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املــــــــــــــــــقــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــة

مقـــدمــة

م. ح�شن ج�شي *

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

» وقل اعملوا ف�سريى اهلل عملكم ور�سوله واملوؤمنون«

�سدق اهلل العلي العظيم

وعن ر�سول �هلل )�س(: )�إن �هلل يحب �إذ� عمل �أحدكم عماًل �أن يتقنه(.
و�لتعليم  للتوجيه  �الإ�سالمي  �ملركز  جمعية  ن�ساأة  كانت  و�تقانه،  �لعمل  بني      
و�خلطط  �لرب�مج  وكانت  و�لتخطيط  �لتحليل  كان  و�تقانه  �لعمل  وبني  �لعايل، 
�أجيالنا  خدمة ملجتمعنا عرب �سريحة و�زنة وموؤثرة يف م�ستقبل �لوطن، �سريحة 

�ل�ساعدة من �لطلبة �جلامعيني تعليمًا وفر�س تعليم.
�إال حلقة من �سل�سلة  »الإ�ستثمار يف التعليم العايل يف لبنان«  وما موؤمترنا 
للحلول  �الإقرت�حات  وو�سع  و�لتحليل ملكامن �خللل  �لبحث  �إىل  تهدف  موؤمتر�ت 
�إيجابًا  ينعك�س  مما  �لب�سرية  مو�ردنا  من  �لق�سوى  �الإ�ستفادة  �بتغاء  �ملفرت�سة 

على قدر�ت جمتمعنا ووطننا �لعزيز.
وبالتايل  م�ستد�مه.  لتنمية  �لقدر�ت  لتعزيز  كبري  ر�أ�سمال  هو  �لعايل  فالتعليم 
فاالإ�ستثمار فيه لي�س ترفًا، �إمنا هو �سرورة تفرت�س ��ستحد�ث �لت�سريعات �لالزمة 
على م�ستوى �لدولة م�ستفيدة من جتارب قطاع �لتعليم �لعايل وقطاعات �لعمل. 

)*( رئي�س جمل�س �أمناء جمعية �ملركز �ال�سالمي للتوجيه و�لتعليم �لعايل
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املــــــــــــــــــقــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــة

�جلمعية  عملت  �لر�سمية،  �ملوؤ�س�سات  م�ستوى  على  �ملطلوب  �جناز  وحتى    
بيئة  وخلق  �حللول  �قرت�حات  تقدمي  يف  �مل�ساهمة  حماولًة  �مل�ساكل  م�ست�سرفًة 
�سمعة  ت�سيء  �أن  قاعدة  على  �لعمل،  هذ�  الإجناز  وم�ساهمة  م�ساعدة  جمتمعية 
يف  �ملعنية  �ل�سلطات  �إدر�ك  �إىل  ن�سل  �أن  �آملني  �لظالم،  تلعن  �أن  من  لك  خري 
مر�فق �لدولة �ملتعددة باأهمية �لتخطيط و�لتوجيه بحيث ُتن�سىء له وز�رة حتظى 

بالدعم �لالزم الأجل م�ستقبل وطننا و�الأبناء.
ر و�ساهم و�سارك يف �إجناح      �أخريً�، ال بد من كلمة �سكر و�متنان لكل من ح�سّ

هذ� �ملوؤمتر و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني.
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ـــــظـــــمـــــن كــــــلــــــمــــــة املـــــن

كلمة املنظمن

م. علي زلزلة *

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

خامتهم  �إىل  �الأنبياء  �أول  من  و�لعلماء  �لعلم  �سادة  على  و�ل�سالم  �ل�سالة 
حممد وعلى �آله �لطاهرين.

ر�عي موؤمترنا دولة رئي�س جمل�س جمل�س �لنو�ب �الأ�ستاذ نبيه بري..
�أ�سحاب �لف�سيلة و�ل�سيادة و�ملعايل و�ل�سعادة.. 

روؤ�ساء �جلامعات و�جلمعيات و�لبلديات..
�ملوؤ�س�سات �لر�عية..

 �ل�سادة �حل�سور..
�ل�سالم عليكم جميعًا..

    بد�ية نرحب بكم يف �فتتاح  موؤمترنا �لرتبوي �لثاين » �ال�ستثمار يف �لتعليم �لعايل«  
�لتقليدي، ومل نرد منه  باملعنى  �سو�ه  �لذي ال نريده رقمًا م�سافًا �ىل  �ملوؤمتر  وهو 
تربوية  روؤية  له من  �إعد�دنا  �إنطلقنا يف  بل  و�لت�سويق،  للرتويج  �إعالميًا  ح�سورً� 
و�لتعليم  للتوجيه  �الإ�سالمي  �ملركز  الأن�سطة جمعية  ت�سكل مرتكزً�  علمية �سرفة 
�لعايل، وت�ساهم يف بناء �الإن�سان �لو�عي �ملدرك. �إن قيمنا تفر�س علينا �ن نكون 
�أمناء على �لدور �لذي نت�سدى له ومنار�سه، و�لذي ميثل علة وجود �جلمعية وهو 

)*( مدير عام جمعية �ملركز �ال�سالمي للتوجيه و�لتعليم �لعايل
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ـــــظـــــمـــــن كــــــلــــــمــــــة املـــــن

تقدمي خدمة �لتوجيه �ملهني و�الإر�ساد �لرتبوي لطالب لبنان و�مل�ساركة يف و�سع 
�لبنى �لتحتية لنه�سة وطننا �لعلمية و�لرتبوية.

   لذلك، و�نطالقًا من �إمياننا �أن �لعلم و�لعمل هما �لطريق �ىل �هلل عرب خدمة 
خلقه وعياله، فاإننا نعمل جادين على �إقامة و�إعد�د منظومة توجيه و�إر�ساد مهني 
ذ�تي  بوعي  �ملهني  قر�ره  �إتخاذ  على  قادرً�  �سخ�سًا  �لطالب  من  جتعل  وتربوي 
و�الخت�سا�سات  �ملهن  لطبيعة  و�لفهم  و�إمكانياته  بقدر�ته  �ملعرفة  من  منطلقًا 
وم�ستلزماتها، ونعمل يف �الآن نف�سه على �أن ال نق�سر عملنا على �لتوجيه بل نزرع 

للعلم مد�ميك ونروي للرتبية جذور...
    بذلنا �جلهد وال نز�ل لكي يوؤتي عملنا �أكله عرب �ال�ستفادة �لق�سوى من �أ�سحاب 
�لعقول �لنرية وجتاربهم ودر��ساتهم و�أبحاثهم �ملثمرة. من هنا، �أردنا معهم �أن 
ُت�سكل موؤمتر�تنا قيمًة حقيقية ي�ستفيد منها عموم �ملهتمني و نوظفها يف تطوير 

وتقومي م�سارنا �لتوجيهي و�لرتبوي.
    فكان موؤمترنا �الأول: �لتوجيه يف لبنان بني �سوق �لعمل و�لتخ�س�س �جلامعي 

يف �لعام �ملن�سرم، خطوةً  ر�ئدةً  يف توظيف �ملعرفة ال �الإكتفاء بعر�سها نظريًا.
�أما ملاذ�  »�ال�ستثمار يف �لتعليم �لعايل« كعنو�ن ملوؤمترنا �لثاين، فذلك الأننا:

نعي �أهمية ودور �لر�أ�سمال �لب�سري يف بناء وتعزيز قدر�ت �الأوطان، ونعتربه كنزً� 
وثروًة وطنيًة ال تن�سب.

نعترب �أن �لتعلم هو �سرورة �أوىل و�أ�سا�سية للتنمية �مل�ستد�مة �ل�ساملة يف �ملجتمع.
تنمية  ويحقق  لالأفر�د  �حلياة  م�ستوى  حت�سني  �ىل  يوؤدي  �لتعليم  باأن  نوؤمن 

�قت�سادية و�جتماعية وثقافية.
�أن �الأوطان ال ميكن �أن تنه�س �إال من خالل كادر ب�سري متعلم ذو ثقافة  نوؤمن 

ومعرفة ومهارة منا�سبة ملتطلبات �سوق �لعمل.
نوؤمن �أنه يف بلد ال تتو�فر فيه �ملو�د �لرثو�ت �لطبيعية ال بد �أن يتوجه �إىل عامل 
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ـــــظـــــمـــــن كــــــلــــــمــــــة املـــــن

�قت�ساد �ملعرفة و�لذي يتاأ�س�س على » �ال�ستثمار يف �لتعليم �لعايل «.
نوؤمن �أن دور موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل وبالتعاون مع �لقوى �القت�سادية �الإنتاجية، 

�إذ� ما تالقت حتقق �لنمو و�لتطور �لد�ئم و�مل�ستمر يف عملية �لتنمية.
   �إن لبنان ال ميكن �أن ينه�س �إال بالعلم، و�إن ر�أ�س ماله �حلقيقي هو �الإن�سان، 
وتبني �لتجربة �لتي خا�ست �ملقاومة غمارها �أن �ال�ستثمار �الأجدى للعلم �ملرت�فق 
�لدوؤوب يف �سبيل حترير �الأر�س و�الإن�سان من �ساأنه حتقيق �جناز�ت  مع �لعمل 

وبالتايل فاإن �النت�سار�ت تخرج من كنف �لعلم و�ملعرفة.
    فاإىل �ملزيد من �النت�سار�ت و�الجناز�ت، مع �لتطلع �إىل �أن تعي دولتنا �أهمية 
دور �لعلم وتوؤمن بقدر�ت مو�طنيها، لتحقق ما مل حتققه منذ قيامها باعتمادها 
فقط على نظام �قت�سادي قائم على تقدمي �خلدمات، وتلتفت �ىل �أهمية ودور 

�سناعة �لعلوم الأنها تبقى وت�ستمر.
   يف �خلتام، ن�سكر لدولة �لرئي�س نبيه بري رعايته �لكرمية عرب ممثله �لعزيز 
معايل �لوزير علي ح�سن خليل، و�إميانه �ل�سادق بالعمل �لتوجيهي، كما ون�سكر 
�إعالم  وو�سائل  جامعية  تربوية  موؤ�س�سات  من  و�مل�ساركني  و�لر�عني  �لد�عمني 
ويعمل  عمل  �لذي  �لعمل  وفريق  �مل�ساركني،  �لباحثني  �ل�سادة  بال�سكر  ونخ�س 
الإجناح �ملوؤمتر، ون�سكر �حل�سور جميعًا، و�ىل �مللتقى يف موؤمتر �آخر ون�ساط �آخر 

هلل فيه ر�سا ولوطننا و�أهله خري و�سالح... و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته
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املــــــوؤمتــــــر الــــــرتبــــــوي الـــثـــاين 

جمعية املركز ال�سالمي للتوجيه والتعليم العايل



13

ــــمــــة راعـــــــــــي املــــــوؤمتــــــر ــــل ك

كلمة راعي املوؤمتر

           الرئي�س نبيه بري ممثاًل بالوزير علي ح�شن خليل *

�أ�سحاب �ملعايل و�ل�سعادة و�ل�سيادة،
 �ل�سادة يف �ملركز �ال�سالمي للتوجيه و�لتعليم �لعايل

 �ل�سيد�ت و�ل�سادة
�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

     ي�سرفني بكثري من �لتقدير �أن �أقف على منرب هذ� �ملركز �ملتميز، يف موؤمتر 
يتناول �أهم �ملو�سوعات �لتي توؤ�س�س للدخول �ىل �مل�ستقبل وحمايته باالإرتكاز �إىل 

�لعلم و�لتخ�س�س.
�أن يعقد هذ� �ملوؤمتر �ملتخ�س�س ولكن �ال�ستثناء هو       رمبا يكون من �لعادي 
يف م�ستوى �لوعي �لذي جعل �لقيمني عليه يلتفتون يف حلظات �لت�ستت و�ل�سياع 
و�النق�سام �لوطني، و�خلطب �لتي ت�ستتبع �لتوتر و�فتقار �لثقة بالذ�ت وبالقدرة، 
ال  وحمايتها  �الأوطان  قيامة  �أن  يعي  من  باإدر�ك  �مل�سوؤولية  حتمل  على  ي�سرون 
تتاأمن �إال بالتخطيط و�أخذ �ملبادرة جلعل �لتعليم ��ستثمارً� حقيقيًا يخرجنا من 

�الأدو�ر �ملر�سومة م�سبقًا �إىل ما تقت�سيه �الإحتياجات لتاأمني �لتطور �ملطلوب.
�أيها �ل�سادة..

     لقد �أثبت �ملركز من خالل جتربته �ل�سابقة �أن با�ستطاعته تطوير دوره يف موقع 

)*( وزير �ل�سحة �لعامة يف �حلكومة �للبنانية
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ــــمــــة راعـــــــــــي املــــــوؤمتــــــر ــــل ك

�مل�ساعدة على تلبية حاجة فئة من طالبنا يف جمال تاأمني فر�سة �لتعليم �جلامعي، 
باخت�سا�سات  �لوطنية  �جلامعة  حدود  عند  �أحالمهم  وقفت  �لذين  طالبنا 
حمدودة، كما و�ساهم �ملركز يف �لبحث عن تو�سيع م�ساحة �ال�ستيعاب وجتاوزها، 
�إىل �لدور �ملتعلق بالتوجيه �لعلمي قبل دخول  وهو �الأهم، دون �مل�ساعدة �ملادية 

�جلامعة وخالل فرتة �لدر��سة.
�أيها �ل�سادة..

    لقد تابعنا باإهتمام جناح موؤمتركم �لعام �ملا�سي حول �لتوجيه �لعلمي �لذي 
غطى م�ساحة و��سعة من �لفر�غ �حلا�سل على هذ� �ل�سعيد، حيث �أهمية �ملو�ءمة 
ما بني �لقدرة و�مل�ستوى و�لفر�سة و�مليل و��ستيعاب �جلامعات وجماالتها و�سوق 

�لعمل و�حتياجاته.
�آخر  بعدً�  ليعطي  �لعايل«  �لتعليم  يف  �ال�ستثمار  »موؤمتر  �نعقاد  ياأتي  و�ليوم      
بخال�ساتها  لت�سكل  منها  بد  ال  حلقات  �سمن  من  �لتوجيه  مو�سوع  ي�ستكمل 

�ملفاهيمية و�لعلمية �سرط �لنهو�س �حلقيقي الأي وطن من �الأوطان.
و�لذي  ي�سكل ثروته �حلقيقية  �لذي  �إن�سانه  لبنان على  �رتكز نهو�س      ولطاملا 

يعطيه وقعه �ملميز يف �ملجاالت و�ل�ساحات �ملختلفة عرب كل �ملر�حل. 
لهذ�  توؤّمن  �لتي  �المكانيات  كل  ال�ستح�سار  �جلميع  على  تقع  �مل�سوؤولية  �إن      
على  دور  لعب  و�مل�ساهمة يف  وطنه  تطوير  �ملوقع يف  له  �أن جند  فر�سة  �الإن�سان 

م�ستوى �لعامل.
وثقافًة  �أدبًا  ويلّينه  ينقل �حلرف  �أن  ��ستطاع  �لذي  �للبناين،  بهذ�  �آمنا  لقد      
�ملتالزمتني،  قيمتهما  وللحياة  للحرية  �أعطى  �لذي  وباللبناين  وفنًا،  ومعرفًة 
حرية  ليكتب  �الحتالل  مو�جهة  يف  مقاومًا  وروحه  دمه  قدم  �لذي  وباللبناين 

�الأر�س و�لوطن و�لدفاع عنه.
    نوؤمن �أن هذ� �للبناين ي�ستطيع �أن يدير عملية »�ال�ستثمار يف �لتعليم �لعايل« 



15

ــــمــــة راعـــــــــــي املــــــوؤمتــــــر ــــل ك

�لتي �سبقت وجعلت من هذ� �ال�ستثمار عامل نهو�ٍس لدول ما  �لتجارب  ليكّر�س 
كانت لت�ستطيع �أن تنه�س مبو�زين �ملو�رد �لطبيعية و�أن جتد لها مكانًا يف �لعامل.

    لقد وقع لبنان حتت �سيف �سيا�سات غاب عنها �لتخطيط، وممار�سات حكومية 
مل تعط للتعليم �لعايل بعده �حلقيقي، بل �سجعت على تخريج عاطلني عن �لعمل 
يعطي  ما  وهذ�  م�ساحلها.  تخدم  �لتي  بالنخبة  �الخت�سا�س  فر�س  لتح�سر 
للمبادرة �لفردية ومبادر�ت �ملوؤ�س�سات �الأهلية �الأهمية �خلا�سة للتعوي�س يف هذ� 

�ملجال.
    �إننا يف هذه �ملنا�سبة ندعو �إىل �الإ�سر�ع يف �إقر�ر قانون تنظيم �لتعليم �لعايل يف 
لبنان مع �لرتكيز على تعزيز �جلامعة �للبنانية و�خت�سا�ساتها ودورها �لتوجيهي 
�لتعليم �جلامعي �خلا�س يتجاوز  �أهد�ف قطاع  �أبحاثها، و�لعمل جلعل  ومر�كز 

هدف �لربح �ملبا�سر �ىل �لدور �ملكمل يف عملية �ال�ستثمار يف �الإن�سان وتعليمه.
�أيها �ل�سادة..

    �إن م�سهد �ملنطقة وحتوالتها وت�سعيد �خلطاب �ل�سهيوين �لعن�سري جتاه ما 
يتطلب  �لعدو  هذ�  مع  �ل�سر�ع  وحقيقة  وم�ستقبلها  �لفل�سطينية  بالق�سية  يتعلق 
�أكرث من �أي وقت م�سى حتديد �لتز�منا بلبنان �لقوي، بوحدته ومقاومته وحماية 
هذه �ملقاومة الأن فيها حماية لوجودنا و�سالمنا، وهي كما �لعلم و�ملعرفة �سالح 

م�ستقبلنا �لذي نحمي به وجودنا وكر�متنا.
�أن  �ملوهوم  �لد�خل  بع�س  يحاول  مناخات،  �أو  ظروف  �أية  حتت  نقبل  ولن      

يفر�سها، �لتخلي عنها كخياٍر حلماية  كل �للبنانيني.
ي�ستعيد يف موؤمتره جتربة دول وموؤ�س�سات  �لذي  �ملركز  لهذ�  �لتحية      جمددً� 
�ىل  بلد�نها  حتول  �أن  و��ستطاعت  و�لتعليم  �ملعرفة  يف  �ال�ستثمار  على  ر�هنت 
�أمل �لنجاح يف �سياغة  مر�كز ��سعاع ونهو�س �قت�سادي ومايل و�جتماعي على 

بر�مج تكون جزء من ��سرت�تيجية وطنية �ساملة لهذ� �ال�ستثمار �ملهم.
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�أيها �ل�سادة..
    رغم تخ�س�س �أعمال �ملوؤمتر، �إال �أن �حلاجة تبقى ملحة للت�سويب على بع�س 
�الأمور حيث �أن �لدخول للم�ستقبل يتطلب �النتباه �إىل ما يحيط بوطننا من �أخطار 

د�خلية وخارجية و�ىل حتمل �مل�سوؤوليات �ز�ء مو�جهتها.
ورمي  �ل�سيقة  و�حل�سابات  �لرتدد  مرحلة  من  ب�سرعة  �النتقال  �ملطلوب  �إن      
�مل�سوؤوليات و�لتفتي�س عن �ملربر�ت �إىل ت�سكيل �سلطة قوية وقادرة، تعيد ت�سحيح 
�إد�رة  يف  �ل�سابقة  �ل�سيا�سية  �ملرحلة  يف  �عتمد  �لذي  �ملخيف  �مل�سار  وت�سويب 
و�لفهم   �ملمار�سة  يف  عميق  خلل  عن  يك�سف  و�لذي  وموؤ�س�ساتها  �لدولة  �سوؤون 
تتك�سف  وخا�سة،  فئوية  وح�سابات  م�ساريع  خلدمة  وتطويعه  و�لقانون  للد�ستور 
معاملها يوميًا من خالل �نف�ساح �الرتهان لالأ�سخا�س و�لتيار�ت وم�ساحلها على 

ح�ساب م�سلحة �لدولة.
��ستعادة  و�لذهاب يف عملية  �ملرحلة  بالقدرة على جتاوز هذه  ثقة  �إننا على      
و�القت�سادي  �ل�سيا�سي  �مل�ستوى  على  باإ�سالحات حقيقية  و�ملبا�سرة  �لدولة  دور 
و�الجتماعي وفتح باب �حلو�ر من �أجل تنظيم �أدو�ر �ملعار�سة و�ل�سلطة لي�سبح 

لبنان بلدً� على م�ستوى �آمال �أبنائه وحمبيه. 
    د�مت جمعية �ملركز �الإ�سالمي للتوجيه و�لتعليم �لعايل ووفقها �هلل الإجناز�ٍت 

وفعالياٍت وموؤمتر�ت.. ع�ستم وعا�س لبنان �سيدً� حرً� م�ستقاًل.
و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته
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الف�سل الأول

لبنان واإقت�ساد املعرفة

د. انطوان زحالن
م�شت�شار دويل يف �شوؤون ال�شيا�شة العلمية

    جنتمع �ليوم ملناق�سة مو�سوع �لتعليم �لعايل يف لبنان وكلنا نعرف حجم �لبطالة 
يف لبنان و�ملنطقة على م�ستوى �خلريجني �جلامعيني، ونعرف �أي�سًا حجم هجرة 
�لدكتور�ه  ب�سهادة  �خلارج  من جامعات  يتخرج  �لذي  �ل�سباب  و�أغلب  �لكفاء�ت 
�أريد �لرتكيز على ربط �لتعليم �لعايل ب�سناعة  وال يعودون �إىل بالدهم. لذلك 
�نتاجية  وظائف  يف  �جلامعات  خريجي  توظيف  ن�ستطيع  لكي  �ملعرفة  �قت�ساد 
نوعية  لتح�سني  طائلة  �أمو�ل  لنا  تتوفر  ال  الأنه  للوطن  �القت�سادي  �ملردود  ترفع 
�لتعليم �لعايل �لتي ن�ستكي منها يف بالدنا. فتح�سني �لنوعية يتطلب ��ستثمار�ت 
�سخمة على �سعيد �ملخترب�ت وكل ما يتعلق باجلامعة، و�أرى �أننا نحتاج لدر��سة 
�أنف�سنا �سوؤ�ل ملاذ� مل نتمكن من  عن لبنان من �لز�وية �لعلمية و�أن نطرح على 
�ال�ستفادة بطريقة جمدية ومثمرة من �ملتخرجني من جامعاتنا خالل �لع�سرين 

�سنة �ملا�سية.
كتاب  ثمة  �لعموميات،  على  ولي�س  �لتفا�سيل  على  �لرتكيز  �ل�سروري  من       
ف�سوله  �أحد  من  عليكم  �ساأتلو  �سهري  ب�سكل  �لعربي  �مل�ستقبل  جملة  يف  ي�سدر 
جملًة �أ�سا�سية جتيب عن �ملو�سوع �لذي نتحدث عنه وهي: »�أن �لعلم يف �جلامعات 
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وحتى  �لتنمية.  مر�حل  كل  يف  مركزية  مقومات  ثالثة  له  �الأعمال  وموؤ�س�سات 
ت�ستطيع هذه �ملقومات �أن تعمل بفعالية و�نتاجية وت�سهم يف �لرفاه �لوطني، يجب 

�أن تكون مرت�بطة ب�سكل ع�سوي«.
�أم موؤ�س�سًة  �أكان جامعًة  �أو موقع لوحده �سو�ٌء  �إن كل عن�سر        بكلمة �أخرى، 
�أو  �لعنا�سر  هذه  بني  �لتكاملية  �لوظائف  �إن  �نتاجًا.  �أو  منوً�  ي�سنع  ال  �إنتاجية 

�ملو�قع تتيح للمجتمع �أن ي�ستفيد من �لتعليم �لعايل و�مكانياته �لب�سرية.
      �إن كل �لدول �ل�سناعية، �أوروبا و�لواليات �ملتحدة و�ل�سني و�ليابان ينفقون 
�القت�سادية  �ل�سيا�سة  وم�ساكل  و�لعمالية  �ل�سناعية  م�ساكلهم  لدر��سة  �سنويًا 
ماذ�  نعرف  وال  در��سات  ن�سع  ال  بالدنا  يف  جتدنا  فيما  للغاية،  كبرية  �أرقامًا 
وملاذ�  �لعمل  فر�س  غياب  و�أ�سباب  يتخرجون  عندما  �ل�سباب  بهوؤالء  �سيحل 
�إنتاجنا �القت�سادي متدٍن د�ئمًا.. ومن �مللفت �أن ال وجود الأية در��سات تف�سيلية 
بال�سناعات  �ملتعلقة  لبنان  �لوطنية يف  �الإح�ساء�ت  وقد حاولت �حل�سول على 
�ملعرفية، فوجدت �أن كل �سيء مفيد مفقود من هذه �الإح�ساء�ت فيما يفرت�س �أن 
متتلك �لدول �ملعارف �لبيانية و�لقو�عد �الح�سائية للن�ساطات �القت�سادية �لتي 

جتري يف �لبلد.
    يف �ل�ستينيات من �لقرن �ملا�سي مثاًل، �نهارت �سناعة �ل�ساعات يف �سوي�سر� 
فقررت �ل�سلطات در��سة �لق�سية وتقدم عدد من �الأ�سخا�س لتنفيذ �لدر��سة وقد 
فاز �ساب لبناين ُيدعى« نيكوال حايك » بااللتز�م وقام بالتايل بتنفيذ �لدر��سة. 
لكن �ل�سركات �ل�سوي�سرية �لكربى مل تهتم بتو�سياته بزعم عدم �متالكه �خلربة 
يف جمال �ل�ساعات. بينما �عتمد موؤ�س�س �سركة �سو�ت�س الإنتاج �ل�ساعات �لتو�سيات 
يف  �ل�ساعات  ت�سنيع  �سركات  كربى  �ليوم  و�سركته  عمليًا،  تنفيذها  على  وعمل 

�لعامل.
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باالأرقام  �لتحدث  من  بداًل  �الأمثلة  �إعطاءكم  ف�سلت  وقد  كثرية  �أمثلة  ثمة   
�الح�سائية �لبحتة و�جلافة، و�إليكم بع�سها:

    �ملثال �الأول: �آلة �لبخار �لتي �كت�سفت يف م�سر قبل �أكرث من �ألفي �سنة وكانت 
معروفة  عند �مل�سريني و�ليونانيني و�لرومانيني و�أي�سا �لعرب. كانو� ي�ستخدمونها 

كاأد�ة للعب ومل يت�سورو� �أنها قد تنتج �سيئًا مفيدً� بهذ� �ل�سكل.
�الأر�س و�الأمطار  �لفحم يف بريطانيا حتت  �لعام 1700، كانت مناجم      حتى 
�خليول  على  برجال  ياأتون  وكانو�  باملياه.  مليئة  �ملناجم  يبقي  ما  بغز�رة  تهطل 
�سمع  �لعمال  �أحد  �لفحم.  �نتاج  �لعمل يف  لهم  يت�سنى  �ملياه يف دالء كي  ل�سحب 
بهذه �الآلة فقرر �الإ�ستفادة منها بطريقة �إبد�عية عرب �سخ �ملياه من �ملنجم �إىل 
�خلارج فنجح لكنها كانت غري قابلة لالإ�ستعمال �إذ� كان �لذي ي�ستعملها بعيدً� عن 
�ملنجم، ورغم ذلك فاإن هذه �الآلة جنحت من �لناحية �لعملية وح�سل حينذ�ك 

تطور يف هذه �الآلة.
    وبعد مئة عام، �ساب فرن�سي يف �إحدى �جلامعات ُيدعى »�ساري كوردون« كان 
و�لده متخ�س�سًا بجودة �نتاج �الآالت �مليكانيكية، �أر�د تطبيق مبادئ �جلودة على 
�آالت حر�رية وعمل على هذه �الآلة ودر�سها ليحل م�ساكلها، وخالل هذه �لدر��سة 
عن  كتاب  له  و�سدر  �سغريً�  تويف  �ل�ساب  لكن  جديدً�.  فيزيائيًا  حقاًل  �كت�سف 

منتجه لكنه �ختفى من �ل�سوق.
بريطانيا.  يف  �الآلة  لهذه  �ملنتجة  �جلهة  هي  باملو�سوع  �هتّمت  جهة  �أكرث  �إن     
�الإنكليزية  للغة  وترجموه  من�سوره  على  للح�سول  كبريً�  جهدً�  بذلو�  �ملنتجون 
قطعيًا  بع�س  يعرفو�  مل  �أنا�س  بني  تو��سل  حدث  وهنا  جتربته  من  و��ستفادو� 
�لتو��سل  �إن  و�لربيطانيني.  �لفرن�سيني  بني  وقتها  م�ستعرة  �حلرب  كانت  حيث 
مهم جدً� على �ل�سعيد �لعلمي ملعرفة م�سار تطور �لعلم، فعلى �لب�سر �لتو��سل 
�أي  ينتج  من  معرفة  ملحاولة  جاهدة  تعمل  �لغربية  �لدول  يف  �سركات  وهناك 
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�سيء جديد يف �لعامل وما هي نوعية �نتاجه.
    �ملثال �لثاين عن �سناعة �لنفط. كان �لعبا�سيون يدفعون �سريبة حلكام �إير�ن 
ال�ستخد�مهم �لنفط يف �الإنارة و�لتدفئة، لكنهم يف �ملنطقة ن�سو� هذه �خلربة يف 
�لقرن �لتا�سع ع�سر، بعك�س �حلال يف �لواليات �ملتحدة وحتديدً� يف والية بن�سلفانيا 
حيث �كت�سفو� �لبرتول عن طريق �خلطاأ، عندما كانو� ي�ستخرجون �مللح من �آبار 
�ملياه �ملاحلة، بغر�س ��ستخد�مه للحفاظ على �لطعام. هوؤالء �الأ�سخا�س �لذين 
كانو� ي�ستخرجون �مللح كانو� �أ�سخا�سًا غري متعلمني وكان يلفتهم �ملو�د �ملختلطة 
باملياه �ملاحلة �مل�ستخرجة، وذ�ت يوم ذهبو� الأ�ستاذ كيمياء يف �إحدى �جلامعات 
وطلبو� منه در��سة هذه �ملو�د وحتديد �ملو��سع �لتي ميكن ��ستخد�مها فيها. عندها 
حدد �الأ�ستاذ لهم كل ما ميكن ��ستخد�مه با�ستثناء �لنفط و�سرط عليهم دفع ثمن 
�الإ�ست�سارة قبل �حلديث عن باقي �ملعلومات، فدفعو� له و�أبلغهم بعدها �أنه ميكن 
�لعربية  بلد�ننا  نعرفه يف  كنا  ما  وهذ�  �لطاقة.  توليد  �لنفط يف  هذ�  ��ستخد�م 
فز�د �نتاج �لنفط و�رتفع �لتنقيب عنه ونحن بعد مئة عام على ��ستخر�ج �لنفط 
�إن�ساء �سركة متخ�س�سة، كما �أن جزء من �ل�سركات  يف بالدنا مل ن�ستطع حتى 
�لتي تنقب عن �لنفط يف بالدنا ال متلك يف بالدها نفطًا كال�سني وفرن�سا �للتان 
طورتا �إمكانيات �لتنقيب عن �لنفط ال�سيما يف �لع�سرين �سنة �ملا�سية، بعك�سنا 
نحن �لذين منلك كل �لطاقات ولدينا �أكرث من مليون ون�سف مهند�س ولكن مل 

نفعل �سيء ولي�س لدينا �سيا�سات �قت�سادية وتكنولوجية لتنمية هذه �لطاقات.
�لكوريون مل يكونو� يعرفون �لبالد �لعربية قطعًا ويف عام 1970، عمل عدد      
كان  �مل�سروع  �نتهاء  وبعد  فيتنام،  يف  باكتلز  �سركة  مع  �لكوريني  �ملهند�سني  من 
�إىل  �لكوريني  �ملهند�سني  �إر�سال   فتم  �ل�سعودية،  تنفيذه يف  تعرث  م�سروع  هناك 
�ل�سعودية الإجنازه وقد فعلو� ذلك ب�سرعة كبرية. وبعدما ر�سد هوؤالء هذ� �لكم 
من �مل�ساريع و�الإمكانات �لكربى �ملتو�فرة ل�سركات �لهند�سة يف هذ� �لبلد �لعربي، 
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ـــاد املــعــرفــة ـــس ـــ� ـــت لـــبـــنـــان واإق

عادو� �إىل كوريا �جلنوبية وعملو� على جتهيز عرو�س لل�سركات �ل�سعودية، فجاء 
�لرد بالقبول �سرط تاأمني �أور�ق �سمان مايل من م�سارف فتوجهو� للم�سارف 
�لهيئات  �إىل  هذ�  �ملهند�سني  فريق  توجه  ثم  من  �ملخاطرة.  فرف�ست  �لكورية 
و�ملو�قع �ملختلفة يف �لدولة �لكورية حتى تو�سلو� �إىل �إقناع رئي�س �جلمهورية �لذي 
�سغط لتاأمني �سماناتهم وكفاالتهم �ملالية من �مل�سارف، فماذ� كانت �لنتيجة؟.. 
ح�سل �ملهند�سون �لكوريون على �لكفالة وفازو� بكل �لعقود �لتي تقدمو� لها يف 
�ل�سعودية و�خلليج وربحو� كاأفر�د و�سركات حو�يل مئة مليار دوالر �ساهمت يف 
لبنانية  �أو  عربية  �سركات  باإمكان  كان  لقد  وتن�سيطه.  �لكوري  �القت�ساد  تعزيز 
�لقيام بذ�ت �الأمر، فلو حتركت مثاًل �لدولة �للبنانية - �لتي ال توؤّمن لل�سركات 
�سبابها  م�ساريع  ودعمت   - مالية  ت�سهيالت  حتى  �ملقاوالت  و�سركات  �لهند�سية 
و�أقرت لهذه �لغاية قو�نني وت�سريعات، لكان �مل�سهد �القت�سادي خمتلفًا. هذ� كله 

يظهر حجم �لرت�بط بني �لتنمية و�لقانون و�لرتبية و�قت�ساد �ملعرفة.
    مثال �أخري من لبنان �لذي ال يوجد فيه �ح�ساء�ت وبيانات مفيدة عن �قت�ساد 
و12000  طبيب   5000 توظف  م�ست�سفى   140 فهناك  �لطب،  با�ستثناء  �ملعرفة 
فجودة  �ملري�س.  على  فقط  وتركيز  كثرية  لق�سايا  �إهمال  ثمة  لكن  ممر�س 
�الأدو�ت �لطبية �لتي ت�ستخدمها �مل�ست�سفيات مهملة و�لعقار�ت �لتي ت�سيد عليها 
�مل�سايف و�إد�رة �جلودة للم�ست�سفيات �أي�سًا. كما �أن �لدول �لكربى وحتديدً� دول 
�خلليج ت�ستعني ب�سركات الإد�رة �جلودة طبيًا تعمل على حت�سني و�سع �مل�ست�سفيات 
�خلليجية وهي تتقا�سى مبالغ �سخمة ت�سل �إىل ن�سف مليار دوالر �سنويًا لتح�سني 
م�ستوى �جلودة يف �مل�ست�سفى وميكن �أن يكون هذ� �الأمر موجودً� يف لبنان وميكن 

تاأهيل كادر لبناين لتاأدية هذه �خلدمات.
    عام 1999 كانت �لدول �لعربية تعّلم 12500 طالب جامعي لكل مليون مو�طن 
لنف�س  �خلارج  يف  �لعليا  �لدر��سات  يتابعون  طالبًا   476 لديها  كان  بينما  مقيم 
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�لعدد �أي�سًا.
    يف �ملقابل، كان يف �ل�سني 6000 طالب لكل مليون مو�طن مقيم و86 طالبًا 
يتابعون �لدر��سات �لعليا يف �خلارج، �أما �لهند، فكان لديها ع�سرة �آالف طالب 
جامعي لكل مليون مو�طن مقيم و55 طالبًا يتابعون �لدر��سات �لعليا يف �خلارج. 
يف لبنان و�لدول �لعربية يتو�فر لنا كل �سيء على م�ستوى فر�س �لتطوير و�لتعليم، 
بالن�سبة  �لتي ذكرتها؟  �لدول  �أ�سبحت  و�أين  �أ�سبحنا  �أين  ولكن بعد عام 1999 
�أف�سل  �لعام 1996  لبنان حتى  لكل مليون مو�طن مقيم، كنا يف  �لعلمي  للبحث 
�لعام  �جلنوبية حتى  كوريا  على  نتقدم  وكنا  علينا  يتفوقو�  �أن  قبل  �ل�سني   من 
1985 قبل �أن يتخطونا. �مل�سكلة لي�ست يف �لتعليم وال يف عدد �ملتخرجني �أو �لبحث 
�لعلمي بل �مل�سكلة يف �جلانب �القت�سادي و�لروؤية �مل�ستقبلية، فال ميكننا تاأمني 
م�ستوى علمي دويل دون �إنفاق مبالغ مالية كبرية على �ال�ستثمار يف �لعلم. �لدول 
�لعربية تنفق 0.2 باملئة من �إنتاجها �لقومي على �لبحث �لعلمي بينما تنفق غالبية 
�لدول �الأخرى ن�سبة ترت�وح ما بني 2 و4 باملئة. �أمـا �ل�سني فاأنفقـت  150 مليار 
�سنويًا.  باملئة   20 بن�سبة  �ملبلغ  وترفع هذ�  �لعلمي عام 2006  �لبحث  دوالر على 
وبفارق  �لتعليم  على  �الإنفاق  يف  جمتمعة  �لعربية  �لدول  تخطت  �ل�سني  �أن  كما 
�لو�حد. هذه هي �مل�سكلة، نحتاج ملال وتعليم وعلينا خلق �ملال  35 �سعفًا للفرد 
بو��سطة �ملتعلمني �لذين ال نقوم باإعد�دهم، فينعك�س غياب �لكادر �ملتعلم على 
�إنتاجية �لبلد الأن ال �قت�ساد بال معرفة يرتكز �إليها، فالتفاعل مفقود يف بالدنا 
�لعربية ال�سيما لبنان �لذي ميلك �لكفاء�ت �لقادرة على تاأمني ما يحتاجه �لبلد 
ولكنه يبتعد عن �لتخطيط القت�ساٍد يقوم على �ملعرفة و�لتطور �مل�ستمرين �بتعادً� 

�أين منه �مل�سافات �ل�سا�سعة �لتي تف�سله عن �ل�سني...

اجلــــــلــــــ�ــــــســــــة الأولـــــــــــــــــــــــى
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الف�سل الثاين

مفهوم الإ�ستثمار يف التعليم العايل

د. يو�شف الزلزلة 
رئي�س اللجنة املالية يف جمل�س الأمة الكويتي

تتناول هذه �ملحا�سرة �ملوجزة مفهوم �ال�ستثمار يف �لتعليم �لعايل يف ثالث حماور 
رئي�سية، �الأول يو�سح �أهمية �ال�ستثمار يف �لتعليم �لعايل، و�ملحور �لثاين يبني خم�س�سات 
�ال�ستثمار يف �لتعليم يف �مليز�نية �لعامة للدولة، ويركز �ملحور �لثالث على �لعو�مل �ملوؤثرة 

على �ال�ستثمار يف �لتعليم.
املحور الأول: اأهمية ال�ستثمار يف التعليم :

يعترب �الإنفاق على �لتعليم �أحد �ال�ستثمار�ت �الأف�سل الأنه ��ستثمار يف تنمية �الإن�سان 
�لذي من خالله تتحقق ثمار �لتنمية �القت�سادية و�الجتماعية، و�إن �لتعليم ياأخذ طابع 
�ال�ستثمار بعيد �ملدى مثله يف ذلك مثل �الأن�سطة �ال�ستثمارية �الأخرى للتنمية، حيث �أن 
ما يكت�سبه �لب�سر من دخل �أو تكوين علمي يرتبط بعالقة طردية و�يجابية مبا�سرة مع 
خمرجات هذ� �لتكوين، و�إن كل فرد من �أفر�د �ملجتمع ميكنه �أن يتمتع بعائد م�ساعف 
ملا مت ��ستثماره يف تعليمه، بل �إن �الآثار �اليجابية لهذ� �لتعليم �سوف متتد وتتو�سع د�ئرتها 
لتنعك�س على �ملكت�سبات �مل�ستقبلية ملختلف ميادين �لتنمية للمجتمع، وذلك نتيجة ملا 

.)Investment Mutiplier( يعرف مب�ساعف �ال�ستثمار
و�إن �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي و�البتكار و�لتطوير و�لتعليم �الأ�سا�سي من �أهم 
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�ملوؤ�سر�ت �لعاملية وهي تتكون من �ثني ع�سر موؤ�سرً� �أ�سا�سيًا من �أهم �ملوؤ�سر�ت �لعاملية 
جمموعة رئي�سية وهي: �ملوؤ�س�سات، و�لبنية �لتحتية، و�ال�ستقر�ر �القت�سادي، و�ل�سحة 
�ل�سلع، وكفاءة �سوق �لعمل،  �لعايل و�لتدريب وكفاءة �سوق  و�لتعليم �الأ�سا�س و�لتعليم 
�سبكات  تطور  ودرجة  �ل�سوق،  وحجم  �لتكنولوجي  و�ال�ستعد�د  �ملايل،  �ل�سوق  وتطور 

�الأعمال وتعقيدها، و�لبحث �لعلمي و�البتكار و�لتطوير.
�أن يوجه  �ال�ستثمار، ويجب  �أولويات  �لتعليم مكانه هامة بني  �ال�ستثمار يف  ويحتل 
�إليه ما يكفي من خم�س�سات يف ميز�نية �لدولة، ويجب مر�عاة عد�لة توزيع �ال�ستثمار 
يف �لتعليم بني خمتلف فئات �ملجتمع، وكذلك بني خمتلف م�سار�ت وجهات وم�ستويات 
�لتعليم، لهذ� يجب �أن يكون �لتخطيط �لعلمي هو �ملنهاج �لذي يهيمن على �آليات حتقيق 

�الأهد�ف �ملرجوة يف حدود �الإمكانيات �ملتاحة من خالل حتديد �الأولويات.
�أن هناك عالقة هامة �يجابية بني �ال�ستثمار يف �لتعليم  و�أكدت تقارير �ليون�سكو 
و�لنمو �القت�سادي يف جميع دول �لعامل، ووفقًا لتقرير �لبنك �لدويل فاإن �لتعليم يحقق 
�أحد  �لتعليم  �أن  �لدويل  �لبنك  يوؤكد  كما  �الإن�سانية،  للمجتمعات  �أهمية  �أكرث  عائد�ت 
�لعو�مل �لرئي�سية لتحقيق �لنمو �مل�ستد�م، و�لدر��سات �حلديثة ت�سري �إىل �أن �سنة �إ�سافية 
و�حدة يف �لتعليم حتقق منوً� يف �لناجت �ملحلي بن�سبة 7% وهذ� يو�سح �أهمية �ال�ستثمار يف 

�لتعليم ب�سفة عامة و�لتعليم �لعايل ب�سفة خا�سة.
املحور الثاين: خم�س�سات ال�ستثمار يف التعليم يف امليزانية العامة للدولة:

ت�سري تقارير منظمة �لرتبية و�لعلوم و�لثقافة )�ليون�سكو( �أن �مليز�نية �ملخ�س�سة 
للتعليم يف بلد و�حد كفرن�سا، �أو �أملانيا، �أو �يطاليا، �أو �ململكة �ملتحدة، تفوق �الإنفاق على 

�لتعليم يف منطقة �إفريقيا وجنوب �ل�سحر�ء �لكربى باأكملها.
ن�سبته %1.8  ما  �ل�سناعية  �لدول  �لعلمي يف  �لبحث  �ال�ستثمار يف جمال  ويبلغ 
من �لناجت �ملحلي �الإجمايل، يف وقت بلغ فيه جمموع �الإنفاق على �لتعليم 9.5% من 
�لناجت �ملحلي �الإجمايل، منها 5% لالإنفاق على �لتعليم �لعام، 4.5% لالإنفاق على 
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�لتعليم �لعايل.
لدولة  �لعامة  �مليز�نية  يف  �لتعليمية  �خلدمات  خم�س�سات  �أن  �لدر��سات  وت�سري 
�لكويت لل�سنة �ملالية 2012/2011 بلغت 1278 مليون دينار كويتي �أي ما ن�سبته %7.2 

من جملة �مل�سروفات.
املحور الثالث: العوامل املوؤثرة على ال�ستثمار يف التعليم :

تعاين �لكثري من �لدول �لنامية من ق�سور يف توفري �ال�ستثمار�ت �لالزمة لتنفيذ 
خطط وبر�مج �لتعليم �لعام و�لتعليم �لعايل من ناحية، و�سوء ��ستغالل �ملتاح من هذه 
�ال�ستثمار�ت من ناحية �أخرى، وذلك ب�سبب �سعف كفاءة ��ستخد�م �ال�ستثمار�ت �ملتاحة.
وت�سري �لدر��سات �إىل �لتفاوت يف �الإنفاق على �لتعليم يف مر�حله �ملختلفة كن�سبة من 
�لناجت �ملحلي �الإجمايل بني دولة و�أخرى، ويرجع ذلك �لتفاوت �إىل �لعديد من �لعو�مل 
من �أهمها مدى تو�فر �ملو�رد �ملالية، وكذلك �لبنية �ملوؤ�س�سية �ملتو�جدة يف �ملجتمع، ومدى 
توفر �ل�سفافية و�لكفاءة و�لفاعلية، ومدى �لقدرة على �ال�ستجابة الحتياجات �ملو�طنني، 

و�حتياجات �لتنمية.
و�أي�سا توؤثر عد�لة توزيع خم�س�سات �ال�ستثمار د�خل قطاع �لتعليم يف مر�حله 
�القت�سادية  �الأخرى  �لقطاعات  بني  �ال�ستثمار�ت  وتوزيع  ناحية،  من  �ملختلفة 
�لع�سكري  و�الإنفاق  و�ملر�فق  و�الإ�سكان  و�لتعليم  �ل�سحة  وخدمات  و�الجتماعية 
و�الأمن من ناحية �أخرى �إيجابًا �أو �سلبًا على نتائج �لتنمية لذلك يجب �أن ير�عي 
بني  �ال�ستثمار�ت  توزيع  يف  و�لعد�لة  و�ل�سمولية  و�لتكامل  �لتن�سيق  �ملخططني 

�أهد�ف �ملجتمع �القت�سادية و�الجتماعية.
ويجب �لتاأكد من جدوى �لزيادة يف �ال�ستثمار يف �لتعليم ولي�س للتو�سع �الأفقي يف 
وبحيث  �لوقت،  نف�س  يف  �لتعليمية  و�جلودة  �لنوعية  لتطوير  بل  فح�سب،  موؤ�س�ساته 
ي�سبح �لعائد من �ال�ستثمار يف �لتعليم يفوق �الإنفاق عليه، ومبا يتو�فق مع متطلبات 
�لتنمية �ل�ساملة و�مل�ستد�مة، حيث �أن �الإنفاق �ملتز�يد على �لتو�سع �الأفقي يف �ملوؤ�س�سات 
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�لتعليمية قد يكون على ح�ساب مر�عاة �لتميز يف نوعية وجودة �لعملية �لتعليمية، كما 
قد يكون على ح�ساب �ال�ستثمار يف قطاعات �قت�سادية �أخرى �سرورية للتنمية، وبذلك 
يوؤدي �ال�ستثمار �الأفقي يف �لرتبية و�لتعليم �إىل نتائج غري ماأمولة منه فقد ي�سهم يف 
 Disguised( حتويل نوع �لبطالة �ل�سائدة يف �ملجتمع من بطالة �أمية �إىل بطالة مقنعة
Unemployment( و�إىل تعميق �لفجوة بني نوعية خمرجات �لتعليم وبني متطلبات 

�لتنمية �مل�ستد�مة.
يف  يرغب  �لذي  �لقطاع  طبيعة  على  �لعايل  �لتعليم  يف  �ال�ستثمار  قر�ر  ويتوقف 
�ال�ستثمار، فمثال ينظر �لقطاع �خلا�س �إىل قر�ر �ال�ستثمار على �أنه قر�ر يو�زي بني 
�لعو�ئد �ملادية و�لنقدية من هذ� �ال�ستثمار وبني ما يتكبده من تكاليف مبا�سرة �أو غري 

مبا�سرة.
�أما �لقر�ر �حلكومي يف �ال�ستثمار يف �لتعليم �لعايل فينظر �إليه من ز�وية كونه خدمة 
عامة ولي�س للعو�ئد و�لتكاليف، وما يهم �مل�ستثمر هنا �لعائد �الجتماعي، وحتقيق �أهد�ف 
عامة للمجتمع و�الإن�سان وتت�سم باال�ستد�مة و�لتجديد �مل�ستمر كتعزيز �الإنتاجية، و�سقل 

�ملهار�ت و�حلفاظ على �لقيم �ملهنية و�الإن�سانية وغريها.
وتوؤكد �لدر��سات �أن معدل �لعائد �لد�خلي )IRR( لال�ستثمار يف �لتعليم �سو�ء للفرد 
�أو �ملجتمع مرتفعة ن�سبيا مما يعك�س �أهمية �ال�ستثمار يف �لتعليم وتوجيه �ملو�رد �لفردية 

�أو �حلكومية نحوه.
ويف �خلتام نوؤكد على ن�سيحة �ل�سيد مهاتري حممد رئي�س وزر�ء ماليزيا �ل�سابق 

عندما �أجاب على �سوؤ�ل عن �أ�سباب نه�سة بالده باالهتمام باال�ستثمار يف �لتعليم.
�ملتحدة  �لواليات  »�أمة يف خطر« يف  �إىل ما ورد يف كتاب  �أخرى ن�سري  ومن ناحية 
�الأمريكية �إىل �أهمية �ال�ستثمار يف �لتعليم عندما تر�جع ترتيبها بني �الأمم يف �لعلوم 

�الأ�سا�سية و�لريا�سيات.
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الف�سل الثالث

البحث العلمي والتعليم العايل يف لبنان

د. فاديا حميدان
اأ�شتاذة يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت

Research and Research Capabilities in Lebanon
•	Lebanon has a small but diverse and dispersed S&T community 
•	41 universities and higher education institutions (12 of them with 

science and/or technology faculties) and 6 rather small research centres
•	All indicators (publication output, research budget, number of active 

researchers …etc) show that most of the research is carried out in 
UL, USJ and AUB

Lebanon’s 20 universities by chronological order of creation

البحث العلمي والتعليم العايل يف لبنان
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Why is Research important?
In General, advancement in research would lead to:
•	Effective decision making 
•	 Improvement of health services and medical care 
•	Raising the levels of educational standards 
•	Fostering creativity in industry through technological invention
•	Economic growth through driving local businesses

Specifically, advancement in research would lead to:
•	Better coordination, planning and implementing important programs
•	 Better	focus	on	identified	priorities	and	emerging	important	issues
•	Dissemination of knowledge, including new technologies, for the public 

good
•	 Improving universities, students and faculty members reputation and 

provide capacity-building wherever needed

Who plays part?
•	Universities and/or teaching hospitals
•	Local funding agencies
•	Regional and International funding agencies
•	Local and regional entrepreneurs/industry
•	Pharmaceutical companies 
•	Scientists                    Professors 

Students                         Physicians
Engineers                      Statisticians 
Educators                      Technicians
RA/GRA                       Administrators 
Patients                         Computer Specialists        etc…

Research Capabilities in Lebanon
•	Most	scientific	research	in	Lebanon	is	concentrated	in	very	small	number	

of higher education institutions
•	Dynamic individuals, building on their earlier achievements abroad, usually 

champion the most productive research, often with little institutional incentive 
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•	 In many Lebanese universities, the absence of a reward and punishment 
system inhibits dynamic research

•	The absence of any meaningful collaboration between researchers or 
between groups working on related or similar topics, whether from the 
same or different institutions, makes the problem worse

•	The increase in the number of universities may not have a positive effect 
on the country’s research and development, as many of these universities 
cannot or do not want to undertake serious research and link it to their 
teaching activities.

Available Human Resources
•	There is a high percentage of educated individuals
•	Numerous higher education institutions, some using research output as a 

criterion for faculty promotion
•	Relatively young population with tremendous eagerness and understanding 

of the value of higher education
•	 Important highly educated Lebanese Diaspora 
•	Pioneering role for graduates from the Lebanese universities in regional 

development
With approximately 150,000 students for some 4 million inhabitants, 
Lebanon has a comparatively high enrolment ratio.
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Challenges

•	Automatic transmission of “second hand” knowledge in most 
universities

•	Absence	of	significant	Ph.D.	programs	
•	General	disinterest	in	scientific	research	within	few	universities
•	Low national budget for research
•	Weak research output with few quality publications
•	Limited capitalization on potential patents from important discoveries
•	Limited clinical research/trials
•	Lack of collaboration between different researchers or groups working 

on related topic
•	Support for basic and clinical research from industry is negligible
•	Serious challenge from emerging regional players

This background stresses the importance of developing programmes and 
mechanisms	to	encourage	isolated	researchers	with	the	best	qualifications	
to engage in research projects, establish research groups and participate 
in research networks, in order not to lose their competitive edge and fall 
behind advances of modern science.
A few universities have also started to do so during the last 15 years. 
Institutional initiatives have been introduced recently in the three leading 
research universities (AUB, USJ and UL).

What is needed to promote research?
•	Adequate	 infrastructure	 to	 carry	 out	 scientific	 research	 in	 the	 basic	

sciences
•	 Sufficiently	well	equipped	laboratories	in	most	areas	
•	Permanent research teams
•	Clear institutional rules and mechanisms that promote the management, 

funding, evaluation, and dissemination of research activities as well as 
research policies 

•	PhD programs (creation of a interdisciplinary doctoral program in 
Sciences, Technology and Health)

•	Professionalisation of higher education staff

اجلــــــلــــــ�ــــــســــــة الأولـــــــــــــــــــــــى
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•	Development and/or strengthening of research centres in cutting edge 
areas of research

•	 Institutional mechanism at the university and faculty level to manage 
research	funding	(with	a	well-defined	research	budget),	evaluations,	
publications, etc.

Types of Funds/Grants available
•	Grants	 tied	 to	 specific	 research	 or	 development	 projects,	which	 are	
time	limited	and	with	specific	budgets.

•	 Institutional	 grants	 for	 specific	 program	 areas	 (new	 curriculum,	
capacity building, etc)

•	Service contracts
•	Development grants
•	For industry-related: new technologies

Industry as a Potential Funder
•	Partner (MOU, LOU) with industry for development and/or R &D of 

new technologies
•	Encourage innovation at the University level
•	Build	income	(not	profit)	from	enterprises,	start-ups/spin	offs,	royalties,	

licensing fees, etc..
•	Recover cost of research and/or development programs
•	Help capacity building in business management and experience                                                                                                                  

Reasons for Funding Organizations To Approve Awards
•	 Proposal	fits	priority	of	organization
•	Good proposal
•	Reasonable	detailed	budget	that	fits	the	proposal;
•	Good reputation of institution 
•	Good academic reputation of faculty member
•	 Institution doing good work: honest, responsible, transparent, history, 

track record etc………..
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Recommendations to Increase Research in Lebanon
Encourage scientific research and innovation   
•	 Increase national funding to reach a level of research competitiveness 

that is appropriate to attract further funding
•	Establish policies which stresses upgrading human capital through 

promoting access to a range of skills
•	Assist innovation through technology transfer, sign PCT treaty to 
facilitate	patent	filing

•	Facilitate research at the governmental level: expedite paper 
work, reduce red-tape, custom and governmental restrictions (tax-
exemption!!!) 

Improve the quality and cost-effectiveness of medical and health 
care through the development of scientific research in the medical 
and health fields
•	Encourage and provide incentives for the creation and development 

of multidisciplinary research teams that integrate basic health and 
medical sciences with social sciences and clinical medicine

•	Encourage	and	provide	incentives	for	research	in	the	fields	of	health	
promotion,	 prevention,	 rehabilitation,	 and	 towards	 identification	 of	
alternatives to hospitalization

•	Develop research-involved health and medical centers of excellence 
which can attract national and regional attention and interest

Create academic/industrial/community bridges for their mutual 
benefits through technology transfer and development
•	Encourage industry to support research through establishing and 

funding new research programs in genomics, proteomics, drug 
discovery, IT, ICT, engineering etc. where investment is likely to be 
profitable	in	both	short	and	long	terms;also	taxes	incentives

•	 Involve interested community and industry representatives in research 
boards / steering committees and in research related decision making

•	Prioritize research programs / activities (and provide adequate funding) 
towards development of products that could be of value to involved / 

اجلــــــلــــــ�ــــــســــــة الأولـــــــــــــــــــــــى
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targeted industry.
•	 Sponsor	 advanced	 training	 (doctoral	 and	postdoctoral)	 in	fields	 that	

would facilitate value-added “product” oriented research.

Lebanon Research Status
Current output of research is around 0.15% of global total.
Current expenditure on research in Lebanon is around 0.2% of GDP 
(comparable to Egypt but less than Jordan).
CNRS role     
Universities Role

National Council for Scientific Research (CNRS)
CNRS,	 a	 public	 agency	 with	 administrative	 and	 financial	 autonomy	
under the authority of the Prime Minister was established in 1962 
•	CNRS has two major functions:
•	Advisory function

Implementation function
As part of this second function, the CNRS manages and runs 
four research centres: Centre for Geophysics, the Centre for 
Marine Sciences, the Centre for Remote Sensing, and the 
Lebanese Atomic Energy Commission 

CNRS runs integrated action programmes addressed to the 
Lebanese scientific community as a whole: 
•	The Science, Technology and Innovation Policy Programme
•	The Research Grant Programme 
•	The PhD Fellowship Programme
•	The Science and Technology Culture Programme
•	The CNRS Associated Research Units 
CNRS initiated a new national policy for science, technology 
and innovation (STIP) that is fully integrated with overall 
economic and social policies. Each societal need was translated 
into carefully selected activities in research, education, training 
and research system reinforcement, including activities in the 
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area oftechnology dissemination, transfer, and innovation. 

STIP Plan objectives are:
•	To increase and focus national efforts in science, technology and 

innovation
•	To strengthen the position of Lebanon as a regional centre for high-

quality education and research, economic development, trade, tourism 
and health care

•	To strengthen partnerships between universities, the CNRS and 
research institutes on the one hand, and between those organisations 
and private enterprise, other private organisations, and public agencies 
on the other.

•	To strengthen Lebanon’s participation in regional and wider international 
networks in science, technology and innovation, and to use those 
networks	for	the	most	effective	and	efficient	implementation	of	the	Plan.

  
		The	Plan	identifies	a	number	of	specific	opportunities	in	three	
areas:
1) basic science, industry (including services) and engineering, 
2) environment and agriculture, and 3) medicine and health care.

Universities Role(s)
Internal Funding
Incentives for Faculty 
Promotion Criteria   
Long Term Contracts    
Students Research                                                                              
Graduate studies        
Proposal Writing                                                  
External Grants      
Collaborations (local, regional and international)
Resource Mobilization     
Administrative and Management Support
Interdisciplinary Programs

اجلــــــلــــــ�ــــــســــــة الأولـــــــــــــــــــــــى
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Research Output 
Measured mainly by the actual amount of funding spent on Research 
and by the number of publications published in peer reviewed journals. 
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Despite all sorts of constraints, in particular the civil war of the 1970s 
and	 1980s	 and	 the	 most	 recent	 conflict	 that	 ended	 in	August	 2006,	 the	
development of S&T activities in Lebanon has been relatively dynamic over 
the	last	20	years.	Although	still	modest,	Lebanon	has	significantly	increased	
its publication output in the recent past, and the number of publications 
indexed in international databases registered over doubled since 2003.

اجلــــــلــــــ�ــــــســــــة الأولـــــــــــــــــــــــى
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مداخالت ومناق�سات اجلل�سة الأوىل

مداخلة د. علي املو�شوي، اأ�شتاذ يف معهد العلوم الجتماعية
    نتحدث عن �لبحث �لعلمي يف جمتمعات �لعامل �لثالث ونغّيب �لبنى �النتاجية وال 
ميكن �أن يكون لدينا بحث علمي �إال �ذ� تطلبت �لبنى �الجتماعية هذ�. ويف �لتق�سيم 
�لدويل للعمل نحن بلد�ن ��ستري�د و��ستهالك ولي�س �سناعة و�نتاج كما هي حال �لبلد�ن 

�ل�سناعية �لتي ت�سّدر لنا، ونحن ل�سنا بلد�ن منتجة للمعرفة.
    �أ�سئلة ب�سيطة: ملاذ� “كارلو�س غ�سن” ينجح يف �ملك�سيك وملاذ� “حايك” ينجح يف 
�سوي�سر� ولو �أتى غ�سن �أو حايك �إىل لبنان... هل كان لينجح؟ �أين �لبنية �النتاجية يف 
�لعامل �لعربي؟ �أعتقد �أن �الأبحاث �لتي تنفذ، و�أنا و�حد من �مل�ساركني بها، هي �سكلية 
�إىل حد ما، فهي ال تقدم  كثريً� وال توؤخر الأن �لبحث �لعلمي يتم بتمويل خارجي وح�سب 
�أولوياته و�ملمول �الأول الأبحاثنا هي منظمات دولية ول�ست �سد �لتمويل �خلارجي �أو �سد 

�لتعاون مع �خلارج، ولكن �أين �أولوياتنا نحن؟!..
�أخريً�، �إن �سوق �لعمل لي�س حياديًا بل هو �نتقائي. عندما يطرح �لدكتور زحالن مثااًل 
ي�سري يف خال�سته �أن باإمكاننا �أن نفعل كما �لغرب ونتوجه �إىل بناء م�ست�سفى يف �ل�سعودية 

مثاًل فهذ� لي�س �سحيحًا الأن هناك متييز جتاه �لكفاء�ت و�سوق �لعمل �نتقائي.

مداخلة د. اأمني حطيط، عميد ركن متقاعد
    بعد �ل�سكر للمنظمني و�ملحا�سرين خا�سة على �ملو��سيع �ملختارة، �إن �أهم ما 
ميكن �لتوقف عنده باالإ�سافة للبحث هو ملاذ� مل يتم ��ستيعاب �خلريجني يف �سوق 
�لعمل يف �سياق �قت�ساد �ملعرفة، و�ملقاربة �لتي �قت�سرت على �مل�ساألة �الأكادميية 
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تبقى مقاربة مبتورة يف لبنان.
    �أذكر كالمًا للرئي�س �الأ�سبق فوؤ�د �سهاب قال فيه: �أنا �أعرف ملاذ� ينجح �للبناين 
يف �لقطاع �خلا�س ويف�سل يف �لقطاع �لعام و�إذ� خرج �إىل خارج لبنان يبدو المعًا 
بعد �أن كان خافتًا، �مل�سكلة �الأ�سا�س يف لبنان عندما نتحدث عن ��ستيعاب �لكفاء�ت 
�مل�سكلة يف �لذهنية ويف �لقر�ر. �لذهنية �للبنانية �لتي ت�سنف �الأعمال وتخلط بني 
�سوق  وفتح  �مل�سوؤول  من  خ�سية  هناك  �لظاهر،  و�لعمل  �ملريح  و�لعمل  �ملنتج  �لعمل 
�لعمل �لعلمي و�لتقدم قد يوؤدي �إىل �الإكتفاء و�الإ�ستغناء عن �أ�سحاب �لكفاء�ت �لذين 

يعتربون �أعد�ء للم�سوؤول.
    ويف ظل غياب نظام �القت�ساد �لوطني ووجود نظام �ل�سخ�س �أو �لفئة �إىل درجة 
ت�سكل �لعن�سرية �لفئوية �أو �لعن�سرية �القت�سادية، ال ميكن �لقول ملاذ� ال ُي�ستوعب 
�ملتخرجني يف �سوق �لعمل �للبناين الأن هناك قر�ر باأن ال يكون يف لبنان �سوق عمل 
�نتاجي الأن �سوق �لعمل �النتاجي �سيوؤدي لذهاب �سلطة �مل�سوؤول �لذي قب�س ب�سكل 
غري �سرعي على �سلطة �لقر�ر، ومنع �إحد�ث �لتنا�سب و�لتكامل بني �لطاقة و�حلاجة 

و�ملردود من �أجل �إبقاء عملية �لتبعية. 
    �مل�ساألة تبد�أ بر�أيي مع �ملعاجلة �الأكادميية،  يجب �أن تبد�أ عملية تثقيف وتوجيه 
و�إعادة  �لنظر يف �لرتكيبة �ملجتمعية  و�إعادة  لل�سعب بذ�ته، كما  ذهني وهذ� عائد 

�لنظر يف �لرتكيبة �لنظامية للنظام �ل�سيا�سي و�القت�سادي يف لبنان.

مداخلة د. بيار جدعون، رئي�س اجلامعة الأمريكية للثقافة والتعليم
    �أنا معتاد على �لنظر �إىل �لن�سف �ملليء من �لكوب ولي�س �لن�سف �لفارغ، �أعتقد �أننا 
موجودون هنا لن�ساأل بع�سنا ونفكر �سويًا ونتكامل بخرب�تنا. ويف خال�سة ملا ��ستمعت 
�أعتقد �أن عنو�ن موؤمترنا �لعام �ملقبل �ال�ستثمار يف �لتعلم �لعايل ولي�س �لتعليم �لعايل 
الأن جمتمعنا يتجه لهذ� و�أول خطوة يف �لهرم هي �لتوجيه. لقد تف�سل �لزمالء وحتدثو� 
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عن �حلاجة للكفايات وهي كل �سيء وحتديدً� هي �ملعرفة مع �لتطبيق الأن �لعامل يتجه 
من �لفكر �لنظري �إىل �لفكر �لتطبيقي باالإ�سافة �إىل �خللقيات، هوؤالء �لثالثة هم 
من  ي�سنع �لكفاية، ونحن ميكننا �لبدء بجولة على �ل�سيا�سيني  و�جلامعات وُمدر�ء 
�ملد�ر�س و�لقيام بدور�ت تدريبية و�حلديث عن �ال�ستثمار يف �لتعلم �ملبني على �لكفاية 
وهذ� �أمر �أ�سا�سي الأن �لتلميذ بحاجة لتنمية �لتطبيق مع �ملهارة و�خللقية. �سحيح �أن 
هذ� �الأمر يحتاج ملال لكن باالإمكان تاأمني �ملال عرب �لتوجيه وحتويل �لطالب �إىل 

منتجني مدى �حلياة يف �سوق �لعمل. 
    كنت �أمتنى �أن تركز �ملحا�سرة على �ال�ستثمار الأننا نتجه للتعلم مدى �حلياة ب�سبب 
�قت�ساد �ملعرفة �لذي يعمل د�ئمًا على جتديد �ملعرفة وهذ� ميلي علينا �لتعلم مدى 
�حلياة الأن �خلريج �إذ� ذهب ل�سوق �لعمل بعد مدة �ست�سبح معلوماته قدمية يف حال 
�ألي�س من �الأجدى علينا  �أ�ساأل  عر�س منتجات جديدة وعليه جتديد �ملعلومات لذ� 
�لتوجه نحو روؤ�ساء �جلامعات ومديري �ملد�ر�س وعقد �تفاق معهم للتعلم مدى �حلياة 
وفق �لكفايات �لثالث �لتي �ستوؤدي الحقًا �إىل �إنتاج بحث علمي وقد �سمعنا كثريً� عن 
�لتعاون و�لتكامل، و�ل�سوؤ�ل للمحا�سرين هو: ما هي روؤيتكم �لقريبة و�لبعيدة �ملدى 
للتعلم مدى �حلياة يف لبنان حتى نبد�أ ببناء �لوطن الأنه مل يعد با�ستطاعتنا �لتعلم 
مرة و�حدة يف �حلياة فقد تعلمت مرتني لكي �أجنح، �الأوىل يف �لع�سرينيات و�لثانية يف 
�الأربعينيات و�جليل �لذي تالين تعلم ثالث مر�ت و�جليل �لذي �سيليه عليه �أن يتعلم 

�أربع مر�ت لكي ينجح الأن دورة �حلياة ت�سغر.

مداخلة اأ. كمال لزيق
�ساأنطلق من فكرة تقوم بها موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين و�الأهلي وجمعيتنا جزء      
منه، ورغم �جلهد �لذي تقوم به لال�ستثمار يف �لتعليم لكن هذ� ال يعفي �لدولة من 
م�سوؤولياتها، الأن �جلمعيات متلك قدر�ت حمددة ومعينة وت�ستطيع �سد ثغر�ت بح�سب 
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�إمكاناتها. و�أهمية و�سع �مل�سوؤولية على �لدولة الأنها لي�ست طوباوية بل �أفر�د م�سخ�سني 
يف �لوز�ر�ت و�لوظائف ولي�س م�سوؤولية �حلكومة �لتمويل �ملايل فقد كان كل بلد ير�سم 
�سيا�سات ��سرت�تيجية يف خمتلف �ملجاالت ومنها �ملجال �لرتبوي �أي مو�طن تريد 
وكيف �ست�ستثمر يف �ملو�طن وهذ� ال يح�سل �إال من خالل �لرتبية �إن بالتعليم ما قبل 
�جلامعي �أو �لتعليم �لعايل. وهناك 150 �ألف خريج يتوجهون ل�سوق �لعمل ن�سفهم 
من �لتعليم �لعايل �لر�سمي لذلك ال ميكن للدولة �أن تعفى من م�سوؤولياتها كما �أن 
�لتعليم �لعايل �خلا�س له دوره ويرتكز على �ملبادرة �لفردية لكن حتت �سيادة �لدولة 
و�سيا�ساتها الأن هناك �سيئًا ي�سمى �ل�سيادة �لرتبوية �سحيح �أن هناك جزًء فارغًا 
وجزًء ممتلئًا من �لكوب لكن هذ� ال يعفينا كعاملني يف قطاع �لتوجيه و�لتعليم �لعايل 
من �ملبادرة �لفردية ون�ستمر بالعمل لنخلق و�قع وال ن�ست�سلم بل نحلم ونعمل مع �سبابنا 

الأن لدينا طاقات وكفاء�ت ال ي�ستهان بها.

مداخلة د. حم�شن فقيه
    �مل�سكلة تبدو كاأنها فردية ويتم �لتو�سيف نظريًا باعتماد ثالثة �أبعاد �أكادميية 
بحتة. لدينا م�سكلة �أن �ال�ستثمار هو خو�س عاٍل ولي�س ��ستثمارً� وله جانبني مايل 
كيف  و�ل�سوؤ�ل  ننتج.  ال  ونحن  متطور  حلا�سوب  �لو�سول  ميكننا  وال  و�جتماعي 

ميكن �أن ننتج �ملعرفة؟.

مداخلة
و�ملجتمع  �الإن�سان  ليخدم  و�لبحث  للتعليم  هدف  هناك  يكون  �أن  يجب  �أوال      

للو�سول �إىل �لتنمية و�الإكتفاء وحتقيق �ل�سعادة �لب�سرية.
    نحن يف �لوطن �لعربي ال ننتج معرفة بل ن�ستهلك معرفة، يف ع�سرنا �حلايل 
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زر  فبكب�سة  �لبحث  وحمركات  �النرتنت  ظل  يف  �ملعرفة  على  �حل�سول  ي�سهل 
ال  لكن  �ملعرفة  ون�ستخرج  نبحث  ونحن  مو�سوع.  مليوين  �إىل  �لو�سول  ت�ستطيع 

نعرف ��ستخد�مها وال توظيفها وهذ� هو لب �مل�سكلة.
و�لعاملي  �لعلمي  بالركب  نلتحق  و�إذ� مل  �سعوب فقرية،  ولكنا  �أمة غنية      نحن 
�سريعًا وبحيث ال يكون �لبحث �لعلمي ترف وللرتقية فقط يف �جلامعات، ف�سنكون 
�أمة و�سعوب فقرية لذلك يجب �أن نبحث عن حاجاتنا �لوطنية كي ننمي �الإن�سان 
الأنني مثاًل لن �أن�سر بحثًا علميًا يف جملة عاملية و�أح�سل على جائزة نوبل لن تفيد 

لبنان. علينا �أن نبحث يف م�ساكلنا �لتي تعيقنا عن �لتقدم.

مداخلة
    كل ما يتم �لتطرق �إليه هو مو��سيع �سعبة وم�ستتة فال يوجد يف بالدنا �أنظمة 
ت�ساعد على تطوير �لتفكري و�لتقارب بني �لنا�س. يف �لدول �ملتقدمة عملو� على 
�جلمعيات �لعلمية منذ 300 عام و�جتمعو� فيها وتبادلو� �الأفكار و�الآر�ء و�الأعمال 
�أو  كيماوية  �أو  فيزيائية  كانت  �ن  �سو�ء  �جلماعة  بر�أي  وياأخذون  دوري  ب�سكل 

ريا�سية ويبّدلون �الأبحاث بح�سب ر�أي �جلماعة.
    و�حلقيقة �أنه ال يوجد جمعيات يف عاملنا �لعربي �إال �لقليل وهي ال متار�س �أي 
ن�ساط وال جتمع �لعلماء من تخ�س�س معني ليتبادلو� �الأفكار و�الأبحاث وليتو��سلو� 
مع �القت�ساد �لوطني، هذه �إحدى م�ساكلنا �لكربى يف �لعامل �لعربي بعد �أن كان 

�لتو��سل موجود منذ �أكرث من 600 عام.
    وبالن�سبة ملن جنح خارج بالده كغ�سن وحايك، لو توفرت لهم فر�س �لنجاح يف 

بالدنا ملا غادرو� وهذه م�سكلة �ملاليني �لكثرية من �ملهاجرين �لعرب.
    �ل�سني تعرف هذ� جيدً� وت�سجع مو�طنيها على �لهجرة �لق�سرية، كما وتتو��سل مع 
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�لناجح وتدعوه �إىل �ل�سني لت�ستفيد منه يف �لبحث �لعلمي وبعد مدة تدعوه لال�ستقر�ر 
يف �ل�سني. بعك�سنا نحن �لذين لي�س لدينا �أي �سيء من هذ� �لقبيل وال م�ساريع كالهند 
وكند� �لتي تفقد عددً� كبريً� من �لعلماء يف �أمريكا �ل�سمالية فت�سعى الإعادتهم عرب تقدمي 

حو�فز مالية وجتهيز خمترب�ت لالأبحاث.
    �ل�سباط  يف فرن�سا بعد �أن تعلمو� �لدفاع عنها، �حتل نابوليون بهم �أوروبا. وعندما ُهزم 
�الأملان يف عام 1806 �أن�سئو� جلنة علمية لدر��سة �أ�سباب �لتفوق �لفرن�سي، بينما نحن 
�لعرب هل �أن�ساأنا جلنة و�حدة لدر��سة كل �لهز�ئم؟. وبينت در��سة �ملقارنة بني �جلي�س 
�لفرن�سي و�الأملاين تفوق �جلي�س �لفرن�سي يف كل �سيء يف �لت�سليح و�لذخرية و�لتدريب 
و�لتنظيم فده�س �الأملان و�أجرو� در��سة ثانية �أظهرت �أن �ل�سبب يعود للمدر�سة �حلربية. 
فنيًا.  ين�سئو� 16 معهدً�  �أن  قبل  و�أن�ساأو� ثالث جامعات  �لكلية �حلربية كرد  فاأن�سئو� 

وخالل ع�سرين عام �كت�سحو� �أوروبا عدة مر�ت لكن �أتت �لهز�ئم الأ�سباب غري علمية.

مداخلة
     طاملا �أننا نعرف �لنتيجة وكما تف�سل �ملحا�سرون �أن علينا �أن نغري يف �لعقلية 
�لبحوث  مركز  من  طلبنا  و�إذ�  �جلهود؟.  نبذل  فلماذ�  لبنان،  يف  �ل�سيا�سية 
و�المناء �إطالعنا على بع�س �لبحوث لن�ستفيد منها يرف�س. لي�س �ملهم �أن نرفع 
قيمة �الإنفاق على �لبحث �لعلمي دون �أن ن�ستفيد من �لبحث بذ�ته حيث جند ن�سر 

�ملعلومات و�الح�ساء�ت ممنوعًا.
    �لدكتورة حميد�ن قدمت بع�س �حللول لكن من ياأخذ بها؟ رمبا يجب �أن نتوجه 
مبوؤمتر�تنا الأ�سحاب �لقر�ر يف هذ� �لبلد وقد يكون �الأف�سل �لعمل على زرع هذه 
و�أوؤيد  �مل�ستقبل،  �لبحث يف  قادر على  لبناء جيل  و�لتالمذة  �لطالب  �لثقافة يف 
كالم �الأ�ستاذة حميد�ن �لتي حتدثت عن �سرط �لنجاح لدى �لطالب و�لتالمذة 
عرب �إجناز بحث معني، وبالتاأكيد هذ� قد يتم يف �مل�ستقبل �لبعيد ولي�س �لقريب.
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مداخلة
    �أود �لرتكيز على �مل�سكلة �لتي يعاين منها �لعامل �لعربي هي �إنفاق حو�يل 3 مليار�ت 
�لريجيم وهذ� ثبت ف�سله.  و�أدوية  �الأغذية  �ال�ستثمار يف  جمال  �سنويًا على  دوالر 
فهناك تقرير فرن�سي �سادر عن م�ست�سفى با�ستور وتقرير عربي يف تون�س بنينَّ �أن 
�أدوية �لريجيم و�ملو�د �لغذ�ئية �ملتعلقة بال�سحة �لعامة �أثبتت ف�سلها وعدم جدو�ها. 
هذه �ملليار�ت �لثالث تهدر يف عاملنا �لعربي يف غري موقعها �ل�سليم ولذلك يجب 
�النتباه عمليًا ولي�س �سكليًا و�لطلب من �ملوؤ�س�سات �ملعنية باأدوية �لريجيم و�لغذ�ء �أن 
تهتم الأن �لدر��سات �أثبتت �أنها ال ت�سر ولكن ال يكلف هذه �لقيمة �لكبرية للحكومات 

�لعربية ولبنان جزء من هذه �لدول �لتي تهدر هذه �الأمو�ل.

رد د. فاديا حميدان
لطالبنا.  عمل  فر�س  �إيجاد  حماولة  عن  نتحدث  د�ئمًا  باالإجمال،  �ساأجيب     
لدينا 150 �ألف خريج كيف ميكن �أن جند لهم فر�سة عمل؟ بالتاأكيد يف لبنان 
�الأمر �سعب الأن �سوق �لعمل �سغري ويجب �أن ال منار�س لوم �لدولة د�ئمًا. ميكننا 
�لعلمية مل�ساعدة  �إن�ساء �جلمعيات  ونعمل على  �أن نطلب منها م�ساعفة �جلهود 
بداًل من  باملئة  و�حد  �إىل  �لعلمي  �لبحث  ورفع  مو�زنة  و�لبحوث  �الإمناء  جمل�س 
0.2 باملئة من مو�زنة �لدولة. وال يجب �أن نعتمد فقط على �لدولة بل على �لعمل 
��ستيعاب  �للبناين �سغري على  �ل�سوق  الأن  كلهم،  ولي�س  الإعادة جزء من طالبنا 
ونتعاون مع  �لعربية  للمنطقة  ننظر  �أن  ويجب  �لعمل.  �لعدد من طالبي  كل هذ� 
حميطنا ونوؤ�س�س �سركات �سغرى ولي�س كربى الأن �ل�سوق �للبناين �سغري وال ميكن 

�أن نتو�ّسع يف لبنان ونرتك �ملحيط.
�أبحاثه،  على  �لنا�س  لعموم  للبحوث  �لوطني  �ملجل�س  �إطالع  لعدم  وبالن�سبة      
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�أمر ال علم يل به، ولكن تقييم �جلامعات �لعاملية و�للبنانية للبحوث ياأتي  فهذ� 
من حجم وكم �ملن�سور للعموم يف جمالت ومن�سور�ت متخ�س�سة لالإ�ستفادة منه 
و�الإطالع عليه الأنه ال ميكن �أن تقول �أنك �جنزت عدد من �الأبحاث ومل تن�سرها، 

عندها لن يكون لها قيمة.
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اجلـل�ســـــة الثانية

جمعية املركز ال�سالمي للتوجيه والتعليم العايل



50

املــــــوؤمتــــــر الــــــرتبــــــوي الـــثـــاين 

جمعية املركز ال�سالمي للتوجيه والتعليم العايل
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الف�سل الأول

موقع التعليم العايل يف اإطار

ال�سرتاتيجية التنموية ال�ساملة

د. �شربل نحا�س
 وزير الإت�شالت اللبناين

    �سهد مو�سوع �لتعليم �لعايل يف خمتلف دول �لعامل وال�سيما يف �لعامل �لعربي يف 
�لعقدين �الأخريين تطور�ت الفتة و�لتي تغلب على �الأدبيات. ويف منطقتنا �لعناوين �لتي 
ت�ساق للبحث يف �أو�ساع �لتعليم �لعايل تنطلق من عدد من �ملعاينات �لتي ميكن ذكرها:
    اأوًل: ت�سهد معظم دول �ملنطقة و�سول �الأرهاط �لعمرية �الأكرث عددً� وهي �لتي 
��ستفادت من �سيا�سات �لتو�سع يف �لتعليم �الأ�سا�سي مما يولد �أ�سباب م�ساعفة لزيادة 
�لتطور  منط  الأن  لبنان  يف  متامًا  خمتلف  �الأمر  وهذ�  �لعايل،  �لتعليم  على  �لطلب 
معدالت  بد�أت  عقدين  ومنذ  �ملنطقة.  دول  ملعظم  بتطوره  �سابق  فيه  �لدميوغر�يف 
�خل�سوبة تنخف�س وبالتايل ال يوجد لدينا يف لبنان حاليًا تز�يد يف �الأرهاط �لعمرية 

ومن ناحية �أخرى �لتو�سع يف �لتعليم �الأ�سا�سي ح�سل يف مدة �سابقة.
    ثانيًا: �أقامت معظم دول �ملنطقة - ال�سيما يف عقدي �خلم�سينيات و�ل�ستينيات 
- �أنظمة للتعليم �الأ�سا�سي و�لعايل عمادها �لتعليم �لر�سمي، و�ليوم الأ�سباب خمتلفة 
يعود بع�سها مل�ساعب يف �ملالية �لعامة، وللعوملة �أي �ل�سعي �إىل �حل�سول على �سهاد�ت 
ممنوحة من موؤ�س�سات تعليمية �أجنبية بو�سفات عاملية كالنظام �الأنغلو �ساك�سوين مما 
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يولد طلبًا للح�سول على �سهاد�ت من هذ� �لنوع للتمايز يف جمال �لعمل.
    لهذه �الأ�سباب �ملالية و�ملعنوية يح�سل نقا�س حموره كيف �النتقال من �لتعليم �لر�سمي 

�إىل �سيغ خمتلفة من �أدو�ر للقطاع �خلا�س يف �لتعليم �لعايل.
    وعلى هذ� �ل�سعيد يف لبنان والأ�سباب تاريخية ال بد من �لتوقف عندها، لي�ست �ل�سورة 
كذلك �أبدً� ف�ساحة �لتعليم بقيت �لغلبة فيها للتعليم �خلا�س �لذي تفوق يف جمال �لتعليم 
�لعايل �لذي دخلت �إليه �جلامعة �للبنانية متاأخرة وتبلغ  ح�ستها حو�يل 40 باملئة من 

طالب لبنان، وهي ن�سبة لي�ست بالعالية وبالتايل فاإن �الإ�سكالية خمتلفة.
    �إذن، نحن ل�سنا �أمام و�سع منطي لكن هذ� ال يقلل من �أهمية �لنظر �إليه وتتبع خ�سائ�سه 
وما هي �ملقاربة �لتي ميكن �أن يعتمدها �ل�سخ�س عندما يريد �أن يبحث يف و�سع �لتعليم 

عمومًا و�لتعليم �لعايل خ�سو�سًا و�لتي يجب �أن تلحظ ثالثة �عتبار�ت �أ�سا�سية:
    �أواًل، �لتمييز بني �لتعليم �الأ�سا�سي و�لتعليم �لعايل، وهنا ميكن �حلديث عن �أكرث من 
تف�سيل يتعلق بحقبتني �أو �أكرث. وغالبية �ملجتمعات يف �لدول �ملتقدمة تعترب �أن هناك 
�أنا�س �أميني ال يح�سنون  �أ�سا�سية يف �ملعرفة و�ملو�طنة ومن غري �ملقبول وجود  حقوق 
�لقر�ءة و�لكتابة. يف كثري من �لدول تن�س قو�نينها ود�ساتريها على �إلز�مية �لتعليم 
�لعنو�ن �سعارً� لال�ستهالك فقط.  �لدول هذ�  تبقي بع�س  �ملفهوم، فيما  وتطبق هذ� 
و�لدول �لتي تفر�س �لز�مية �لتعليم ال تبقي �لقر�ر متعلقًا بقر�ر ومقدرة �الأهل بل جتهز 
من �ملال �لعام ما يكفي لو�سع هذ� �ل�سعار مو�سع �لتطبيق وهناك ما يكفي من �حلجج 
�لو�فية للقول �أن �لتعليم �الأ�سا�سي هو جزء من �مل�سلحة �لعامة وبالتايل من م�سوؤولية 
�لدولة، لكن �إىل �أي حد �أو م�ستوى تعليمي؟ باالإجمال �لنقا�سات تدور حول �أي �ملر�حل 
�لتعليمية هو �حلد �الأدنى �ملقبول؟ هل حلد �ملرحلة �الإبتد�ئية �أو �لتكميلية؟ ولكل نظام 

تعليمي ح�ساباته ويبقى �عتبار �مل�سلحة �لعامة وم�سوؤولية �لدولة.
    هذه �ملقاربة ال تعترب �أن �لتعليم وحتى ما �ساء �هلل هو م�سوؤولية عامة �أي �أن �ل�سر�ئب 
�أنا�س �آخرين، حكمًا �ستقف  �لتي جتبى من �لنا�س غ�سبًا عنهم لت�ستخدم يف تعليم 
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يف مكان معنّي ومن �ملتعارف عليه �أن �لتعليم �لعايل ال يدخل �سمن منطق �الإلتز�م 
�الجتماعي بامل�سلحة �لعامة، فلماذ�؟

    اأوًل، الأنه غري حمدود والأن �كت�ساب مهار�ت متخ�س�سة يوؤدي ب�سكل مبا�سر �إىل 
متكني من يكت�سب هذه �ملهار�ت من حتقيق دخل فردي، و�لن�سبة �لتي تعود مبنفعة 
عامة من خالل هذ� �لدخل ال تربر ��ستخد�م �ملال �لعام لي�ست و��سحة وال مت ح�سرها 
يحمل  �لذي  �لعايل  و�لتعليم  �الأ�سا�سي  �لتعليم  بني  �لف�سل  هذ�  لذلك  وحتديدها، 

مدلوالت �جتماعية و�سيا�سية و�قت�سادية.
    ثانيًا، �إن �لتعليم �لعايل لي�س جمرد �كت�ساب مهار�ت ومن يفكر بهذه �لطريقة يكون 
�ساذجًا، �إذ �أن هناك مهار�ت كثرية تكت�سب من خالل �ملمار�سة �ملهنية، كما �أن هناك 
مهار�ت كثرية تكت�سب من خالل �لتعليم �لعايل، ولكن �إذ� و�سع �ملتعلم يف بيئة غري 

موؤ�تية يخ�سر خم�سني باملئة مما تعلمه خالل ثالث �سنو�ت على نحو تقريبي.
    يف �ملقابل هناك دالئل و��سحة �ساطعة على �أن ثمة غاية ثانية للتعليم �لعايل غري 
�إكت�ساب �ملهارة ال تقل �ساأنًا وهي تو�زيها وهي �كت�ساب �ملوقع �الإجتماعي. وكل ما نر�ه يف 
بلد�ن كثرية غري متطورة �قت�ساديًا وعلميًا من مت�سك بال�سهاد�ت كالدكتور�ه و�سو�ها 
يتجاهل كثري من �أهلها داللتها على �جلانب �ملعريف و�لعلمي بل يركزون على �جلانب 
�الجتماعي ويربز هذ� �جلانب يف �لرتكيز يف كل عام يف حفالت �لتخرج على �سر�ء 
»طر�بي�س و�سر��سف �سود«، وكل هذه �ل�سكليات تظهر بو�سوح لكل ناظر، وبال تردد �أقول 
�أن هذه �ل�سهاد�ت يهدف غالبية مكت�سبيها على ك�سب �ملوقع �الجتماعي ويفخرون بها 
�إن يف �لبيئة �الإجتماعية �أو يف كثري من ميادين �لعمل. هي تفتح �أبو�بًا وُتعتمد ك�سروط 
يف حني �أن �لعالقة لي�ست و��سحة بني ما يعرف �ل�سباب حقًا و�ل�سهادة �لتي يح�سلون 
�أنه كلما تعلم جامعيًا تقل معرفته، لكن  �أقول  �أنه ال يوجد عالقة وال  �أقول  عليها. ال 
�أن  و�إذ� نظرنا حولنا وجدنا  �إح�سائية.  لي�س �سديدً� يف حال قمنا بدر��سة  �لرت�بط 
هناك �سغفًا باحل�سول على �ل�سهاد�ت من جامعات معينة وهذه لي�ست �فرت��سيات 
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�سهاد�ت  هكذ�  على  للح�سول  كبرية  مبالغ  لدفع  م�ستعدين  �أ�سخا�س  هناك  �إن  بل 
بالتحديد. وال ميكن �أن يكون كل �لنا�س �أغبياء، فاإذ� كان باإمكان �لطالب �أن يتعلم ذ�ت 
�الأمور ومن ذ�ت �الأ�ساتذة باملجان �أو مببلغ 40 �ألف دوالر �سنويًا، فهل جميعهم �سذج؟ 
بالطبع ال ي�سرتي موقعًا �جتماعيًا فح�سب بل يتعرف على �سبكة من �لعالقات من رفاق 
ت�ساعده على �إيجاد فر�سة عمل. وهنا يوجد عالقة د�ئرية مهمة جدً�، فكلما كان هناك 
�أ�سخا�س ميلكون مااًل وموقعًا �جتماعيًا موروثًا من �أ�سرهم ويدخلون على هذ� �ل�سلك، 
�سيوؤدي هذ� لرفع �لد�فعية عند �أ�سخا�س �آخرين للدخول على هذ� �ل�سلك ولو بال�سغط 
على �أنف�سهم وظروفهم �ملحدودة. من �أجل هذه �ل�سبكة من �لعالقات وبالتايل �إح�سائيًا 
لي�س من �مل�ستغرب �أن خريجي هذ� �ل�سلك يتبووؤن مر�كز �أف�سل من �سو�هم، كما يزد�د 
�قتناع من يرغب بالدخول �إىل هذه �جلامعات �أنه يخ�سر �إذ� مل يدخل ويدفع �أكرث يف 
موؤ�س�سة تعليمية حتوي حديقة كبرية ومكتبة جميلة ومباين جّيدة و�أ�ساتذة مهمني وهم 
مدخل للم�ستقبل ي�ستحق �سد�د ثمنه. �إذن، هناك عالقة �سببية طويلة عري�سة لي�س 
لها عالقة بحجم �لبحث �لعلمي �لذي يقوم به �الأ�ساتذة �أو �لطالب يف هذه �جلامعة، 

وبالتايل يجب �لنظر �إىل �لتعليم �لعايل ببعدين:
    �لبعد �الأول، �قت�سادي مبا�سر يرتكز على �كت�ساب مهار�ت يف �ملمار�سة �لعملية ت�سمح 
بانتاجية �أعلى وبالتايل �حل�سول على �أجر �أعلى لالأجري �أو على ربح �أعلى �إن كان يعمل 

حل�سابه �خلا�س وهذ� كالم �قت�سادي عادي.
    �لبعد �لثاين ال يقل مرتبة وال فعالية عن �لبعد �الأول وهو مبد�أ �حل�سول على مو�قع 
�جتماعية متمايزة الأن �ملوقع �الإجتماعي ن�سبي فاإذ� كان �لكل �أ�ساتذة ال ينادي �لنا�س 

باالألقاب.
    يف دول متقدمة هناك من يوؤلف �أبحاث ويح�سل على جو�ئز عاملية عليها وال يخطر 
يف باله �أن يلقب بدكتور وال حلظة من �للحظات ويعتربها طريفة وغريبة يف حني يهتم 

�لبع�س يف جمتمعاتنا باأن يلقب حتى لو مل يكن م�ستحقًا �أو جديرً� باللقب.
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تقوم  �لتي  �ملعلمني  ودور  �للبنانية  �جلامعة  �إن�ساء  مت  لذلك  �لعايل  بالتعليم  �هتمام 
�أما  باإعد�د �ملعلمني �لذين يعّلمون يف �ملرحلة �الأ�سا�سية و�لتي تعترب م�سلحة عامة، 

حاليًا فامل�سهد مرت�جع ومتدهور.
    وبالن�سبة الزدو�جية �لبعدين، �لبعد �القت�سادي �لفردي يف لبنان و��سح وال يحتاج 
حل�سابات معقدة: يف جمال �لتعليم �لعايل �إذ� در�س �ل�سخ�س خارج �جلامعة �للبنانية 
ما هي �لكلفة؟. وباالإ�سافة �إىل ما �لذي يخ�سره الأنه يتعلم بداًل من �أن يعمل، وما هو 
له بعد تعلمه مقارنة بال�سخ�س غري �ملتعلم؟! كما �أن م�ساألة تعلم  �ملردود �لذي يح�سّ
�الناث يف جمتمعنا و�للو�تي ال ي�ستفيد �سوق �لعمل من جمموعهن الأن كثري�ت يعملن 
بعد �لتخرج، وبالتايل �إذ� قاربنا �لتعليم من موقع �لكلفة �القت�سادية وحدها، كان لز�مًا 

علينا عدم تعليم بناتنا.
اإذن، ما هو التربير لهذا الإقبال املتزايد على التعليم؟

هناك �سببان �أ�سا�سيان:
    �أواًل، �أن هذ� �لتعليم ال ت�ستقيم مقوماته �الإقت�سادية �إال �إذ� �أخذ باالإعتبار �أنه يتجه 
�إىل �لت�سدير الأن جمرد �الأخذ باحل�سبان �أن ن�سبة »x” من �ملتخرجني لديهم حظ 
بن�سبة “y” �أن يجدو� عماًل خارج لبنان وبالتايل �حل�سول على مردود �أكرب، حينها 
ت�ستقيم �الأرقام وت�سبح جد منطقية، وهذ� ما ن�سهده بالفعل يف لبنان. ومن �ملعلوم �أن 
ما يزيد عن �لـ 50 باملئة من عموم �خلريجني ويزيد عن �لثلثني يف �الخت�سا�سات �الأكرث 
بروزً� من خريجي �جلامعات يف لبنان يغادرون بعد �أربع �أو خم�س �سنو�ت من تخرجهم 
للعمل يف �خلارج، لذلك من �ملهم جدً� �أن يكون لديه �سهادة وكفاء�ت و�أن يتقن �للغة 

�الإنكليزية �لخ.
    و�لنقطة �لهامة هي �أنه عندما يتخ�س�س بلد بت�سدير �سبابه وبع�س بناته ي�سبح من 
�ل�سروري جدً� �أن تكون �الأمهات متعلمات حتى ت�سرفن على جيل يتخرج من �جلامعات 
ر �إىل �خلارج، وبالتايل تعليم �الإناث ي�ستقيم �قت�ساديًا �إذ� ح�سل تو�زن ن�سبي  وي�سدنَّ
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يف �الخت�سا�سات مع حاجات �سوق �لعمل متجاورً� مع �الرتقاء باخت�سا�س ت�سدير 
�ملتعلمني من �ل�سعب �للبناين، �أي �ذ� �رتقينا به من مرتبة �لهو�ية �لظرفية �إىل مرتبة 

�لت�سنيع �لطويل �ملدى �ملخطط له.
    وبالن�سبة للموقع �الإجتماعي يف لبنان، على �مل�ستوى �لتاريخي، يعرف �ملتخ�س�سون 
كيف ن�ساأت �جلامعة �للبنانية. لنبد�أ من �لقرن �لثامن ع�سر وبت�سارع الفت خالل �لقرن 
�لتا�سع ع�سر وباأ�سكال بد�أت مل ت�سمى جامعة ولكن يف و�قعها كانت كذلك، ثم �سميت 
الحقًا جامعة هذه �ملنطقة من بالد �ل�سام و�ل�سلطنة �لعثمانية والحقًا �أ�سبحت جامعة 
خا�سة بحدود لبنان، ف�سهدت تقدمًا مت�سارعًا يف �لتعليم �لعايل �سبق كل مناطق �ل�سلطنة 
�لعثمانية مبا فيها ��سطنبول وبالتايل �سمن �إعادة ت�سكل �ملنطقة وتركزها مع �لتو�سع 
�لر�أ�سمايل حول �ملر�فئ ال�سيما بريوت. وباملعنى �لن�سبي، حول كل حمطة من حمطات 
تاريخ تو�فر �لكفاء�ت �ملهنية �سو�ء على �سعيد �لتعلم �أو �ملهن �ملكملة كالطباعة و�لن�سر 
و�الأعمال �ملالية و�مل�سرفية و�ملر��سالت و�لرتجمة و�ل�سحافة �لتي كانت متوفرة ب�سكل 
كثيف قيا�سًا ملا هو متاح يف �ملنطقة �ملحيطة. يف بريوت كان هناك  ُتخمة يف �لنخب 
ولي�س نق�س ما جعل هذه �لنخب قادرة على �إد�رة �أو�ساع �لبلد ال �سيما �أيام �الإنتد�ب 
�لفرن�سي �لذي كانت بريوت مركزه. وكانت هذه �لنخب تتمتع مب�ستوى كفاءة مهنية 
مقبول قيا�سًا على ذلك �لزمن ومل يكن هناك حاجة لت�سيري �أمور �القت�ساد و�لدولة �إىل 

�لتو�سع بالتعليم �لعايل. 
    ولقد جاءت �ملطالبة بالتو�سع يف �لتعليم �لعام ب�سكل �أ�سا�سي من خالل �أزمة �أحدثت 
�سدًى كبريً� جدً� وهي �إن�ساء جامعة بريوت �لعربية يف عز �ملرحلة �لنا�سرية لتناف�س 
�جلامعة �لي�سوعية �لتي كانت تتمتع بامتياز فعلي من �لدولة لتخريج �ملحامني. هذ� 
�الأمر �أثار �أزمة و�إ�سر�بًا من قبل نقابة �ملحامني �لتي و�سعت �سروطًا جديدة لالإنت�ساب 
�ليها، وهي لي�ست نقابة باملعنى �لدقيق للكلمة بل جتمع مهني. ومن هذه �ل�سروط �سرورة 
�خل�سوع لتدرج قبل ممار�سة �ملهنة  ويبا�سر �لتدرج يف مكتب حمامي، وعندها مل يكن 
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�أحد يطالب بجامعة وطنية الأنه وفق �ل�سيا�سة �لتي كانت قائمة كانت �جلامعة �للبنانية  
تعترب جزًء من �جلامعة �لي�سوعية. وبرزت �حلاجة جلامعة مناف�سة فتو�سعت �ملطالبات 
�ل�سيا�سية و�لنقابية �أو��سط �ل�ستينيات الإن�ساء جامعة وطنية وفر�ست م�ساألة �جلامعة 
�للبنانية من خارج �ل�سياق �لذي كان �سائدً� ملو�سوع �لتعليم �لعايل. و�إذ� نظر �لفرد 
لقانون �لتعليم �لعايل �لذي �سدر عام 1961 ي�ستطيع �أن يقر�أ بكل و�سوح يف �أي �سياق 
�أتى هذ� �ملو�سوع لتاأتي �حلرب وتف�سد كل �سيء بعد �أن تو�سعت �جلامعة �للبنانية غ�سبًا 
وتق�سمت �جلامعة بينما �ملوؤ�س�سات �مل�سماة عريقة �نحدر م�ستو�ها وق�سم كبري �أغلق. 
ونتيجة ق�سر نظر �لنخب �لتي عجزت عن ��ستيعاب موجات �لوفود من �لريف �إىل 
�ملدن �لتي ح�سلت يف �ل�سبعينيات وكانت �إحدى عنا�سر �حلرب، وبداًل من �أن يوؤدي هذ� 
�لنزوح �إىل تو�سيع �لتعليم يف �الأطر�ف كرد فعل من �لنخب ملحاربة �لنزوح، �أدى هذ� 
�لو�سع �إىل ن�سوء نظام مزدوج فيه جامعات للنخبة �ملالية من جهة وجامعة للفقر�ء هي 
�جلامعة �للبنانية. وت�سللت بني �الإثنني جمموعة من �جلامعات بعد �أن و�سعت �جلامعة 
�للبنانية يف �لكليات �ملطلوبة لت�سدير خريجيها �إىل �خلارج مباريات دخول، وعملت 
هذه �جلامعات �إىل فتح فروع يف �الخت�سا�سات �لتي تتطلب مباريات دخول يف �جلامعة 

�للبنانية. وبداًل من �متحانات �لدخول، و�سعت �أق�ساط �أقل من �الأمريكية و�لي�سوعية.
     هذ� هو �مل�سهد �جلامعي يف لبنان حاليًا و�القت�ساد �الإجمايل �لكلي �خلا�س بهذ� 
�لقطاع. فالدولة تنفق على �لتعليم ن�سبة �أقل مما ُينفق يف معظم �لدول تبلغ 3 باملئة من 
�لناجت �ملحلي بينما ينفق �للبنانيون من دخل �أ�سرهم ن�سبة ال مثيل لها يف �لعامل ت�سل 
�إىل 9 باملئة على �لتعليم. في�سل جمموع ما ينفقه �للبنانيون من دخلهم �الإجمايل �إىل 
12 باملئة على �لتعليم وهذ� رقم خيايل �أي عايل �لكلفة ال يربر �إال بتخ�س�س و��سح يف 

�لتعليم �لعايل ب�سبب �لتخ�س�س يف ت�سدير �لب�سر من هذ� �لبلد.

ـــم الــــعــــايل ـــي ـــل ـــع ـــت مـــــوقـــــع ال
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جمعية املركز ال�سالمي للتوجيه والتعليم العايل
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الف�سل الثاين

كلفة التعليم العايل وفعاليته التنموية يف لبنان

د. عبد احلليم ف�شل اهلل
رئي�س املركز الإ�شت�شاري للدرا�شات والتوثيق

مدخل: 

تويل �قت�ساديات �لتعليم عناية كبرية باملو�زنة بني �لتكاليف و�لعو�ئد، ويكت�سي ذلك 
�أهمية خا�سة يف مرحلة �لتعليم �لعايل �لتي تتحدد على �أ�سا�س نتائجها �إمكانية �لنفاذ 

�إىل �أ�سو�ق �لعمل.
�ملعرفة على  �ملعتمد  �القت�ساد  �إىل  �لتقليدي  �ل�سناعي  �القت�ساد  من  �النتقال  ومع 
Knowledge - based economy، رجحت كفة �ملكونات غري �مللمو�سة على غريها 
يف �أن�سطة �الإنتاج، وت�ساعفت �أهمية �لتعليم و�لتدريب يف توفري �سروط �ملناف�سة، �سو�ء 
بني �ملوؤ�س�سات �أو بني �لدول. ترك هذ� �لتحول �آثارً� عميقة على معدالت �لنمو، بل على 
�لنظرية �القت�سادية نف�سها. وعلى �سوء ذلك، ف�سار تف�سري تفاوت منو �لناجت �ملحلي 
 total( لالقت�ساد  �لعامة  �الإنتاجية  بتح�سن  يف�سر   )GDP per Capita( للفرد 
factor productivity TFP(، وبالوفور�ت �خلارجية Externalities �لناجتة عن 

�ملعرفة، �أكرث من �رتباطه بزيادة عو�مل �الإنتاج �لتقليدية.
وترجع در��سة للبنك �لدويل)1( �الأ�سباب �الأ�سا�سية للنمو يف عينة من حو�يل �ستني 
1-  Jean Eric Aubert Jean-Louis Reiffes, Knowledge economies in the middle east and 
north Africa toward new Development Strategies, world bank, Washington, 2003, P.8



60
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�لب�سري،  �لر�أ�سمال  ر�سيد  وزيادة  لالقت�ساد  �لعامة  �الإنتاجية  حت�سن  �إىل  دولة، 
فبني عامي 1960 و1992 كان منو TFP م�سوؤواًل عن 58% من �لنمو يف مقابل %41 
للر�أ�سمال، ثم �رتفعت هذه �لن�سبة بني عامي 1980 و 1992 �إىل 65%، و �إىل 94% �إذ� 
�أخذنا باحل�سبان �لر�أ�سمال �لب�سري. كما ك�سف �ساميون كوزنيت�س �أن �لنمو �ل�سريع 
بني  �لتفاعل  �إىل  يعود  �ملا�سي  �لقرن  �ستينات  حتى  �ل�سناعية  �لدول  حققته  �لذي 
�ملعرفة �لعليمة و�لتطبيقات �لتكنولوجية، ما مكنها من تخطي قيد تناق�س �لغلة)2(.

ومل يقت�سر �أثر ثورة �لتكنولوجيا و�ملعرفة على طريقة عمل �القت�ساد وحده، بل تعد�ها 
�إىل مناهج حتليل �لنمو، ففي حني �ن�سّب �هتمام �لنظرية �لتقليدية على عن�سري 
�لعمل و�لر�أ�سمال، ركزت نظرية �لنمو �جلديدة على �لعنا�سر غري �لظاهرة يف عملية 
يف  �لتكنولوجي  �لتقدم  عن�سر  �ملا�سي  �لقرن  �ستينات  يف   Solow فاأدخل  �الإنتاج، 
�لت�سعينات م�ساهمة  Romer يف  ثم قدم  لكن على نحو غري مبا�سر،  �لنمو  معادلة 
�أ�سا�سية ربطت على نحو و��سح بني �لنمو و�لتطور �لتقني و�ملعريف للمجتمع، فاأ�ساف 
�لتعليم  وجودة  �الإنتاج  ونظم  �الإبد�ع  مثل  منظورة  غري  عنا�سر  �لنمو  معادلة  �إىل 
و�لر�أ�سمال �الجتماعي و�الأمن... و�أظهرت �الأبحاث �لتطبيقية �أن �لعنا�سر �ملعرفية 
غري �مللمو�سة لها تاأثري كبري على �لنمو �القت�سادي يف �لدول �ل�سناعية ودول �الأ�سو�ق 
�لنا�سئة يف �آ�سيا، وتو�سلت در��سة �لبنك �لدويل �آنفة �لذكر، �إىل وجود عالقة قوية 
يف مئة دولة، بني دليل �قت�ساد �ملعرفة KEI و كل من ح�سة �لفرد من �لناجت �ملحلي، 

.GCR Index وموقع �لدولة على موؤ�سر �الإنتاج- �لتناف�سية
ويعد �لتعليم و�حدً� من �لركائز �لثالثة لدليل �ملعرفة KI �لذي يحدد جهوزية �لدولة 
معرفيًا، وهو �أي�سًا �أحد �لركائز �الأربعة لدليل �قت�ساد �ملعرفة �ملذكور �أعاله، ومن 
لها  �لدليل هناك ثالثة متغري�ت  يقوم عليها هذ�  �أ�سا�سيًا  �ثني ع�سر متغريً�ً  �أ�سل 

عالقة بالتعليم �لعام ومتغري و�حد يت�سل بالتعليم �لعايل.
 S.Kuzents, Modern Economic Growth. Rate, Structure, and :2-  ملزيد من �الإي�ساح ر�جع

Spread , Yale University Press, New Haven CT, 1966
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مفارقات التعليم والتنمية يف املنطقة العربية:  
�سدر  �أفريقيا  و�سمال  �الأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  �لتنمية  عن  دويل  تقرير  بنّي 
�الجتماعية  �لتنمية  ومعدالت  �لتعليم  على  �الإنفاق  بني  �ل�سلة  �أن    )3(  2007 عام 
بلد�ن  خ�س�ست  �ملا�سية  �الأربعني  �ل�سنو�ت  مدى  فعلى  و�هيًا.  كان  و�القت�سادية 
�ملنطقة للتعليم ما معدله 5% من GDP و20% من �لنفقات �حلكومية، وهذ� �أعلى 
�لنمو،  معدالت  �نخفا�س يف  مع  تز�من  ذلك  لكن  �ملماثلة،  �لبلد�ن  مما خ�س�سته 
وت�ساوؤل يف منو �الإنتاجية �لفردية �لذي حقق معداًل �سالبًا مقد�ره %5.66- مقابل 
�أن �رتفاع  �آ�سيا و�أفريقيا على �لتو�يل)4(. و�ملفارقة هي  4،1%  و 6،78 % يف جنوب 
�لنمو �القت�سادي قابلة يف �ستينات و�سبعينات �لقرن �ملا�سي �نخفا�س يف م�ستويات 
�لتح�سيل �لعلمي. هذ� ف�ساًل عن �أّن تقدم م�ستويات �لتح�سيل �لعلمي مل يوؤد �إىل 

حت�سن �الإنتاجية �لكلية TPF بل كانت �إما منخف�سة �أو �سالبة.  
�لتعليم  م�ستوى  �أن  �ملفارقة،  لهذه  �لتقرير  �أوردها  �لتي  �ملحتملة  �لتف�سري�ت  ومن 
يف �ملنطقة بقي منخف�سًا على �لرغم من معدالت منوه �ملرتفعة، فاالأرقام �ملطلقة 
لي�ست مهمة بحد ذ�تها، بل �ملهم هو �مل�ستوى �لن�سبي للتعليم مقارنة بالدول و�ملناطق 

�الأخرى، حيث ينجذب �ال�ستثمار �الأجنبي �إىل �لبلد�ن ذ�ت نو�جت �لتعليم �الأف�سل.
 وتوؤيد هذ� �ال�ستنتاج، �ملقارنة بني موؤ�سر �لتعليم يف �ملنطقة )وفق موؤ�سر �قت�ساد 
�ملعرفة لعام 2009( وموؤ�سر�ت �لتعليم يف �أقاليم �أخرى. فقد بلغ متو�سط هذ� �ملوؤ�سر 
يف دول MENA 3،75 )10 هي �لعالقة �لق�سوى( يف مقابل 8،75 للدول �ل�سناعية 
�ل�سبع، 6،62  لدول �أوروبا و�آ�سيا �لو�سطى، 5 يف �سرق �آ�سيا و�ملحيط �لهادي، 4،24 
�ملعدل �لعاملي و 5،05  الأمريكا �لالتينية. �أي �أن نو�جت �لتعليم يف هذه �ملنطقة كانت 

�الأدنى عامليًا با�ستثناء �لدول منخف�سة �لدخل.
3- Un parcours non encore achevee, la reform de l´education au moyen orient et 
Afrique du nord, Bank Mondiale, Washington, 2007. p:3
4- Jean Eric Aubert & Jean Louis Reiffer, OP.Cit, table 2.1
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 ومن �لتف�سري�ت �الأخرى ل�سعف تاأثري �لتح�سيل �لعلمي على �لنمو و�الإنتاجية، تباين 
توزيع �لتعليم بني �لفئات و�ملناطق، وبح�سب بحوث مطبقة على عدد كبري من �لدول 
�لنمو  �يجابي على معدالت  له مردود  �لعلمي  للتح�سيل  ت�ساويًا  �الأكرث  �لتوزيع  فاإن 
�لتعليم  يوؤدي �ال�ستثمار يف  �لفر�س  �لب�سرية)5(، ويف حال تكافوؤ  �لتنمية  وم�ستويات 

�إىل حت�ّسن عد�لة توزيع �ملد�خيل وت�سييق �لفجوة بني �الأغنياء و�لفقر�ء. 
لكن �الإح�ساء�ت �خلا�سة باملنطقة تظهر �أي�سًا عالقة �سعيفة بني �لعد�لة �لتوزيعية 
و�مل�ساو�ة يف فر�س �لتعليم، فمع مرور �لوقت تزد�د هذه �الأخرية �سوًء، يف حني يعد 
�إىل  تعزى  �أخرى  مفارقة  وهذه  غريه،  من  �أف�سل  �ملنطقة  يف  �لتوزيع  عد�لة  �سجل 
�نخفا�س عائد �لتعليم �لعايل، مقارنة بكلفته. وهناك �إح�ساء�ت من�سورة عن بع�س 
بلد�ن �ملنطقة تظهر �أن �لعائد �لن�سبي على �لتعليم )�لدخل �ل�سهري/ كلفة �لتعليم( 
ينخف�س مع �رتفاع �سنو�ت �لتح�سيل للعاملني يف �لد�خل، فيما تنعك�س �الآية بالن�سبة 
مثاًل؛  م�سر  يف  �لتعليم.  على  �أنفقوه  ملا  ن�سبة  مد�خيلهم  ترتفع  �لذين  للمهاجرين 
�إىل  بالن�سبة  �أما  للجامعيني،  �البتد�ئي و%2  ملا دون  للمقيمني %5  �لتعليم  بلغ عائد 
�ملهاجرين فكان �لعائد �سالبًا للمرحلتني �البتد�ئية و�ملتو�سطة و5% للجامعيني. ويف 
تقدم  مع  ترتفع  �لبطالة  ن�سب  �أن  لالأ�سر  �ملعي�سية  �الأو�ساع  در��سة  �أظهرت  لبنان 
�لثانوية،  �ملرحلة  ملا دون  و�أقل من %9  �الأميني  لفئة  �لعلمي، فهي %4.2  �لتح�سيل 

و9.7% و11.1% حلملة �ل�سهاد�ت �لثانوية و�جلامعية على �لتو�يل)6(.
وعلى �لعموم مل يكن الرتفاع �ال�ستثمار يف �لتعليم يف دول �ملنطقة �أثر و��سح على �لنمو 
و�لعد�لة وكذلك على ن�سب �لفقر �لتي تر�جعت بف�سل �ل�سيا�سات �الجتماعية ولي�س 
ب�سبب زيادة �الإنفاق على �لتعليم �لعام و�جلامعي. و�إذ� ��ستندنا مثاًل �إىل موؤ�سر نو�جت 
�لتعليم )وهو موؤ�سر مركب من �أربعة حمدد�ت: �إمكانية �لنفاذ �إىل �لتعليم، �مل�ساو�ة 
 2010 �لب�سرية  �لتنمية  تقرير  �الإمنائي،  �ملتحدة  �الأمم  برنامج  ير�جع:  �لنقطة  هذه  يف  للتو�سع   -5
نيويورك. و�لذي �عتمد منهجية جديدة يتم فيها ت�سحيح قيم دليل �لتنمية �لب�سرية و�الأدلة �لفرعية 

.GINI الأخرى مبعامل عد�لة �لتوزيع�
6- �جلمهورية �للبنانية-�إد�رة �الإح�ساء �ملركزي و�آخرون، �الأو�ساع �ملعي�سية لالأ�سر يف لبنان 2007.

الأول ــــــوي  ــــــرتب ال املــــــوؤمتــــــر 
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يف �لفر�س، �لنوعية، و�لكفاءة( يتبني �أن �لدول �الأكرث �إنفاقًا على �لتعليم ال تت�سدر 
مثاًل  فلبنان  بامل�سح،  �مل�سمولة  �الأربع ع�سرة  �لعربية  للدول  �لتعليمية  �لنو�جت  قائمة 
م�سنف يف عد�د �لدول متو�سطة �الأد�ء، مقارنة باالأردن �ملدرج بني �لدول ذ�ت �الأد�ء 
�ملرتفع، على �لرغم من �أن �الإنفاق على �لتعليم �جلامعي للفرد، يبلغ يف لبنان ثالثة 
�أمثال معدله يف �الأردن، وينطبق �الأمر نف�سه على �لدول �الأخرى �لتي توزعت بني �أد�ء 
مرتفع للكويت، و�أد�ء متو�سط لكل من تون�س و�إير�ن وم�سر و�ل�سفة �لغربية وقطاع 
غزة �ملحتلني و�جلز�ئر، و�أد�ء متدن للمغرب وجيبوتي و�لعر�ق)7(، وهذ� �لتوزيع ال 

ين�سجم كما هو و��سح مع ح�سة �لتعليم من جمموع �إنفاق كل دولة من هذه �لدول.
وهناك �سببان على �الأقل يقفان ور�ء �سعف �الرتباط بني �لنمو �القت�سادي من جهة 

وحت�سن معدالت �لتعليم وخ�سو�سًا �لتعليم �لعايل من جهة �أخرى:
�ل�سبب �الأول: هو عدم �الت�ساق بني �جلودة و�لتكاليف. ففي �لبلد�ن �ل�سغرية هناك 
عقبات حتول دون �لو�سول �إىل نطاق �لفعالية �الأق�سى يف �لقطاع �جلامعي، في�سعب 
�ملخرجات  ونوعية  �الأ�سعار  بني  �ملو�ءمة  ت�سمن  �لتي  �ملناف�سة  درجة  تاأمني  بالتايل 
�سلعة عامة،  �أنها  �لتعليم على  نو�جت  �إىل  تنظر  �لتي  �لفر�سية  يعزز  �لتعليمية. وهذ� 
الأن هذ� �لقطاع ي�ستفيد �أكرث من �سو�ه من �النعكا�سات �الإيجابية لال�ستثمار�ت �لتي 
عو�ئدها  والأن  و�لتطوير،  و�لبحث  و�ملعلومات  �ملعرفة  لقطاعات  �لدولة  تخ�س�سها 
�الجتماعية مرتفعة جدً� وال ميكن تركها الآليات �ل�سوق. وبناء عليه فاإن متويل �لتعليم 
�لعايل يجب �أن ينظم على نحو يعتمد فيه �أ�سا�سًا على �لقطاع �لعام كما هو �حلال يف 
فرن�سا و �أملانيا..، �أو على �لتمويل �ملختلط بني �لقطاع �لعام و�لوقفيات وقطاع �الأ�سر، 
مثل �أمريكا وبريطانيا)8(. و حتى عندما ي�سارك �لقطاع �خلا�س فيجب �أن يتم ذلك يف 
7- Un Parcours  non encore achevee, Op.Cit, p:15 

8- ملزيد من �لتو�سع ب�ساأن �أمناط متويل �لتعليم �جلامعي يف عينة من �لدول �لعربية و�الأجنبية، ير�جع: د. 
طارق �لروؤوف حممد عامر، مقرتح لتمويل �لتعليم �جلامعي بالدول �لعربية يف �سوء �الجتاهات �ملعا�سرة، 
�جلز�ئر: �مللتقى �لدويل حول »�سيا�سات �لتمويل و�أثرها على �القت�ساديات و�ملوؤ�س�سات«، جامعة حممد خي�سر 

ب�سكرة-كلية �لعلوم �القت�سادية و�لت�سيري وخمرب �لعلوم �القت�سادية و�لت�سيري، 21 و22 نوفمرب2006.
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ظل ت�سريعات تن�س على �أن �لتعليم �جلامعي هو قطاع غري ربحي.
فاإن  �ملعريف،  ��ستثمار يف �القت�ساد  �أنه  �لتعليم على  �إىل  �إذ� نظرنا  �لثاين:  �ل�سبب 
�لفعالية �القت�سادية للتعليم �جلامعي تظل �سئيلة ما مل تعتمد �لدولة مقاربة ت�سمل 
�لنظام  )فعالية  �ملعرفة  �قت�ساد  موؤ�سر  منها  يتكون  �لتي  �الأخرى  �لثالثة  �لعنا�سر 
ذلك  على  �أكدت  كما  و�الإبد�ع(،  �البتكار  و�ملعلومات،  �الت�ساالت  �القت�سادي، 
�الأبحاث �ملخت�سة �لتي جتد �سعوبة يف عزل �أثر �لتعليم، عن �آثار �لعو�مل �الأخرى، 
مما يعني �أن �نعكا�ساته �حل�سنة على �لنمو و�لتنمية لن تظهر ما مل يح�سل تقدم 

مماثل على �ل�سعد �ملذكورة �الأخرى.
�إن �سعف �لعالقة بني �ال�ستثمار يف �لتعليم �جلامعي وبني تكاليفه ونو�جته، وكذلك 
�القت�سادية،  و�لتنمية  �لنمو  وبني  �ملجال  هذ�  يف  �لوطني  �الإنفاق  م�ستوى  بني 
متعلق  �إنه  فح�سب،  �لتعليمية  �الأنظمة  خ�سائ�س  عن  �ملنطقة  هذه  يف  ناجمًا  لي�س 
بها،  �ملتقيد  �لعامة  و�ل�سيا�سات  خاللها  من  �القت�ساد  يعمل  �لتي  باالأ�ساليب  �أي�سًا 
وتكاليف  �أ�سعار  يدفع  �خلارج  من  �الآتية  �الأمو�ل  على  �لقائم  �لريعي  فالنموذج 
�خلدمات �الجتماعية �ىل �الرتفاع، ومن بينها �لتعليم و�ل�سحة، فتت�سخم تكاليفها 
مبعدالت تفوق منو �الإنتاجية، �أما �ل�سيا�سات �لعامة فهي تتجه يف كثري من �لبلد�ن 
�إىل �لرتكيز على �الإنفاق �ال�ستهالكي �أو على �لعمليات �جلارية و�لتقليدية )رو�تب 
و�أجور، �سيانة، مبان...(. وتخ�س�س ن�سبًا �سئيلة جدً� للعمليات �لتي تكفل �لنوعية 

و�جلودة و�لتمايز، مثل �لبحث و�لتطوير و�لتدريب، �ملناهج،.. 
التعليم العايل يف لبنان: كلفة مرتفعة ومتباينة

تتفاوت كلفة �لتعليم �جلامعي يف لبنان على نحو كبري بني �لقطاع �خلا�س وي�سم 40 
موؤ�س�سة ومعهد تعليم عال، و�لقطاع �لعام �ملقت�سر تقريبًا على �جلامعة �للبنانية، 
�لكلفة  فرت�وحت  نف�سها،  �خلا�سة  �جلامعات  بني  �أي�سًا  ملمو�س  تباين  وهناك 
�الجتماعية )وتعادل �إنفاق �حلكومة و�الأ�سر( عام 2008 بني حو�يل 1400$ للطالب 
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�لو�حد/ يف �جلامعة �للبنانية و6145$/ للطالب يف �جلامعات �خلا�سة)9(. وي�سل 
دوالرً�   9820 �إىل  �لو�حد  �جلامعي  �لطالب  على  و�خلا�س  �لعام  �الإنفاق  متو�سط 
وغريها،  و�لكتب  و�لنقل  �ل�سكن  لي�سمل  �لكلفة  مفهوم  و�سعنا  �إذ�  تقريبًا  �أمريكيًا 
�لعام  للتعليم �جلامعي  �لدر��سي 1994 - 1995 )$1000  للعام  بـ $2000  مقارنة 
مقابل 3650$ للتعليم �خلا�س( �أي �أن �لكلفة �لن�سبية ت�ساعفت ما بني �أربع وخم�س 

مر�ت على �الأقل فيما �رتفع �إجمايل �لناجت �ملحلي للفرد مرتني ون�سف فقط.
�سابقًا بني �سعفي  �ملوؤ�س�سات �خلا�سة  �لعايل يف  �لتعليم  كلفة  تر�وحت  وبينما       
�لكلفة يف �جلامعة �للبنانية وخم�سة �أ�سعافها، على �ختالف �الأق�ساط، �رتفع �لفارق 
�جلامعات  يف  �الأق�ساط  م�ستوى  بح�سب  �سعفًا  ع�سر  و�ثني  �ل�سعفني  بني  ما  �إىل 
�أخذنا بعني  �إذ�  �لعام و�خلا�س �ستنخف�س  �لتعليم  �لفجوة بني كلفة  �خلا�سة. لكن 
ال  ممن  �للبنانية  باجلامعة  �الأوىل  �ل�سنو�ت  يف  �لكبري  �لطالبي  �لرتكز  �العتبار 

يتابعون در��ستهم بعدها. 
     هناك تباين ملحوظ �أي�سًا يف كلفة �لتعليم بني �ملوؤ�س�سات �جلامعية �خلا�سة نف�سها، 
وبح�سب در��سة �أعدتها جلنة �لتنمية �لب�سرية يف �ملجل�س �القت�سادي �الجتماعي)10(، 
تنق�سم موؤ�س�سات �لتعليم �خلا�س �إىل ثالث فئات: فئة �الأق�ساط �لعالية �أكرث من 15 
مليون ل.ل. �سنويًا )ع�سرة �آالف دوالر �أمريكي(، وفئة �الأق�ساط �ملتدنية �أقل من 6 
ماليني ل.ل )�أقل من 4 �آالف دوالر(، و�ملوؤ�س�سات متو�سطة �الأق�ساط �أي ما بني �أربعة 
�مل�ستبانني  �لطالب  �أن 45% من  �أي�سًا  �لدر��سة  �أظهرت  �آالف دوالر.  وع�سرة  �آالف 
يتحملون ر�سومًا �سنوية تفوق ثمانية ماليني ل.ل. كما ك�سفت عن هناك عالقة وثيقة 
بني قيمة �لر�سوم �جلامعية ونوع �لدر��سة، �إذ لدى �ملي�سورين فر�سة �أكرب للو�سول 

9- موؤ�س�سة �لفكر �لعربي، �لتقرير �لعربي �لثاين للتنمية �لثقافية 2009، بريوت 2010، �س: 197-184.
10- ملزيد من �الإي�ساح ر�جع: روجيه ن�سنا�س و�آخرون، نهو�س لبنان- نحو روؤية �قت�سادية و�جتماعية 

و�آخرون، بريوت: د�ر �لنهار للن�سر، �لطبعة �الأوىل، كانون ثان 2007. �س 367- 388.
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�إىل �الخت�سا�سات �حليوية ذ�ت �ملردود �مل�ستقبلي �ملرتفع نظرً� الأق�ساطها �لباهظة.
وعلى �سبيل �ملثال كان �الإنفاق على �لطالب يف بع�س �جلامعات �للبنانية �خلا�سة على 
�ل�سكل �لتايل )عام 2008(: 17000$ يف �جلامعة �الأمريكية يف بريوت، $10100 
�عتماد مو�زنات هذه  لكن  �لعربية،  �لبلمند، و2378$ يف جامعة بريوت  يف جامعة 
�جلامعات على �لر�سوم �لتي ي�سددها �لطالب تر�وح بني 64% يف �جلامعة �الأمريكية، 
81% يف �لبلمند، و 86% يف �لعربية، فيكون متو�سط �الأق�ساط يف �جلامعات �لثالث 

على �لتو�يل $11032، $8186، $2051.
�لالفت هنا، هو �أن �جلامعات �خلا�سة ذ�ت �الأق�ساط �ملرتفعة، �ساأنها �ساأن �جلامعات 
متو�سطة ومنخف�سة �الأق�ساط، تخ�س�س ن�سبًا متدنية من مو�زناتها للبحوث �لتطوير 
)R&D( لكنها توؤمن مو�زنات �أكرب للهيئة �لتعليمية، فينخف�س لديها عدد �لطالب 
لالأ�ستاذ �لو�حد فيما يرتفع هذ� �لعدد مع �نخفا�س معدل �لنفقات للطالب �لو�حد 

�أو مع تدين معدل �الأق�ساط. 
�الأو�ساع  مع  يتنا�سب  وال  لبنان  يف  مرتفع  �لعايل  �لتعليم  عبء  فاإن  �لعموم  وعلى 
�ملعي�سية للغالبية �لعظمى من �الأ�سر، فلو �فرت�سنا �أن متو�سط دخل �الأ�سرة �ل�سهري 
�جلامعات  يف  �ل�سنوية  �الأق�ساط  متو�سط  �أن  باحل�سبان  و�أخذنا   ،)11)$900 ي�ساوي 
�خلا�سة ال يقل عن 5000$، فاإن كلفة �لتعليم �خلا�س للطالب �لو�حد ت�ساوي  نظريًا 
�لتعليم ما  �إنفاق �الأ�سر على  �أن متو�سط  46،3% من متو�سط �لدخل �ال�سري. ومبا 
بعد �لثانوي هو 2،4% من جمموع �الإنفاق ويرت�وح بني 4،4% ل�سريحة �ملد�خيل �لعليا، 
�لعايل  �لتعليم  �أن  كيف  بو�سوح  ف�سرنى   ،2004 عام  �لدنيا  لل�سريحة  فقط  و%0،6 
�خلا�س ي�ستهدف جزءً� من �لفئة �لدخلية �الأعلى �لتي ت�سم 7،2% فقط من جمموع 

�لفرد كما ورد يف در��سة  �إنفاق  �ملتو�سط على نحو تقريبي باالعتماد على: متو�سط  11- �حت�سب هذ� 
�ملد�خيل  وتوزيع  �لنمو  �لفقر  ودر��سة  �ملركزي(،  �الإح�ساء  )�إد�رة   2005  -2004 �الأ�سر  ميز�نية 

)UNDP، 2008(، وذلك بعد ��ستبعاد �ثر �لتحويالت و�الدخار.
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�الأ�سر، هذ� من دون �أن نلحظ �لتحويالت و�الإعانات و�الإنفاق �ملكمل �لبالغ �أكرث من 
1% من �لناجت.

اجتاهات التمويل وم�ستوياته 
هناك ثالثة �جتاهات ب�ساأن متويل �لتعليم �لعايل، �الأول ينظر �إىل �لتعليم على �أنه 
�إلغاء �ملجانية، و�جتاه ثان يرى  �إىل  ثّم  ن�ساط ��ستثماري يتوخي �لربح، ويدعو من 
�الجتاه  يدعم  فيما  �أن متولها،  للدولة  ينبغي   ،Public good عامة  �سلعة  �لتعليم 

�لثالث �لتمويل �ملختلط.
ومع �أن لبنان �عتمد �خليار �لثالث، �إال �أنه عانى يف �لعقد �الأخري من �لظاهرة �لتي 
م�ساريع  بو�سفها  �خلا�سة  �جلامعات  �نت�سار  وهي  �ل�سغرى  �خلليج  دول  عرفتها 
�لتجارب  ذ�ت  �لدول  حال  هو  كما  �جتماعية  �أهد�ف  ذ�ت  موؤ�س�سات  ال  جتارية 
و�إخفاقه يف  �لعايل  �لتعليم  تقهقر جودة  �أ�سباب  �أهم  �لعريقة. وهذ� من  �جلامعية 

تلبية متطلبات �ل�سوق و�لتنمية يف �آن معًا. 
وقد عرف لبنان منوً� مطردً� يف �الإنفاق على �لتعليم بجميع مر�حله، فارتفعت كلفة 
بني  وما  حاليًا،   %13 من  �أكرث  �إىل   1973 عام   %8،6 من  �لتعليمي  �لنظام  ت�سغيل 
عامي 1994 و2010 حقق �الإنفاق على �لتعليم �لعايل منوً� �سنويًا يعادل 17% تقريبًا 
نف�سها، كما  �ملدة  �الإجمايل يف  �لناجت  ��سميًا يف  يف مقابل ما ال يزيد عن 8% منوً� 
خ�س�س  تقريبًا  مر�ت  ع�سر  �لعايل  �لتعليم  على  �حلكومي  �الإنفاق  حجم  ت�ساعف 

جزء �سغري منه فقط لالإنفاق �ال�ستثماري.
تر�فقت �لزيادة يف �الإنفاق، مع �رتفاع ملحوظ يف كلفة �لتعليم قيا�سًا �إىل �ملعدل �لعام، 
فبني 2007 و 2011 �سجل موؤ�سر �أ�سعار �ال�ستهالك زيادة مقد�رها 14،1%، فيما �رتفعت 
�لزيادة يف كلفة كل من  �لتعليم يف �ملدة نف�سها بن�سبة 21،7%، وللمقارنة بلغت  كلفة 
�خلدمات �ل�سحية، و�الألب�سة، و�لتجهيز�ت �ملنزلية 4% و 12،8 و 8،6% على �لتو�يل، ما 
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يدل على �أن منو �لطلب مل يكن متنا�سبًا �لبتة مع منو �لعر�س يف هذ� �لقطاع.
ويحتل لبنان �ل�سد�رة تقريبًا يف ن�سب �الإنفاق �خلا�س على �لتعليم �إىل �لناجت �الإجمايل 
و�لبالغ 9،1 % مقارنة بـ 1،2% لليابان، و2،8% لكوريا، 0،4% فرن�سا12، يف حني مل يتجاوز 
�إنفاقه على �لتعليم 3،6% من �لناجت �الإجمايل، يف مقابل 7،3% يف تون�س، و5،9% يف 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية و 5،9% لفرن�سا)13( �أي �أن �ل�سد�رة �لتي يتمتع لبنان تعود 
�إىل �الإنفاق �خلا�س ولي�س �الإنفاق �لعام، بينما ي�ستفيد �لقطاع �خلا�س �أي�سًا من �ملنح 
و�لتقدميات �حلكومية �لتي ال تقل عن 3% من جمموع مو�زنات موؤ�س�سات ومعاهد �لتعليم 

�لعايل يف لبنان.
و�ل�سوؤ�ل �لذي يطرح نف�سه هو �لتايل: ما مدى �لتو�زن بني زيادة كلفة �لتعليم �لعايل ومنو 
�الإنفاق �لعام و�خلا�س عليه من جهة، وبني �لعو�ئد �الجتماعية و�القت�سادية �ملحققة 
نتيجة هذ� �الإنفاق من جهة ثانية، وهل �أّن كثافة �الإنفاق على �لتعليم �نعك�س مبا فيه 

�لكفاية على �ملوؤ�سر�ت �لتنموية و�القت�سادية. هذ� ما �سنعاجله يف �لفقرة �لتالية.

12-  Charbel Nahas, Financing And Political Economy of  Higher Education, Op.Cit, 
p.23

13- عبد �حل�سن �حل�سيني، �لتنمية �لب�سرية وبناء جمتمع �ملعرفة، �لد�ر �لعربية للعلوم نا�سرون، 2008.
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مداخالت ومناق�سات اجلل�سة الثانية

مداخلة د. بيار جدعون
�أن �حلديث       منذ �ل�سباح، نتحدث عن �ال�ستثمار يف �لتعليم �لعايل و�أعتقد 
بتعاون بني �جلامعات  �أطالب  �لعايل.  �لتعلم  �ال�ستثمار يف  �أن يرتكز على  يجب 
�إذ� كنت �ساأتعلم طو�ل  و�سوق �لعمل من خالل �الإطار �لوطني للموؤهالت، الأين 
حياتي، يجب �أن �أركز على متطلبات �سوق �لعمل. عندها �لكلفة ال تعود �أ�سا�سية 
�لتي  �لنو�جت  وينتظر  ي�ستثمر  �لقيمة  و�ل�سركات  �ملوؤ�س�سات  نر�ه يف  �الإن�سان  الأن 
“دم قلوبهم”  تزيد بالطبع على �ال�ستثمار. لذلك ال ن�ستغرب كيف ينفق �الأهل 
من �أجل تعليم �أوالدهم، وبالتاأكيد يجب �أن ت�سع �لدولة �إ�سرت�تيجية وتنظيم ليتم 
�أن  �أردنا  �إذ�  �أنه  �أرى  �أنا  �لدولة.  �إثر ذلك ر�سد مدى �لتقدم �لذي حترزه  على 
�إطار  �لعايل من خالل  �لتعليم  �أن نفكر باال�ستثمار يف  نتعلم طيلة حياتنا يجب 
عاتق  على  ملقاة  مهمة  هناك  �لعمل.  ب�سوق  �جلامعات  يربط  للموؤهالت  وطني 
�ملختلفة  �ملوؤ�س�سات  بني  للحو�ر  نطاقًا  ت�سع  �أن  �لدولة  على  ولكن  �جلامعات، 
�ملرتبطة بالنو�جت �لتعليمية و�الحتياجات �ملهارية، فمثاًل �لتعلم يف م�سرف لبنان 
�أو يف �ملدر�سة �حلربية غري معرتف بهم من قبل دو�ئر �لتعليم �لعايل �لر�سمية. 
 ”TS“ �سهادة  يحمل  �أن من  �لعايل وجدنا  و�لتعليم  �لرتبية  لوز�رة  و�إذ� دخلنا 
�ملهنية ال يحق له دخول �جلامعة �إال كطالب يف �ل�سنة �الأوىل كما “BT”  �ملهنية.

    �أنا �أرى �أنه يجب �أن نعمل �سويًا كرتبويني مع �ل�سيا�سيني ومع �ملهتمني �لعاملني 
يف �حلقل �لعام على حتديد �إطار من �ملوؤهالت و�ملعايري �حلاكمة و�لتي �ستتعاون 

�جلامعات – بطبيعة �حلال – على �إنفاذها مع مر�عاة متطلبات �سوق �لعمل.
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مداخلة
    هل يوجد يف لبنان ��سرت�تيجية تنموية �ساملة؟ و�إذ� كانت موجودة هل و�قع 
�لتعليم ي�ساهم يف بناء لبنان كدولة �أو للمنطقة كوننا �أ�سبحنا م�سّدري خرب�ء، 

ويف نف�س �لوقت ن�ستورد خرب�ء �أجانب يف خمتلف �لوز�ر�ت �إن مل تكن جميعها.
فهل �لدولة م�سوؤولة عن �لتعليم �لعايل �سمن ��سرت�تيجية �لتنمية �ل�ساملة؟

مداخلة: اأ. جيني دكا�س 
     عمري �أربعون عامًا، ق�سيت �أغلبها و�أنا �أدر�س يف �جلامعات. �مل�سكلة �لكربى 
�أنه لي�س لدينا جامعات بكل معنى �لكلمة، الأنه يف �أوروبا و�لدول �ملتقدمة جتد �أن 
�لعن�سر �الأهم يف �جلامعات هو �لربوفي�سور �الأ�ستاذ �لذي يجب �أن ين�سر �أبحاثًا 
وكُتبًا يف جمالت علمية، و�إذ� مل يكن كذلك ال ميكن �أن يكون �أ�ستاذً� يف جامعة. 
�إنتاج جيل  الأمكن  توفرو�  لو  �لذين  �لباحثني  �الأ�ساتذة  قلة  �مل�سكلة يف جامعاتنا 
باحث يف لبنان. و�إن �أُن�ساأ هذ� �جليل ي�سبح لدينا �أكرب موؤ�س�سات بحثية ودر��سية 
�ل�سرق  بني  علمية  و�سل  �سلة  وتوؤمن  �أفريقيا  و�سرق  �الأو�سط  �ل�سرق  يف  تدر�س 
�لبلد  وي�سبح  �ألف خريج  لـ150  تاأمني وظائف  باإمكاننا  توفر هذ�  ولو  و�لغرب. 

مركز �أبحاث منتج.

مداخلة: اأ. فرا�س طبو�س
ع�شو موؤ�ش�س للمنتدى القت�شادي ال�شبابي اللبناين

    �أود �أن �أطرح فكرة ��ستمعت �إليها يف �إحدى جل�سات �ملنتدى �الإقت�سادي �لعربي، 
طرح وزير �ملال �لقطري فكرة �أن ماليزيا و�سنغافورة ت�سبه لبنان بعدد �ل�سكان 
�لثانويات  ملتخرجي  باملئة   40 ن�سبة  حددو�  وهم  و�جلغر�يف  �الجتماعي  و�لتنوع 
�لبلد  �إحتياجات  در��سة  �إطار  مهني يف  تعليم  باملئة  و60  �لعلمي  �لتعليم  الإكمال 
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�لعمل  فر�س  يوفر  �أن  �ساأنه  من  �لتو�زن  هذ�  �أن  �سمان  مع  وتلبيتها  �لتنموية 
وينه�س بالبلد يف �آن. ال �أدري ما �إذ� كان معايل �لوزير نحا�س يوؤيد هذ� �لتوجه..

مداخلة د. علي املو�شوي
    �إن �ل�سمة �الأ�سا�سية لنظام �لتعليم يف لبنان هي عدم تكافوؤ �لفر�س وبالتايل 
هناك �إعادة �نتاج للتفاوتات �الإجتماعية. هذ� هو �لهدف �الأ�سا�س و�أن جند عام 
باملئة من عدد طالب  يقارب 47  �للبنانية 72300 طالب ما  2010 يف �جلامعة 
هي  كليات  �أربع  يف  متمركزين  �للبنانية  �جلامعة  طالب  من  باملئة  و70  لبنان، 
�الآد�ب و�حلقوق و�لعلوم �الإجتماعية وكلية �لعلوم �لتي يتكد�س فيها �لطالب يف 

�ل�سنة �الأوىل وحتدث ت�سفية. �إذن، ماذ� نخّرج وماذ� نفعل؟.
�لكليات  بني  ما  �للبنانية  كليات �جلامعة  بني  �لتعليم   كلفة      هناك متايز يف 
�لتطبيقية و�لكليات �لنظرية. ففي در��سة حديثة تبنّي �أن كلفة بع�س �لكليات بلغت 
�لكليات  �ألف لرية بينما كلية �لطب بلغت كلفتها 6000 دوالر وهي تناف�س   300
�لتطبيقية يف �جلامعات �خلا�سة بحيث ت�سطاد �جلامعات �خلا�سة �لر��سبني يف 
�متحانات دخول �جلامعة �للبنانية، لذلك �نخف�س عدد طالب �جلامعة �للبنانية 
قلياًل ولي�س ب�سبب تر�جع �مل�ستوى والأن من يود �أن ي�سبح طبيبًا ويبحث عن موقع 
�إجتماعي ومهار�ت معّينة �سي�سبح طبيبًا “بالقوة” ولو يف جامعة �سعيفة تنتظر 

هوؤالء �لطالب لري�سبو� فت�سمهم �إىل طالبها.
    يف �لنظام �لفرن�سي، �لقطاع �لعام هو �الأ�سا�س يف �لتعليم، بينما �لقطاع �خلا�س 
هو �الأ�سا�س يف �لنظام �الأمريكي حيث يويل �أهمية للتعليم �لعايل ومينح �لطالب قر�سًا 
ملتابعة حت�سيله ثم يرده. وهناك �لنظام �ال�سرت�كي، كل هذ� غائب عندنا وهناك �عتبار 

لقيمة �الن�سان و�لتعليم متاح لكل �سخ�س قادر على �لتعلم �لعايل وميكنه �أن يكمل.
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مداخلة 
�ل�سعف  ونقاط  و�لثغر�ت  للم�ساكل  �إ�سارة  هناك  كان  �ملحا�سرتني،  خالل      
طريقة  على  �الإ�سكاليات  بع�س  وجود  مع  لبنان  يف  �لعايل  �لتعليم  يف  �ملوجودة 
باملئة مقارنة مع  �لعامل وهي 13  �الأعلى يف  �الإنفاق  كلفة  �أن  قلنا  فاإذ�  �ملقاربة، 
لبنان فاإن هناك بع�س �لنقاط �الإيجابية وهي �أن �القبال على �ملتعلم �أو �ملتخرج 
�للبناين يف �لعامل �لعربي قد يكون �الأعلى من هنا نرى �أن �ال�سكالية يف طريقة 

�ملقاربة و�لتحليل حتى ال نقع يف جدل د�ئم.
ما هو �حلل �ال�سرت�تيجي ملو�سوع �الإ�ستثمار يف �لتعليم �لعايل؟ �أعتقد �أننا يجب �أن 
ن�سل �إىل نتيجة حتى ال نبقى نردد �أن هناك م�سكلة يف م�ساألة �ال�ستثمار يف �لتعليم 

�لعايل. �أود �أن �أ�ستمع لنوع من �حللول حتى ال نبقى يف جمال �لتحليل فح�سب.

  رد الوزير �شربل نحا�س
بًا من �مل�سوؤولية، مل �أ�سارك بالعنو�ن بن�سبة كبرية ولكن عندما يدور     لي�س تهرُّ
حتديد  يف  �سعوبة  تعاين  �لتي  �لبلد�ن  يف  ال�سيما  �لتعليم  عن  د�ئمًا  �حلديث 
طروحات �سيا�سية جامعة ُترمى �مل�ساألة على �لتعليم. فالطائفية تعالج بالتعليم 
ويطرح �لبع�س �إ�سالح �لف�ساد بالتعليم، كاأن هوؤالء �الأ�ساتذة �أتو� من مكان �آخر. 
و�أنا ل�ست �سد �لتعليم لكن لن يجّل�س �لتعليم “ذنب �لكلب”. �لتعليم هو جزء من 
خيار�ت �ملجتمع �إن كان على م�ستوى �إد�رته �أو �ملعلمني �أو �لبيئة يف �ملنزل وبالتايل 

�ل�سوؤ�ل ما هو �ملقب�س �لذي ميكن �أن ن�سع �ليد عليه لنحرك �مل�سهد؟..
    وهناك مالحظة ثانية ال ميكن �أن نلجاأ لها للتربير، ففي �لدول �لتي يتبع �لتعليم 
بغالبيته للدولة يتحدث عن بريوقر�طية و�أن �لعامل يف �لقطاع �لعام �ساذج ولو كان 

يف �لقطاع �خلا�س لكان مرنًا ويتفاعل �لطلب مع �لعر�س وجاء من ي�سوق لها.
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�إز�حة هذين �الإعرت��سني �للذ�ن ي�سّيعان �لبحث، وبعدما      بعد �ملو�فقة على 
�ملنهاج  يف  موجودة  و�مل�سكلة  �ملناهج  مبو�سوع  �ملتعلقة  �الإقرت�حات  باأهمية  نقّر 
�لثانوية  المتحانات  �لتقدم  وبات   �لر�سمي  �ملنهاج  يحرتم  �أحد  فال  �خلا�س، 
�لعامة �للبنانية ميثل نوعًا من �لرتف ال�سيما �إذ� كان �لطالب ميلك خيارً� �آخر. 
فال يوجد مانع من تطبيق �أفكار �بتكارية �إن كانت موجودة عند �لقطاع �خلا�س 
�ملانع  فما  �لعمل،  �سوق  �ملدخالت يف  تو�ئم  �ملخرجات  بر�أيهم  كان  �إن  وبالتايل 
من تطبيقها؟ فهي تك�سبهم مااًل و�جلامعات لدينا تتكاثر ب�سرعة تكاثر �لبي�س 
و�ملرونة مطلقة ونظام �لتعليم يف لبنان لي�س �ساذً� عن �نتظام �القت�ساد و�ملجتمع 
وهذ� �لتالوؤم لي�س �سدفة مما يعني وجود ��سرت�تيجية مطبقة وغري معلنة وكل 
طرف يطبق �سيا�سة �لت�سويق كما يريد. و�ال�سرت�تيجية مطبقة لدرجة الفتة من 
�لتجان�س و�لرت�بط ويكفي �إن م�س �سخ�س ما مب�سلحة ما كيف تتكتل �مل�سالح 

وت�سن هجومًا كاالأخطبوط عليه �إذ هناك تر�بط حمكم.
    وميكن الأي �سخ�س �أن يقول �أن هذ� �لنظام ال يعجبه، لكن حتى �الآن �لغالبية 
تقبل بهذ� �لنظام وتتم�سك به. وميكن �أن نطرح على �أنف�سنا �سوؤ�اًل: �إذ� كنا ل�سنا 
مع هذ� �لنظام فهذ� معناه �أن �لنمط �ل�سابط ككل ال يعجبنا ولي�س “باملفرق”. 
�لغالبية  �أن  �أعتقد  لذلك  و�ل�سخ�سية،  �لفردية  �العتبار�ت  يف  تتبدى  و�أهميته 
يعجبها �لنظام الأنها ال ترى بدياًل بل تعي�س قلقًا مبن�سوب مرتفع لدرجة ر�ساها 
بهذ� �لنظام. و�لكل يعرف �أننا ننفق كثريً� على �لتعليم يف حني �أن �ل�سباب يهاجر 

و�لدولة �سعيفة ولدينا ل�سو�س.
�ل�سيا�سات  تغيري  هو  فاالأ�سا�س  �لنظام،  تغيري  عن  �حلديث  يجري  وعندما      
�لعامة �ملالية و�لبنية �الإد�رية للدولة ولي�س �لقطاع �خلا�س �لذي يلعب �سد قو�عد 
�للعبة �لتي ير�ها �أمامه. وقد ال تكون �لقو�عد مكتوبة ولكن �لقو�عد �لفعلية لل�سوق 
لذ�ت  ترجعنا  �أ�سا�سية  مفا�سل  هناك  �لكل.  على  يفهم  و�لكل  �سائدة  و�النتفاع 
�حلديث و�الأ�سئلة عن ما هي �ل�سيا�سة �ملالية و�ل�سر�ئبية و�سيا�سة �لوظيفة �لعامة 
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و�سيا�سة �الأجور وهل �سنبقى ن�ستخدم �لدولة ككل و�جلهاز �لتعليمي فيها كقناة 
للتوزيع و�ملح�سوبية؟ �أفهم هذ� �الأمر مبنطق توزيعي وهذ� نهج وخيار، جزئيًا يف 
�لتعليم وب�سكل �أكرث مو�سعية يف �لتعليم �لعايل. يوجد خيار�ت ��سرت�تيجية ولي�س 
على طريقة �أن�ساف �حللول �إذ لي�س �الأمر عقدة حتتاج ملن يفكها بل هي خيار�ت 
�للبنانية  �إىل �جلامعة  ن�سدد �سو�بط دخول �ال�ساتذة  �أن  جمتمعية. ميكن مثاًل 
ونرفع كفاء�تهم ونحول �جلامعة �إىل جامعة نخبة ح�سرً� وال تعود ت�سم 70 �ألف 
يف  �سي�ساهم  �لذي  �لعام  �ملال  لي�سبح  �الأوىل  �حللقة  رفع  وميكننا  �ألف   50 بل 
تعوي�س �لكلفة �لتي �سيتحملها �الأهل للمتفوقني. ويفرت�س هذ� خلق �سل�سلة تبد�أ 
�ملتفوق  �إمكانيات  عطلت  تكون  عندها  الأنه  هوؤالء،  ملر�قبة  �لتكميلية  �ملرحلة  يف 
وتربط  نخبوي  نظام  تبني  تكون  وعندها  تعي�سة،  مدر�سة  يف  كان  �إن  �لفردي 
نعود  لن  وعندها  للدولة.  �أ�سا�سية  ��ستثمارية  برب�مج  مبا�سرة  هوؤالء �خلريجني 
نتحدث عن �جلامعة �للبنانية �لتي ت�سم 100,000 طالب و�آالف �الأ�ساتذة ومئات 
بقينا  و�إذ�  خيار،  هذ�  و�الأق�سية.  �لقرى  كل  يف  �لفروع  �سنغلق  عندها  �لفروع، 
�ستبقى �جلامعة على  مباريات  فيها  �الأماكن  بع�س  و�أبقينا  على خيارنا �حلايل 
بني  �الختيار  �سهاًل  لي�س  �أنه  و�أعرف  فيها  بجزء من عمري  �ساركت  �أنا  حالها. 
هذين �خليارين الأن هناك مرتتبات وت�سحيات ومو�قف �سيا�سية ينبغي �تخاذها 

و�إجر�ء�ت مماثلة.
�لعليا  �ملعاهد  بني  وفرن�سا  �أملانيا  يف  ف�سل  هناك  كان  قريب،  وقت  حتى      
و�جلامعات فخريجو �ملعاهد �لعليا كانو� ي�سكلون نخبة و�سلك �أ�سا�سي يف �إد�ر�ت 

�لبلد وكانو� يتمتعون بامتياز�ت طو�ل حياتهم.
    وميكن يف �جلامعة �للبنانية �أن نف�سل بني �سلك نخبوي له جتهيز�ته �خلا�سة 
و�أ�ساتذته وباقي �لطالب و�أنا �أحاول �لتمييز بني �حلل و�ال�سرت�تيجية وهي خيار 

�سيا�سي جمتمعي ولي�ست و�سفة طبيب فيها دو�ء لعالج مر�س.
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رد د. عبد احلليم ف�شل اهلل
    لدي مالحظة �أ�سا�سية �أن نوعية م�ساكل �لتعليم �لعايل يف �ل�سنو�ت �الأخرية 
�ختلفت قلياًل �أو رمبا كثريً�، و�الأمر �الأ�سا�سي �أن هناك تر�جعًا يف م�ستوى �جلامعة 
�خلا�سة ولي�س فقط �جلامعات �مل�ستحدثة �لتجارية وهي تناف�س حاليًا �جلامعات 
�لعريقة يف لبنان وتلزمها بنمط حمدد من �الأد�ء يجعل �لقطاع �جلامعي يف لبنان 
غري مناف�س على �مل�ستوى �الإقليمي. وهذ� �الأمر من �ملهم جدً� �لتاأكيد عليه و�أخذه 
جاهزة  بر�مج  هناك  �أن  �أزعم  ال  �أنا  بر�مج.  و�سع  نريد  عندما  �العتبار  بعني 
وحمددة عندي ولكن عندما ن�سع �لرب�مج يجب �أن ال يكون عندنا جزء من تعليم 
عال مرتفع �جلودة و�لكلفة كما لدينا تعليم عال مرتفع �لكلفة باإطر�د ومرت�جع 

�مل�ستوى باإطر�د �إذ� بقينا يف نف�س �جتاه �ملناف�سة.
�لتعليم �جلّيد يف حال �عتربنا      و�لتحدي �الآخر هو عدم عد�لة توزيع فر�س 
هي  �مل�ساو�ة  عدم  و�ليوم  �الأجر.  مرتفعة  جامعات  يف  يتو�فر  �جلّيد  �لتعليم  �أن 
 - �الأرقام  على  مع  حتفظي   - ب�سيطة  قمنا مبقارنة  فاإذ�  م�ساألة خطرية جدً�، 
بني توزيع مو�زنة �الأ�سرة عامي 94 و97 وما بني �لعام 2005، جند �أن �لطبقات 
تنفقه  كانت  مما  بكثري  �أقل   كجزء  دخلها  من  �لتعليم  على  تنفق  باتت  �لدنيا 
�أن  �أو��سط �لت�سعينيات، وهذ� خطري جدً� ما د�مت هي يف �حلالتني ال ت�ستطيع 
ر�أينا �سلة  �إذ�  �أنه  �لعلم  �لتعليم. مع  �لكامل على م�ستوى  �أو حتقق هدفها  توؤدي 
�ال�ستهالك، ولن �أدخل بالتفا�سيل، �سنجد �أن معدل �لت�سخم لدى �لفئات �لدنيا 
هو تقريبًا �سعف معدل �لت�سخم عند �لفئات �لعليا، �أي �أن �لفئات �لدنيا تر�جع 
دخلها بالقيم �حلقيقية �أكرث بكثري من تر�جع مد�خيل �لفئات �لعليا، مع �لعلم 
�أن �لتعليم �خلا�س موجه - �إذ� �أخذنا بعني �العتبار كلفته - لفئة ت�سكل �أقل من 
�أن �سبعة باملئة فقط د�خل �جلامعات  �سبعة باملئة من �للبنانيني. وال يعني هذ� 



76

ـــــة ـــــي ـــــان ـــــث ــــــة ال ــــــ�ــــــس اجلــــــل

�جلامعات  �إىل  �لدخول  ي�ستطيع  من  �ل�سوق،  مبعايري  حتدثنا  �إذ�  لكن  �خلا�سة 
قليلة من جمموع  قلة  �إال  �ملرتفعة جدً� وال متثل  �ملد�خيل  �أ�سحاب  �خلا�سة هم 

�للبنانيني وهذ� خطري الأن �الأمر يزد�د �سوءً� ولي�س هناك �أدو�ت للمعاجلة.
�ل�سيا�سية  �ملنظومة  �سمن  �الآن  حتى  �أمل  لدينا  لي�س  �أنه  �الأخري  و�ملعطى      
طموحاتنا  كانت  مهما  �للبنانية  �جلامعة  �أو�ساع  باإ�سالح  �لقائمة  �القت�سادية 
مرتفعة، وال يعني ذلك �أنه لي�س علينا �أن من�سي بهذ� �الجتاه ونركز عليه، لكن ال 
تعدنا �أو�ساع �ل�سيا�سة و�القت�ساد يف لبنان باإ�سالحات قريبة للجامعة �للبنانية. 
فما هي �الأدو�ت �لتي يجب �أن تكون لدى �حلكومة �أو �لدولة حتى ت�ستطيع �لتاأثري 
على �لتعليم؟. بتقديري، يجب �أن تكون هناك �أد�ة �أ�سا�سية هي �لدعم �ملبا�سر لكن 
�مل�ستهدف و�ملدرو�س الأنه عندما متتلك بيدك �أد�ة ت�ستطيع �أن تديرها وهذه �الأد�ة 
توؤثر يف جمال حتقيق �أهد�ف �لدولة على م�ستوى �لتعليم وتوؤثر �أي�سًا على نوعية 

�لطلب وعلى �لعالقة �لتي تربط هذه �الأ�سر وتربط �لقطاع �خلا�س باجلامعات.
    وال ن�ستطيع مطالبة �جلامعات �خلا�سة باإ�سالح نف�سها ما د�م ال يوجد قطاع 
يزيد  و�لذي  تقدمه،  �لذي  �لتعليمي  منتجها  تغيري  باجتاه  عليها  ي�سغط  خا�س 
�الأمور �سوًء هو ت�سمية �القت�ساد �للبناين باالقت�ساد �لريعي وال �أريد تكر�ر هذ� 
�مل�سطلح مبعنى �أن لدينا جزء يتز�يد من �النتاج تتحقق فعاليته مبعزل عن نوعية 
�النتاج �لتي يقوم بها ومبعزل عن �ملهار�ت و�لكفاء�ت �ملوجودة فيه. لدينا ما بني 
30 و40 باملئة من �ملد�خيل تتكون مبعزل عن �ملهارة ومبعزل عن �ملناف�سة ومبعزل 
عن �آليات �ل�سوق ومبعزل عن �الأهد�ف �الإجتماعية للمجتمع. وبالتايل، لي�س لدينا 

قطاع خا�س عامل ي�سغط باجتاه �إ�سالح وتطوير �لقطاع �جلامعي يف لبنان.
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العايل والتعليم  العلمي  التوجيه 

الف�سل الأول

التوجيه العلمي والتعليم العايل

د.طالل عرتي�شي
اأ�شتاذ يف اجلامعة اللبنانية.

      يدور نقا�س و��سع يف �الأو�ساط �ملختلفة �الأكادميية و�ملهنية و�لبحثية حول دور �لتوجيه 
و�أهميته يف �ختيار �الخت�سا�س �جلامعي. وحول عالقة هذ� �الختيار تارة مبا ين�سجم مع 
قدر�ت �لطالب و��ستعد�د�ته �لذهنية و�لفكرية، وطورً� حول عالقة �الخت�سا�س باحلاجة 
�ملجتمعية �أو �لتنموية �إليه، بحيث يتجنب �لتوجيه هدر �سنة �أو �أكرث من عمر �لطالب �لذي 
يتنقل بني �خت�سا�س و�آخر و�سواًل �إىل ما يعتقد �أنه يريده  ويرغب فيه. �أو �أن يتجنب 
�لتوجيه تكدي�س �ملزيد من �الخت�سا�سات يف بلد قد يعاين على �سبيل �ملثال من تخمة يف 
�خت�سا�س معني ومن ندرة يف �خت�سا�س �آخر. لكن �لتوجيه لوحده ال يكفي ل�سد �لثغر�ت 
�ملحتملة �لتي �أ�سرنا �إليها، نظرً� للحاجة �إىل تدخل فاعلني �آخرين مثل مر�كز �لدر��سات 
و�لعلمية  �القت�سادية  �ملوؤ�س�سات  �أدو�ر  �إىل  �لتنموية  �لتخطيط  ومر�كز  �القت�سادية 
�أو  و�لبحثية، و�إىل م�ساركة �لهيئات �الجتماعية �ملختلفة. كما �أن عو�مل �أخرى عائلية 
�سخ�سية �أو �قت�سادية قد تعرقل عمل �لتوجيه وفاعليته. فقد يختار �أحد �لتالميذ على 
�سبيل �ملثال �خت�سا�سًا ين�سجم مع رغبته ومع قدر�ته �لعلمية و�لذهنية لكن قدر�ت �أهله 
�ملادية قد متنعه من حتقيق هذه �لرغبة. وقد يختار �آخر �خت�سا�سًا معينًا لكن رغبة 
�الأهل قد تكون يف �لتحاقه مبهنة �لو�لد �لذي ميتلك م�سنعًا �و حماًل �أو جتارة تدر على 
�لعائلة ربحًا �أكيدً�. وقد ينزع �لطالب �إىل �الخت�سا�س �الأق�سر زمنيًا  �لذي قد يتيح 
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له حت�سيل �ملال يف �أ�سرع وقت ممكن نظرً� للحاجة �مللحة �إليه الأ�سباب مادية �أ�سرية 
�ساغطة ...

    رغم ذلك كله حتاول موؤ�س�سات �لتوجيه �لتي تعمل يف لبنان على ندرتها �أن تقوم مبا 
تقدر عليه، من خالل �لدور�ت و�لكتيبات ومو�قع �الر�ساد و�لتعريف �اللكرتونية و�سو�ها 
من تقنيات معا�سرة، توجيه  تالميذ �ملرحلة �لثانوية للتعرف على �أنو�ع �الخت�سا�سات 
�جلامعية من جهة والكت�ساف ما ين�سجم مع ميولهم و�جتاهاتهم جتاه هذ� �الخت�سا�س 

�أو ذ�ك. 
   ويف هذ� �الإطار قام �ملركز �ال�سالمي للتوجيه و�لتعليم �لعايل بدر��سة ميد�نية �أولية من 
خالل ��ستمارة وزعت على عدد من �لتالميذ )142 تلميذً�( �لذين �لتحقو� بدور�ت توجيه 
قام بها �ملركز يف مد�ر�سهم. قبل ثالث �سنو�ت. وكان �لهدف من �ال�ستمارة هو معرفة 
مدى فاعلية �لتوجيه يف �لتاأثري على هوؤالء �لتالميذ يف �ختيار تخ�س�سهم �جلامعي، �إىل 
معرفة م�سادر �لتاأثري �الأخرى، �لعائلية، و�ل�سخ�سية، و�القت�سادية، وتاأثري �ال�سدقاء 

وغريهم... فكانت �لنتائج على �ل�سكل �لتايل:
- �عترب �أكرث من ن�سف �مل�ستجوبني �أن تاأثري �ملركز �ال�سالمي للتوجيه عليهم يف 
�ختيار �خت�سا�سهم �جلامعي كان جيدً�) 69( وممتازً� )11( �أي ما جمموعه 80 

�جابة من �أ�سل 142 م�ستجوبًا )ما ن�سبته نحو %56(.
 8 و�سعيفًا  م�ستجوب،   21 معدومًا  �لتاأثري  هذ�  �عتبار  بني  �لباقني  ر�أي  تر�وح   -
م�ستجوبني، وو�سطًا 29 م�ستجوب. �إىل 4 �آخرين مل يدلو� بر�أيهم . وهذ� يرجح 

�أنهم مل ي�ستفيدو� من �لتوجيه. )�أي ما ن�سبته  نحو 44% من �ملجموع �لعام(. 
1- ما ميكن مالحظته من خالل هذه �الجابات هو �أنها منطقية جلهة �لن�سب �لتي ح�سلنا 
عليها. فلم يتحرج ق�سم كبري من �مل�ستجوبني )44%( من �لقول �أنهم مل ي�ستفيدو� كثريً� 
�أو مل ي�ستفيدو� �بدً� من ن�ساط �ملركز يف عملية �لتوجيه. و�ذ� كانت �لن�سبة �لتي جتاوزت 
�خلم�سني يف �ملئة )56%( �أكدت �لتاأثري �جليد للمركز على �ختيار �الخت�سا�س فاإن 
هذ� يعني �إما �أن عو�مل �أخرى قد تدخلت يف �ختيار �الخت�سا�س و�إما �أن �مل�سكلة هي 
يف مدى �لوعي يف �لتعامل مع �لتوجيه و�أهميته و�سرورته، و�إما يف مر�جعة �أ�ساليب 

ـــــة ـــــث ـــــال ـــــث ــــــة ال ــــــس ــــــ� اجلــــــل



81

�لتوجيه من حيث �لتوقيت �أو �لرب�مج �أو غري ذلك. مع �لتاأكيد على �ن ن�سبة �لـ %56 
هي ن�سبة مقبولة جدً� لكن ميكن �لقول ب�سرورة رفع هذه �لن�سبة �إىل �أكرث من ذلك. 

)ر�جع جدول رقم و�حد(  

2- �ملالحظة �لثانية �لتي ال تقل �أهمية عن �ملالحظة �الأوىل هي م�سدر معلومات �لتالميذ 
عن �الخت�سا�س �لذي �ختاروه. فقد تبني �أن ن�سبة مهمة ح�سلت على هذه �ملعلومات 
)�جابة و�حدة( من �ملركز �ال�سالمي للتوجيه وبلغت نحو 25،4% وال فرق يف ذلك 
بني �لذكور و�الإناث. �أما �الأهم �لذي ي�ستحق �لتاأمل فهو �لن�سبة �ملو�زية �لتي بلغت 
نحو 20% من �لذين �ختارو� �خت�سا�سهم بناء لر�أي �الأهل �أو لن�سيحة �الأ�سدقاء. 
�أي �أن �الأبناء ال يز�لو� يف �ختيار �ملهنة ي�ستمعون �إىل ر�أي �الأهل و�إىل ن�سيحتهم مبا 
ي�ساوي تقريبًا �لتوجيه �ملتخ�س�س �لذي يقوم به مركز �لتوجيه. )وال فارق يف ذلك 
بني �لذكور و�الإناث(. وقد تبني �أي�سًا �أن �أحد �أهم م�سادر �ملعلومات عن �الخت�سا�س 
هو �لبحث �ل�سخ�سي )لكال �جلن�سني( من خالل �ملو�قع �اللكرتونية ب�سكل رئي�س 
فبلغت 64 م�ستجوبًا ) نحو 45  باملئة( من �أ�سل 142 م�ستجوبًا. وهذ� يعني �أن هذ� 
�جليل من �ل�سباب بات �أكرث ثقة بنف�سه و�أكرث قدرة على �حل�سول مبا�سرة على ما 
يريد من معلومات من خالل �الإنرتنت. �أما ن�سبة من ح�سلو� على معلوماتهم من 
�ملعر�س �لتوجيهي �ل�سنوي فكانت متدنية جدً� ومل تتجاوز 3% من �مل�ستجوبني. )ر�جع 

جدول رقم 2(
3- يبدو من �ختيار جامعات �لتخ�س�س �أن �لن�سبة �الأكرب هي للجامعة �للبنانية. بلغت 
ن�سبة �لذين �لتحقو� بها 54%. وهي ن�سبة تعادل �إىل حد كبري �لن�سبة �لعامة لطالب 
�جلامعة �للبنانية قيا�سًا �إىل جممل طالب �لتعليم �لعايل يف لبنان )نحو 70 �لفًا من 
�أ�سل 120 �ألف طالب جامعي(. كما �أن ن�سبة �الإناث يف عينة �لبحث هي �الأعلى وهذ� 
طبيعي ومنطقي نظرً� ملجانية �لتعليم يف هذه �جلامعة. �أما �جلامعة �لتي تلت �جلامعة 
�للبنانية فكانت �للبنانية �لدولية LIU، �إذ بلغت ن�سبة �مللتحقني بها 12،68%. يف حني 
ت�ساوت �جلامعة �الإ�سالمية مع �جلامعة �الأمريكية يف ن�سبة �اللتحاق �لتي بلغت نحو 

العايل والتعليم  العلمي  التوجيه 



82

6،43% يف كل من �جلامعتني. وبلغ معدل �اللتحاق يف �جلامعات �الأخرى نحو 2% فقط. 
وهذه �جلامعات هي: �جلامعة �الأمريكية للعلوم و�لتكنولوجيا، و�جلامعة �الأنطونية، 
و�جلامعة �للبنانية �الأمريكية، وجامعة WSU يف �أمريكا، ومعهد �لر�سول �الأعظم 
بريوت  وجامعة  �ال�سالمية،  بريوت  وجامعة  يو�سف،  �لقدي�س  وجامعة  �جلامعي، 

�لعربية، وجامعة دم�سق.
�ختار  قد  منهم   �الأكرب  �لق�سم  �أن  �لطالب  �إجابات  من  تبني  �الخت�سا�س:  �أنو�ع   -4
�الخت�سا�سات �لعلمية و�ملهنية. و�أن �لن�سبة �الأقل �ملقابلة قد �ختارت فروعًا تت�سل 
بالعلوم �الإن�سانية ومن بينها �لفنون �لت�سكيلية و�لزخرفة و�ل�سحافة وحقوق �الإن�سان 
�جلامعة  طالب  جمموع  من  هوؤالء  ن�سبة  وبلغت  �النكليزي...  و�الأدب  و�جلغر�فيا 
�للبنانية على �سبيل �ملثال نحو 13% فقط �أي 10 من �أ�سل 77 طالبًا يف هذه �جلامعة. 
ويبدو �أن �الأمر يعود �إىل �أن �لن�سبة �لقليلة خلريجي �القت�ساد و�الجتماع )20 تلميذً�( 
يف مقابل 122 تلميذً� من خريجي علوم �حلياة و�لعلوم �لعامة. كما يعني �أي�سًا �أن 
ن�سف من كانو� من خريجي �القت�ساد و�الجتماع قد �لتحقو� باخت�سا�سات �أخرى 
�الجتماع  �أن متخرجي  كان ع�سرة فقط يف حني  �ن�سانية  �ختار علوم  الأن عدد من 

و�القت�ساد كانو� ع�سرين تلميذً�. 
    �أما �الخت�سا�سات �الأخرى يف باقي �جلامعات ومعها �جلامعة �للبنانية فتوزعت وفق 

ما يلي:
    �الت�ساالت، �لكيمياء، �إد�رة �الأعمال، �لتغذية، �لتمري�س، �لريا�سيات �لتطبيقية وعلم 
�الأحياء )�لبيولوجيا(، �ملعلوماتية �لتطبيقية، �لهند�سة �مليكانيكية �ل�سناعية و�لهند�سة 
�ملدنية، �لفيزياء �لتطبيقية، �سيديل �لب�سريات، و�لطب �لعام... ما يعني �أن �لتوجهات 
�لعلوم  �أكرث مياًل نحو  للتوجيه كانت  �لذين خ�سعو�  �لطالب  �لعينة من  لهذه  �لر�هنة 
�لطبيعية و�لتطبيقية و�لهند�سية و�سو�ها، و�أكرث بعدً� وب�سكل بارز عن �لعلوم �الن�سانية. 
�أو  �لفل�سفة  �أو  �لتاريخ  �أو  �الإجتماع  علم  مثل  فروع  يف  �خت�سا�س  �أي  ن�سهد  مل  بحيث 
�لعلوم �ل�سيا�سية �أو �حلقوق، �أو �الآد�ب... ولعل تف�سري ذلك يعود �إىل �الإعتقاد باأن �سوق 
�لعمل �أكرث حاجة �إىل �الخت�سا�سات �لعلمية منه �إىل �الخت�سا�سات �الأخرى يف �لعلوم 
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العايل والتعليم  العلمي  التوجيه 

�الإن�سانية. باالإ�سافة �إىل �أن ميول معظم طالب �لعينة هي ميول علمية و��سحة. ويبدو 
ذلك و��سحًا من خالل ن�سبة �الإلتحاق باخت�سا�س �قت�ساد و�جتماع يف �لبكالوريا، �لتي 
بلغت ع�سرين �سخ�سًا فقط من كل �لعينة 142 �أي ما ن�سبته 14% فقط من هذ� �ملجموع. 
يف حني توزع �لباقون )122( على فرعي علوم عامة وعلم �حلياة، �أي ما ن�سبته 86% من 

جمموع هذه �لعينة.

- ومن �ملالحظ �ي�سًا �أن �عد�د �الأناث كانت مرتفعة يف �خت�سا�س علوم �حلياة )67( 
ومتدنية جدً� يف �لعلوم �لعامة )2 فقط( يف حني كانت �أعد�د �لذكور )34( يف �لعلوم 
�لعامة و)19( يف علوم �حلياة. و�إذ� كان �الأمر يعود �إىل ن�سبة �الإناث �ملرتفعة يف 
�لعينة مقارنة مع �لذكور �إال �أن �الأمر يعني �ي�سًا تغريً� يف �لنظرة �لتقليدية �إىل جن�س 
�الخت�سا�س. �أي مل تعد �لعلوم �الن�سانية حكرً� على �لفتيات و�لعلوم �الأخرى �لطبيعة 

من �خت�سا�س �لذكور، لقد تبدل هذ� �لو�قع. )ر�جع جدول رقم 3( 
- تبني �أن ن�سبة عالية جدً� من �لعينة قد ت�سجلت يف �جلامعة مبا�سرة بعد ح�سولها على 
�ل�سهادة �لثانوية. وكان �ملق�سود من هذ� �ل�سوؤ�ل معرفة مدى �سياع �لتلميذ يف �ختيار 
�الخت�سا�س �جلامعي. وقد �أجاب 95% باأنهم �لتحقو� باجلامعة ومل ي�سيعو� �أي �سنة 

در��سية بعد �ملرحلة �لثانوية. )ر�جع جدول رقم 4(
هذ�  على  نادمة  باأنها  فقط   %9،9 ن�سبة  �أجابت  �ل�سابق  �ل�سوؤ�ل  مع  و�ن�سجامًا   -
�الخت�سا�س وقد رغبت يف تغيريه )ر�جع جدول رقم 5(. �أما ملاذ� �أر�د هوؤالء تغيري 
�الخت�سا�س �أو �أنهم ندمو� فالأن: “�الخت�سا�س �سعب، ووجدت �سعوبة يف �لدر�س، 
�الخت�سا�س مهم  �أن هذ�  �أعتقد  وال  ودر�ست علوم �حلياة،  �لفيزياء  �أحب  والأنني 
وال يوجد جماالت للعمل، و�أريد �لهند�سة �لزر�عية ب�سبب �سوق �لعمل، والأنه يوجد 
مناف�سة يف �سوق �لعمل، ومل �أجد م�ستقبلي وال �أحبه، والأنني مل �أن�سجم مع �جلامعة 
�إىل  �ساأ�سافر  والأنني  �لعمل،  �سوق  ب�سبب  �الت�ساالت  �إىل  وتوجهت  �لدكاترة،  ومع 

�خلارج لدر��سة �لطب...
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�إذن، تختلف �أ�سباب �لرغبة يف تغيري �الخت�سا�س �أو �لندم عليه: وترت�وح بني �لتطلع �إىل 
�سوق �لعمل وبني �لرغبة يف �ل�سفر وبني عدم معرفة �ل�سعوبات �حلقيقية لالإخت�سا�س. 
وعلى �لرغم من تعدد هذه �الأ�سباب فاإن هذ� يفر�س على �لتوجيه �ملزيد من �لتو�سع يف 

�سرح كل ما يتعلق باأنو�ع �الخت�سا�س.

5- ما هي ن�سيحة �لطالب �أنف�سهم لزمالئهم حول �أف�سل �ل�سبل الختيار �لتخ�س�س 
�جلامعي؟

     تتنوع �الإجابات  و�لن�سائح. )106 �إجابات من �أ�سل 142( لكن يكاد يجمع �لطالب 
على �سرورة �لبحث جيدً� قبل �ختيار �الخت�سا�س. هذه هي ن�سيحتهم �الأهم �إىل 

�أقر�نهم. وهم يعربون عن ذلك بالقول على �سبيل �ملثال:
         �لتعرف على �الخت�سا�س قبل در��سته - �الطالع �أكرث على جو �جلامعات - �ل�سوؤ�ل 
�سوؤ�ل  �لدر��سة -  �لبحث يف �الخت�سا�س ومقارنة مو�د  �لدر��سة -  بعمق عن مو�د 
�أهل �الخت�سا�س- �لبحث يف جميع �الخت�سا�سات - �لرغبة وعدم �لتاأثر باالآخرين 
- در��سة خيار�ت متنوعة - �لبحث �ل�سخ�سي - �أن يزور �ملركز �ال�سالمي يخ�سع 
نف�س  من  ي�ساأل طالب  – �أن  �الخت�سا�سات  كافة  �الأ�سئلة عن  يكرث  �أن   - للتوجيه 

�الخت�سا�س - �ملعرفة �أكرث...

6- ي�سيف �آخرون �إىل ما �سبق: �ختيار �الخت�سا�س �لذي يدر �ملال وفقًا ل�سوق �لعمل، 
�أو �الخت�سا�س �لذي يرغب فيه �لطالب، �أو �أن ال يتاأثر باآر�ء �أهله، �أو �أن يختار ح�سب 

عالماته...
تغيري  يف  كثريً�  يفكرو�  مل  �لنتائج  هذه  بح�سب  �جلامعيني  �لطالب  �أن  يعني  ما      
�الخت�سا�س ومل يندمو� كثريً� بح�سب نتائج �ال�ستمارة... لكنهم �أكدو� يف �لوقت نف�سه 
�أنهم كانو� بحاجة �أكرث �إىل �ملعرفة قبل �ختيار �الخت�سا�س �جلامعي. وقد عربو� عن هذه 
�حلاجة مبا ذكرناه من دعوتهم �أقر�نهم �إىل بذل �جلهود على �ل�سعد كافة من �لبحث 
�ل�سخ�سي �إىل زيارة �جلامعات �إىل �سوؤ�ل �الأ�ساتذة و�لطالب عن طبيعة �الخت�سا�س 
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قبل �ختياره. وهذه ر�سالة �إىل �لطالب �أواًل لالإهتمام �جلدي مبا تقوم مر�كز �لتوجيه، 
من خالل �لدور�ت �أو �ملعلومات �لتي تقدمها عن �جلامعات وعن �الخت�سا�سات �ملختلفة. 
وهي ر�سالة �ي�سًا �إىل مر�كز �لتوجيه لتو�سيع د�ئرة عملها من �أجل �ملزيد من �لتفا�سيل 

على �مل�ستويات كافة عن �الخت�سا�سات �جلامعية يف لبنان...  

ملحق اجلداول

جدول رقم1:
ما هي درجة تاثري 

�لتوجيه يف �ملركز على 
�ختيارك لالخت�سا�س؟

�قت�ساد 
و�جتماع

علوم 
حياة

علوم 
عامة

�ملجموع 
�لعام

%
�لن�سبة �ملئوية

21762517.605631ال جو�ب
07185.633803�سعيف
31882920.42254و�سط
1435206948.59155جيد

191117.746479ممتاز
208636142100�ملجموع �لعام
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جدول رقم2:
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جمعية املركز ال�سالمي للتوجيه والتعليم العايل
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جدول رقم3:
�جلن�س* �لفرع �لعلمي

�جلن�س
�ملجوعفرع �لبكالوريا

 �لنهائي
�قت�ساد 
و�جتماع

علوم 
حياة

علوم 
عامة

�نثى

1267281�لعدد
 % بالن�سبة 

100.0%2.5%82.7%14.8%للجن�س

 % من 
57.0%1.4%47.2%8.5%�ملجموع

ذكر

8193461�لعدد
 % بالن�سبة 

100.0%55.7%31.1%13.1%للجن�س

 % من 
43.0%23.9%13.4%5.6%�ملجموع

  
�ملجموع

208636142�لعدد
 % بالن�سبة 

100.0%25.4%60.6%14.1%للجن�س

 % من 
100.0%25.4%60.6%14.1%�ملجموع
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جدول رقم4:
�أي �سنة تخرجت من �لثانوية؟ * هل �سجلت يف �جلامعة مبا�سرة بعد تخرجك 

من �لثانوية؟
هل �سجلت يف �جلامعة مبا�سرة �أي �سنة تخرجت من �لثانوية؟

بعد تخرجك من �لثانوية؟
�ملجموع
�لنهائي نعمال 

-2007
2008

011617�لعدد
�لن�سبة �ملئوية بالن�سبة 

ل�سنة �لتخرج من 
�لثانوية)%(

%.0%5.9%94.1%100.0

�لن�سبة �ملوؤية من 
12.0%11.3%7.%0.%�ملجموع �لعام)%(

-2008
2009

425157�لعدد
�لن�سبة �ملئوية بالن�سبة ل�سنة 

100.0%89.5%3.5%7.0%�لتخرج من �لثانوية)%(

�لن�سبة �ملوؤية من 
40.1%35.9%1.4%2.8%�ملجموع �لعام)%(

-2009
2010

006868�لعدد
�لن�سبة �ملئوية بالن�سبة ل�سنة 

100.0%100.0%0.%0.%�لتخرج من �لثانوية)%(
�لن�سبة �ملوؤية من 

47.9%47.9%0.%0.%�ملجموع �لعام)%(

Total

43135142�لعدد
 

�لن�سبة �ملوؤية من 
100.0%95.1%2.1%2.8%�ملجموع �لعام)%(
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جدول رقم5:
هل فكرت يف تغيريه؟ * هل �نت نادم على هذ� �الختيار؟

هل فكرت يف تغيري �خت�سا�سك؟
هل �نت نادم على هذ� 

�الختيار؟
�ملجموع 
�لنهائي نعمال

ال

1154120�لعدد
  �لن�سبة �ملئوية بالن�سبة 

100.0%3.4%%896.5.%لهل فكرت يف تغيريه )%(

�لن�سبة �ملوؤية من �ملجموع 
83.8%2.8%81.3%7.%�لعام)%(

نعم

0121022�لعدد
�لن�سبة �ملئوية بالن�سبة 

100.0%45.5%54.5%0.%لهل فكرت يف تغيريه )%(

�لن�سبة �ملوؤية من �ملجموع 
15.5%7.0%8.5%0.%�لعام)%(

    
�ملجموع 

112714142�لعدد
�لن�سبة �ملئوية بالن�سبة 

100.0%9.9%89.4%7.%لهل فكرت يف تغيريه )%(

�لن�سبة �ملوؤية من �ملجموع 
100.0%9.9%89.4%7.%�لعام)%(
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لبنان يف  ــة  ــس ــا� اخل اجلــامــعــات 

الف�سل الثاين

اجلامعات اخلا�سة يف لبنان - موؤ�سرات الأداء

اأ. ابراهيم مهنا 
اإكتواري ورئي�س موؤ�ش�شة مهنا للدرا�شات

    ال يخفى على �أحد منكم �أهمية " تقييم �جلامعات �خلا�سة يف لبنان " �لذي 
نحن ب�سدد طرحه �ليوم، فهو جمال �سائك وح�ّسا�س ملا يلعبه �لتعليم من دور يف 
�أن  �سّيما  ال  و�مل�ستد�مة،  �ل�ساملة  �لتنمية  الإد�رة  �ملوؤهلة  �لب�سرية  �لكو�در  �إعد�د 
منظومتنا �لرتبوية ُمكّونة من قطاع عام وقطاع خا�س، وقد �سهدت يف �ل�سنو�ت 

�الأخرية تنامياً  ملحوظاً  للخا�س على ح�ساب �لعام.
لت�ساوؤالت قد تكون م�سروعة      يف �لبد�ية قد يفيد تو�سيح بع�س �الأمور تفادياً 
من  هو  و�لرتبية  �لتعليم  بقطاعي  �الإهتمام  �أن  قبيل  من  بّناءة،  غري  ولكنها 
�لتعليم  ميد�ن  يف  �خلا�سة  �ملبادر�ت  كل  تبقى  وبالتايل  �لدولة،  �خت�سا�س 
�إطار  يف  �لنهو�س  هي  �لقطاع  بهذ�  �ملطلوبة  �الإرتقاء  معادلة  �أن  غري  هام�سية. 
عمل م�سرتك بني خمتلف �جلهات، دون �لدخول يف متاهات ومو�قف مل تزدنا 

�سوى تعقيدً� و�إ�ساعًة للوقت.
�إىل  فاوندي�سن"  "مهنا  موؤ�س�سة  دفع  �لذي  �ل�سبب  �لبع�س عن  يت�ساءل  وقد      
خو�س غمار هذ� �لتحّدي وطرح مو�سوع �لتعليم �لعايل �سمن �سل�سلة �لدر��سات 

غري �لربحية �لتي جتربها �سنوياً .



92

    تعمل موؤ�س�سة " مهنا فاوندي�سن "، منذ تاأ�سي�سها يف �لعام 1994 ، على �إمناء 
وتطوير قدر�تها �لعملية حتى غدت من �أهم �ملوؤ�س�سات يف قطاع �لتعليم �مل�ستمر 
للمهنيني و�ملتخ�س�سني ال �سيما يف جمايل �لتقاعد و�لتاأمينات �الجتماعية. وقد 
حققت �ملوؤ�س�سة جناحاً  باهر�ً  يف برنامج �سهادة �لدبلوم �الأكتو�ري �إىل جانب 
�ل�سركة  �أن  �الإ�سارة  مت�سل، جتدر  �سياق  ويف  منحاً  جامعية خمتلفة.  تقدميها 
�لد�عمة �لرئي�سية ملوؤ�س�سة مهنا )�أ.�أ. مهنا و�سركاه للخدمات �الأكتو�رية( لطاملا 
ُعرفت بباعها �لطويل يف جمايل �لت�سنيف و�لتقييم )�سركات �لتاأمني حتديدً�(، 
وقد كان هذ� هدفنا بالفعل عند بدء �مل�سروع �لذي نحن ب�سدد عر�س نتائجه 
�ليوم، ت�سنيف �جلامعات �خلا�سة يف لبنان، ولكن هذ� �لهدف ��سطدم بالعديد 
منها  �لعديد  �سفافية  وعدم  �ملوؤ�س�سات  هذه  �أنظمة  �ختالف  منها  �لعقبات  من 
جلهة عملياتها �ملوؤ�س�ساتية و�لتعليمية، و�الأهم كان غياب �ملعايري �ملرجعية �لتي 
جوهر  على  �لرتكيز  �إىل  وهدفها  �لدر��سة  �سكل  تغري  لذ�  �لقطاع.  هذ�  ت�سبط 

�مل�سكلة وهو قيا�س �أد�ء موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل.
     لقد �سعت �لدر��سة، وعلى مدى عام كامل من �لعمل، �إىل �لقيام مبقاربة دقيقة 
وغري م�سبوقة لو�قع موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل و�آليات عملها. باالإ�سافة �إىل حماولة 
�لتحقق من جودة ما تقدمه �جلامعات يف �إطار مفهوم " �لقيمة مقابل �ملال "، �أي 
ما يح�سل عليه �لطالب من �ملوؤ�س�سة مقابل ما ي�سرفه. وتكمن �أهمية �لدر��سة، 
بابتعاد خال�ساتها ونتائجها عن �النطباعات �لعامة و�لتحليالت �ل�سخ�سية �ملبنية 
على �ملو�قف �مل�سبقة. فهي �نطلقت من موؤ�سر�ت قيا�س الأد�ء �جلامعات تعتمد 
ر�سمية  خمتلفة،  م�سادر  من  جمعها  مت  �لتي  �الأرقام  على  �الأ�سا�سية  بنيتها  يف 
وخا�سة، وجرى �لتاأكد من �سحتها. علمًا �أن مرحلة جمع �لبيانات وحتليلها كانت 
�الأ�سعب و�الأكرث �متد�دً� يف �لزمن. و�ل�سبب مزدوج: �ت�ساع ودقة مروحة �لبيانات 
�لتي طلبناها من جهة وحر�س معظم �ملوؤ�س�سات على عدم �إف�ساء معلومات تتعلق 

ـــــة ـــــث ـــــال ـــــث ــــــة ال ــــــس ــــــ� اجلــــــل
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بعملها من �جلهة �الأخرى.
       ثمة نقطة �أ�سا�سية يجدر �لتوقف عندها، وهي �أن �لتقرير �لذي نتج عن �لدر��سة 
مل يكن ب�سدد حما�سبة �أي من �جلامعات قيد �لدر��سة �أو �أي جهة فيها، مع �لعلم 
�لدولة  دور  تقّم�س  عن  متامًا  بعيدون  ونحن  ذلك.  لفعل  �ل�سلطة  منلك  ال  �أننا 
يف عملها �لرقابي و�حل�سابي. �سحيح �أن ما �ساقه �لتقرير، من عملية تقييمية/
�أن  ي�ستطيع  ودقة،  بجهد  مركبة  �أرقام  على  بناًء  �لعايل  �لتعليم  لقطاع  حتليلية 
يكون معينًا لالأطر�ف �ملعنية بالقطاع يف �تخاذ قر�ر�ت م�ستنرية كما يفتح �أبو�بًا 
لل�سلطة �ملعنية )وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل( ملقاربة ت�سريعية عمالنية جديدة 
ومبا�سر يف خدمة �جلامعات �خلا�سة يف  �أ�سا�سي  ب�سكل  ي�سب  �أنه  �إال  للقطاع، 
�أيدي  بني  �لتقرير  و�سعنا  " �لر�ئجة حاليًا،  " �الإد�نة  ثقافة  وبعيدً� عن  لبنان. 
�سارف على  و�لذي  �لدر��سي �حلايل،  �لعام  ت�ستفيد منه خالل  �جلامعات علها 
نهايته: كي نوؤ�س�س معًا لروؤية م�ستقبلية م�سرتكة مبنية على قاعدة �لثقة. ومن هنا 
لياأخذ  م�ستقبلية،  مرحلة  �إىل  للطالب  �ملخ�س�س  �لدليل  �إ�سد�ر  تاأجيل  �رتاأينا 
�لنقا�س �لذي �أثارته نتائج �لدر��سة مد�ه �ملنا�سب يف قطاع �لتعليم �لعايل. ففي 
جو�نب �لدر��سة ت�ساوؤالت ال حت�سى تفتح �لنقا�س على �أكرث من باب وباب و�الأمور 

تتطلب �ملزيد من �لبحث و�لدر��سة الأجل �لك�سف عن �جلو�نب �ملجهولة فيها.
لقطاع  �سامل  مب�سح  �لقيام  �لدر��سة:  هذه  الإجر�ء  �الأويل  �لد�فع  كان  �إذن،      
�لتعليم �لعايل يف لبنان، وبالتايل ر�سم هيكلية و��سحة ملختلف جو�نبه ت�سهم يف 
ر�سمناه  كما  �لدر��سة  هدف  �أما  �ملجال،  هذ�  يف  و�ملرت�كم  �لفادح  �لنق�س  �سّد 
يف �ملرحلة �الأوىل فتمثل بخلق منوذج موحد لت�سنيف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 
��ستنادً� �إىل موؤ�سر�ت ومناذج م�سادق عليها عامليًا ومن�سجمة مع �ل�سياق �ملحلي 
�للبناين. وبعد �سل�سلة طويلة من �ملر�جعات و�ملطالعات، تبني �أنه هدف قد ال يوؤتي 
ثماره يف �الأمد �لقريب. فالقطاع يرزح حتت وطاأة �لعديد من �مل�ساكل، و�أبرزها 

لبنان يف  ــة  ــس ــا� اخل اجلــامــعــات 
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�لغياب �ملطلق للتعريفات �ملوحدة �لتي تتناول خمتلف جو�نب �لعملية �لتعليمية، 
�الأكادميية و�الإد�رية، مما يوؤكد �إ�ستحالة �ملقارنة بني موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يف 

ظل و�سع مماثل.
    وبناًء على ما �سبق عّدلنا �لهدف، من ت�سنيٍف عام ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 
�إىل در��سة مف�سلة لو�قع قطاع �لتعليم �لعايل يف لبنان وحتديدً� جامعات �لقطاع 
�خلا�س يف �ملرحلة �الأوىل. والأن هذه �الأخرية تعاين من نق�سٍ حاد يف �ملعلومات 
"�ملتوفرة" يعّد  �ملعلومات  والأن جمع  توفرها(  عدم  نقل  )�إذ� مل  حولها  �ملتاحة 
و�لتعريفات،  �ملعايري  باأنظمة خمتلفة يف  والأن �جلامعات حمكومة  �ساقة،  مهمة 
ومئة " الن ّ" �أخرى،  تطلبت معاينة �لو�قع در��سة لكل جامعة من �جلامعات على 

حدة.
    وما يفاقم �لو�سع �سعوبة يتلخ�س ب�سببني �أ�سا�سني: قانون قدمي يعود �إىل �لعام 

1961، وغياب �سيا�سة وطنية عامة ت�سبط قطاع �لتعليم �لعايل.
يف  �الأد�ء  لقيا�س  �الأ�سا�سية  �ملوؤ�سر�ت  على  �ل�سوء  �لتقرير  �سلط  ذلك،  �إىل      
�آليات �لعمل  موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل وتطبيقاتها �ملحتملة يف لبنان. كما تناول 
و�لعمليات �ملتبعة من منظار موؤ�س�ساتي، و�سلط �ل�سوء على �أهمية تعزيز ثقافة 
�لقيا�س و�إ�سد�ر �لتقارير يف �ملوؤ�س�سات، من خالل فهم �ملوؤ�سر�ت �سمن �سياقها 
وكذلك  �لدقيقة  �لفروقات  كما  �الأ�سا�سية  �لفروقات  ت�سبح  بحيث  �خلا�س 

�الفرت��سات، �أكرث و�سوحًا.
�ملخرجات  �الآليات،  �ملدخالت،  قيا�س  �لبحث  تناول  �ملوؤ�س�سات،  �سعيد  على      
و�ملردود من �لعملية �لرتبوية. ويف وقت تعّد �ملدخالت و�الآليات و�ملخرجات �أكرث 
قابلية للقيا�س �إذ ميكن حتديد بع�س �ملوؤ�سر�ت ذ�ت �ل�سلة بالطالب، �ملوظفني 
�خلريجني،  مردود  �لتوظيف،  مو�سوع  جلهة  �ملردود  قيا�س  ي�سعب  و�ملو�رد، 

��ستمار�ت �الكتفاء، باالإ�سافة �إىل مردود �لتعليم و�لتعلم.
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اأهمية التعليم العايل يف اقت�ساد املعرفة
    مل يعد مقبواًل �أن حتافظ موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يف �سياق عملها على �لنهج 
�ملتبع نف�سه يف �إد�رة �لعملية �لرتبوية، يف �لوقت �لذي برزت فيه حاجتها �مللحة �إىل 
�أن ت�سرب عر�س �حلائط ب�سيا�ساتها و�آليات عملها �لتقليدية، ال �سيما تلك �لتي 
مل يتم يف �إطارها ��ستقبال �لطالب باأعد�د كبرية يف ظل غياب �الأطر �ملرجعية 
)�لكمية و�لنوعية(، وموؤ�سر�ت قيا�س �الأد�ء و�جلودة يف هذه �ملوؤ�س�سات. وتنطلق 
�أهمية ما �سبق، من مبد�أ �أن قطاع �لتعليم �لعايل يجب �أن ي�سكل حجر �الأ�سا�س يف 
�الأهد�ف �ال�سرت�تيجية للتنمية �لوطنية؛ مما يق�سي �أن تركز �جلامعات يف لبنان 
خطابها على حتقيق �لنتائج يف ما يتعلق باجلودة و�الإتاحة و�الأبحاث �سمن خطة 

عمل متكاملة و��سحة �لنتائج.

ماذا كان اقرتاحنا؟ وثيقة من اأجل امل�ساءلة العامة
    مل تكن �مل�ساءلة �لعامة، يومًا، هاج�س موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يف لبنان. ويعود 
تاريخيًا،  �للبنانية  �لدولة  ح�سور  �سعف  �إىل  منه  كبري  جزء  يف  �مل�ساءلة  غياب 
و�لذي جعل جماعات خا�سة ت�سطلع مب�سوؤولية تقدمي �خلدمات، يف حني غابت 
�ملرتفعة  �لكلفة  ولكن  و�لرقابة.  و�لت�سريع  �لتنظيم  يف  دورها  لعب  عن  �لدولة 
تفرت�س �مل�ساءلة �أكرث. وقد يت�ساءل �لبع�س يف هذ� �الإطار حول نعدل �لعائد من 
قطاع �لتعليم �لعايل يف لبنان وحول �لقيمة من ��ستثمار �الأمو�ل �خلا�سة و�لعامة. 
يف در��سة �سدرت له يف �ل�سنة �ملا�سية حول �لتميل و�القت�ساد �ل�سيا�سي يف قطاع 
�لتعليم �لعايل يف لبنان، يقدر �سربل نحا�س �إجمايل �الإنفاق �خلا�س على �لقطاع 
ب 3،5 يف �ملئة من �إنفاق �الأ�سر و3 يف �ملئة من �لناجت �ملحلي �الإجمايل مقابل 0،5 
يف �ملئة من �إجمايل �الإنفاق �لعام �ملبا�سر. ويف مقاربة ملو�سوع �لعائد يف قطاع 
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�لتعليم �لعايل، مت �حت�ساب معدل �لعائد �لد�خلي للتعليم �خلا�س وقد بلغ 3،5 
يف �ملئة. وعندما مت �حت�ساب معدل �لعائد �لد�خلي �ال�سايف تاأكد �الإعتقاد باأن 
تكلفة قطاع �لتعليم �لعايل ال ميكن تربيرها على �أ�سا�س تلبية حاجات �سوق �لعمل 
�أو حتى  �الإقليمي  �لعمل  �سوق  هو  �لهدف  كان  تربر يف حال  قد  �أنها  �إال  �ملحلي، 

�لعاملي.

جتميع البيانات وحتليلها والعّينة امل�ستهدفة
�أ�سا�سني من �مل�سادر: م�سادر      جلاأنا خالل عملية جمع �لبيانات �إىل نوعني 

�أولية وم�سادر ثانوية.
امل�سادر الأولية متثلت يف ��ستمارة �لبحث وهي عبارة عن جمموعة من       
�الأ�سئلة تغطي خمتلف جو�نب �لدورة �لتعليمية يف �جلامعات: �لطالب، �الأ�ساتذة، 
�إىل  �إ�سافة  �أجنبية  جامعات  مع  و�لتعاون  �ل�سر�كة  �تفاقيات  �لبحوث،  �ملو�رد، 
�حلوكمة و�أمور �ستى �أخرى ذ�ت �سلة بالعملية �لتعليمية يف �جلامعة. كما �أُرفقت 
�خليار  للجامعة  ويرتك  تتناولها،  �لتي  �ل�ستة  �جلو�نب  يحدد  �ال�ستمارة مبوؤ�سر 
�لن�سبة �ملئوية له  �أهمية كل جانب لديها وذلك بتحديد  “ثقل”/  بت�سجيل مدى 
�ل�ستة  �جلو�نب  على  موزعًا  �ملئة  يف   100 هو  �لنهاية  يف  �ملجموع  يكون  بطريقة 

�ملطروحة.
    �أما امل�سادر الثانوية فكانت مو�قع �جلامعات �الإلكرتونية، ف�سال ً عن جهات 

ر�سمية.
    وقد غطت �لدر��سة 26 موؤ�س�سة حتمل �سفة “ جامعة “ من �أ�سل 28، و�ملوؤ�س�سة 
�لتي حتمل هذه �ل�سفة هي من ت�سم 3 كليات �أو �أكرث )��ستبعدت جامعتان لعدم 
�أيلول  يف  وذلك  فقط(  دينية  – تخ�س�سات  ملقاربتهما  �لالزمة  �ل�سروط  توفر 
2009. مت �الت�سال باجلامعات �لـ26 كلها. ��ستح�سلنا على مو�عيد زيارة لـ 22 
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�ملرحلة  ��ستغرقت هذه  تعاون.  �أي  �الأخرى  �لـ 4  جامعة فيما رف�ست �جلامعات 
�حليز �الأكرب من زمن تنفيذ �مل�سروع، وبعد ��ستنفاذ جميع و�سائل �ملتابعة لهذه 
�لزيار�ت من مكاملات هاتفية، ور�سائل �إلكرتونية تذكريية وزيار�ت ثانية، كانت 
تقريبًا  بالكامل  �ال�ستمارة  ملء  على  و�فقت  جامعات  خم�س  كالتايل:  �لنتيجة 
بريوت  جامعة  �الأمريكية،  �للبنانية  �جلامعة  بريوت،  يف  �الأمريكية  )�جلامعة 

�لعربية، جامعة هايكازيان وجامعة �لبلمند(.
   وفيما يلي جدول بتوزع �لطالب على �ملوؤ�س�سات و�لعينة �مل�ستهدفة بالدر��سة

StudentsInstitutions

174,29739 Higher Education in
lebanon

74,1341Public University
100,16338Private HEls
92,70228Private Universities
92,04826Study Initial Target
35%
60%

20 %
30%

 Collaborating
 Universities
 Number=5              + 3
       others =8

    بناء على ما �سبق، و�إذ� ما �أجرينا مقارنة بني �جلامعة �للبنانية وموؤ�س�سات 
تغريت  قد  �الإجمايل  �اللتحاق  ح�سة  �أن  جليًا  �سيبدو  �خلا�سة،  �لعايل  �لتعليم 
ل�سالح �جلهة �خلا�سة تقريبًا. فقد تقل�ست ح�سة �جلامعة �للبنانية من جممل 
�لطالب من 60% �إىل 43% بني �لعامني �لدر��سيني 01 - 2000 و 09 – 2008. 
�أن �جلامعة �للبنانية عجزت عن تلبية �لطلب �ملتز�يد، يف �لوقت  ومن �لو��سح 
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�لذي كانت مُتنح فيه �لرت�خي�س ملوؤ�س�سات جديدة عملت على ملء �لفر�غ.
     ومن هنا ميكن �لتمييز بني �ملوؤ�س�سات �خلا�سة �ملذكورة كالتايل:

- �ملوؤ�س�سات �لقدمية �ملرخ�س لها مبوجب قر�ر �لعام 1961 عند �إقر�ره بع�سها 
�حلكمة،  جامعة  �لعربية،  بريوت  جامعة  بريوت،  يف  �الأمريكية  كاجلامعة 
�جلامعة �للبنانية �الأمريكية، جامعة �لقدي�س يو�سف وجامعة �لروح �لقد�س 
يف �لك�سليك عمدت �إىل �تخاذ خطو�ت تو�سعية كبرية خالل فرتة �لت�سعينات 
خ�سو�سًا. فيما حافظت كل من جامعتي هايكازيان و�ل�سرق �الأو�سط على 

حجمهما �الأ�سا�سي.
- �سهدت �الأعو�م 1996 و1999 و2000 فورة غري م�سبوقة يف منح �لرت�خي�س 
“معهد  �أو  “معهد”  تر�خي�س  �ملوؤ�س�سات  بع�س  فنالت  جديدة.  ملوؤ�س�سات 

جامعي” فيما ح�سلت قلة منها على تر�خي�س “جامعة”.
جامعي”،  “معهد  تر�خي�س  نالت  قد  كانت  موؤ�س�سات،  ت�سع  قامت  الحقًا   -
بتطوير مناهجها وتعديل تر�خي�سها �إىل“جامعة ”. وقد متت هذه �لعملية 
يف فرتة زمنية ق�سرية ن�سبيًا بلغ معدلها خم�س �سنو�ت من تاريخ �لتاأ�سي�س.

موؤ�سرات الأداء
    ُينظر �ليوم �إىل ما تطلبه �جلامعة من معايري للقبول كموؤ�سر على �أد�ء �جلامعة 
طالبًا  ت�سم  طالبية  جتربة  �ختبار  على  وتاأثريها  �مللتحقة  �الأفو�ج  جودة  جلهة 
من ذوي �مل�ستويات �ملتقدمة. وقد ر�سدت �لدر��سة يف مر�حل عملها وجود حلقة 
�سوق  وبني  وبينه  جهة،  من  �لثانوي  و�لتعليم  �لعايل  �لتعليم  قطاع  بني  مفقودة 
�لعمل من �جلهة �الأخرى. و�إذ تتلخ�س �أحد �الأدو�ر �لرئي�سية للتعليم �لثانوي يف 
�لتعليم  �إىل قطاع  للدخول  �ملطلوبة وحت�سريه  و��ملعارف  باملهار�ت  �لطالب  رفد 
�لعايل �لذي ي�سبح �أكرث حتديًا مع �لوقت. ُخ�س�س هذ� �لق�سم لك�سف �لتجاهل 
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�لثانوية  �لتعليمتني  �مل�ستمر �حلا�سل يف لبنان يف مقاربة �لعالقة بني �ملرحلتني 
عليها،  �حل�سول  ��ستطعنا  �لتي  �الأ�سا�سية  �لبيانات  �أظهرت  وقد  و�جلامعية. 
يف  �لق�سور  �أوجه  بع�س  �لقطاع،  هذ�  يف  �أبحاث  من  به  قمنا  ما  �إىل  باالإ�سافة 
�لنظام، و�لتي تفتح �لنقا�س و��سعًا وتدعو �إىل مزيد من �لتعاون ملعرفة كيف ميكن 
وم�ستنرية )ت�ستند  �سيا�سة منهجية  لبناء  �لر�سمية  �المتحانات  نتائج  ��ستخد�م 

�إىل �الأرقام( وت�سمح بالتحّرك على �ل�سعيدين �ملوؤ�س�ساتي و�لوطني.
�لباب نظرً�  بالغة يف طرق هذ�  و�جهتنا �سعوبة  �لعمل فقد  �سوق  �أما جلهة      

لت�سعبه وغياب �لبيانات �لتي تنقل �ل�سورة على  حقيقتها.
    ويف �ملوؤ�سر�ت تناولت �لدر��سة كذلك ال�سروط القانونية/ الر�سمية لنيل الأهلية، 
ف�ساًل عن �ل�سروط �الإ�سافية للجامعات مثل موؤهالت �للغة وعالمات �ملرحلة �لثانوية 
ون�سبة �الإنتقائية لدى كل جامعة. كما تناولت معدل �لتخرج ومعدل �ال�ستبقاء ومعدل 

�ال�ستمر�ر �لذي يهدف �إىل تعقب م�سار �لطالب يف منظومة �لتعليم �لعايل ككل.
�أد�ء  قيا�س  يف  �أهمية  يقل  ال  �آخرً�  موؤ�سرً�  التعليمي  الكادر  كون  من  و�نطالقًا 
جزئي(،  دو�م  كامل،  )دو�م  �الأ�ساتذة  بو�سع  يتعلق  ببحث  قمنا  �جلامعات، 
�الخت�سا�س...(  يف  �سهادة  �آخر  )حاملو  موؤهالتهم  معرفة  �إىل  باالإ�سافة 
�الإ�سارة  �ل�سدد  �لتعليمي. و�ملهم يف هذ�  بالكادر  �ملتعلقة  �لبيانات  وغريها من 
�ال�ستبقاء يف  و�لرتقيات وظروف  �لتوظيف  �لو�قعة يف مو�سوع  �الختالفات  �إىل 
�ملوؤ�س�سات ككل.. �إىل ذلك، ال يحظى �لقطاع باأي قانون �أو �أطر مرجعية ت�سبط 
جلهة  �جلامعات  هذه  تف�سل  فجوة  �أوجد  مما  فيه  و�لتمهني  �لتعليم  مو�سوع 

�ملعايري �ملوحدة و�لتي ت�سد �ل�سبيل �أمام �أي عملية مقارنة بينها.
�الإجمايل  �لعدد  )طريقة  الواحد  للأ�ستاذ  الطلب  ن�سبة  در��سة  عن  ف�ساًل      
نظرً�  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سة  �الأد�ء يف  م�ستوى  موؤ�سرً� حول  ت�سكل  �لتي  لالحت�ساب( 
�إىل �ملعطيات �لتي توفرها حول �لعالقة �لتفاعلية بني �لطالب و�الأ�ستاذ و�لفر�س 
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�الأكادميية �لتي توفرها �ملوؤ�س�سة للطالب.
وهذه  الطلب  وخدمات  املوؤ�س�سة  موارد  در�سنا  �أي�سًا،  �الأد�ء  موؤ�سر�ت  ويف      
عنا�سر توؤثر مبا�سرة على م�ستوى �لتعليم و�خلربة �لتي يح�سلها �لطالب يف هذه 
�ملوؤ�س�سة. كما �أن تنوع �ملو�رد ما بني �ملايل و�ملادي و�لب�سري له �أي�سًا تاأثري مبا�سر 
للمعلومات  مر�جعة  وعند  �ملوؤ�س�سة.  تقدمها  �لتي  �خلدمات  على  مبا�سر  وغري 
فيها.  �الإنفاق  و�أمناط  �ملوؤ�س�سات  هذه  قدرة  وقيا�س  فهم  متكنا  �ملتوفرة  �ملالية 
�أن ي�سكل  �أن وجود مكتبة جامعية وتوفر تكنولوجيا �ملعلومات ميكن  �إىل  �إ�سافة 

و�سيلة لتقييم نوعية �خلدمة �لتي يح�سل عليها �لطالب من �ملوؤ�س�سة.
    �أما الأو�ساع املالية للجامعات، فعلى �لرغم من �أنها قد تعد �لعن�سر �الأ�سا�سي 
يف معادلة “ �لقيمة مقابل �ملال”، فقد و�جهنا �سعوبة يف �حل�سول على �لبيانات 
�لتقارير  رفع  كيفية  حول  �إر�ساد�ت  �أو  توجيهات  �أي  توفر  عدم  و�قع  �إن  �ملالية. 
و�ملحا�سبة يف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يرتك عملياتها يرتك عملياتها �لت�سغيلية 
خا�سعة الأ�ساليب و�أمناط خمتلفة، خ�سو�سًا فيما يتعلق بالتقارير �لتي ت�سدرها 
هذه �ملوؤ�س�سات حول �مليز�نيات و�مل�سائل �ملالية هذ� �إذ� كانت �أ�ساًل متوفرة. ما 
يثري �لقلق هو وجود مز�عم تربر �ل�سرية �ملالية لهذه �ملوؤ�س�سات ومن �لو��سح �أن 
�لتفريق بني ما يجعل موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل ربحية �أو غري ذلك هو �أمر �أ�سا�سي 
يتجلى  ما  وهو  �ملالية.  �لتقارير  خ�س  فيما  و��سحة  عامة  خطو�ت  حتديد  يف 
�للبنانية  و�جلامعة  بريوت  يف  �الأمريكية  للجامعة  �لعائدة   �ملالية  �لبيانات  يف 
�جلامعة  هي  بريوت  يف  �الأمريكية  فاجلامعة  علني.  ب�سكل  �ملتوفرة  �الأمريكية 
�لوحيدة يف لبنان �لتي تن�سر بياناتها �ملالية �ملدققة ب�سكل �سنوي. �أما �جلامعة 
خمتلف  حول  مالية  معطيات  توفر  لكنها  ذلك،  تفعل  فال  �الأمريكية  �للبنانية 
�أي معلومات مالية ب�سكل  �أما بقية �جلامعات فال توفر  �لت�سغيل.  جو�نب عملية 

علني. وقد و�سلنا يف هذ� �لباب �إىل بع�س �خلال�سات �أبرزها هو:
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 �عتماد �جلامعات �سبه �لتام على �لر�سوم �لدر��سية كم�سدر رئي�سي ملو�ردها 
ي�سعها من ناحية �أمام حتدٍّ يتلخ�س باإيجاد �لطريقة �الأمثل ل�سرف هذه 
�ملو�رد، ال �سيما �أنها حمدودة، ومن ناحية �أخرى، يعطي �حلق للطالب باأن 

ي�ساأل عن �لطريقة �لتي يتم على �أ�سا�سها �سرف ما يتكبده من ر�سوم.
�سعيد  على  �سيما  ال  �ملوؤ�س�سات،  بني  �حلا�سلة  �لفجو�ت  على  نحكم  كيف   

�حلا�سلة بني �ملوؤ�س�سات، ال �سيما �أنها حمدودة، ومن ناحية �أخرى، يعطي 
ما  �سرف  �أ�سا�سها  على  يتم  �لتي  �لطريقة  عن  ي�ساأل  باأن  للطالب  �حلق 

يتكبده من ر�سوم.
يف  املعلومات  تكنولوجيا  وعلى  املكتبات  على  الإنفاق  مو�سوع  �إىل  وباالنتقال    
�أمورً�  �أن  �جلامعات، ي�سبح من �ل�سعب �خلروج با�ستنتاجات و��سحة ال �سيما 
عدة تلعب دورها يف عملية �حل�ساب. فمن �ل�سعب حتديد ما يت�سمنه هذ� �حليز 
�أو  جديدة  بحو��سب  �جلامعة  جتهيز  بني  عليه  �الإنفاق  طبيعة  تغري  مع  �سيما  ال 
�لب�سري  للكادر  يقدم  �لذي  �لتدريب  بني  �أو  متطورة  معلومات  بر�مج  �متالك 
�لعامل. �إال �أنه مهما �ختلفت �سبل و�أهد�ف �الإنفاق يف هذ� �الإطار فهي �ست�سهم 

�إيجابيًا ب�سكل مبا�سر يف تعزيز خربة �لطالب ور�ساه.

الر�سوم والقيمة املالية مقابل املال
    كيف نحدد �لقيمة مقابل �ملال للتعليم �لعايل �لعايل يف لبنان؟ لي�س بال�سهل �أن 
نحكم على �إنتاجية �جلامعة و�أد�ئها مقابل ما ت�سرفه، وكذلك مقابل ما يتكبده 

�لطالب من نفقات على �لتعليم. فهذه م�ساألة يف غاية �لتعقيد.
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الأق�ساط اجلامعية
    يف ظل عدم �إعالن �جلامعات عن معدل ق�سطها �ل�سنوي �لكامل، �رتاأينا �عتبار 
ق�سط برنامج �إد�رة �الأعمال كمرجع ميكن �العتماد عليه يف مقارنة معدل �الأق�ساط 
�ل�سنوية بني هذه �جلامعات، وذلك ل�سببني مزدوجني: �الأول يعود �إىل �أن هذه �الأخرية 
ت�سرتك جمعيها يف تقدمي برنامج �إد�رة �الأعمال �سمن برنامج �إد�رة �الأعمال �سمن 
ن�سبة  ي�سجل  كما  منف�سلة  كلية  يف  �لربنامج  هذ�  يتوفر  حيث  �لدر��سية  مقرر�تها 
�لتحاق عالية يف �جلامعات كافة، �أما �ل�سبب �لثاين، فهو �أن كلفة �لوحدة �لدر��سية 
يف �خت�سا�س �إد�رة �الأعمال تقع يف �مل�ستوى �ملتو�سط بني �لتكلفة �ملنخف�سة للوحدة 
�لدر��سية يف �خت�سا�سيات �الإن�سانيات و�لعلوم �الإجتماعية... وبني �لتكلفة �ملرتفعة 
ل�سعر �لوحدة �لدر��سية يف �خت�سا�سات �لهند�سة و�لعلوم و�لطب و�ل�سحة... وذلك يف 
خمتلف �جلامعات. مت �حت�ساب كلفة �الإخت�سا�س عرب �سرب �سعر �لوحدة �لدر��سية 
بعدد �لوحد�ت �ملطلوب �إنهاوؤها للح�سول على �ل�سهادة. مع �الأخذ باالإعتبار تركيبة 
ي�ستبعد  �لرقم  �لوحدة. هذ�  ونوع  �لكلية  �لق�سط ح�سب كل جامعة، �الخت�سا�س يف 
�الخت�سا�س(،  )مدة  �لثالث  �ل�سنو�ت  خالل  و�ملدفوعة  �الأخرى  �مل�ستحقة  �لر�سوم 

مثل �لدرو�س �لتمهيدية، �لت�سجيل، �لكتب ...
    �لو��سح �أن هناك �ختالفات هائلة يف �الأق�ساط بني �جلامعات. يرت�وح �أدناها، يف 
�خت�سا�س �إد�رة �الأعمال، بني 2000$ و�أق�ساها ي�سل �إىل 14000$ �سنويًا للطالب 

�لو�حد.

مقاربة بديلة لل�سفافية: موؤ�سر احل�سور الإلكرتوين
�حل�سور  يعترب  �جلمهور؟  على  �النفتاح  يف  و�جبها  �جلامعات  توؤدي  كيف      
�نفتاح  درجة  على  �أ�سا�سيًا  موؤ�سرً�  �الإلكرتونية(  �ملو�قع  خالل  )من  �الإلكرتوين 

�جلامعات على �جلمهور �لعام ونوعية هذ� �النفتاح.
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اأهمية احل�سور الإلكرتوين 
�الإلكرتونية  �ملو�قع  �الإلكرتوين، قمنا مب�سح      بهدف �حلكم على درجة �حل�سور 
تعد  و�لتي  �ملو�قع  بهذه  �ملرتبطة  و�ل�سفحات  �لدر��سة  قيد  �جلامعات  ملختلف 
و�ملو�د  �الأدلة  �أن  �سحيح  �جلمهور.  يحتاجها  �لتي  للمعلومات  �لرئي�سي  �مل�سدر 
�الأخرى �ملطبوعة �لتي ت�سدرها �جلامعات ما ز�لت ذ�ت �سلة يف �سياق �حلكم على 
ح�سور و�نت�سار �جلامعة، �إال �أنها لي�ست باأهمية �ملو�رد �الإلكرتونية �ملحلية ومو�قع 
نتوقعه  �أن  يجب  ملا  م�ستنري  لتحليل  �لتاأ�سي�س  خالل  من  و��ستطعنا  �أجنبية  �أخرى 
من �ملوقع �الإلكرتوين الأي جامعة. �أما �جلو�نب �لتي يغطيها �ملوؤ�سر فهي �الأ�ساتذة 
و�حلوكمة ومعايري �لقبول و�الأق�ساط و�لر�سوم �الأخرى و�مل�ساعد�ت �ملالية وخدمات 

�لطالب و�تفاقيات �ل�سر�كة و�لتعاون �لدولية.
26 universities Governance

19 Establishing Entity
23  Mission/vision of University
15  Not- for-profit- status
20 Highest governing body (names + titles)
7 Bylans
26 President name
10 Bio of President 
15 List of Universities Councils
7 Bylans and composition
4 Strategic Planing (SP) document
3  SP cycle report
3 Opreating Budget
1  Audited Financial Statement
7 Internal Quality Assurance
5 Institutional Accreditation
3               External Review Report
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ملحظات ختامية وتو�سيات
    �سكلت هذه �لدر��سة �ملحاولة للقيام مبعاجلة كمية ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 
للك�سف  �ملال”  مقابل  “�لقيمة  مقاربة  حتليلها  يف  طرحت  كما  ككل.  و�لقطاع 
عما تقدمه �جلامعات �خلا�سة يف لبنان. علمًا �أنها �أثارت �أ�سئلة وق�سايا تطرح 
للمرة �الأوىل يف �ملجال. وعلى �لرغم من �أن بع�س �لق�سايا ما تز�ل معلقة، ال بد 
�سيا�سة  ر�سم  وي�سم  نطاقًا  �أو�سع  منظور  على  �لعمل  �أولويات  جدولة  �إعادة  من 
�لتعليم  ملوؤ�س�سات  �ال�سرت�تيجي  بالتخطيط  يعنى  كما  �لعايل،  للتعليم  وطنية 
�لعايل وتعزيز �حلو�ر و�ل�سر�كة بني قطاع �لتعليم �لعايل و�سوق �لعمل �خلا�س، 
ف�ساًل عن تعزيز �حلو�ر و�ل�سر�كة بني قطاع �لتعليم �لعايل وقطاع �لتعليم �لعام 

)�لثانوي حتديدً�(.
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الف�سل الثالث

خريجو التعليم العايل و�سوق العمل

د. جنيب عي�شى
خبري اإقت�شادي

تت�سمن هذه الورقة ثلثة اأق�سام:
�لق�سم �الأول، نحاول فيه �الإجابة على �ل�سوؤ�ل �لتايل: �إىل �أي مدى يقوم �لتعليم �لعايل يف 

لبنان بتلبية حاجات �سوق �لعمل �ملحلية كمًا و نوعًا؟.
�لق�سم �لثاين، نحاول فيه �الإجابة على �ل�سوؤ�ل �لتايل: �إىل �أي حد يوفر �لتعليم �لعايل يف 

لبنان قوى عاملة قادرة على �ملناف�سة يف �أ�سو�ق �لعمل �ملعوملة؟.
�لق�سم �لثالث، ونقوم فيه باخللو�س �إىل عدد من �ال�ستنتاجات وتقدمي بع�س �القرت�حات.
اأوًل: اإىل اأي مدى يقوم  التعليم العايل يف لنبان بتلبية حاجات �سوق العمل املحلية، 

كمًا ونوعًا؟
    من �لو��سح �أن �سوق عمل خريجي �لتعليم �لعايل يف لبنان تعاين من �أزمة حادة. لكن 
هذه �الأزمة ال تتمثل بتق�سري �لتعليم �لعايل عن تلبية حاجات هذه �ل�سوق من �خلرجيني 
من �لناحية �لكمية، ومن �لناحية �لنوعية، و�إمنا على �لعك�س من ذلك فاإن هذه �الأزمة 

تتمثل بفائ�س من �خلريجني يقذفه �لتعليم �لعايل ب�سكل متز�يد �إىل �سوق �لعمل.
    فمن ناحية نالحظ �أن �سوق �لعمل ال تر�سل �إ�سار�ت تفيد باأنها بحاجة �إىل �خت�سا�سات 
وموؤهالت تق�سر موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يف لبنان عن توفريها، كاإرتفاع غري عادي 
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لبنانية  �أو �جتاه ال�ستخد�م يد عاملة غري  �لعاملني يف بع�س �الخت�سا�سات،  �أجور  يف 
)�الأكرثية �ل�ساحقة لليد �لعاملة �لو�فدة �إىل لبنان هي من م�ستوى �بتد�ئي وما دون(. 
ومن ناحية ثانية مل تظهر �لتحقيقات �مليد�نية �لتي �أجريت لدى موؤ�س�سات �النتاج يف 
لبنان �أن هذه �الأخرية بحاجة خلريجني مبو��سفات ال توفرها موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 

يف لبنان.
اأما كون الأزمة هي اأزمة فائ�ض فيتجلى من خلل الظواهر الثلث التالية:

�لبطالة عند  �ل�سافرة عند �خلريجني فمعدل  �لبطالة  �رتفاع معدالت  1. ظاهرة 
هوؤالء يفوق معدل �لبطالة �لعام )11،1 % مقابل 9،2 %( وهم ي�سكلون 30 % من 

جمموع �لعاطلني من �لعمل )يف �سنة 2007(. 
2. ظاهرة �رتفاع معدالت �لهجرة عند �خلريجني. فالبيانات �ملتوفرة حول خ�سائ�س 
�ملهاجرين ت�سري �إىل �أن حو�يل 40 %من �ملهاجرين يف �ل�سنو�ت �الأخرية هم من 
�مل�ستوى �جلامعي، وترتفع هذه �لن�سبة �ىل 46 % عند �ملهاجرين �ل�سباب. علمًا 
�أن حو�يل 83% من �ملهاجرين �جلامعيني هم من �ملهند�سني وخريجي �لعلوم 

�لطبيعية و�لعلوم �لبحتة و�ملعلوماتية و�إد�رة �الأعمال.
3. ظاهرة تف�سي �لت�سغيل �لناق�س/ �لعمالة �لناق�سة، و�لتي ي�سعب قيا�سها، مع 
�أن جتلياتها و��سحة للعيان ومنها: ظاهرة ممار�سة �خلريجني �أعمااًل تتطلب 
موؤهالت �أدنى من �ملوؤهالت �لتي �كت�سبوها )كاأن يعمل حامل �الإجازة ك�سائق 
تاك�سي( �أو ظاهرة �لبطالة �ملقنعة �ملتمثلة بوجود �أعد�د من �خلريجني يقومون 
مبمار�سة مهنة معينة تفوق كثريً� �حلاجة: وهذه حالة مهن �لطب و�ل�سيدلة 
و�لهند�سة و�ملحاماة يف لبنان. )هنالك حاليًا �أكرث من 30000 مهند�س و10000 
طبيب �سحة و 3500 طبيب �أ�سنان و3500 �سيديل و7000 حمامي و ذلك يف بلد 

ال يتجاوز عدد �سكانه �أربعة ماليني. 
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    ما هي الأ�سباب الفعلية لهذه الأزمة التي يعاين منها �سوق عمل اخلريجني؟ واإىل اأي حد 
ميكن اعتبار نظام التعليم العايل م�سوؤوًل عن هذه الأزمة ؟.

     بد�ية تقت�سي �الإ�سارة �إىل �أن خمرجات �لتعليم �لعايل كانت د�ئمًا تفي�س عن حاجة 
�سوق �لعمل �ملحلية، �إال �أن �أ�سو�ق �لعمل �خلارجية وب�سكل رئي�سي �لعربية منها، كانت 
متت�س معظم هذ� �لفائ�س. و�أخذ هذ� �لو�سع يتغري منذ �لثمانينات من �لقرن �ملا�سي 
عندما �أخذ �لتعليم �لعايل يتو�سع، ب�سرعة )كرثة �ملوؤ�س�سات وت�سابه �الخت�سا�سات( دون 
�الأخذ بعني �العتبار و�سع �لطلب يف �سوق �لعمل. فمن ناحية �لطلب �خلارجي، نالحظ 
�أن �الأقطار �لعربية �ملعنية �أخذت تتو�سع هي �الأخرى يف �إن�ساء موؤ�س�سات للتعليم �لعايل 
ال تختلف كثريً� عن موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �مل�ستحدثة يف لبنان، �إن كان لناحية نوعية 
�الخت�سا�سات �أم لناحية م�ستوى �لتعليم و�الإعد�د. �أما بخ�سو�س �لطلب �ملحلي على 
�خلريجني فنجد �أن �أحد �أ�سباب �الأزمة يتمثل بت�سبع �لطلب على �الخت�سا�سات �ملوؤدية 
و�ملعمارية(  �ملدنية  �لهند�سة  �ملحاماة،  �ل�سيدلة،  )�لطب،  �حلرة  �ملهن  مز�ولة  �إىل 
وكذلك ت�سبع �لطلب على �الخت�سا�سات �ملوؤدية، �إىل مز�ولة مهنة �لتعليم، �إ�سافة �إىل 
ما �سهده �لقطاع �لعام من تقلي�س لقدرته على �لتوظيف. لكن �ل�سبب �الأهم لالأزمة من 
ناحية �لطلب يبقى �سعف قدرة �القت�ساد �للبناين على توليد فر�س عمل جديدة من حيث 
نوعيتها. وهذ� بدوره عائد �إىل �أن �لهياكل �النتاجية يف لبنان بقيت من حيث �جلوهر على 
�حلال �لتي كانت عليها قبل �حلرب، ومل تعرف كيف تتكيف مع �الأو�ساع �القت�سادية 
و�لتكنولوجية �لتي ��ستجدت خالل ربع �لقرن �الأخري، �إن كان على �مل�ستوى �القليمي �أم 

على �مل�ستوى �لعاملي.
والعتبار�ت  �لعايل،  �لتعليم  ��ستمر  �خلريجني  على  �لطلب  �سمور  مقابل  يف   
�سيا�سية وطائفية وجتارية، يتو�سع ب�سرعة )كرثة �ملوؤ�س�سات و�الخت�سا�سات وت�سابهها( 
وذلك يف ظل غياب تام للرقابة �حلكومية. مما جعل هذ� �لتو�سع يجري على ح�ساب 
نوعية �لتعليم و�الإعد�د �ملهني )حمتوى �ملناهج، كفاءة �لهيئة �لتعليمية ن�ساط �لبحث 
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�لعلمي، �خلدمات �مل�ساندة النخر�ط �خلريج يف �سوق �لعمل و�لتجهيز�ت �ملادية �ملختلفة 
للبطالة  �الأكرث عر�سة  فاإن �خلريجني  �لخ(. وهكذ�  �أبنية وخمترب�ت ومكتبات...  من 
ب�سقيها �ل�سافر و�مل�سترت �سيكونون �أولئك �مللتحقني باالخت�سا�سات �لتقليدية ب�سكل عام 

و�مللتحقني مبوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل ذ�ت �مل�ستوى �ملتدين ب�سكل خا�س.
     لكن �ل�سوؤ�ل �لذي يطرح نف�سه هو: لماذا هذا الإقبال الكثيف من قبل الطلب على 
التعليم العايل ب�سكل عام، وعلى التخ�س�سات التقليدية ب�سكل خا�ض بالرغم من تدهور 

اأو�ساعهم يف �سوق العمل؟
      �أ�سباب عديدة، مرت�بطة يف �أغلب �الأحيان، تكمن ور�ء هذه �لظاهرة. هنالك بادئ 
�الأمر، تز�يد عدد خريجي �ملرحلة �لثانوية من �لتعليم �لعام، �ملرتبط بدوره بارتفاع ن�سبة 
�لتحاق �الإناث و�نخفا�س ن�سبة �مللتحقني بالتعليم �ملهني و�لتقني، مقابل �سمور فر�س 
�لعمل �أمام خريجي هذه �ملرحلة. وبذلك يكون �اللتحاق بالتعليم �لعايل نوعًا من تاأجيل 
�لبطالة. بعد ذلك ياأتي كون �لتعليم �لعايل قد �أ�سبح يف متناول جميع �لفئات �الجتماعية 
تقريبًا ب�سبب تفريع �جلامعة �للبنانية يف �ملناطق و�لت�سهيالت �لتي تقدمها موؤ�س�سات 
�لتعليم �لعايل �خلا�سة )خ�سو�سًا لناحية م�ستوى �لر�سوم و�سروط �لت�سجيل(. �إىل ذلك 
�أ�سف عو�مل �أخرى عديدة لها عالقة بامليول �ل�سخ�سية و�سلم �لقيم �الجتماعية �ل�سائد.

     من �لو��سح �أن �أكرث هذه �لعو�مل �أهمية يف زيادة �لطلب �الجتماعي على �لتعليم �لعايل 
من �ملتفر�س �أن جتري معاجلتها من قبل �سيا�سة وطنية ر�سمية للتعليم. وهذ� حتديدً� ما 

هو غائب يف لبنان. 
ثانيًا: اإىل اأي مدى يوفر التعليم العايل قوى عاملة قادرة على املناف�سة يف اأ�سواق العمل 

املعوملة؟
    �إن �لعوملة يف جانبها �القت�سادي �ملتمثل بتكثيف وت�سارع تدفقات �ل�سلع و�لر�ساميل 
ال�سيما يف  �لهائلة،  �لتكنولوجية  �لتحوالت  بفعل  و�ملعلومات عرب �حلدود،  و�الأ�سخا�س 

جمال �ملعلوماتية و�الت�ساالت، جاءت مبتغري�ت على غاية من �الأهمية يف �أ�سو�ق �لعمل.
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      ومن �أبرز هذه �ملتغري�ت �سمور بع�س �ملهن وظهور مهن جديدة من ناحية، ومن ناحية 
ثانية بروز مو��سفات جديدة للمهارة �ملهنية. وهذ� ما فر�س على �لتعليم �لعايل �أن يعيد 
�لنظر يف هياكله �لتقليدية لكي ت�ستطيع خمرجاته �ملناف�سة يف �أ�سو�ق �لعمل �ملعوملة. ويف 

�لوقت �حلا�سر تتناول �إعادة �لنظر هذه ثالثة جماالت رئي�سية هي: 
- �لرب�مج و�خلدمات �لتي يقدمها �لتعليم �لعايل.  

- حمتوى �ملناهج.  
- �لعالقات �ملوؤ�س�سية للتعليم �لعايل مع عامل �لعمل )عامل �ملهن(.  

1- الربامج واخلدمات التي يقدمها التعليم العايل
   ي�سكل تنويع �لرب�مج و�خلدمات �لتي تقدمها موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �أحد �ل�سروط 
�لرئي�سية لتكيف هذه �ملوؤ�س�سات مع متطلبات �سوق �لعمل �ملتحركة ب�سرعة حتت تاأثري 
�الكت�سافات �لعلمية و�لتكنولوجية و�لتحوالت يف �لعالقات و�لهياكل �القت�سادية. على �أن 

تذهب حركة �لتنويع هذه يف ثالثة �جتاهات رئي�سية:
- ��ستحد�ث بر�مج جديدة.  

- ��ستحد�ث ممر�ت بني �لتكوين �لعلمي و�لتكوين �ملهني.  
- تو�سيع د�ئرة �خلدمات �لتي تقدمها موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل.  

اأ. ا�ستحداث برامج جديدة ترتبط باملهن اجلديدة التي ظهرت وتظهر
     يف هذ� �ملجال نالحظ �أن موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يف لبنان تقوم مبو�كبة �مل�ستجد�ت 
يف �أ�سو�ق �لعمل �ملحلية و�خلارجية لناحية �ال�ستجابة حلاجات هذه �الأخرية من �لكفاء�ت 
�ل�سنو�ت �الأخرية يف بر�جمها  باإمكانها �ال�سطالع باملهن �جلديدة، فاأدخلت يف  �لتي 
�لعديد من �الخت�سا�سات �جلديدة، ال�سيما �ملتعلق منها مبجاالت هند�سة �الت�ساالت 
وعلوم �حلا�سوب وعلوم �لتو��سل و�الإعالم وعلوم �ل�سياحة و�لبيئة و�إد�رة �الأعمال ��سافة 

�إىل  ��ستحد�ث �لكثري من �ملعاهد �لتكنولوجية.
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وم�سار�ت  بر�مج  املهني عن طريق  والتكوين  العلمي  التكوين  ا�ستحداث ممرات بني  ب. 
Filieres جتمع بني �العد�د �لعلمي للطالب وممار�سته يف �لوقت نف�سه لن�ساط مهني. 
�لتكوين  �أو  �العد�د  برب�مج  ي�سمى  ما  �ل�سعيد  هذ�  على  �عتمادً�  �الأكرث  �لرب�مج  من 
 Formation وبر�مج �العد�د �أو �لتكوين باملناوبة Formation Continue مل�ستمر�

.L’Universite Virtuelle وبر�مج �لتعليم عن بعد par Alternance
    فيما يتعلق بلبنان، نالحظ على هذ� �ل�سعيد �أن �لتعليم �لعايل فيه ي�سهد حركة متنامية 
ال�ستحد�ث ممر�ت بني �لتكوين �لعلمي و�لتكوين �ملهني للطالب. لكن يجب �الإ�سارة هنا 
بر�مج خا�سة لطالب  بوجود  يتمثل  و�لذي  باملناوبة  �لتكوين  �أو  �الإعد�د  �أن جانب  �إىل 
يرتبطون وهم على مقاعد �لدر��سة بعقود عمل يف موؤ�س�سات �نتاجية، بحيث تتوزع فرتة 
�ملهنية  و�ملمار�سة  �جلامعة(  )يف  �لدر��سة  بني  يق�سونها  فرت�ت  بني  �لعايل  �عد�دهم 
)يف موؤ�س�سة �النتاج(، هذ� �جلانب ال يز�ل يف لبنان �أ�سعف بكثري من �جلانب �الآخر، 
�لذي هو �الإعد�د �أو �لتكوين �مل�ستمر و�لذي يتمثل بوجود بر�مج خا�سة تقدمها موؤ�س�سات 
�لتعليم �لعايل للمنخرطني يف �لن�ساط �ملهني من �أجل جتديد معلوماتهم �لعلمية و�لتقنية 
يف جماالت �خت�سا�ساتهم )باال�سافة �إىل معهد �لعلوم �لتطبيقية ن�سهد حركة نا�سطة 
بفئات  ال�ستحد�ث معاهد در��سات عليا د�خل �جلامعات تقدم بر�مج در��سية خا�سة 
 MBA، :معينة من �لطالب �ملنخرطني �أ�سا�سًا يف �سوق �لعمل �أو لفئات خا�سة منهم
DESS يف عديد من �لفروع: �إد�رة �أعمال، �إعالم، علوم �سحية..( �أما �لتعليم عن بعد 

فاإن حركته ال تز�ل يف بد�يتها وتقت�سر يف �لوقت �حلا�سر على جامعة مفتوحة و�حدة.
ج. تو�سيع دائرة اخلدمات التي تقدمها موؤ�س�سات التعليم العايل:

    مل تعد �خلدمات �لتي تقدمها موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل على خدمات �لتعليم و�لتعلم 
�أن ُي�ستحدث يف هذه �ملوؤ�س�سات وحد�ت خا�سة تعنى  �أي�سًا  فقط. لقد �أ�سبح �ملطلوب 
وخدمات  �لدر��سة  مرحلة  خالل  للطالب  �ملهني  و�لتوجيه  �الإر�ساد  خدمات  بتقدمي 

�مل�ساعدة و�لدعم يف جمال �لبحث عن عمل عند تخرجه.
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     فيما يتعلق بلبنان، نالحظ بهذ� �خل�سو�س �أن هذه �خلدمات ال تز�ل ب�سكل عام 
�سعيفة. فاملوؤ�س�سات �لتي لديها وحد�ت متخ�س�سة بتوجيه �لطالب �إىل �خت�سا�سات 
يف  تن�سط  �أخذت  للطالب  �ملهني  �لتوجيه  حركة  �أن  هو  �ملالحظ  لكن  نادرة.  معينة، 
�القت�سادية  و�ملوؤ�س�سات  �لثانوية  �ملد�ر�س  بع�س  �لرئي�سي  حمركها  �الأخرية،  �ل�سنو�ت 
�لر�ئدة. وتاأخذ �سكل تنظيم لقاء�ت ومعار�س للتعرف على �ملهن و�إ�سد�ر كتيبات ل�سرح 
�الخت�سا�سات. كذلك هي نادرة �إن مل تكن غري موجودة، وحد�ت خا�سة د�خل موؤ�س�سات 
�لتعليم �لعايل تقوم مبتابعة تطور�ت �أ�سو�ق �لعمل �لتي لها عالقة بخريجيها. ويقت�سر 

�الأمر يف هذ� �ملجال على ما تقوم به عدد من رو�بط �خلريجني.
2- حمتوى املناهج

     �أ�سبح �ملطلوب من خمرجات �لتعليم �لعايل �لتزود مبوؤهالت جديدة متكنها من 
�لتكيف مع خمتلف �الأو�ساع �لتي ميكن �أن حتيط باحلياة �ملهنية )�لتغري�ت: يف مكان 
�لعمل، يف بيئة �لعمل، يف قطاعات �لعمل..(. هذ� يعني �أن على خريجي �لتعليم �لعايل �أن 
يجمعو� بني �متالك �ملهار�ت �ملتخ�س�سة ذ�ت �الأبعاد �لعملية و�لنظرية و�لتقنية �ملتنوعة 
و�متالك �ملهار�ت �لعلمية و�الجتماعية و�ل�سخ�سية، بحيث يكونو� قادرين على �لبحث 
و�ال�ستق�ساء و�لتاأويل و�لتحليل و�لرتكيب و�ال�ستنتاج و�البتكار من ناحية، وقادرين على 
ثانية.  ناحية  �الآخرين �سمن فريق من  و�لتو��سل مع  و�لتنظيم  �الإد�رة  باأعمال  �لقيام 
من هنا كان ال بد ملناهج �لتدري�س يف خمتلف �الخت�سا�سات �أن تقدم للطالب حزمة 
من �ملعارف تكون توجهاتها �ملهنية و��سحة، ال بل ر�جحة. مما يعني �أن ت�سمل �ملناهج 
�جلديدة، �إ�سافة �إىل مكونها �الأ�سا�سي من �ملعارف �لنظرية و�لتكنولوجية �ل�سرورية لكل 
�خت�سا�س، مكونا �آخر من �ملعارف �لعلمية يكت�سبها �لطالب من خالل فرت�ت تدريب 
ومترين )Stage( مي�سيها �لطالب يف خمتلف مر�حل در��سته، يف موؤ�س�سات �لعمل. 
و�إ�سافة �إىل  �ملكون �ملهني، على مناهج �العد�د �أن ت�سمل مكونًا ثالثًا من �ملعارف �ملنهجية 
�لعامة �لتي من �ساأنها تعزيز �لكفاءة �ملهنية و�الإد�رية و�الجتماعية، من �لعلوم �الن�سانية 
و�الجتماعية كاالقت�ساد وعلم �الجتماع وعلم �لنف�س وعلوم �لتو��سل و�الت�سال و�للغات، 
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�إ�سافة �إىل عدٍد من �لعلوم �الأخرى �لتي ميكن ت�سميتها بعلوم “�لتدخل” و�لتحكم، �إد�رة 
�الأعمال، �ملعلوماتية، �لتوثيق..

فيما يتعلق مبحتوى مناهج التعليم العايل يف لبنان نالحظ:
 اأوًل: �إنه با�ستثناء بع�س �الخت�سا�سات �لتطبيقية، فاإن مكونات �ملناهج من �ملعارف 
�لعملية �لتي يكت�سبها �لطالب خالل �لتدريب و�لتمرين يف موؤ�س�سات �لعمل هي �سعيفة 
جدً�. ويف �الخت�سا�سات “غري�لتطبيقية” ُيالحظ من جهة �أنه عندما يكون فيها بع�س 
�ملقرر�ت �لتي حتمل طابعًا عمليًا، فاإن هذه �ملقرر�ت تعطى �إجمااًل ب�سكل نظري. ومن 
ناحية ثانية عندما ت�سمل مناهجها على مقرر�ت تدريبية يف موؤ�س�سات �النتاج فاإن �لغالب 
يف �لو�قع هو �لقيام بزيار�ت الأماكن �لعمل �أو �إجر�ء �أبحاث تطبيقية ميد�نية. ويف جميع 
�الأحو�ل حتى لو كان هنالك فرت�ت تدريبية فعلية، فاإنها عمومًا ال توؤخذ بعني �العتبار 
يتعلق  فيما  �أنه حتى  �أ�سف  كله  �إىل ذلك  و�لتخرج(.  �لطالب )�لرتفيع  �أد�ء  تقييم  يف 
باالخت�سا�سات “�لتطبيقية”  كاخت�سا�سات �لطب و�لعلوم �ل�سحية و�لهند�سة و�لرتبية، 

تبقى �لناحية �لنظرية عمومًا طاغية يف �ل�سنو�ت �الأوىل من �لدر��سة. 
ثانيًا: وفيما يتعلق مبكونات مناهج �لتعليم �لعايل من �ملعارف �ملنهجية �لعامة �لتي 
من �ساأنها تعزيز �لكفاءة �ملهنية للطالب من جو�نبها �الإد�رية و�الجتماعية و�ل�سخ�سية، 
نالحظ �أي�سًا �أن هذه �ملكونات ال تز�ل �سعيفة جدً�، �إن مل تكن غائبة متامًا يف مناهج 
موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يف لبنان با�ستثناء قلة منها تعتمد �ملناهج �الأمريكية، و با�ستثناء 
�أي�سًا مقرر �للغة �الأجنبية �لذي يتكرر يف �أغلب �ملناهج �إمنا بدرجة �تقان متفاوتة كثريً� 

من موؤ�س�سة �إىل  �أخرى.

3- علقة موؤ�س�سات التعليم العايل مع موؤ�س�سات النتاج:
    مل يعد باإمكان موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �لتي تهدف �إىل  جعل �لتكوين �ملهني مكونًا 
�أ�سا�سيًا من مكونات عملية �إعد�د �لطالب لالنخر�ط يف �سوق �لعمل، �أن تقوم بتحقيق 
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هذ� �لهدف با�ستقالل عن �ملوؤ�س�سات �لعاملة يف عامل �ملهن. لقد �أ�سبح هذ� �الأمر يتطلب 
�أن ُتن�سج بني �لطرفني عالقات وطيدة ومنتظمة على جميع �مل�ستويات وتعمل يف ظل �آليات 
�إد�رة  و�أطر موؤ�س�سية و��سحة وحمددة )م�ساركة موؤ�س�سات �لعمل و�لهيئات �ملهنية يف 
موؤ�س�سات �لتعليم وو�سع �لرب�مج و�ملناهج ومتويل �لدر��سات و�لبحوث، م�ساركة �ملهنيني 
�لعلمية  �مل�ساكل  حل  يف  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  م�ساهمة  �لطالب،  �إعد�د  عملية  يف 

و�لتقنية �لتي تعرت�س �ملوؤ�س�سات �النتاجية.. �لخ(.
وفيما يتعلق بلبنان حتديداً، نالحظ على هذا ال�شعيد ما يلي:

�أ. غياب �سبه كامل للهيئات �ملهنية وموؤ�س�سات �النتاج عن �مل�ساركة يف جمال�س �إد�رة 
موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �أو هيئاتها �ال�ست�سارية.

بر�مج  ��ستحد�ث  تتناول  �لتي  �لقر�ر�ت  يف  �ملهنية  �لهيئات  م�ساركة  �سعف  ب. 
و�خت�سا�سات جديدة وو�سع �ملناهج وحتديد حمتوى مقرر�تها.

ج. م�ساركة ملحوظة من قبل �ملهنيني و�أ�سحاب �لتجربة �لعملية يف عملية �لتعليم ب�سكل 
جزئي، ويف �ملحا�سر�ت و�لندو�ت وحلقات �الأبحاث. غري �أن �لهدف �لرئي�سي من 
هذه �مل�ساركة ال يكون يف �أغلب �الأحيان تقدمي �مل�ساركني جتربتهم �لعملية للطالب 

و�إمنا تعوي�سًا للنق�س يف �لهيئة �لتعليمية �ملتفرغة كليًا للتدري�س.
د. ندرة م�ساركة �ملوؤ�س�سات �النتاجية و�لهيئات �ملهنية يف حتويل بر�مج �أبحاث تقوم بها 

موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل وغياب �سبه كامل لرب�مج �أبحاث م�سرتكة بني �لطرفني.
و�أبحاث على طلب من جهات  �لتعليم �لعايل بدر��سات  هـ. مل يعد قيام موؤ�س�سات 
خارجية ب�سكل عام وموؤ�س�سات �النتاج ب�سكل خا�س، �أمرً� نادر �لوجود، لكنه يبقى 

�سعيفًا ب�سكل عام.
و. �ت�ساع د�ئرة ��سرت�ك �لطرفني )موؤ�س�سات �لتعليم وموؤ�س�سات �النتاج( يف تنظيم 
معار�س ولقاء�ت وزيار�ت تتعرف خاللها موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل طالبها على 
�لتطور�ت يف موؤ�س�سات �لعمل و�حتياجاتها، وتتعرف هذه �الأخرية على �لرب�مج 

و�ملناهج �لتي تقدمها موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل لطالبها. 
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ثالثًا- ا�ستنتاجات  واقرتاحات:
    من هذ� �لت�سخي�س �ل�سريع الأو�ساع �لتعليم �لعايل يف لبنان بعالقته مع حاجات �أ�سو�ق 
�لعمل �حلالية و�مل�ستقبلية نخرج با�ستنتاج عام مفاده �أن هذه �لعالقة تعاين من خلل له 

جانبان:
    �جلانب �الأول: ويتمثل بفائ�س كبري ن�سبيًا من �خلريجني يقع فري�سة للبطالة �ل�سافرة 

و�ملقنعة بعد هجرة ق�سم منه نحو �خلارج.
     �جلانب �لثاين: يتمثل بق�سور موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل بدرجات متفاوتة، عن تزويد 
�خلريجني ب�سلة �ملكونات �ملتكاملة لالإعد�د �ملهني �حلديث �لذي يوؤهلهم للمناف�سة يف 

�أ�سو�ق �لعمل �ملعوملة. 

اأما م�سدر هذا اخللل املزدوج فياأتي بدوره من ناحيتني:
     �لناحية �الأوىل: هي كثافة �اللتحاق باالخت�سا�سات �لتقليدية. 

     �لناحية �لثانية: �لفروقات �لنوعية بني موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل بحيث �أن ق�سمًا منها 
يبدي قدرة على مو�كبة مقت�سيات �العد�د �ملهني �حلديث للخريجني يف حني �أن ق�سمًا 

�آخر يبدي عدم قدرة بنيوية على تاأمني هذه �ملقت�سيات. 

ما هي اأهم التوجهات ال�سرتاتيجية امل�ستقبلية للتعليم العايل يف لبنان التي ميكن اقرتاحها 
انطلقًا من هذا الت�سخي�ض؟

    للوهلة �الأوىل ميكن �لقول باأن هكذ� ت�سخي�س يقود �إىل �قرت�ح ��سرت�تيجية تقوم على 
ركيزتني �أ�سا�سيتني هما: 

اأوًل: و�سع �آلية للحد من �اللتحاق باالخت�سا�سات �لتقليدية �لتي ت�سبعت �أ�سو�ق �لعمل، 
خ�سو�سًا �ملحلية منها.

�أو�ساع موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل  �آلية للق�ساء على �لفروقات �لنوعية يف  ثانيًا: و�سع 
وجعلها جميعًا قادرة على توفري م�ستلزمات �العد�د �ملهني �لالزم للمناف�سة يف �الأ�سو�ق 

�ملعوملة.
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    هكذ� توجه يبدو �سليمًا يف حال كانت م�سكلة �ملو�ءمة بني خمرجات �لتعليم �لعايل 
وحاجات �سوق �لعمل يف لبنان هي من جانب �لعر�س ح�سرً� )من جانب �لتعليم �لعايل(. 
�أي يف حال �أنها م�سكلة تكيف نظام �لتعليم �لعايل يف لبنان مع �سوق عمل حملية �أ�سبحت 
من �لنمط �حلديث وتعرب عن حاجتها ملهار�ت مهنية جديدة. لكن �حلال لي�ست كذلك. 
لقد �سبقت �ال�سارة �إىل �أن �مل�سكلة يف لبنان هي �أي�سًا من ناحية �لطلب )م�سكلة منو 
�قت�سادي(، و�أنها، من هذه �لناحية لي�ست جمرد م�سكلة �آنية �أو عر�سية، و�إمنا هي م�سكلة 
بنيوية تتمثل با�ستمر�ر هياكل �نتاجية عفى عليها �لزمن. من هنا فاإن �أية �إعادة هيكلة 
لنظام �لتعليم �لعايل يف لبنان ال تاأخذ بعني �العتبار �مل�سكلة من ناحية �لطلب، ال ميكن 
�أن تعزز عملية �ملو�ءمة بني خمرجات �لنظام �ملذكور وحاجات �سوق �لعمل، و�إمنا �ستبقي 
على �الأزمة يف �سفوف �خلريجني. �إال �إذ� كان �لهدف �لرئي�سي �إعد�د خريجني للعمل يف 
�الأ�سو�ق �خلارجية. ولكن حتى يف هذه �حلال �أي عدم �الأخذ بعني �العتبار �لطلب �ملحلي 
على �خلريجني، ال ميكن عمليًا حتقيق عملية �الإعد�د حمليًا لالأ�سو�ق �ملعوملة ب�سروط 
مقبولة. ذلك �أن �إعادة �لهيكلة �لالزمة �إمنا تقوم �أ�سا�سًا على مبد�أ م�ساركة موؤ�س�سات 
�لعمل )موؤ�س�سات �النتاج( يف خمتلف �لن�ساطات �لتي تقوم بها موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 
الإعد�د �لطالب للحياة �ملهنية وخمتلف �خلدمات �لتي تقدمها له لهذه �لغاية. وهذ� ما 

تعجز موؤ�س�سات �النتاج يف لبنان بو�سعها �حلايل عن �لقيام به بال�سكل �ملطلوب. 
    طبعًا �إن ��ستبعاد هكذ� توجه ملعاجلة �مل�سكلة، ال يجب �أن يدفع باالجتاه �ملعاك�س، �أي 
�ل�سعي لتحقيق �ملو�ءمة �لعتيدة من خالل �الأخذ بعني �العتبار فقط �حلاجات �لر�هنة 
ل�سوق �لعمل �ملحلية من �الخت�سا�سات و�ملهار�ت �ملهنية. الأن ذلك يعني ب�سك لرئي�سي 
�لعمل ب�ستى �لو�سائل على جلم �لطلب �الجتماعي على �لتعليم �لعايل و�حلد من �إعد�د 
مللتحقني به. وهذ� ما يوؤدي بدوره، يف ظل بقاء �أو�ساع �القت�ساد �للبناين على ما هي عليه 
حاليًا، �إىل  تفاقم �أزمة خمرجات �لتعليم ما قبل �جلامعي يف �سوق �لعمل، حتى يف حال 

�رتفعت ن�سبة �مللتحقني ب�سقه �ملهني و�لتقني. 
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�لعايل  �لتعليم  خمرجان  بني  �ملو�ءمة  عملية  �أن  مفادها  نتيجة  �إىل   ن�سل  بذلك      
وحاجات �سوق �لعمل ال ميكن �أن تكون �إال عملية ديناميكية جتري يف �إطار خطة الإعادة 
هيكلة �القت�ساد �للبنانية على �أ�س�س جديدة، تاأخذ بعني �العتبار �لتغيري�ت �ل�سيا�سية 
و�القت�سادية و�الجتماعية �لتي ��ستجدت على �ل�سعد �ملحلية و�الإقليمية و�لعاملية. هذ� 
يعني، بعبارة �أخرى، �أن ال يجري �لعمل على تكييف نظام �لتعليم �لعايل يف لبنان مع 
متطلبات م�سرية �لعوملة و�لتقدم �لتكنولوجي �ل�سريعة قبل �لعمل على �نخر�ط �قت�ساد 
هذ� �لبلد يف �مل�سرية �ملذكورة من موقع �لقادر على �ملناف�سة. و هذ� ال ميكن حتقيقه فقط 
�إال من خالل حتول �القت�ساد �للبناين �إىل �قت�ساد معرفة ت�سكل فيه منتجات تكنولوجي 

�ملعلومات و�الت�ساالت من ناجته �ملحلي.  
يف هذا الإطار ميكن اقرتاح التوجهات التالية بخ�سو�ض التعليم العايل:

1. على �شعيد تنظيم التحاق الطالب مبوؤ�ش�شات التعليم العايل
�أ .  تو�سيع وتعزيز �لتعليم �ملهني و�لتقني يف مرحلة �لتعليم قبل �جلامعي.

ب. �يجاد قنو�ت �ت�سال بني �لتعليم �ملهني و�لتقني يف مرحلة �لتعليم قبل �جلامعي 
و�لتعليم �جلامعي �ملهني و�لتقني.

ج. �يجاد �أطر موؤ�س�سية يف مرحلة �لتعليم �لثانوي للتوجيه و�الإر�ساد �ملهنيني للتالميذ.
لاللتحاق  خا�سة  و�سروط  �لعايل  بالتعليم  لاللتحاق  عامة  �سروط  حتديد  د. 

باخت�سا�س معني.
2. تنظيم اإعداد الطالب تبعاً للموا�شفات املطلوبة يف �شوق العمل

�أن �ملق�سود باالعد�د تبعًا للمو��سفات �ملطلوبة ب�سوق  �أن يكون و��سحًا       هنا يجب 
�لعمل هو حتديدً� ت�سمني نظام �لتعليم �لعايل �ملكونات �لرئي�سية �لثالثة لالإعد�د �ملهني 
حمتوى   – �ملر�فقة  و�خلدمات  )�لرب�مج  عليها  �لكالم  �سبق  و�لتي  للطالب  �حلديث 
�ملناهج – �لعالقة مع �ملوؤ�س�سات �القت�سادية(. ويف هذ� �الإطار ميكن �إدر�ج �لتوجهات 

يف �أربعة حماور.
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املحور الأول: ويت�سمن توجهات تتناول م�ساألة �العد�د �ملهني ب�سكل عام ومنها:
�أ. حتديد مو��سفات تربوية للمهن.  

ب. حتديد مو��سفات مهنية لالخت�سا�سات و�ل�سهاد�ت.  
ج. حتديد مو��سفات للبنى �لتحتية �ملادية: �أبنية وجتهيز�ت.  

�لعام  �لعايل  �لتعليم  قطاع  خا�س  ب�سكل  تتناول  توجهات  ويت�سمن  الثاين:  املحور 
)�لر�سمي(: �جلامعة �للبنانية وموؤ�س�سات �لتعليم ذ�ت �لعالقة.

�أ. تطوير �الأطر �لقانونية و�ملوؤ�س�سية �لتي ت�سمح باالإنفتاح على عامل �لعمل و�ملهن.
ب. تعزيز �ملو�رد �ملالية.

ج. تر�سيد �لدخول �إىل  �الخت�سا�سات �لنظرية.

املحور الثالث: ويت�سمن توجهات تتناول ب�سكل خا�س �لتعليم �لعايل يف �لقطاع �خلا�س.
    هنا تقت�سي �الإ�سارة بد�ية �إىل �أن تعزيز دور موؤ�س�سات هذ� �لقطاع على �سعيد �العد�د 
�ملهني للخريجني �إمنا يتوقف �إىل حد بعيد على حجم مو�ردها �ملالية. وبهذ� �خل�سو�س 
يربز ت�سرذم موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �خلا�سة وت�سابه �الخت�سا�سات فيما بينها من 
�لعو�ئق �جلدية �أمام تطوير جانب �الإعد�د �ملهني. ومن �لتوجهات �لتي ميكن �ل�سري فيها 

يف هذ� �لقطاع:
�أ  . �لت�سدد يف مر�قبة تطبيق �ملوؤ�س�سات �ملعنية للمو��سفات و�ملعايري �ملطلوبة.

ب. دفع هذه �ملوؤ�س�سات لالندماج �أو �لتخ�س�س بتقدمي بر�مج حمددة عن طريق 
تقدمي بع�س �ملحفز�ت.

املحور الرابع: ويت�سمن توجهات تتناول جميع موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل وتتعلق حتديدً� 
ببع�س �مل�ساكل �لتي ت�سادفها هذه �ملوؤ�س�سات يف عملية تطوير �الإعد�د �ملهني و�لتي ميكن 

معاجلتها يف �أطر موؤ�س�سية جماعية ومنها:
�أ. �إن�ساء �إطار موؤ�س�سي موحد تت�سافر فيه جهود �الأطر�ف �لثالثة: �لدولة، موؤ�س�سات 
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�لتعليم �لعايل وموؤ�س�سات �لعمل، تكون مهمته تزويد موؤ�س�سات �لعمل باملعلومات 
�لالزمة عن �أو�ساع �لتعليم �لعايل وتزويد موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل باملعلومات 
بالوقت  ويقوم  و�خلارجية،  �ملحلية  �لعمل  �أ�سو�ق  يف  �لتطور�ت  عن  �لالزمة 
نف�سه بتقدمي �خلدمات �لد�عمة و�مل�ساعدة النخر�ط �خلريجني يف �سوق �لعمل 

)�إ�سد�ر در��سات ون�سر�ت دورية، بنك معلومات.. �لخ(.
ب. �إيجاد �إطار موؤ�س�سي و�حد يقوم مبهمة تنظيم عالقات موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 
يف لبنان مع �خلارج و�لعمل على تن�سيق �جلهود وتكاملها على هذ� �ل�سعيد ال 
�سيما فيما يتعلق باحل�سول على �مل�ساعد�ت �لفنية ومتويل �لدر��سات و�لبحوث.

ج. �إيجاد �إطار موؤ�س�سي موحد لالإفادة من �إمكانات وخرب�ت �للبنانيني يف �خلارج 
)�أ�سحاب �أعمال ومهنيني( وتوظيفها يف دعم وتعزيز جانب �العد�د �ملهني يف 

موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يف لبنان.
�لعايل يف  �لتعليم  ين�سق جهود خمتلف موؤ�س�سات  �إطار موؤ�س�سي موحد  �إيجاد  د. 
لبنان يف جمال “�لبحث و�لتطوير” وي�ساهم يف متويلها. وي�سكل �ملجل�س �لوطني 
هذ�  �أن  علمًا  �ل�سعيد.  هذ�  على  �ملطلوب  �ملوؤ�س�سي  �الإطار  �لعلمية  للبحوث 
�جلانب من ن�ساط �لتعليم �لعايل يجب �أن ُيعطى �هتمام ��ستثنائي نظرً� ملا ميكن 

�أن يقدمه يف جمال �لنهو�س بقطاعات �النتاج. 
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مداخالت ومناق�سات اجلل�سة الثالثة

مداخلة لأ�شتاذ يف كلية الزراعة

    لو عدنا �إىل �جلامعة �للبنانية لر�أينا �أنه من �الأجدر �أن تو�سع على ر�أ�س �جلامعات 
�لعريقة وهي تناف�س باقي �جلامعات لذلك ر�أينا حماوالت تف�سيلها وحماربتها الأنها 
مناِف�سة.  تكون  ال  الأنها  تخّرج  من  تخّرج  ُتركت  لكانت  مناف�سة  كو�در  تخّرج  مل  لو 
وهناك م�ستويان يف �جلامعة �للبنانية ولكن يجدر �حلديث عن �لكليات فهناك كليات 
متو��سعة �مل�ستوى و�أخرى ذ�ت م�ستوى مرتفع �الأمر �لذي يفر�س و�سع �سيا�سة وطنية 
�إ�سقاط �لرب�مج من �خلارج على  �ليوم هو عملية  الإعد�د �لرب�مج، الأن ما نالحظه 
�جلامعة �للبنانية كنظام  LMD وغريه بغ�س �لنظر �إذ� كانت تتالئم مع �جلامعة 
�أم ال. ويجب �أن تكون هذه �ل�سيا�سة مقرونة بالتقييم ومب�ساركة بع�س �لطالب ولقد 
قدمنا �فكار جيدة  يف مدر�سة طالب �لدكتور�ه  ل�سالح �لطالب و�جلامعات و�ل�سوؤ�ل 

�إىل �أي مدى يعترب هذ� �لنظام فعااًل لتح�سني �جلامعة؟. 

مداخلة

    هناك حركة بحث علمي يف لبنان لكن يف �لعادة �لبحث �لعلمي يتبنى من قبل 
�لدولة حتى يوؤدي �إىل �نتاجية، ويف �لدول �ل�سناعية يكون �لبحث �لعلمي منتجًا 
فهناك بع�س �مل�ساريع �لتي حتتاجها �لدولة �أو �ملوؤ�س�سات �خلا�سة وتعطيها �إىل 
�جلامعات �لتي تعترب دينامو وحمرك �النتاج. �أما يف لبنان فال نطالب باأبحاث 
متقدمة، لكن ميكن �لعمل على �سعيد برجمة �حلو��سيب بداًل من �سر�ء �لدولة  
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�أمو�اًل  وتنفق  كم�سغل،  �إال  �ل�سباب  طاقات  من  ت�ستفيد  وال  �خلارج  من  للتقنية 
طائلة تذهب للدول �الأجنبية. �سحيح �أننا بحاجة �إىل �نتاج �ملعرفة، لكن قبل هذ� 
نحن م�ستهلكون لكل �سيء. نحن كنا بلدً� زر�عيًا و�بتعدنا عن �لزر�عة بل خجلنا 
منها، يف حني �أن فرن�سا عندما كان جاك �سري�ك رئي�سًا للجمهورية قال “نحن 
�أن فرن�سا دولة �سناعية”. �لدول  �أول بلد زر�عي يف �لعامل علمًا  فخورون كوننا 
�لعربية جمتمعة تنتج �أقل من �إ�سبانيا، فقبل �حلديث عن �إنتاجات علمية متقدمة 
و�خرت�ع طائر�ت ودبابات فلننتج ما نحتاجه من قمح و�سو�ه للغذ�ء ال �أن نبقى 

م�ستهلكني لكل �سيء مبا فيه �ملعرفة.

مداخلة

    �أود �أن �أ�سري �إىل �أمر متت �الإ�ساءة �إليه يف �جلل�سات �أن لي�س كل من ير�سب يف 
�جلامعة �للبنانية يتوجه �إىل �جلامعة �خلا�سة، وكما لفت �أحد �ملحا�سرين �لكر�م ما 
ذنب �الألف �لذين يتوجهون �إىل كلية �لطب �لتي ال ت�ستقبل �إال 80 طالبًا مع ما يعنيه 
�الأمر من حما�س�سة جتري الختيارهم ورمبا ينجح 500 لكن �ملحا�س�سة هي �لتي 
حتكم. وقد در�س �الألف طالب لعام يف كلية �لعلوم، و�لدكتور جدعون يعلم �أنه لي�س 
كل من ير�سب يف �جلامعة �للبنانية يتوجه �إىل �جلامعة �خلا�سة وقد تبني ذلك من 
خالل موؤمتر جودة �لتعليم �لذي نظمته ر�بطة �جلامعات �خلا�سة قبل مدة. �أنا �أعمل 
�جلامعات  �أن  و�أعتقد  �للبنانية  �جلامعة  �خت�سا�سني يف  ودر�ست  يف جامعة خا�سة 
�خلا�سة يجب �أن ت�سكل �لطبقة �لو�سطى بني �جلامعات �مل�سماة عريقة و�لتي تكلف 
وهذه  �سنويًا  لرية   200،000 تكلف  �لتي  �للبنانية  و�جلامعة  �سنويًا  دوالر  �ألف   20
لدينا طبقة غنية جدً�  ي�سبح  تغيب  �لتي عندما  �لو�سطى  �لطبقة  ت�سكل  �جلامعات 
وطبقة فقرية جدً� كما يحدث حاليًا يف �لدول �لعربية ومنها م�سر فتحدث �لثور�ت 
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و�أعتقد �أن م�سوؤوليتنا جتاه �جلامعات �خلا�سة �لنا�سئة و�لتي مل مير على تاأ�سي�سها 
زمن طويل �أن نتعاون لتطويرها كما يحدث حاليًا يف ر�بطة جامعات لبنان.

مداخلة

    �سعرت خالل �جلل�سة �الأخرية مبعاناة وكاأن �لتعليم �لعايل يف غرفة �النعا�س 
هي  ولكن  وقائية.  بر�مج  عن  ينفع  �حلديث  يعد  ومل  عالجية  لرب�مج  ويحتاج 
لي�ست �لغاية بل و�سيلة للتو�سل �إىل معرفة �لطالب ومعرفة نقاط قوتهم ونقاط 
�سعفهم وبناء لقدر�ت �الأهل. يف �ملقابل لدينا حاجة لتحديد حاجات �سوق �لعمل 
وتوزيعها على لبنان ما يوؤدي لهجرة هذه �لكو�در �إىل �خلارج كما عندما يختار 
لكن  �لو�سيلة  هو  و�لتوجيه  �الإبد�ع  فيختفي  الخت�سا�سه  مغايرة  مهنة  �ملتخرج 
�ملهم �لو�سول �إىل �لر�سا �لذ�تي. لقد كتبت �إحدى �ملجالت �أن هناك 50 باملئة 
ال ي�سعرون بالر�سا �لذ�تي �أي بني كل �ثنني هناك �سخ�س غري ر��سي على عمله 

وهدفنا من خالل هذ� �ملوؤمتر حتديد حاجات �سوق �لعمل وتنمية بلدنا.

مداخلة

    �أود �لتعليق على نقطتني: �الأوىل عندما �عترب �الأ�ستاذ �إبر�هيم مهنا �أن �ال�ستاذ 
�جلامعي “مغنج” يف عدد �ساعات تعليمه و�لوقت �لذي يعلمه طو�ل �لعام. ويف 
�لف�سلني  ما بني  الأن هناك عطلة  ت�سع  ولي�س  �أ�سهر  ل�سبعة  نعمل  �حلقيقة نحن 
هي عطلة �الإمتحانات، و�سحيح �أن عدد �ساعات �لتعليم تنخف�س ب�سكل قيا�سي 
يعدون  طالب  جمموعة  معه  كان  �إذ�  �سيما  وال  �أ�ستاذ  رتبة  على  �حل�سول  بعد 
لكل  �لتعليم  �ساعات  يخف�س  �للبنانية  �جلامعة  فالقانون �جلديد يف  للدكتور�ه. 
�أ�ستاذ �إذ� كان لديه طالب دكتور�ه و�حد و�أتوجه �إىل �الأ�ستاذ مهنا بتو��سع الأقول 
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�أنه �إذ� كان �الأ�ستاذ منتجا ً للمعرفة،  فكل هذه �المتياز�ت لو �سربت باأربعة تبقى 
قليلة عليه. �إن كان منتجًا للمعرفة �أي يدخل بلده يف عد�د �لور�سة �لعاملية النتاج 
�لعلم ويخلق قبلة جديدة حملية متكن طالبنا من �لتوجه لها، الأن طالبنا عندما 
يتوجهون �إىل �لغرب لتح�سيل �لعلوم ياأخذون معهم ت�سور�ت م�سيئة لبلد�نهم يف 
�أن يعطي بلده هذ� �لبعد  بع�س �الأحيان فاإذ� ��ستطاع �الأ�ستاذ باإنتاجه للمعرفة 
�ملهم فذ�ك عمل �سامخ. ع�سر�ت بل �أطنان �لكتب عن �الإ�ستقالل و�الإ�ستغناء عن 
�إليها عند و�قع �حلاجة وعندما ال  �الآخر و�ال�ستقو�ء بالذ�ت تتك�سر بعد �لعودة 
يكون هناك خيار �أمام �لطالب �سوى �ل�سفر �سو�ء كان ما قبل �لدر��سة �أو بعدها.

�إذ� قام �الأ�ستاذ بهذ� �جلهد �ملحلي فهو ي�ستحق كل هذه �الإمتياز�ت.
تو�طوؤ  هناك  فاإن  �خلا�سة،  للجامعات  تدفع  �لتي  �لعالية  لالأرقام  وبالن�سبة      
ينتهي  فمثاًل عندما  �لقبعة.  ما حتت  يك�سف  ال  �سوق  بني  وبديهيًا  و��سحًا  �سار 
�ملهند�س من �لدر��سة، والأن بلد�ننا غري منتجة با�ستثناء بع�س �لدول �الإ�سالمية 
�لتي توجهت نحو �النتاج و�ل�سناعة، لكن يف �لبلد�ن �مل�ستهلكة يتخرج �ملهند�س 
وعندما  �مل�سرت�ة �جلاهزة.  و�حللول  �ملعروفة  �مل�ساكل  بني  �لتنا�سق  على  فيعمل 
لن  و�ل�سوق  �سهادة  ملنحه  م�ستعدة  �خلا�سة  �جلامعة  تكون  �لطريقة  بهذه  يعمل 
يك�سفها بل بالعك�س هناك يف بع�س �الأحيان �إر�دة �آثمة يف مكان ما الإبر�ز بع�س 
�جلامعات �لتي  حتب �أن يذ�ع ��سمها وبالرغم من �أن �بن �جلامعة �للبنانية دربه 

لي�س مفرو�سًا بالورود لكنه حينما ي�سل، ي�سل بالكفاءة.

مداخلة

�لعايل  �لتعليم  �سينعى  �ملوؤمتر  ينتهي من  �ل�سخ�س عندما  �إن كان  �أعرف      ال 
�الأ�ساتذة  بها  تقدم  �لتي  �الأرقام  ح�سب  ب�سيط  ل�سبب  ت�ساوؤمية  ب�سورة  ويخرج 
�لناجت �الجمايل  باملئة من  ننفق حو�يل 13  �أننا  �لتعليم يظهر  �الإنفاق على  عن 
ومثلها نتيجة عدم �لتوجيه عند �لطالب فيختارون �خت�سا�سات ال �سوق عمل لها 
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باالإ�سافة �إىل �مل�ساكل يف �جلهاز �لتعليمي. هذه هي �حلقيقة �ملوجعة، ولكن مل 
تذكر �أي ورقة من �الأور�ق �أي �سيء عن �سغف �الن�سان �للبناين باالإنفاق �لعايل 
على �لتعليم وقد يكون لهذ� �الأمر عالقة باجلانب �جليني وعلى �الأقل يجب �أن 
نتحدث بحقيقة نا�سعة وكل �لوقت نتحدث عن حقائق موجعة و�حلقيقة �لنا�سعة 
�أن �ملو�طن �للبناين لديه �سغف بالتعلم و�الإبد�ع ال يكون �إال بوجود �سغف فاإذ� كان 

�الن�سان �ملتعلم و�ملثقف �سغوفًا بالعلم فهذ� �أمر جيد.

رد د. طالل عرتي�شي

    بالن�سبة لتجربة �لطالب �لذين خ�سعو� للتوجيه كانت �لنتائج مقبولة يف �أول 
�ل�سنو�ت  يف  �أف�سل  �ستكون  �لنتائج  وبالتاأكيد  بالتوجيه،  �ملركز  فيها  يقوم  �سنة 

�ملقبلة.
    وبالن�سبة جلهل عدد �سنو�ت �الخت�سا�س هذ� �الأمر موجود عند �لطالب ولي�س 
�ملركز وهذ� �الأمر يحتاج لدر��سة معقدة تظهر من مل يعرف �سنو�ت �الخت�سا�س 

هل مل ي�ستفد من �لتوجيه.

رد اأ. ابراهيم مهنا

    لدي خم�س مالحظات، ال �أعتقد �أن �لر�سا �لذ�تي عن �لعمل �سروري للنجاح 
�أعمل مبحبة  �أحب هو�ياتي لكن  �أنا  وهناك فارق بني حب �لعمل و�لعمل مبحبة 

وهذه هي �أخالقية �لعمل.
    وبالن�سبة للعطاء، قال جرب�ن خليل جرب�ن يف كتاب �لنبي �أنه يعطي ملن ي�ستحق 
فقال جرب�ن »��ساألو� �أنف�سكم �إن كنتم ت�ستحقون �لعطاء، �ل�سجر يحمل �لثمر كي 
يحيى الأن من ال يعطي يكون ميتًا. �أنا �أود تربية �سباب وفتيات على حب �لعطاء �إذ 
لدينا م�سكلة يف بالدنا وهي  �أننا ال نربي على حب �لعطاء، فال يوجد �أنا�س تقدم 
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من وقتها ومالها للنا�س. وعندما يبد�أ �لعطاء للجامعات و�لطالب يبد�أ �الإبد�ع 
و�أهم �كت�سافني حديثني يف �لعامل هما �لفاي�سبوك لطالب ح�سل على م�ساعدة 
من جامعة هارفرد و�ل�سكايب الأحد طالب جامعة �أ�ستونية نحتاج  الأنا�س تقدم 

كي يبدع �لطالب.
    وال ميكن لطالب �أن يبدع وهو يعي�س يف غرفة ت�سبه علبة �سردين. و�لدر��سة ال 
تعطى فقط يف �لغرف بل يف حد�ئق ي�ستطيع فيها �أن يتحدث مع زميله بجو لطيف 
و�أكرث طالب �أبدعو� لي�س بف�سل �أ�ساتذتهم بل من جر�ء �حلديث و�لتباحث مع 
�أن  بل يجب  �سكنية  ت�سييد مبان يف مناطق  زمالئهم. يجب منع �جلامعات من 
�ملوؤمتر  هذ�  تكرر خالل  لقد  �ل�سو�ساء.  بعيدة عن  مناطق  �جلامعات يف  تبنى 
�حلديث عن جعل لبنان مركز بحث و��ستقطاب للعامل �لعربي، �لعرب جتاوزونا 
ال�سيما يف �خلليج حيث �عتربو� �أن �للبناين فا�سل يف �إي�سال �لعلم، و�الأمريكي 
لبنان  ي�سّدر  �أن  من  وبداًل  �خلليج  �أبناء  ليعلم  �جلامعات  �أكرب  ويفتتح  ي�ستثمر 
�جلميع  �أن  وظننا  �لتعليم  �حتكرنا  نحن  �لتعليم.  ي�سّدر  �أن  عليه  كان  �لعمالة 
�سري�سل �أوالده �إىل لبنان، لكن هل ميكن لعاقل �أن ير�سل �أوالده لبلد غري �آمن؟. 
لقد �متنعو� عن �إر�سال �أبناءهم �إىل لبنان لي�س الأنهم ال يريدون �لتعلم لكن الأنه 
ال يوجد �أمن. �أعتقد �أنه يجب �أن ن�سّدر �لتعليم �إليهم حتى تعود �لعالقة �لفردية 

بيننا وبني �أبناء �خلليج.

رد اأ. ابراهيم مهنا

   بالن�سبة لكلمة جماين، �أنا مع دعم �لتعليم �لر�سمي ولكن هناك �أمور جمانية 
يف �حلياة لكنها باهظة مثاًل �أن �أر�سل ولدي �إىل �جلامعة �للبنانية الأنها جمانية 
و�أهدر له �أربع �سنو�ت، فهذ� �أمر مكلف ولي�س ب�سيط. هناك �لكثري من �الأ�سياء 
�ملرتفعة �لثمن لكنها رخي�سة �إذ� كنا ن�ستفيد منها، ال نريد كلمة جمانية فقط 

بل نريد �أ�سلوبًا ثان كي ن�ستطيع حت�سيل علم يف لبنان ن�ستفيد منه.
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اختتام اأعمال املوؤمتر

البيان اخلتامي

اأ. ه�سام �سحرور*

     لطاملا بحث �ملخت�سون �لرتبويون يف �لتعليم ما قبل �جلامعي باعتباره مرتكزً� 
موؤ�س�سًا مل�سار �الأبناء و�لن�سء �مل�ستقبلي. وكان �لتعليم نخبويًا طبقيًا يف مر�حل 
�سهادة  نور  خفت  بحيث  وعاموديًا  �أفقيًا  و�نت�سر  متدد  ثم  �لزمن  من  وحقبات 
�خلام�س �أ�سا�سي )�ل�سريتفيكا( بعدما كان �لناجح فيها يعامل معاملة �ملنت�سر 

ويحتفى به كالعري�س.
    وتدرجت �ل�سهاد�ت �هتمامًا ي�سطع ثم يبهت و�سواًل �ىل �ليوم حيث �أ�سحى �لتعليم 

�لعايل ُيقاَرب معياريًا لناحية جودته �أو درجاته وم�ستوياته �سعودً� وهبوطًا.
     من هنا، كان مو�سوع موؤمترنا �لرتبوي �لثاين »�ال�ستثمار يف �لتعليم �لعايل« 
الأهميته من ناحية، ولت�سليط �ل�سوء على بعد �آخر لهذ� �لنوع من �لتعليم يختلف 
عن كونه �أد�ًة لتح�سيل �سهاد�ت تتيح عو�ئد مالية، بل للنظر �إليه كقيمة معرفية 
عليا ترفع من �ساأن �لفرد وجمتمعه ووطنه، ال �أد�ًة نفعيًة حتت�سب عو�ئدها عرب 
�الآالت �حلا�سبة مبعنى �أنفقنا كذ� على �الخت�سا�س، فهل �سرنبح مبلغًا �أكرب بعد 

�لتخرج؟!.
)*( �ملن�سق �لعام للموؤمتر
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    وكذ� �الأمر بالن�سبة �ىل �ال�ستثمار يف �لتعليم �لعايل من منظور �لدولة. فهل 
تقاربه كر�فعة  �أم  يتعامل معه غالبية مو�طنيها  �ليه كما  �للبنانية  �لدولة  تنظر 
لو  �لذي  باالقت�ساد  وكناه�س  �سر�ئحه،  بكافة  �ملجتمع  كل  للمجتمع،  ثقافية 
�ملعرفة  �ملرتكزعلى  �القت�ساد  مفاهيم  �ىل  م�ستندًة  �لتخطيط  �لدولة  �أح�سنت 
�الآ�سيوية  �لنمور  �القت�ساد ومنا. وما جتربة جمموعة دول  لنه�س  فيه،  �ملوظفة 

عنا ببعيدة ومنها �ملاليزية على وجه �خل�سو�س.
    يف ختام �ملوؤمتر �لذي نوق�س فيه �قت�ساد �ملعرفة �لقابل للتطبيق من خالل �أور�ق 
�ملنظمة  �للجنة  يف  و�أقريناه  ��ستخل�سناه  ما  نعر�س  ثرية،  ونقا�سات  قّيمة  عمٍل 
لو  تو�سيات،  من  �لعايل  و�لتعليم  للتوجيه  �ال�سالمي  �ملركز  جمعية  يف  للموؤمتر 
�سئنا �أن نتو�سل تطبيقها و�إنفاذها يف ظل دولة �ليوم لقلنا و�إياكم هيهات.. ولكن، 
ما �أطيق �لعي�س لوال ف�سحة �الأمل، ونحن باهلل وباأهل �لعلم وباحلري�سني على هذ� 

�لبلد نوؤمن، وجهدهم �ملعريف ناأمل.. فاإليكم �لتو�سيات:
- �عتبار �لتعليم �لعايل ر�أ�سمااًل يف بناء وتعزيز قدر�ت �الوطان وهو �سرورة 

�أوىل و�أ�سا�سية للتنمية �مل�ستد�مة �ل�ساملة وحت�سني م�ستوى �حلياة لالأفر�د.
قبل  له من  ميز�نية  بتخ�سي�س  �لعلمي  �لبحث  �ال�ستثمار يف جمال  زيادة   -
�لتنمية �الجتماعية  �لتي تعود مبنفعة مبا�سرة على  �لدولة لدعم �الأبحاث 

و�القت�سادية.
- �لنظر �إىل �ال�ستثمار يف �لتعليم �لعايل ال جلهة تكاليفه �ملالية بل جلهة عائد�ته 
�ملهمة للمجتمع و�الن�سان يف جماالت �جتماعية متعددة  وتعزيز �النتاجية 

و�سقل �ملهار�ت و�لنمو.
- �لتاأكيد على �أن �ال�ستثمار يف �لتعليم �لعايل ال يكون بالتو�سع يف �ملوؤ�س�سات 

فقط من دون  مر�عاة �لتميز يف نوعية �لعملية �لتعلمية وجودتها.
- تطوير �الأطر �لقانونية و�ملوؤ�س�سية �لتي ت�سمح باالنفتاح على عامل �لعمل و�ملهن.
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�لدولة،  �لثالثة:  �الأطر�ف  جهود  فيه  تت�سافر  موحد  موؤ�س�سي  �إطار  �إن�ساء   -
موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل وموؤ�س�سات �لعمل.

�لتعليم  يقوم مبهمة تنظيم عالقات موؤ�س�سات  �إطار موؤ�س�سي و�حد  �إيجاد   -
�لعايل يف لبنان مع �خلارج و�لعمل على تن�سيق �جلهود وتكاملها على هذ� 
ومتويل  �لفنية  �مل�ساعد�ت  على  باحل�سول  يتعلق  فيما  �سيما  ال  �ل�سعيد 

�لدر��سات و�لبحوث.
- ر�سم خمطط توجيهي عام للجامعات ي�سبط تو�سع �خت�سا�ساتها على �إيقاع 

�حلاجات �الجتماعية و�ملناطقية و�القت�سادية.
- �ال�سر�ع يف �إ�سد�ر �لقانون �ملتعلق بتنظيم �لتعليم �لعايل يف لبنان و�لقانون 
�ملتعلق بجودة �لتعليم و�لذي ير�عي �حلاجات �لفعلية لالقت�ساد ومتطلبات 

تطويره.
- �لتاأكيد على �لز�مية تطبيق بر�مج للتوجيه �ملهني للطالب و�الأهل قبل �ختيار 

�لتخ�س�س �جلامعي.

    ختامًا، ناأمل �أن نكون قد وفقنا �إىل �الإ�ساءة على و�حدٍة من �أهم و�سائل �لنهو�س 
باملجتمعات.. كل عام و�أنتم بخري و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته...
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