبنان تخمة ،ال ش ًّحا ،يف عدد
أسايس عن تض ُّخم الرتاخيص خالل الفرتة
مؤسسات التعليم العايل ،ناتجة بشكل
َّ
ٍّ
التي أعقبت انتهاء الحرب اللبنان َّية ،والتي أ َّدت إىل تض ُّخم ك ِّم ٍّي مل تُرا َع فيه
املؤسسات املختلفة .فكانت نتيجته
اعتبارات الجودة ،وال مقتضيات التكامل بني َّ
األساس َّية ،بحسب داريس شؤون التعليم العايل ،تفريطًا بالجودة وهيمنة ج ٍّو من
املؤسسات املختلفة.
التنافس الرشس غري املضبوط وغري الب ّناء بني َّ
مثل،
الحاجة يف لبنان نوع َّية وليست ك ِّم َّية؛ من هنا توصية تقرير ماكنزيً ،
بزيادة القدرة االستيعاب َّية للجامعات الفضىل ،أل َّن التخمة ليست سوى ظاهريَّة.
يل،
حل مشكلة فرص التعليم
والواقع أ َّن محاولة ِّ
الجامعي من دون تخطيط فع ٍّ
ِّ
ومن دون رقابة فعل َّية عىل الجودة وحاجات السوق ،ال ِ
تح ُّل مسألة عدد فرص
التعليم ّإل شكل ًّيا ،منتج ًة يف الوقت عينه مشاكل خطرية وعميقة عىل مستوى
جودة التعليم وسمعته.9
ليس مستغربًا ،والحال هذه ،أن تنتقل الفقرة املتعلِّقة بـ"إشكاليّات التعليم
السنوي ملجلس اإلمناء واإلعامر ،كام هي ،من سنة إىل سنة ،أل َّن
العايل" يف التقرير
ِّ
ال خطَّة فعليَّة ملعالجتها .هكذا ،تعرتف التقارير املتعاقبة بوجود مشكالت عميقة
عىل مستوى الجودة واإلنتاجيَّة ،وتعزوها جزئيًّا إىل ِقدم معايري الرتخيص أو عدم
تطبيق ما صدر منها حديثًا ،مع التشديد عىل عد ٍد من أوجه األزمة ،أبرزه ،إذا ما
9

اإلقليمي:
أنظر تقرير اليونيسكو
َّ

–A Decade of Higher Education in the Arab States: Achievements & Challenges, UNESCO
Beirut, July 2009, http://unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/
Beirut/pdf/Regional_Report_on_Higher_Education_in_the_Arab_States.pdf
(accessed April 25, 2019).
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رصا بالجامعة اللبنان َّية:
استثنينا ما يتعلَّق ح ً
الطل ِّيب،
االجتامعي عىل صعيد الجسم ّ
•تضاؤل مساحات االختالط
ِّ
التعليمي؛
والتشبيك بني أعضاء الجسم
ِّ
•ضعف إسهام التعليم العايل اللبنا ِّين يف الحركة السكّان َّية الجغراف َّية؛
•ضعف إسهام التعليم العايل ،وال سيَّام الجامعة اللبنانيَّة ،يف الرتقِّي
االجتامعي؛
ِّ
•أزمات عديدة وعميقة يف ما يتعلَّق بسوق العمل املتوفِّر لخ ِّريجي
الجامعات؛
والتقني،
املهني
•صعوبة حقيقيَّة ،يتشاركها التعليم العايل مع التعليم
ِّ
ِّ
يف مواكبة التط ُّورات الحاصلة عىل مستوى سوق العمل عامليًّا ،ويف بناء
ق َّوة عاملة تنافسيَّة.10
ال َّ
شك يف أ َّن املقرتب الذي يعتمده خرباء مجلس اإلمناء واإلعامر متمحور حول
مخرجات التعليم العايل من حيث املواءمة مع سوق العمل واإلسهام يف الحراك
رشا لعنارص أخرى ،قد تكون هي األساس
االجتامعي ،لذا ال نراه يُعري اهتام ًما مبا ً
ِّ
يف املشاكل التي يشري إليها .مع ذلك ،نجده يتقاطع ،ولو جزئ ًّيا ،مع تشخيص أهل
التعليم العايل يف لبنان للمشكالت األكرث إلحا ًحا برأيهم ،وهي ،بحسب االستطالع
الذي ت َّم يف إطار مرشوع  ،Erasmus+عام :2017
•انخراط الخ ِّريجني يف سوق العمل؛
•ضامن الجودة؛

10

12

أنظر تقارير تقدُّم العمل عىل موقع مجلس اإلمناء واإلعامر ما بني عا َمي  2010و.2018

الخاصة بالبحث
•ضعف البنى واملوارد
العلمي.11
َّ
ّ
فام هو تحدي ًدا شكل هذه التح ِّديات ودرجة إلحاحها؟ وكيف السبيل إىل
وضع هذه املعطيات عىل جدول أعامل ص ّناع القرار؟

املؤشات
4.4سوق العمل يف غياب ِّ
الجامعي لطلب سوق العمل إىل دراسة
يُركن عادة يف تقييم مواءمة العرض
ِّ
عدد من املعطيات وال سيَّام:
•سهولة دخول الخ ِّريجني سوق العمل؛
الجامعي؛
•مدى ارتباط العمل الذي يؤ ِّديه الخ ِّريج مبا اكتسبه يف تحصيله
ِّ
عم آلت إليه حياته الوظيف َّية؛
•درجة رىض الخ ِّريج ّ
•مع َّدالت البطالة ،والبطالة املق َّنعة ،وتوظيف الخ ِّريجني يف وظائف ال
حصلوها؛
تتطلَّب مستوى املهارات التي َّ
•رأي عامل العمل بالخ ِّريجني لناحية كفاياتهم.12
فامذا عن هذه املواءمة يف لبنان؟
يغلب االعتقاد بأ َّن لبنان يخ ِّرج أعدا ًدا من الجامعيِّني تفوق حاجتهّ ،إل أ َّن
يبي أ َّن نسبة الخ ِّريجني إىل عدد
التدقيق يف األرقام ومقارنتها باملعايري العامليَّة ِّ
السكّان فيه ما تزال دون املطلوب للنهوض بحاجات املجتمع التنمويَّة وتسيري
11

أنظر الورقة التمهيديَّة للطاولة املستديرة التي ُعقدت يف ترشين الثاين  ،2017تحت عنوان:

12

أنظر :رمزي سالمة" ،واقع التعليم العايل يف الدول العرب َّية" ،مرجع سابق ،ص.148 .

Rethinking Lebanese Higher Education, http://erasmusplus-lebanon.org/event/1967
(accessed April 25, 2019).

13

لكل ألف من السكّان ،يف حني تصل النسب
عجلة الحياة .فنحن نخ ِّرج سنويًّا ِّ 7.4
يف الدول الصناع َّية ،كالواليات املتَّحدة األمريك َّية واململكة املتَّحدة وفرنسا ،إىل 12
لكل ألف من السكّان.
ِّ
مع ذلك ،فإ َّن  %30من العاطلني عن العمل عندنا هم من حملة الشهادات
الجامع َّية .13ويف حني ترفع الشهادة من احتامالت الحصول عىل فرصة عمل
يف الدول املتق ِّدمة ،فإ َّن األمور تبدو معكوسة يف عدد كبري من الدول النامية،
خاص ،حيث يبدو ،يف بعض الحاالت ،أ َّن من ال يحمل
واملتوسط َّية منها بشكل ٍّ
ِّ
مم يطرح سؤال املواءمة ما
شهادة جامع َّية هو ُّ
أقل عرضة للبطالة من سواه؛ ّ
سؤال أعمق هو سؤال
بني التعليم العايل وحاجات سوق العمل .ولك َّنه يطرح ً
الص َّحة االقتصاديَّة والتنمويَّة لهذه البلدان ،إذ ميكن ملخرجات التعليم العايل أن
فعل ،يف سياق التنمية والتط ُّور ،ولكن ما مل
تكون مطابِقة ملا تحتاجه هذه البلدان ً
االقتصادي لتحويل هذه الحاجات إىل طلب
ت ُستنفر اإلرادة السياس َّية والتخطيط
ِّ
يل عىل العاملة الكفوءة ،فال قدرة للجامعات عىل تغيري الوضع .وال ميكن يف
فع ٍّ
املقابل أن نتخ َّيل ،يف القرن الحادي والعرشين ،مجتم ًعا يحجب فرص التعليم
العايل عن أبنائه ،وما ميكن أن يرتتَّب عنها من ٍّ
اجتامعي ،ملج َّرد أ َّن الدولة التي
ترق
ٍّ
مقصة يف بناء اقتصاد صديق للطموح .لذا من الخطإ اعتبار ارتفاع
ينتمي إليها ِّ
مؤشا إىل تقصري الجامعات يف تلبية حاجات السوق،
نسبة البطالة بني الخ ِّريجني ِّ ً
واألصح تناول املشكلة بوصفها واح ًدا من عوارض أزمة اقتصاديَّة
إنَّ ا األجدى
ُّ
مؤشاتها ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،عجز اقتصادنا عن النم ِّو
أعمق وأشمل ،14من ِّ
13

14

أنظر :نجيب عيىس" ،خ ِّريجو التعليم العايل يف لبنان وسوق العمل" ،ص،1 .
( orientation94.org/uploaded/MakalatPdf/warakat%203mal/sok.pdfدخول يف 25
نيسان .)2019
أنظر:
http://www.

Jean-Claude Berthélemy, Sébastien Dessus, Charbel Nahas, Exploring Lebanon’s
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مبع َّدالت تسمح بخلق فرص عمل بنسب كافية ،واختالل التوازن بني القطاعني
الوظيفي والتقدميات االجتامع َّية .هذه العوامل
والخاص لناحية األمان
العا ِّم
ِّ
ِّ
السيايس،
تزيد من جاذب َّية الوظيفة العا َّمة ،املتض ِّخمة واملرت ِّهلة بفعل التوظيف
ِّ
الخاص املتشكِّل بنسبة ساحقة
وتسهم يف تقنيع البطالة ،إضافة إىل بنية القطاع
ِّ
يل ،بحيث
من رشكات ِّ
متوسطة وصغرية الحجم ،يغلب عىل معظمها الطابع العائ ُّ
أ َّن عدد املوظَّفني يف حواىل  %93من الرشكات ال يتع ّدى العرشة.15
وال يغيب عن بالنا يف هذا السياق ،نقص شفاف َّية سوق العمل عندنا ،وعدم
مفصل للكفاءات والوظائف ،وضعف قنوات الوساطة بني العرض
وجود تصنيف َّ
مؤشات دقيقة حول فرص العمل املتاحة يف
مم يُص ِّعب الوصول إىل ِّ
والطلبّ ،
محل التقويم
تحل العالقات الشخص َّية َّ
املستقبل القريب .ال غرابة ،والحال هذه ،أن َّ
العلمي للمهارات والقدرات ،وتؤ ِّدي إىل توزيع دون األمثل للموارد البرشيَّة.
ِّ
مؤسسات الدولة،
أضف إىل ما تق َّدم مشكلة الزبائن َّية وهي ال تقترص عىل َّ
حيث التوظيف االستنسا ُّيب يعطي قيمة وهم َّية لعدد من الشهادات .ففي القطاع
الخاص أيضً ا ال تبدو األمور سهلة ،بل هي خاضعة العتبارات العالقات االجتامع َّية،
ِّ
16
أكرث من األهل َّية .
Growth Prospects, Policy Research Working Paper 4332, The World Bank, Washington
DC 2007, http://hdl.handle.net/10986/7316 (accessed April 25, 2019).
15

أنظر:
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أنظر:

Jad Chaabani et al., Higher Education & Labor Market Outcomes in Lebanon, Hariri
Foundation, AUB, and UNDP, Beirut 2009.
Kamal Abouchedid, Ramzi Naim Nasser, “Job-Seeking Behaviour and Job
”Outcomes among Lebanese University Graduates in Private and Public Universities,
International Journal for Educational and Vocational Guidance, vol. 6, Beirut 2006, pp. 167180.
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لذا يجد الخ ِّريج نفسه ،يف بحثه عن فرصة عمل ،أمام أحد الخيارات التالية:
•طلب الواسطة السياس َّية و/أو الطائف َّية لاللتحاق بالقطاع العا ِّم؛
مؤسسات مملوكة من عائالت ،وهي التي تشكِّل
•البحث عن عمل يف َّ
 %85من الرشكات اللبنان َّية ،واإلذعــان لواقع أ َّن احتامالت الرتقية
والتشبيك فيها محدودة ج ًّدا؛
•البحث عن عمل يف الرشكات العامليَّة العاملة يف لبنان؛
•الهجرة.17
ومبا أ َّن االحتاملَني األ َّولني ال يرضيان طموح الشباب ،وأل َّن املنافسة عىل
الرشكات العامليَّة العاملة محلِّيًّا رشسة ج ًّدا ،يبقى االحتامل األخري باب الخ ِّريجني
األوسع إىل مسرية مهنيَّة تشبه أحالمهم وتناسب كفاءاتهم.
قد تبدو الهجرة يف هذا السياق ق َد ًرا ال ب َّد منه ،تص ِّحح هذا االختالل بني
بخاصة وأنَّها تؤ ِّمن تاريخ ًّيا مداخيل ال
"إنتاج" الكفاءات ،والعجز عن اإلفادة منهاَّ ،
غنى القتصادنا عنها .لكن ال ب َّد من االعرتاف بأ َّن كثافة هذه الظاهرة تجعل منها
خط ًرا اقتصاديًّا واجتامع ًّيا حقيق ًّيا ،فهي تزيد اختالالت سوق العمل ألنَّها تفرغه
تدن إنتاج َّية االقتصاد ،وتؤ ِّخر فرص التح ُّول
من اليد العاملة املؤ َّهلة ،وتسهم يف ِّ
االقتصادي املنشود.
ِّ
ال يعني التشديد عىل الخلف َّية االقتصاديَّة ملشكلة البطالة أ َّن الجامعات بريئة
والفوضوي
منها أو غري معن َّية بها ،بل هناك شبه إجامع عىل أ َّن التض ُّخم الرسيع
َّ
تدن قيمة
الخاص املتمحور حول الربح أسهم يف ِّ
الذي شهده التعليم العايل
ُّ
17

16

أنظر املرجع السابق:

Higher Education & Labor Market Outcomes in Lebanon, pp. 24-25.

واملهني عىل السواء .18وال َّ
شك أيضً ا يف
الشهادة الجامع َّية عىل الصعي َدين املعر ِّيف
ِّ
مهم عىل هذا الصعيد .والحال،
أ َّن لسوء توزيع ّ
الطلب عىل االختصاصات أث ًرا ًّ
فإ َّن لبنان يعاين ،كعدد من دول املنطقة ذات الخصائص االجتامع َّية واالقتصاديَّة
للطلب عىل االختصاصات ،متمث ًِّل
املشابهة ،توزي ًعا غري متوازن وغري ف ّعال ّ
الطب والهندسة والصيدلة عىل الرغم من
باستمرار اإلقبال الكثيف عىل قطاعات ِّ
وبتدن نِسب امللتحقني
ِّ
تراجع الطلب عىل اليد العاملة اللبنان َّية يف أسواق الخليج،
قياسا عىل امللتحقني بدراسة العلوم االجتامع َّية
باختصاصات العلوم التطبيق َّية ً
طلبها يف إيجاد عمل ،والتي تس ِّجل
واإلدارة والحقوق ،وهي القطاعات التي يتأ َّخر ّ
أدىن نسبة يف االرتباط بني نوع الوظيفة ونوع الدراسة.
الحل بيد الجامعات ،وإن كان لها دور فيه .املطلوب إصالحات
مع ذلك ،ليس ُّ
اقتصاديَّة ت ُنتج من ًّوا حقيق ًّيا ومستدا ًما ،مبا يخلق مزي ًدا من فرص العمل النوع َّية
ويَح ُّد من نزيف األدمغة .إذ ت ُظهر الدراسات أ َّن عدد فرص العمل الجديدة
الخاصة بها ،تقع
التي يخلقها لبنان سنويًّا ،وكذلك أنواع هذه الفرص والرواتب
َّ
تحت مستوى توقُّعات الشباب اللبنا ِّين ،بل هي يف عدد ال بأس به من الحاالت
رسا ما ِّديًّا .عليه ،ونظ ًرا إىل
تجعل استثامر ذويهم يف تعليمهم العايل استثام ًرا خا ً
كلفة املعيشة املرتفعة محلِّ ًّيا ،وجاذب َّية الرشوط الوظيف َّية والتقدميات االجتامع َّية
املتن ِّوعة التي تق ِّدمها الرشكات العاملة يف الخارج ،فإ َّن رشائح كبرية من الشباب
املنطقي مقاومة نداء الهجرة.
الكفوء ال تجد من
ِّ
املطلوب إذًا اقتصاد قادر عىل توظيف الشباب الكفوء والطموح .املطلوب
18

أنظر:

Maissam Nimer, La construction des inégalités sociales dans le système éducatif au Liban :
étude de cas d’un groupe de boursiers dans une université d’élite, University of Paris-Saclay
_2016, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01496404/file/75464_NIMER_2016
archivage.pdf (accessed April 25, 2019).
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وطني للموارد البرشيَّة يح ِّدد القطاعات التي ستحتاج مزي ًدا من
أيضً ا إنشاء مرصد ٍّ
اليد العاملة يف السنوات املقبلة.
أ ّما الجامعات فمعظمها أنشأ ،كام األنطون َّية ،مكاتب للتوظيف والتطوير
املهني ،تعمل عىل ربط التعليم باملهارات املهن َّية ،وتلعب دور الوسيط بني الطالب
ِّ
املتخ ِّرج وبني الرشكات ،لعلَّها بذلك تع ِّوض ،ولو جزئ ًّيا ،عن ضعف حلقات الوساطة
يف سوق العمل .وإنَّنا سنعمل قري ًبا عىل إنشاء املجالس االستشاريَّة يف الكلِّ ّيات،
مختصني وخرباء من عامل العمل ،ليسهموا يف
األكادميي
والتي تجمع حول الجسم
ِّ
ِّ
تطوير الربامج ،واكتشاف التو ُّجهات الكربى يف سوق العمل محلِّ ًّيا وعامل ًّيا ،وتحديد
مجاالت النم ِّو املمكن.
املهني ،أل َّن ثقة
ال متلك الجامعات ترف عدم االكرتاث ملستقبل خ ِّريجيها
ِّ
مم يقودين
سوق العمل بهم واحد من ِّ
املؤشات األساس َّية إىل جودة التعليم فيهاّ .
إىل مسألة أخرى أساس َّية تقع يف رأس تح ِّديات التعليم العايل يف لبنان ،واملنطقة،
والعامل ،وأعني بها مسألة الجودة.

5.5يف ضامن جودة الجودة
لطاملا انتهجت الدولة اللبنان َّية ،يف ما يتعلَّق بالتعليم العايل ،سياسة الح ِّد
األدىن من التد ُّخل ،احرتا ًما ملبدإ ح ِّريَّة التعليم الذي كفله الدستور ،ونظ ًرا إىل أ َّن
الدولة نفسها أحدث نشأة من القطاع املذكور .وليس ُّ
أدل عىل هذه السياسة من
تأ ُّخر صدور أ َّول قانون لتنظيم التعليم العايل إىل العام  ،1961ث َّم تأ ُّخر صدور
أقل من صفحتني ،حتّى العام .2014
يل ،الواقع يف َّ
البديل عن هذا القانون الشك ِّ
وكان من آثار هذه السياسة ،وال سيَّام يف الفرتة التي أعقبت انتهاء الحرب
الخاص ،مقو ًدا بدواعي املنافسة التجاريَّة
الجامعي
األهليَّة ،أن منا بعض التعليم
ِّ
ِّ
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وحدها ،بشكل ال يراعي متطلِّبات الجودة وال متطلِّبات الفاعل َّية .19فكان أن بدأ
بالتغيات الجسيمة التي لحقت
العمل إلصدار قانون جديد قادر عىل اإلحاطة
ُّ
خاص ،منذ صدور القانون األ َّول.
بالتعليم العايل بشكل عا ٍّم ،ويف لبنان بشكل ٍّ
صدر القانون  285عام  2014إذًا ،ولنا كام لكرث غرينا أكرث من مأخذ عليه،
لكن ال ب َّد من االعرتاف بأنَّه أرىس عد ًدا من الضوابط واملعايري التي من شأنها ،إن
السيايس ومنطق الخدمات املتبا َدلة والفساد،
ت َّم تطبيقها وحاميتها من االستنساب
ِّ
مم خلَّفه العقدان اللذان سبقا صدوره من فوىض .فاملجالس
أن يص ِّحح بعضً ا ّ
املؤسسات ،والربامج ،والفروع
واللجان التي عهد إليها القانون بدراسة ملفّات َّ
خطوة أساس َّية يف االتِّجاه الصحيح ،وكذلك هي فكرة إنشاء الهيئة الوطن َّية لضامن
نصت عليها املا َّدة  37منه ،والتي مل تر النور بعد.
الجودة التي َّ
ويُعترب ترسيخ ثقافة الجودة والتقييم واح ًدا من التح ِّديات األساس َّية التي
عىل التعليم العايل يف العامل العر ِّيب النهوض بها ،20وقد سبقتنا دول مجاورة كثرية
يف إنشاء مجالس وهيئات وطن َّية لالعتامد وضامن الجودة .لذا ال ب َّد من التشبيك
والضغط لترسيع إقرار قانون إنشاء الهيئة ،وللحرص عىل أن تراعى يف تشكيلها
نفسه أعىل معايري الجودة.
باالنتظار ،ويف غياب اإلطار القانو ِّين الكايف والرادع يف آن ،يبقى ضامن جودة
باملؤسسات نفسها التي تعمد إىل إنشاء خاليا
التعليم العايل يف لبنان منوطًا
َّ
يس
ضامن الجودة داخلها ،وإىل االستعانة بالوكاالت الخارجيَّة لنيل اعتامد َّ
مؤس ٍّ
أو اعتامدات برامج يُراد منها أن تضمن جودة الخدمة التي تق ِّدمها ومواءمتها
19

الخاص" ،يف
عيل املوسوي" ،التعليم العايل يف لبنان :تحدِّيات النوع َّية ومن ُّو القطاع
ِّ

20

اإلقليمي ،مرجع سابق.
أنظر تقرير اليونيسكو
َّ

Adnane El Amine (ed.), Quality Issues in Higher Education in the Arab Countries, Beirut
2014, pp. 707-727.
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للمعايري العامل َّية ،وأن تضمن لشهاداتها القدرة عىل عبور الحدود .وهذا ما ذهبت
يس من الوكالة السويرسيَّة
إليه الجامعة األنطون َّية ،حيث نالت االعتامد َّ
املؤس َّ
العاملي للعالج
لالعتامد وضامن الجودة ( )AAQعام  ،2017واعتامد االت ِّحاد
ِّ
املعني عام  ،٢٠١٨وهي حال ًّيا يف خض ِّم اإلجراءات
الفيزيا ِّيئ ( )WCPTيف القسم
ِّ
برنامجي يف املوسيقى وعلم املوسيقى ويف الهندسة
التحضرييَّة لنيل اعتامد
ٍّ
وسواهام.
مؤش عىل مستوى مقبول من
يشكِّل االعتامد فرصة وف ًّخا يف آن ،فهو ِّ
املؤسسة الجامع َّية يف هذا أو ذاك
املوضوع َّية وقابل َّية املقارنة إىل مستوى أداء َّ
من ميادين عملها ،وهو رضورة يك ال يختلط حابل الجامعات بنابلها ،وال تلطِّخ
سمعة الطالح فيه سمعة الصالح ،لك َّنه ينزع إىل تنميط التعليم وطمس املحاوالت
التجديديَّة فيه عرب استرياد أشكال ومنظومات رقاب َّية متاثل الجامعات بعضها
ببعض ،وتفقدها رونقها وأصالتها املحلِّ َّية.
يف الواقع ،باإلمكان تناول مسألة الجودة من زاويتني متقابلتني ،األوىل مقودة
واألقل كلفة ،فيام
ِّ
االقتصادي القائم عىل تعميم الصيغ األكرث إنتاج َّية
باالعتبار
ِّ
األخرى ثقاف َّية الطابع ،ترى إىل االختالف ثروة التعليم العايل .األوىل تش ِّدد عىل
الوظيفة النفع َّية للتعليم العايل ،وتستوحي منطق السياسات النيوليربال َّية ،والثانية
حكم من التن ُّوع والتع ُّدديَّة وتحرتمهام.21
تنظر إليه بوصفه رافعة للعوملة تنطلق ً
ومؤسساته ،مل يحدث
إذ "عىل الرغم من أوجه الشبه امله َّمة ما بني أنظمة العامل َّ
يو ًما أن عرف العامل مفهو ًما واح ًدا للجامعة .عىل العكس ،إ َّن التقاليد الجامع َّية
21

أنظر:

Sophie Morin, Internationalisation de l’éducation supérieure et formation à distance :
le pouvoir d’influence des États occidentaux, Laboratoire d’étude sur les politiques
publiques et la mondialisation, Québec 2007, http://cerberus.enap.ca/LEPPM/
docs/Cahier%20recherche/Cahier_education_WEB.pdf (accessed April 25, 2019).
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الكربى املتع ِّددة واملتاميزة ما تزال تحافظ عىل نفسها عىل املستويات الوطن َّية
اإلقليم َّية" ،22من هنا وجود الفروقات بني األنظمة األمريك َّية واإلنكليزيَّة والفرنس َّية
واألملان َّية ،أ ّما الشعوب التي انقطع اتِّصالها مع ماضيها ،فهي كمثل حالنا تبحث
عن مرجع َّية عامل َّية ترتبط بها.
قد يكون من حسنات هذه العوملة أنَّها تخفِّف ارتباط الجامعات اللبنان َّية
مبرجع ّي ٍ
حق،
حق ،وطو ًرا عن غري ٍّ
ات طائف َّية الطابع ،وهو ما يؤخذ عليها تار ًة عن ٍّ
ولك َّن تهديدها بالتنميط ومسح الخصوص ّيات كبري .يف هذه العوملة الدافعة إىل
التامثل والتي ال تبقي يف التعليم العايل مكانًا للتع ُّدديَّة ،علينا التن ُّبه إىل إمكان َّية
السياقي واالبتكار ،وأن يكمل ما بدأه ،ولو
تح ُّول مفهوم الجودة مضا ًّدا للتطوير
ِّ
عن غري قصد ،قانون التعليم العايل ،أي تقليص دور الجامعة كمساحة عا َّمة وفاعل
اجتامعي واختالط ثقا ٍّيف
وطائفي.23
ّ
ٍّ
قد تع ِّوض الوكاالت األجنب َّية الجامعات يف لبنان ،ولو جزئ ًّيا ،عن قيام هيئة
محل كفوء ونزيه .هذا
وطن َّية لضامن الجودةّ ،إل أنَّها ال تلغي حاجتها ملخاطَب ِّ ٍّ
املخاطَب ليس "الطالب امليسور" أو القادر عىل الدفع ،أو القادر عىل االقرتاض،
كام يفرتض منوذج الجامعة املتمحورة حول السوق؛ وال هو الدعاية املحلِّ َّية ،التي
باملؤسسات إىل تفضيل مظاهر الجودة عىل
تلتبس فيها املعايري ،والتي قد تدفع
َّ
الجودة نفسها .تحتاج الجامعات مخاطَ ًبا أولويَّته التعليم العايل ،عارفًا باالت ِّجاهات
22

Imanol Ordorika, S’engager au service de la société : les défis actuels pour les
universités publiques de recherche, UNESCO 2006, https://www.researchgate.net/
_publication/275650535_S’engager_au_service_de_la_societe_les_defis
actuels_pour_les_universites_publiques_de_recherche (accessed April 25, 2019).
23

مثل ،مقابلة عالء مر ِّوة مع عدنان األمني" ،عدنان األمني يعلِّق عىل قانون التعليم العايل يف
أنظرً ،
لبنان :الالتشارك ،الالتخالط ،الالتفاعل واستنسابيَّة يف منح الرتاخيص" ،املفكَّرة القانونيَّة ،بريوت
( www.legal-agenda.com/article.php?id=741 ،2014دخول يف  25نيسان .)2019
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الكربى التي ترسم مستقبله عىل مختلف املستويات ،وعينه يف الوقت نفسه عىل
منافسا
الوقائع االجتامع َّية واالقتصاديَّة والثقاف َّية املحلِّ َّية .تحتاج مخاطَ ًبا ليس
ً
تجاريًّا لها ،بل را ٍع نزيه ،حياده ليس ترك املنافسة عىل غاربها ،بل إسهامه اإليجا ُّيب
وغري املنحاز يف النقد والتطوير.
قد يكون من السذاجة املطالبة مبخاطَب كهذا ،لك َّنه رضورة إن أردنا لخطاب
ملموسا ،وثقافة مستدامة ،وأن يُسهم يف
الجودة يف التعليم العايل أن يصبح واق ًعا
ً
مم يقودين إىل التح ِّدي الثالث ،أعني
إنتاج املعارف ،بل يف بناء اقتصاد املعرفة؛ ّ
العلمي.
البحث
ّ

حضاري
6.6البحث
العلمي :تحدٍّ
ّ
ُّ

مؤسسة الفكر العر ِّيب أن تعنون التقرير
"االبتكار أو االندثار" .بذا اختارت َّ
مدخل ،بل
ً
العر َّيب العارش للتنمية الثقافيَّة  .2018-2017ويصلح هذا العنوان برأيي
اختصا ًرا ،لإلشكاليَّة التي نحن بصددها .لقد كان هذا الخيار يف السابق سيفًا مصلتًا
فوق رؤوس أساتذة التعليم العايل وحدهم ،ال سيَّام يف النظم األنغلوساكسونيَّة،
رش أو ُم ْت" ( ،)Publish or Perishواآلن أصبحت
حيث تقيض قوانني اللعبة بأن "أُن ْ
وصفة عرصنا لرشوط بقاء الشعوب عىل قيد الحياة حضاريًّا .ما زالت له مصرييَّة
لكل شعوب األرض
السيف املصلت ،ولك َّنه يف الوقت عينه يشكِّل فرصة متاحة ِّ
للمشاركة الفاعلة يف صناعة الغد ،من خالل اإلسهام يف إنتاج املعارف وتطوير
التقنيّات.
مع ذلك ،مل ّا يزل إسهام املنطقة العرب َّية يف إنتاج املعارف متدنِّ ًيا ،عىل الرغم
من عدد من املبادرات املرموقة واملؤث ِّرة وال س َّيام يف الدول ذات املوارد املال َّية
العالية ،ولك َّن هذه املبادرات غري كافية ك ِّم ًّيا ،أ َّو ًل ،ومرتبطة مبعظمها باملوارد
البرشيَّة األجنب َّية ،ثان ًيا ،ومل ّا تزل عالقاتها بقطاعات اإلنتاج عىل قدر غري ٍ
كاف من
22

املأسسة والفعال َّية ،ثالثًا.
وهي ،عىل أه ِّم َّيتها ،تبقى ُجز ًرا معزولة ما مل يرتافق إطالقها وتفعيلها مع
الرتبوي الشامل كيام يتمحور التعليم يف منطقتنا ،منذ حلقاته األوىل،
خطَّ ٍة لإلصالح
ِّ
الخلق ،وكيام تكرث يف منطقتنا
النقدي والتفكري ّ
والحس
حول بناء كفايات البحث
ِّ
ِّ
الربامج ال ُدكتورال َّية العالية الجودة ،القادرة عىل رفد التعليم العايل واالقتصاد عىل
العلمي.
السواء باملوارد البرشيَّة الالزمة للنهوض بالبحث
ّ
يف لبنان ،يُلزم قانون "األحكام العا َّمة للتعليم العايل وتنظيم التعليم العايل
األقل من
مؤسسات التعليم العايل بتخصيص  %5عىل ِّ
ِّ
الخاص" ،يف ما َّدته الخامسةَّ ،
العلمي ومستلزماته .وهذه خطوة إضاف َّية إىل
موازنتها السنويَّة التشغيل َّية للبحث
ِّ
األمام يف ما يتعلَّق بحثِّ الجامعات عىل عدم االكتفاء بنقل املعارف ،بل االنخراط
الج ِّد ِّي يف نقدها وإنتاجها.
إلّ أ َّن هذه النسبة ال تكفي لوضع لبنان عىل خارطة الدول الحيَّة بحثيًّا.
العلمي يتالزم عندنا مع الشكوى
والواقع أ َّن الحديث عن رضورة تطوير البحث
ِّ
من ضعف التمويل .فالجامعات اللبنانيَّة يف معظمها تعتمد يف مداخيلها عىل
مم يضع الحاجة إىل تنويع مصادر
األقساط ،وال ترتبط بهيئات متويل خارجيَّةّ ،
حل هذه
علم أ َّن بإمكان الدولة اإلسهام يف ِّ
التمويل أولويَّة اسرتاتيجيَّة مشرتكةً ،
املشكلة جزئيًّا عن طريق العمل عىل م ِّد الجسور بني الجامعات والصناعة ،بحيث
مت ِّول هذه األخرية البحث والتطوير الذي تحتاجه داخل مختربات الجامعات فتوفِّر،
من جهتها ،العمل مع ما يتطلَّبه من كلفة عالية إن قامت به لوحدها ،وتساعد،
املؤسسات الجامعيَّة يف تنمية قدراتها عىل البحث واملساهمة يف
من جهة أخرىَّ ،
الحل يف مواجهة النقص الذي تعاين منه
تطوير مجتمعها .لكن هل يكفي هذا ُّ
الجامعات يف بلد صغري مثل لبنان؟ وإن كان كافيًا ،فهل ستصدق نوايا املسؤولني
عندنا يف تحفيز الصناعة والقطاعات املنتجة بشكل عا ّم؟
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7.7ماذا عن األنطون َّية؟
تكمن مساهمة الجامعة األنطون َّية بداية يف تسليط الضوء عىل هذه املعضلة
الوطن َّية التي تطال الجامعات واملجتمع عىل ح ٍّد سواء.
تخصصها يف األبحاث
يخص تو ُّجهها ،فرسالة جامعتنا تشري إىل ُّ
أ ّما يف ما ُّ
الحضاري .لذا
السياقيَّة ( ،)Contextualized Researchأي تلك املرتبطة بالسياق
ّ
مثل ،عىل دراسة الرتاثات
ينكب مركز البحث يف التقاليد املوسيقيَّة (ً ،)CRTM
ُّ
املوسيقيَّة املرشقيَّة ،حاج ًزا لنفسه مكانة مرموقة عامليًّا يف هذا امليدان ،وينهم
مركز األبحاث األورومتوسطيَّة يف الفنون والتواصل ( )CREMACيف التفاعل
الحضاري ،وإشكاليّات التواصل بني الحضارات والشعوب وال سيَّام يف منطقة
ّ
املتوسط .بذا تسهم األنطونيَّة يف رفد قطاع العلوم اإلنسانيَّة واالجتامعيَّة،
حوض
ِّ
وهو قطاع ضعيف اإلنتاج يف لبنان عىل الرغم من تخمته العدديَّة ،بدراسات من
البحثي
العاملي .وال تش ُّذ الهندسيّات عن التزام األنطونيَّة وضع جهدها
املستوى
ِّ
ّ
خ ًرا "ق َّمة بريوت الذكيَّة" (Smart
املحل .من هنا كانت مؤ َّ
يف خدمة مجتمعها ِّ ّ
 )Beirut Summitومؤمتر "العناية الص ِّحيَّة عن بعد" .كام وأطلقت نيابة الرئاسة
يف الجامعة للتنمية اإلنسانيَّة الشاملة ،بالتعاون مع وزارة الص َّحة ،ورشة عابرة
العلمي حول وضع اسرتاتيجيَّة شاملة للراحة
للجامعات يف سياق تشجيع البحث
ِّ
مؤسسات التعليم العايل.
والص َّحة النفسيَّة يف َّ
كلُّها مبادرات تربهن أنَّنا نط ِّور البحث يف جامعتنا ،مبقني عي ًنا عىل آخر
تط ُّورات القطاعات يف العامل ،وعي ًنا عىل الواقع اللبنا ِّين ومكامن الحاجة فيه .وال
ضري من التذكري ،يف هذا السياق ،بالرشاكة القامئة بني الجامعة األنطون َّية واملجلس
الوطني للبحوث العلم َّية ،وقوامها متويل مشرتك ملشاريع بحث َّية ،بلغت ،وأل َّول
ِّ
م َّرة ،التسعة هذه السنة ،إذ تشكِّل منوذ ًجا عن التعاون بني الدولة والجامعات يف
العلمي.
خدمة البحث
ّ
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خامتة
بني متطلِّبات الجودة ومتاهات السوق ،ال ب َّد للتعليم العايل يف لبنان من
جذري وحازم مبا تراكم
خطَّة شجاعة وطموحة .شجاعة بحيث تعيد النظر بشكل
ٍّ
يف القطاع من أشباه وانتحاالت ،وطموحة بحيث ترمي إىل أعىل درجات االبتكار.
يف هذا السياق ،قد تكون خطَّة النهوض التي اقرتحتها رشكة ماكينزي عىل
الدولة اللبنانيَّة فرصة مثينة .فتقرير الرشكة يس ِّمي ستَّة قطاعات يعتربها مح ِّركات
االقتصادي املنشود ،وهي الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات املاليَّة
النم ِّو
ِّ
واالنتشار واقتصاد املعرفة.
ويف هذا القطاع األخري ،يضع هدفًا واض ًحا وهو "بناء دولة رقم َّية مقودة
باملعرفة ،عىل الجبهة األمام َّية يف االبتكار ،تشكِّل مركز مواهب يف التكنولوجيا
والصناعات املبتكرة والتعليم" .24وينصح خرباء ماكينزي بإطالق  28مبادرة لتحقيق
هذا الهدف ،منها عىل سبيل املثال ال الحرص ،زيادة القدرة االستيعاب َّية للجامعات
الفضىل يف لبنان ،وتعزيز موقع التكنولوجيا واالبتكار يف التعليم العايل ،وتأمني
شفاف َّية سوق العمل من حيث دينام ّيات العرض والطلب ،إلخ.
ال سبيل إىل من ٍّو مستدام إذًا ّإل باالستثامر يف املعرفة ،وال سبيل إىل بناء
النوعي .ولدى التعليم العايل يف لبنان
اقتصاد املعرفة إلّ بدعم التعليم العايل
ّ
يستحق م ّنا
محق ،إنَّ ا
ُّ
رشف ،وإن شابت صورته بعض املآخذ ،منها ما هو ٌّ
تاريخ م ِّ
أن نتعاون يف إصالحه .لك َّنه ،أي التعليم العايل ،قادر ،إن هو أُعطي املوارد و ُحمي
من التتجري األعمى ،أن يسهم إسها ًما ف ّعالً يف إخراج لبنان من النفق ويف بناء
مستقبل يليق بكفايات أبنائه.
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