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امل������������������ق������������������دم������������������ة

مقـــدمــة
م .ح�سن ج�شي *
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

« وقل اعملوا ف�سريى اهلل عملكم ور�سوله وامل�ؤمنون»
�صدق اهلل العلي العظيم

وعن ر�سول اهلل (�ص)�( :إن اهلل يحب �إذا عمل �أحدكم عم ًال �أن يتقنه).
بني العمل واتقانه ،كانت ن�ش�أة جمعية املركز الإ�سالمي للتوجيه والتعليم
العايل ،وبني العمل واتقانه كان التحليل والتخطيط وكانت الربامج واخلطط
خدمة ملجتمعنا عرب �شريحة وازنة وم�ؤثرة يف م�ستقبل الوطن� ،شريحة �أجيالنا
ال�صاعدة من الطلبة اجلامعيني تعليم ًا وفر�ص تعليم.
وما م�ؤمترنا «الإ�ستثمار يف التعليم العايل يف لبنان» �إال حلقة من �سل�سلة
م�ؤمترات تهدف �إىل البحث والتحليل ملكامن اخللل وو�ضع الإقرتاحات للحلول
املفرت�ضة ابتغاء الإ�ستفادة الق�صوى من مواردنا الب�شرية مما ينعك�س �إيجاب ًا
على قدرات جمتمعنا ووطننا العزيز.
فالتعليم العايل هو ر�أ�سمال كبري لتعزيز القدرات لتنمية م�ستدامه .وبالتايل
فالإ�ستثمار فيه لي�س ترف ًا� ،إمنا هو �ضرورة تفرت�ض ا�ستحداث الت�شريعات الالزمة
على م�ستوى الدولة م�ستفيدة من جتارب قطاع التعليم العايل وقطاعات العمل.
(*) رئي�س جمل�س �أمناء جمعية املركز اال�سالمي للتوجيه والتعليم العايل
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وحتى اجناز املطلوب على م�ستوى امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،عملت اجلمعية
م�ست�شرف ًة امل�شاكل حماول ًة امل�ساهمة يف تقدمي اقرتاحات احللول وخلق بيئة
جمتمعية م�ساعدة وم�ساهمة لإجناز هذا العمل ،على قاعدة �أن ت�ضيء �شمعة
خري لك من �أن تلعن الظالم� ،آملني �أن ن�صل �إىل �إدراك ال�سلطات املعنية يف
مرافق الدولة املتعددة ب�أهمية التخطيط والتوجيه بحيث ُتن�شىء له وزارة حتظى
بالدعم الالزم لأجل م�ستقبل وطننا والأبناء.
�أخري ًا ،ال بد من كلمة �شكر وامتنان لكل من ّ
ح�ضر و�ساهم و�شارك يف �إجناح
هذا امل�ؤمتر و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.

8

ك������ل������م������ة امل�����ن�����ظ�����م��ي��ن

كلمة املنظمني
م .علي زلزلة *
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ال�صالة وال�سالم على �سادة العلم والعلماء من �أول الأنبياء �إىل خامتهم
حممد وعلى �آله الطاهرين.
راعي م�ؤمترنا دولة رئي�س جمل�س جمل�س النواب الأ�ستاذ نبيه بري..
�أ�صحاب الف�ضيلة وال�سيادة واملعايل وال�سعادة..
ر�ؤ�ساء اجلامعات واجلمعيات والبلديات..
امل�ؤ�س�سات الراعية..
ال�سادة احل�ضور..
ال�سالم عليكم جميع ًا..
بداية نرحب بكم يف افتتاح م�ؤمترنا الرتبوي الثاين « اال�ستثمار يف التعليم العايل»
وهو امل�ؤمتر الذي ال نريده رقم ًا م�ضاف ًا اىل �سواه باملعنى التقليدي ،ومل نرد منه
ح�ضور ًا �إعالمي ًا للرتويج والت�سويق ،بل �إنطلقنا يف �إعدادنا له من ر�ؤية تربوية
علمية �صرفة ت�شكل مرتكز ًا لأن�شطة جمعية املركز الإ�سالمي للتوجيه والتعليم
العايل ،وت�ساهم يف بناء الإن�سان الواعي املدرك� .إن قيمنا تفر�ض علينا ان نكون
�أمناء على الدور الذي نت�صدى له ومنار�سه ،والذي ميثل علة وجود اجلمعية وهو
(*) مدير عام جمعية املركز اال�سالمي للتوجيه والتعليم العايل
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تقدمي خدمة التوجيه املهني والإر�شاد الرتبوي لطالب لبنان وامل�شاركة يف و�ضع
البنى التحتية لنه�ضة وطننا العلمية والرتبوية.
لذلك ،وانطالق ًا من �إمياننا �أن العلم والعمل هما الطريق اىل اهلل عرب خدمة
خلقه وعياله ،ف�إننا نعمل جادين على �إقامة و�إعداد منظومة توجيه و�إر�شاد مهني
وتربوي جتعل من الطالب �شخ�ص ًا قادر ًا على �إتخاذ قراره املهني بوعي ذاتي
منطلق ًا من املعرفة بقدراته و�إمكانياته والفهم لطبيعة املهن واالخت�صا�صات
وم�ستلزماتها ،ونعمل يف الآن نف�سه على �أن ال نق�صر عملنا على التوجيه بل نزرع
للعلم مداميك ونروي للرتبية جذور...
بذلنا اجلهد وال نزال لكي ي�ؤتي عملنا �أكله عرب اال�ستفادة الق�صوى من �أ�صحاب
العقول النرية وجتاربهم ودرا�ساتهم و�أبحاثهم املثمرة .من هنا� ،أردنا معهم �أن
ُت�شكل م�ؤمتراتنا قيم ًة حقيقية ي�ستفيد منها عموم املهتمني و نوظفها يف تطوير
وتقومي م�سارنا التوجيهي والرتبوي.
فكان م�ؤمترنا الأول :التوجيه يف لبنان بني �سوق العمل والتخ�ص�ص اجلامعي
يف العام املن�صرم ،خطوة ً رائدة ً يف توظيف املعرفة ال الإكتفاء بعر�ضها نظري ًا.
�أما ملاذا «اال�ستثمار يف التعليم العايل» كعنوان مل�ؤمترنا الثاين ،فذلك لأننا:
نعي �أهمية ودور الر�أ�سمال الب�شري يف بناء وتعزيز قدرات الأوطان ،ونعتربه كنز ًا
وثرو ًة وطني ًة ال تن�ضب.
نعترب �أن التعلم هو �ضرورة �أوىل و�أ�سا�سية للتنمية امل�ستدامة ال�شاملة يف املجتمع.
ن�ؤمن ب�أن التعليم ي�ؤدي اىل حت�سني م�ستوى احلياة للأفراد ويحقق تنمية
اقت�صادية واجتماعية وثقافية.
ن�ؤمن �أن الأوطان ال ميكن �أن تنه�ض �إال من خالل كادر ب�شري متعلم ذو ثقافة
ومعرفة ومهارة منا�سبة ملتطلبات �سوق العمل.
ن�ؤمن �أنه يف بلد ال تتوافر فيه املواد الرثوات الطبيعية ال بد �أن يتوجه �إىل عامل
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اقت�صاد املعرفة والذي يت�أ�س�س على « اال�ستثمار يف التعليم العايل ».
ن�ؤمن �أن دور م�ؤ�س�سات التعليم العايل وبالتعاون مع القوى االقت�صادية الإنتاجية،
�إذا ما تالقت حتقق النمو والتطور الدائم وامل�ستمر يف عملية التنمية.
�إن لبنان ال ميكن �أن ينه�ض �إال بالعلم ،و�إن ر�أ�س ماله احلقيقي هو الإن�سان،
وتبني التجربة التي خا�ضت املقاومة غمارها �أن اال�ستثمار الأجدى للعلم املرتافق
مع العمل الد�ؤوب يف �سبيل حترير الأر�ض والإن�سان من �ش�أنه حتقيق اجنازات
وبالتايل ف�إن االنت�صارات تخرج من كنف العلم واملعرفة.
ف�إىل املزيد من االنت�صارات واالجنازات ،مع التطلع �إىل �أن تعي دولتنا �أهمية
دور العلم وت�ؤمن بقدرات مواطنيها ،لتحقق ما مل حتققه منذ قيامها باعتمادها
فقط على نظام اقت�صادي قائم على تقدمي اخلدمات ،وتلتفت اىل �أهمية ودور
�صناعة العلوم لأنها تبقى وت�ستمر.
يف اخلتام ،ن�شكر لدولة الرئي�س نبيه بري رعايته الكرمية عرب ممثله العزيز
معايل الوزير علي ح�سن خليل ،و�إميانه ال�صادق بالعمل التوجيهي ،كما ون�شكر
الداعمني والراعني وامل�شاركني من م�ؤ�س�سات تربوية جامعية وو�سائل �إعالم
ونخ�ص بال�شكر ال�سادة الباحثني امل�شاركني ،وفريق العمل الذي عمل ويعمل
لإجناح امل�ؤمتر ،ون�شكر احل�ضور جميع ًا ،واىل امللتقى يف م�ؤمتر �آخر ون�شاط �آخر
هلل فيه ر�ضا ولوطننا و�أهله خري و�صالح ...وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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ك����ل����م����ة راع�����������ي امل�������ؤمت������ر

كلمة راعي امل�ؤمتر
الرئي�س نبيه بري ممث ً
ال بالوزير علي ح�سن خليل *
�أ�صحاب املعايل وال�سعادة وال�سيادة،
ال�سادة يف املركز اال�سالمي للتوجيه والتعليم العايل
ال�سيدات وال�سادة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ي�شرفني بكثري من التقدير �أن �أقف على منرب هذا املركز املتميز ،يف م�ؤمتر
يتناول �أهم املو�ضوعات التي ت�ؤ�س�س للدخول اىل امل�ستقبل وحمايته بالإرتكاز �إىل
العلم والتخ�ص�ص.
رمبا يكون من العادي �أن يعقد هذا امل�ؤمتر املتخ�ص�ص ولكن اال�ستثناء هو
يف م�ستوى الوعي الذي جعل القيمني عليه يلتفتون يف حلظات الت�شتت وال�ضياع
واالنق�سام الوطني ،واخلطب التي ت�ستتبع التوتر وافتقار الثقة بالذات وبالقدرة،
ي�صرون على حتمل امل�س�ؤولية ب�إدراك من يعي �أن قيامة الأوطان وحمايتها ال
تت�أمن �إال بالتخطيط و�أخذ املبادرة جلعل التعليم ا�ستثمار ًا حقيقي ًا يخرجنا من
الأدوار املر�سومة م�سبق ًا �إىل ما تقت�ضيه الإحتياجات لت�أمني التطور املطلوب.
�أيها ال�سادة..
لقد �أثبت املركز من خالل جتربته ال�سابقة �أن با�ستطاعته تطوير دوره يف موقع
(*) وزير ال�صحة العامة يف احلكومة اللبنانية
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امل�ساعدة على تلبية حاجة فئة من طالبنا يف جمال ت�أمني فر�صة التعليم اجلامعي،
طالبنا الذين وقفت �أحالمهم عند حدود اجلامعة الوطنية باخت�صا�صات
حمدودة ،كما و�ساهم املركز يف البحث عن تو�سيع م�ساحة اال�ستيعاب وجتاوزها،
وهو الأهم ،دون امل�ساعدة املادية �إىل الدور املتعلق بالتوجيه العلمي قبل دخول
اجلامعة وخالل فرتة الدرا�سة.
�أيها ال�سادة..
لقد تابعنا ب�إهتمام جناح م�ؤمتركم العام املا�ضي حول التوجيه العلمي الذي
غطى م�ساحة وا�سعة من الفراغ احلا�صل على هذا ال�صعيد ،حيث �أهمية املواءمة
ما بني القدرة وامل�ستوى والفر�صة وامليل وا�ستيعاب اجلامعات وجماالتها و�سوق
العمل واحتياجاته.
واليوم ي�أتي انعقاد «م�ؤمتر اال�ستثمار يف التعليم العايل» ليعطي بعد ًا �آخر
ي�ستكمل مو�ضوع التوجيه من �ضمن حلقات ال بد منها لت�شكل بخال�صاتها
املفاهيمية والعلمية �شرط النهو�ض احلقيقي لأي وطن من الأوطان.
ولطاملا ارتكز نهو�ض لبنان على �إن�سانه الذي ي�شكل ثروته احلقيقية والذي
يعطيه وقعه املميز يف املجاالت وال�ساحات املختلفة عرب كل املراحل.
�إن امل�س�ؤولية تقع على اجلميع ال�ستح�ضار كل االمكانيات التي ت�ؤ ّمن لهذا
الإن�سان فر�صة �أن جند له املوقع يف تطوير وطنه وامل�ساهمة يف لعب دور على
م�ستوى العامل.
لقد �آمنا بهذا اللبناين ،الذي ا�ستطاع �أن ينقل احلرف ويل ّينه �أدب ًا وثقاف ًة
ومعرف ًة وفن ًا ،وباللبناين الذي �أعطى للحرية وللحياة قيمتهما املتالزمتني،
وباللبناين الذي قدم دمه وروحه مقاوم ًا يف مواجهة االحتالل ليكتب حرية
الأر�ض والوطن والدفاع عنه.
ن�ؤمن �أن هذا اللبناين ي�ستطيع �أن يدير عملية «اال�ستثمار يف التعليم العايل»
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نهو�ض لدول ما
ليك ّر�س التجارب التي �سبقت وجعلت من هذا اال�ستثمار عامل ٍ
كانت لت�ستطيع �أن تنه�ض مبوازين املوارد الطبيعية و�أن جتد لها مكان ًا يف العامل.
لقد وقع لبنان حتت �سيف �سيا�سات غاب عنها التخطيط ،وممار�سات حكومية
مل تعط للتعليم العايل بعده احلقيقي ،بل �شجعت على تخريج عاطلني عن العمل
لتح�صر فر�ص االخت�صا�ص بالنخبة التي تخدم م�صاحلها .وهذا ما يعطي
للمبادرة الفردية ومبادرات امل�ؤ�س�سات الأهلية الأهمية اخلا�صة للتعوي�ض يف هذا
املجال.
�إننا يف هذه املنا�سبة ندعو �إىل الإ�سراع يف �إقرار قانون تنظيم التعليم العايل يف
لبنان مع الرتكيز على تعزيز اجلامعة اللبنانية واخت�صا�صاتها ودورها التوجيهي
ومراكز �أبحاثها ،والعمل جلعل �أهداف قطاع التعليم اجلامعي اخلا�ص يتجاوز
هدف الربح املبا�شر اىل الدور املكمل يف عملية اال�ستثمار يف الإن�سان وتعليمه.
�أيها ال�سادة..
�إن م�شهد املنطقة وحتوالتها وت�صعيد اخلطاب ال�صهيوين العن�صري جتاه ما
يتعلق بالق�ضية الفل�سطينية وم�ستقبلها وحقيقة ال�صراع مع هذا العدو يتطلب
�أكرث من �أي وقت م�ضى حتديد التزامنا بلبنان القوي ،بوحدته ومقاومته وحماية
هذه املقاومة لأن فيها حماية لوجودنا و�سالمنا ،وهي كما العلم واملعرفة �سالح
م�ستقبلنا الذي نحمي به وجودنا وكرامتنا.
ولن نقبل حتت �أية ظروف �أو مناخات ،يحاول بع�ض الداخل املوهوم �أن
يفر�ضها ،التخلي عنها كخيا ٍر حلماية كل اللبنانيني.
جمدد ًا التحية لهذا املركز الذي ي�ستعيد يف م�ؤمتره جتربة دول وم�ؤ�س�سات
راهنت على اال�ستثمار يف املعرفة والتعليم وا�ستطاعت �أن حتول بلدانها اىل
مراكز ا�شعاع ونهو�ض اقت�صادي ومايل واجتماعي على �أمل النجاح يف �صياغة
برامج تكون جزء من ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة لهذا اال�ستثمار املهم.
15

ك����ل����م����ة راع�����������ي امل�������ؤمت������ر
�أيها ال�سادة..
رغم تخ�ص�ص �أعمال امل�ؤمتر� ،إال �أن احلاجة تبقى ملحة للت�صويب على بع�ض
الأمور حيث �أن الدخول للم�ستقبل يتطلب االنتباه �إىل ما يحيط بوطننا من �أخطار
داخلية وخارجية واىل حتمل امل�س�ؤوليات ازاء مواجهتها.
�إن املطلوب االنتقال ب�سرعة من مرحلة الرتدد واحل�سابات ال�ضيقة ورمي
امل�س�ؤوليات والتفتي�ش عن املربرات �إىل ت�شكيل �سلطة قوية وقادرة ،تعيد ت�صحيح
وت�صويب امل�سار املخيف الذي اعتمد يف املرحلة ال�سيا�سية ال�سابقة يف �إدارة
�ش�ؤون الدولة وم�ؤ�س�ساتها والذي يك�شف عن خلل عميق يف املمار�سة والفهم
للد�ستور والقانون وتطويعه خلدمة م�شاريع وح�سابات فئوية وخا�صة ،تتك�شف
معاملها يومي ًا من خالل انف�ضاح االرتهان للأ�شخا�ص والتيارات وم�صاحلها على
ح�ساب م�صلحة الدولة.
�إننا على ثقة بالقدرة على جتاوز هذه املرحلة والذهاب يف عملية ا�ستعادة
دور الدولة واملبا�شرة ب�إ�صالحات حقيقية على امل�ستوى ال�سيا�سي واالقت�صادي
واالجتماعي وفتح باب احلوار من �أجل تنظيم �أدوار املعار�ضة وال�سلطة لي�صبح
لبنان بلد ًا على م�ستوى �آمال �أبنائه وحمبيه.
إجنازات
دامت جمعية املركز الإ�سالمي للتوجيه والتعليم العايل ووفقها اهلل ل
ٍ
وفعاليات وم�ؤمترات ..ع�شتم وعا�ش لبنان �سيد ًا حر ًا م�ستق ًال.
ٍ
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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ل���ب���ن���ان و�إق���ت�������ص���اد امل��ع��رف��ة

الف�صل الأول
لبنان و�إقت�صاد املعرفة
د .انطوان زحالن

م�ست�شار دويل يف �ش�ؤون ال�سيا�سة العلمية

جنتمع اليوم ملناق�شة مو�ضوع التعليم العايل يف لبنان وكلنا نعرف حجم البطالة
يف لبنان واملنطقة على م�ستوى اخلريجني اجلامعيني ،ونعرف �أي�ض ًا حجم هجرة
الكفاءات و�أغلب ال�شباب الذي يتخرج من جامعات اخلارج ب�شهادة الدكتوراه
وال يعودون �إىل بالدهم .لذلك �أريد الرتكيز على ربط التعليم العايل ب�صناعة
اقت�صاد املعرفة لكي ن�ستطيع توظيف خريجي اجلامعات يف وظائف انتاجية
ترفع املردود االقت�صادي للوطن لأنه ال تتوفر لنا �أموال طائلة لتح�سني نوعية
التعليم العايل التي ن�شتكي منها يف بالدنا .فتح�سني النوعية يتطلب ا�ستثمارات
�ضخمة على �صعيد املختربات وكل ما يتعلق باجلامعة ،و�أرى �أننا نحتاج لدرا�سة
عن لبنان من الزاوية العلمية و�أن نطرح على �أنف�سنا �س�ؤال ملاذا مل نتمكن من
اال�ستفادة بطريقة جمدية ومثمرة من املتخرجني من جامعاتنا خالل الع�شرين
�سنة املا�ضية.
من ال�ضروري الرتكيز على التفا�صيل ولي�س على العموميات ،ثمة كتاب
ي�صدر يف جملة امل�ستقبل العربي ب�شكل �شهري �س�أتلو عليكم من �أحد ف�صوله
جمل ًة �أ�سا�سية جتيب عن املو�ضوع الذي نتحدث عنه وهي�« :أن العلم يف اجلامعات
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وم�ؤ�س�سات الأعمال له ثالثة مقومات مركزية يف كل مراحل التنمية .وحتى
ت�ستطيع هذه املقومات �أن تعمل بفعالية وانتاجية وت�سهم يف الرفاه الوطني ،يجب
�أن تكون مرتابطة ب�شكل ع�ضوي».
بكلمة �أخرى� ،إن كل عن�صر �أو موقع لوحده �سوا ٌء �أكان جامع ًة �أم م�ؤ�س�س ًة
�إنتاجية ال ي�صنع منو ًا �أو انتاج ًا� .إن الوظائف التكاملية بني هذه العنا�صر �أو
املواقع تتيح للمجتمع �أن ي�ستفيد من التعليم العايل وامكانياته الب�شرية.
�إن كل الدول ال�صناعية� ،أوروبا والواليات املتحدة وال�صني واليابان ينفقون
�سنوي ًا لدرا�سة م�شاكلهم ال�صناعية والعمالية وم�شاكل ال�سيا�سة االقت�صادية
�أرقام ًا كبرية للغاية ،فيما جتدنا يف بالدنا ال ن�ضع درا�سات وال نعرف ماذا
�سيحل به�ؤالء ال�شباب عندما يتخرجون و�أ�سباب غياب فر�ص العمل وملاذا
متدن دائم ًا ..ومن امللفت �أن ال وجود لأية درا�سات تف�صيلية
�إنتاجنا االقت�صادي ٍ
وقد حاولت احل�صول على الإح�صاءات الوطنية يف لبنان املتعلقة بال�صناعات
املعرفية ،فوجدت �أن كل �شيء مفيد مفقود من هذه الإح�صاءات فيما يفرت�ض �أن
متتلك الدول املعارف البيانية والقواعد االح�صائية للن�شاطات االقت�صادية التي
جتري يف البلد.
يف ال�ستينيات من القرن املا�ضي مث ًال ،انهارت �صناعة ال�ساعات يف �سوي�سرا
فقررت ال�سلطات درا�سة الق�ضية وتقدم عدد من الأ�شخا�ص لتنفيذ الدرا�سة وقد
فاز �شاب لبناين ُيدعى» نيكوال حايك « بااللتزام وقام بالتايل بتنفيذ الدرا�سة.
لكن ال�شركات ال�سوي�سرية الكربى مل تهتم بتو�صياته بزعم عدم امتالكه اخلربة
يف جمال ال�ساعات .بينما اعتمد م�ؤ�س�س �شركة �سوات�ش لإنتاج ال�ساعات التو�صيات
وعمل على تنفيذها عملي ًا ،و�شركته اليوم كربى �شركات ت�صنيع ال�ساعات يف
العامل.
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ثمة �أمثلة كثرية وقد ف�ضلت �إعطاءكم الأمثلة بد ًال من التحدث بالأرقام
االح�صائية البحتة واجلافة ،و�إليكم بع�ضها:
املثال الأول� :آلة البخار التي اكت�شفت يف م�صر قبل �أكرث من �ألفي �سنة وكانت
معروفة عند امل�صريني واليونانيني والرومانيني و�أي�ضا العرب .كانوا ي�ستخدمونها
ك�أداة للعب ومل يت�صوروا �أنها قد تنتج �شيئ ًا مفيد ًا بهذا ال�شكل.
حتى العام  ،1700كانت مناجم الفحم يف بريطانيا حتت الأر�ض والأمطار
تهطل بغزارة ما يبقي املناجم مليئة باملياه .وكانوا ي�أتون برجال على اخليول
ل�سحب املياه يف دالء كي يت�سنى لهم العمل يف انتاج الفحم� .أحد العمال �سمع
بهذه الآلة فقرر الإ�ستفادة منها بطريقة �إبداعية عرب �ضخ املياه من املنجم �إىل
اخلارج فنجح لكنها كانت غري قابلة للإ�ستعمال �إذا كان الذي ي�ستعملها بعيد ًا عن
املنجم ،ورغم ذلك ف�إن هذه الآلة جنحت من الناحية العملية وح�صل حينذاك
تطور يف هذه الآلة.
وبعد مئة عام� ،شاب فرن�سي يف �إحدى اجلامعات ُيدعى «�ساري كوردون» كان
والده متخ�ص�ص ًا بجودة انتاج الآالت امليكانيكية� ،أراد تطبيق مبادئ اجلودة على
�آالت حرارية وعمل على هذه الآلة ودر�سها ليحل م�شاكلها ،وخالل هذه الدرا�سة
اكت�شف حق ًال فيزيائي ًا جديد ًا .لكن ال�شاب تويف �صغري ًا و�صدر له كتاب عن
منتجه لكنه اختفى من ال�سوق.
�إن �أكرث جهة اهت ّمت باملو�ضوع هي اجلهة املنتجة لهذه الآلة يف بريطانيا.
املنتجون بذلوا جهد ًا كبري ًا للح�صول على من�شوره وترجموه للغة الإنكليزية
وا�ستفادوا من جتربته وهنا حدث توا�صل بني �أنا�س مل يعرفوا بع�ض قطعي ًا
حيث كانت احلرب م�ستعرة وقتها بني الفرن�سيني والربيطانيني� .إن التوا�صل
مهم جد ًا على ال�صعيد العلمي ملعرفة م�سار تطور العلم ،فعلى الب�شر التوا�صل
وهناك �شركات يف الدول الغربية تعمل جاهدة ملحاولة معرفة من ينتج �أي
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�شيء جديد يف العامل وما هي نوعية انتاجه.
املثال الثاين عن �صناعة النفط .كان العبا�سيون يدفعون �ضريبة حلكام �إيران
ال�ستخدامهم النفط يف الإنارة والتدفئة ،لكنهم يف املنطقة ن�سوا هذه اخلربة يف
القرن التا�سع ع�شر ،بعك�س احلال يف الواليات املتحدة وحتديد ًا يف والية بن�سلفانيا
حيث اكت�شفوا البرتول عن طريق اخلط�أ ،عندما كانوا ي�ستخرجون امللح من �آبار
املياه املاحلة ،بغر�ض ا�ستخدامه للحفاظ على الطعام .ه�ؤالء الأ�شخا�ص الذين
كانوا ي�ستخرجون امللح كانوا �أ�شخا�ص ًا غري متعلمني وكان يلفتهم املواد املختلطة
باملياه املاحلة امل�ستخرجة ،وذات يوم ذهبوا لأ�ستاذ كيمياء يف �إحدى اجلامعات
وطلبوا منه درا�سة هذه املواد وحتديد املوا�ضع التي ميكن ا�ستخدامها فيها .عندها
حدد الأ�ستاذ لهم كل ما ميكن ا�ستخدامه با�ستثناء النفط و�شرط عليهم دفع ثمن
الإ�ست�شارة قبل احلديث عن باقي املعلومات ،فدفعوا له و�أبلغهم بعدها �أنه ميكن
ا�ستخدام هذا النفط يف توليد الطاقة .وهذا ما كنا نعرفه يف بلداننا العربية
فزاد انتاج النفط وارتفع التنقيب عنه ونحن بعد مئة عام على ا�ستخراج النفط
يف بالدنا مل ن�ستطع حتى �إن�شاء �شركة متخ�ص�صة ،كما �أن جزء من ال�شركات
التي تنقب عن النفط يف بالدنا ال متلك يف بالدها نفط ًا كال�صني وفرن�سا اللتان
طورتا �إمكانيات التنقيب عن النفط ال�سيما يف الع�شرين �سنة املا�ضية ،بعك�سنا
نحن الذين منلك كل الطاقات ولدينا �أكرث من مليون ون�صف مهند�س ولكن مل
نفعل �شيء ولي�س لدينا �سيا�سات اقت�صادية وتكنولوجية لتنمية هذه الطاقات.
الكوريون مل يكونوا يعرفون البالد العربية قطع ًا ويف عام  ،1970عمل عدد
من املهند�سني الكوريني مع �شركة باكتلز يف فيتنام ،وبعد انتهاء امل�شروع كان
هناك م�شروع تعرث تنفيذه يف ال�سعودية ،فتم �إر�سال املهند�سني الكوريني �إىل
ال�سعودية لإجنازه وقد فعلوا ذلك ب�سرعة كبرية .وبعدما ر�صد ه�ؤالء هذا الكم
من امل�شاريع والإمكانات الكربى املتوافرة ل�شركات الهند�سة يف هذا البلد العربي،
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عادوا �إىل كوريا اجلنوبية وعملوا على جتهيز عرو�ض لل�شركات ال�سعودية ،فجاء
الرد بالقبول �شرط ت�أمني �أوراق �ضمان مايل من م�صارف فتوجهوا للم�صارف
الكورية فرف�ضت املخاطرة .من ثم توجه فريق املهند�سني هذا �إىل الهيئات
واملواقع املختلفة يف الدولة الكورية حتى تو�صلوا �إىل �إقناع رئي�س اجلمهورية الذي
�ضغط لت�أمني �ضماناتهم وكفاالتهم املالية من امل�صارف ،فماذا كانت النتيجة؟..
ح�صل املهند�سون الكوريون على الكفالة وفازوا بكل العقود التي تقدموا لها يف
ال�سعودية واخلليج وربحوا ك�أفراد و�شركات حوايل مئة مليار دوالر �ساهمت يف
تعزيز االقت�صاد الكوري وتن�شيطه .لقد كان ب�إمكان �شركات عربية �أو لبنانية
القيام بذات الأمر ،فلو حتركت مث ًال الدولة اللبنانية  -التي ال ت�ؤ ّمن لل�شركات
الهند�سية و�شركات املقاوالت حتى ت�سهيالت مالية  -ودعمت م�شاريع �شبابها
و�أقرت لهذه الغاية قوانني وت�شريعات ،لكان امل�شهد االقت�صادي خمتلف ًا .هذا كله
يظهر حجم الرتابط بني التنمية والقانون والرتبية واقت�صاد املعرفة.
مثال �أخري من لبنان الذي ال يوجد فيه اح�صاءات وبيانات مفيدة عن اقت�صاد
املعرفة با�ستثناء الطب ،فهناك  140م�ست�شفى توظف  5000طبيب و12000
ممر�ض لكن ثمة �إهمال لق�ضايا كثرية وتركيز فقط على املري�ض .فجودة
الأدوات الطبية التي ت�ستخدمها امل�ست�شفيات مهملة والعقارات التي ت�شيد عليها
امل�شايف و�إدارة اجلودة للم�ست�شفيات �أي�ض ًا .كما �أن الدول الكربى وحتديد ًا دول
اخلليج ت�ستعني ب�شركات لإدارة اجلودة طبي ًا تعمل على حت�سني و�ضع امل�ست�شفيات
اخلليجية وهي تتقا�ضى مبالغ �ضخمة ت�صل �إىل ن�صف مليار دوالر �سنوي ًا لتح�سني
م�ستوى اجلودة يف امل�ست�شفى وميكن �أن يكون هذا الأمر موجود ًا يف لبنان وميكن
ت�أهيل كادر لبناين لت�أدية هذه اخلدمات.
عام  1999كانت الدول العربية تع ّلم  12500طالب جامعي لكل مليون مواطن
مقيم بينما كان لديها  476طالب ًا يتابعون الدرا�سات العليا يف اخلارج لنف�س
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العدد �أي�ض ًا.
يف املقابل ،كان يف ال�صني  6000طالب لكل مليون مواطن مقيم و 86طالب ًا
يتابعون الدرا�سات العليا يف اخلارج� ،أما الهند ،فكان لديها ع�شرة �آالف طالب
جامعي لكل مليون مواطن مقيم و 55طالب ًا يتابعون الدرا�سات العليا يف اخلارج.
يف لبنان والدول العربية يتوافر لنا كل �شيء على م�ستوى فر�ص التطوير والتعليم،
ولكن بعد عام � 1999أين �أ�صبحنا و�أين �أ�صبحت الدول التي ذكرتها؟ بالن�سبة
للبحث العلمي لكل مليون مواطن مقيم ،كنا يف لبنان حتى العام � 1996أف�ضل
من ال�صني قبل �أن يتفوقوا علينا وكنا نتقدم على كوريا اجلنوبية حتى العام
 1985قبل �أن يتخطونا .امل�شكلة لي�ست يف التعليم وال يف عدد املتخرجني �أو البحث
العلمي بل امل�شكلة يف اجلانب االقت�صادي والر�ؤية امل�ستقبلية ،فال ميكننا ت�أمني
م�ستوى علمي دويل دون �إنفاق مبالغ مالية كبرية على اال�ستثمار يف العلم .الدول
العربية تنفق  0.2باملئة من �إنتاجها القومي على البحث العلمي بينما تنفق غالبية
الدول الأخرى ن�سبة ترتاوح ما بني  2و 4باملئة� .أمـا ال�صني ف�أنفقـت  150مليار
دوالر على البحث العلمي عام  2006وترفع هذا املبلغ بن�سبة  20باملئة �سنوي ًا.
كما �أن ال�صني تخطت الدول العربية جمتمعة يف الإنفاق على التعليم وبفارق
� 35ضعف ًا للفرد الواحد .هذه هي امل�شكلة ،نحتاج ملال وتعليم وعلينا خلق املال
بوا�سطة املتعلمني الذين ال نقوم ب�إعدادهم ،فينعك�س غياب الكادر املتعلم على
�إنتاجية البلد لأن ال اقت�صاد بال معرفة يرتكز �إليها ،فالتفاعل مفقود يف بالدنا
العربية ال�سيما لبنان الذي ميلك الكفاءات القادرة على ت�أمني ما يحتاجه البلد
القت�صاد يقوم على املعرفة والتطور امل�ستمرين ابتعاد ًا
ولكنه يبتعد عن التخطيط
ٍ
�أين منه امل�سافات ال�شا�سعة التي تف�صله عن ال�صني...
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الف�صل الثاين
مفهوم الإ�ستثمار يف التعليم العايل
د .يو�سف الزلزلة

رئي�س اللجنة املالية يف جمل�س الأمة الكويتي

تتناول هذه املحا�ضرة املوجزة مفهوم اال�ستثمار يف التعليم العايل يف ثالث حماور
رئي�سية ،الأول يو�ضح �أهمية اال�ستثمار يف التعليم العايل ،واملحور الثاين يبني خم�ص�صات
اال�ستثمار يف التعليم يف امليزانية العامة للدولة ،ويركز املحور الثالث على العوامل امل�ؤثرة
على اال�ستثمار يف التعليم.
املحور الأول� :أهمية اال�ستثمار يف التعليم :
يعترب الإنفاق على التعليم �أحد اال�ستثمارات الأف�ضل لأنه ا�ستثمار يف تنمية الإن�سان
الذي من خالله تتحقق ثمار التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،و�إن التعليم ي�أخذ طابع
اال�ستثمار بعيد املدى مثله يف ذلك مثل الأن�شطة اال�ستثمارية الأخرى للتنمية ،حيث �أن
ما يكت�سبه الب�شر من دخل �أو تكوين علمي يرتبط بعالقة طردية وايجابية مبا�شرة مع
خمرجات هذا التكوين ،و�إن كل فرد من �أفراد املجتمع ميكنه �أن يتمتع بعائد م�ضاعف
ملا مت ا�ستثماره يف تعليمه ،بل �إن الآثار االيجابية لهذا التعليم �سوف متتد وتتو�سع دائرتها
لتنعك�س على املكت�سبات امل�ستقبلية ملختلف ميادين التنمية للمجتمع ،وذلك نتيجة ملا
يعرف مب�ضاعف اال�ستثمار (.)Investment Mutiplier
و�إن التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار والتطوير والتعليم الأ�سا�سي من �أهم
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امل�ؤ�شرات العاملية وهي تتكون من اثني ع�شر م�ؤ�شر ًا �أ�سا�سي ًا من �أهم امل�ؤ�شرات العاملية
جمموعة رئي�سية وهي :امل�ؤ�س�سات ،والبنية التحتية ،واال�ستقرار االقت�صادي ،وال�صحة
والتعليم الأ�سا�س والتعليم العايل والتدريب وكفاءة �سوق ال�سلع ،وكفاءة �سوق العمل،
وتطور ال�سوق املايل ،واال�ستعداد التكنولوجي وحجم ال�سوق ،ودرجة تطور �شبكات
الأعمال وتعقيدها ،والبحث العلمي واالبتكار والتطوير.
ويحتل اال�ستثمار يف التعليم مكانه هامة بني �أولويات اال�ستثمار ،ويجب �أن يوجه
�إليه ما يكفي من خم�ص�صات يف ميزانية الدولة ،ويجب مراعاة عدالة توزيع اال�ستثمار
يف التعليم بني خمتلف فئات املجتمع ،وكذلك بني خمتلف م�سارات وجهات وم�ستويات
التعليم ،لهذا يجب �أن يكون التخطيط العلمي هو املنهاج الذي يهيمن على �آليات حتقيق
الأهداف املرجوة يف حدود الإمكانيات املتاحة من خالل حتديد الأولويات.
و�أكدت تقارير اليون�سكو �أن هناك عالقة هامة ايجابية بني اال�ستثمار يف التعليم
والنمو االقت�صادي يف جميع دول العامل ،ووفق ًا لتقرير البنك الدويل ف�إن التعليم يحقق
عائدات �أكرث �أهمية للمجتمعات الإن�سانية ،كما ي�ؤكد البنك الدويل �أن التعليم �أحد
العوامل الرئي�سية لتحقيق النمو امل�ستدام ،والدرا�سات احلديثة ت�شري �إىل �أن �سنة �إ�ضافية
واحدة يف التعليم حتقق منو ًا يف الناجت املحلي بن�سبة  %7وهذا يو�ضح �أهمية اال�ستثمار يف
التعليم ب�صفة عامة والتعليم العايل ب�صفة خا�صة.
املحور الثاين :خم�ص�صات اال�ستثمار يف التعليم يف امليزانية العامة للدولة:
ت�شري تقارير منظمة الرتبية والعلوم والثقافة (اليون�سكو) �أن امليزانية املخ�ص�صة
للتعليم يف بلد واحد كفرن�سا� ،أو �أملانيا� ،أو ايطاليا� ،أو اململكة املتحدة ،تفوق الإنفاق على
التعليم يف منطقة �إفريقيا وجنوب ال�صحراء الكربى ب�أكملها.
ويبلغ اال�ستثمار يف جمال البحث العلمي يف الدول ال�صناعية ما ن�سبته %1.8
من الناجت املحلي الإجمايل ،يف وقت بلغ فيه جمموع الإنفاق على التعليم  %9.5من
الناجت املحلي الإجمايل ،منها  %5للإنفاق على التعليم العام %4.5 ،للإنفاق على
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التعليم العايل.
وت�شري الدرا�سات �أن خم�ص�صات اخلدمات التعليمية يف امليزانية العامة لدولة
الكويت لل�سنة املالية  2012/2011بلغت  1278مليون دينار كويتي �أي ما ن�سبته %7.2
من جملة امل�صروفات.
املحور الثالث :العوامل امل�ؤثرة على اال�ستثمار يف التعليم :
تعاين الكثري من الدول النامية من ق�صور يف توفري اال�ستثمارات الالزمة لتنفيذ
خطط وبرامج التعليم العام والتعليم العايل من ناحية ،و�سوء ا�ستغالل املتاح من هذه
اال�ستثمارات من ناحية �أخرى ،وذلك ب�سبب �ضعف كفاءة ا�ستخدام اال�ستثمارات املتاحة.
وت�شري الدرا�سات �إىل التفاوت يف الإنفاق على التعليم يف مراحله املختلفة كن�سبة من
الناجت املحلي الإجمايل بني دولة و�أخرى ،ويرجع ذلك التفاوت �إىل العديد من العوامل
من �أهمها مدى توافر املوارد املالية ،وكذلك البنية امل�ؤ�س�سية املتواجدة يف املجتمع ،ومدى
توفر ال�شفافية والكفاءة والفاعلية ،ومدى القدرة على اال�ستجابة الحتياجات املواطنني،
واحتياجات التنمية.
و�أي�ضا ت�ؤثر عدالة توزيع خم�ص�صات اال�ستثمار داخل قطاع التعليم يف مراحله
املختلفة من ناحية ،وتوزيع اال�ستثمارات بني القطاعات الأخرى االقت�صادية
واالجتماعية وخدمات ال�صحة والتعليم والإ�سكان واملرافق والإنفاق الع�سكري
والأمن من ناحية �أخرى �إيجاب ًا �أو �سلب ًا على نتائج التنمية لذلك يجب �أن يراعي
املخططني التن�سيق والتكامل وال�شمولية والعدالة يف توزيع اال�ستثمارات بني
�أهداف املجتمع االقت�صادية واالجتماعية.
ويجب الت�أكد من جدوى الزيادة يف اال�ستثمار يف التعليم ولي�س للتو�سع الأفقي يف
م�ؤ�س�ساته فح�سب ،بل لتطوير النوعية واجلودة التعليمية يف نف�س الوقت ،وبحيث
ي�صبح العائد من اال�ستثمار يف التعليم يفوق الإنفاق عليه ،ومبا يتوافق مع متطلبات
التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة ،حيث �أن الإنفاق املتزايد على التو�سع الأفقي يف امل�ؤ�س�سات
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التعليمية قد يكون على ح�ساب مراعاة التميز يف نوعية وجودة العملية التعليمية ،كما
قد يكون على ح�ساب اال�ستثمار يف قطاعات اقت�صادية �أخرى �ضرورية للتنمية ،وبذلك
ي�ؤدي اال�ستثمار الأفقي يف الرتبية والتعليم �إىل نتائج غري م�أمولة منه فقد ي�سهم يف
حتويل نوع البطالة ال�سائدة يف املجتمع من بطالة �أمية �إىل بطالة مقنعة (Disguised
 )Unemploymentو�إىل تعميق الفجوة بني نوعية خمرجات التعليم وبني متطلبات
التنميةامل�ستدامة.
ويتوقف قرار اال�ستثمار يف التعليم العايل على طبيعة القطاع الذي يرغب يف
اال�ستثمار ،فمثال ينظر القطاع اخلا�ص �إىل قرار اال�ستثمار على �أنه قرار يوازي بني
العوائد املادية والنقدية من هذا اال�ستثمار وبني ما يتكبده من تكاليف مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة.
�أما القرار احلكومي يف اال�ستثمار يف التعليم العايل فينظر �إليه من زاوية كونه خدمة
عامة ولي�س للعوائد والتكاليف ،وما يهم امل�ستثمر هنا العائد االجتماعي ،وحتقيق �أهداف
عامة للمجتمع والإن�سان وتت�سم باال�ستدامة والتجديد امل�ستمر كتعزيز الإنتاجية ،و�صقل
املهارات واحلفاظ على القيم املهنية والإن�سانية وغريها.
وت�ؤكد الدرا�سات �أن معدل العائد الداخلي ( )IRRلال�ستثمار يف التعليم �سواء للفرد
�أو املجتمع مرتفعة ن�سبيا مما يعك�س �أهمية اال�ستثمار يف التعليم وتوجيه املوارد الفردية
�أو احلكومية نحوه.
ويف اخلتام ن�ؤكد على ن�صيحة ال�سيد مهاتري حممد رئي�س وزراء ماليزيا ال�سابق
عندما �أجاب على �س�ؤال عن �أ�سباب نه�ضة بالده باالهتمام باال�ستثمار يف التعليم.
ومن ناحية �أخرى ن�شري �إىل ما ورد يف كتاب «�أمة يف خطر» يف الواليات املتحدة
الأمريكية �إىل �أهمية اال�ستثمار يف التعليم عندما تراجع ترتيبها بني الأمم يف العلوم
الأ�سا�سيةوالريا�ضيات.
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الف�صل الثالث
البحث العلمي والتعليم العايل يف لبنان
 فاديا حميدان.د

�أ�ستاذة 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
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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

Research Capabilities in Lebanon

etc…

• 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
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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 (taxexemption!!!)

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 /
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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 highquality 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
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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.
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مداخالت ومناق�شات اجلل�سة الأوىل
مداخلة د .علي املو�سوي� ،أ�ستاذ يف معهد العلوم االجتماعية
نتحدث عن البحث العلمي يف جمتمعات العامل الثالث ونغ ّيب البنى االنتاجية وال
ميكن �أن يكون لدينا بحث علمي �إال اذا تطلبت البنى االجتماعية هذا .ويف التق�سيم
الدويل للعمل نحن بلدان ا�سترياد وا�ستهالك ولي�س �صناعة وانتاج كما هي حال البلدان
ال�صناعية التي ت�صدّر لنا ،ونحن ل�سنا بلدان منتجة للمعرفة.
�أ�سئلة ب�سيطة :ملاذا “كارلو�س غ�صن” ينجح يف املك�سيك وملاذا “حايك” ينجح يف
�سوي�سرا ولو �أتى غ�صن �أو حايك �إىل لبنان ...هل كان لينجح؟ �أين البنية االنتاجية يف
العامل العربي؟ �أعتقد �أن الأبحاث التي تنفذ ،و�أنا واحد من امل�شاركني بها ،هي �شكلية
�إىل حد ما ،فهي ال تقدم كثري ًا وال ت�ؤخر لأن البحث العلمي يتم بتمويل خارجي وح�سب
�أولوياته واملمول الأول لأبحاثنا هي منظمات دولية ول�ست �ضد التمويل اخلارجي �أو �ضد
التعاون مع اخلارج ،ولكن �أين �أولوياتنا نحن؟!..
�أخري ًا� ،إن �سوق العمل لي�س حيادي ًا بل هو انتقائي .عندما يطرح الدكتور زحالن مثا ًال
ي�شري يف خال�صته �أن ب�إمكاننا �أن نفعل كما الغرب ونتوجه �إىل بناء م�ست�شفى يف ال�سعودية
مث ًال فهذا لي�س �صحيح ًا لأن هناك متييز جتاه الكفاءات و�سوق العمل انتقائي.

مداخلة د� .أمني حطيط ،عميد ركن متقاعد
بعد ال�شكر للمنظمني واملحا�ضرين خا�صة على املوا�ضيع املختارة� ،إن �أهم ما
ميكن التوقف عنده بالإ�ضافة للبحث هو ملاذا مل يتم ا�ستيعاب اخلريجني يف �سوق
العمل يف �سياق اقت�صاد املعرفة ،واملقاربة التي اقت�صرت على امل�س�ألة الأكادميية
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تبقى مقاربة مبتورة يف لبنان.
�أذكر كالم ًا للرئي�س الأ�سبق ف�ؤاد �شهاب قال فيه� :أنا �أعرف ملاذا ينجح اللبناين
يف القطاع اخلا�ص ويف�شل يف القطاع العام و�إذا خرج �إىل خارج لبنان يبدو المع ًا
بعد �أن كان خافت ًا ،امل�شكلة الأ�سا�س يف لبنان عندما نتحدث عن ا�ستيعاب الكفاءات
امل�شكلة يف الذهنية ويف القرار .الذهنية اللبنانية التي ت�صنف الأعمال وتخلط بني
العمل املنتج والعمل املريح والعمل الظاهر ،هناك خ�شية من امل�س�ؤول وفتح �سوق
العمل العلمي والتقدم قد ي�ؤدي �إىل الإكتفاء والإ�ستغناء عن �أ�صحاب الكفاءات الذين
يعتربون �أعداء للم�س�ؤول.
ويف ظل غياب نظام االقت�صاد الوطني ووجود نظام ال�شخ�ص �أو الفئة �إىل درجة
ت�شكل العن�صرية الفئوية �أو العن�صرية االقت�صادية ،ال ميكن القول ملاذا ال ُي�ستوعب
املتخرجني يف �سوق العمل اللبناين لأن هناك قرار ب�أن ال يكون يف لبنان �سوق عمل
انتاجي لأن �سوق العمل االنتاجي �سي�ؤدي لذهاب �سلطة امل�س�ؤول الذي قب�ض ب�شكل
غري �شرعي على �سلطة القرار ،ومنع �إحداث التنا�سب والتكامل بني الطاقة واحلاجة
واملردود من �أجل �إبقاء عملية التبعية.
امل�س�ألة تبد�أ بر�أيي مع املعاجلة الأكادميية ،يجب �أن تبد�أ عملية تثقيف وتوجيه
ذهني وهذا عائد لل�شعب بذاته ،كما و�إعادة النظر يف الرتكيبة املجتمعية و�إعادة
النظر يف الرتكيبة النظامية للنظام ال�سيا�سي واالقت�صادي يف لبنان.

مداخلة د .بيار جدعون ،رئي�س اجلامعة الأمريكية للثقافة والتعليم
�أنا معتاد على النظر �إىل الن�صف املليء من الكوب ولي�س الن�صف الفارغ� ،أعتقد �أننا
موجودون هنا لن�س�أل بع�ضنا ونفكر �سوي ًا ونتكامل بخرباتنا .ويف خال�صة ملا ا�ستمعت
�أعتقد �أن عنوان م�ؤمترنا العام املقبل اال�ستثمار يف التعلم العايل ولي�س التعليم العايل
لأن جمتمعنا يتجه لهذا و�أول خطوة يف الهرم هي التوجيه .لقد تف�ضل الزمالء وحتدثوا
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عن احلاجة للكفايات وهي كل �شيء وحتديد ًا هي املعرفة مع التطبيق لأن العامل يتجه
من الفكر النظري �إىل الفكر التطبيقي بالإ�ضافة �إىل اخللقيات ،ه�ؤالء الثالثة هم
من ي�صنع الكفاية ،ونحن ميكننا البدء بجولة على ال�سيا�سيني واجلامعات و ُمدراء
املدار�س والقيام بدورات تدريبية واحلديث عن اال�ستثمار يف التعلم املبني على الكفاية
وهذا �أمر �أ�سا�سي لأن التلميذ بحاجة لتنمية التطبيق مع املهارة واخللقية� .صحيح �أن
هذا الأمر يحتاج ملال لكن بالإمكان ت�أمني املال عرب التوجيه وحتويل الطالب �إىل
منتجني مدى احلياة يف �سوق العمل.
كنت �أمتنى �أن تركز املحا�ضرة على اال�ستثمار لأننا نتجه للتعلم مدى احلياة ب�سبب
اقت�صاد املعرفة الذي يعمل دائم ًا على جتديد املعرفة وهذا ميلي علينا التعلم مدى
احلياة لأن اخلريج �إذا ذهب ل�سوق العمل بعد مدة �ست�صبح معلوماته قدمية يف حال
عر�ض منتجات جديدة وعليه جتديد املعلومات لذا �أ�س�أل �ألي�س من الأجدى علينا
التوجه نحو ر�ؤ�ساء اجلامعات ومديري املدار�س وعقد اتفاق معهم للتعلم مدى احلياة
وفق الكفايات الثالث التي �ست�ؤدي الحق ًا �إىل �إنتاج بحث علمي وقد �سمعنا كثري ًا عن
التعاون والتكامل ،وال�س�ؤال للمحا�ضرين هو :ما هي ر�ؤيتكم القريبة والبعيدة املدى
للتعلم مدى احلياة يف لبنان حتى نبد�أ ببناء الوطن لأنه مل يعد با�ستطاعتنا التعلم
مرة واحدة يف احلياة فقد تعلمت مرتني لكي �أجنح ،الأوىل يف الع�شرينيات والثانية يف
الأربعينيات واجليل الذي تالين تعلم ثالث مرات واجليل الذي �سيليه عليه �أن يتعلم
�أربع مرات لكي ينجح لأن دورة احلياة ت�صغر.

مداخلة �أ .كمال لزيق
�س�أنطلق من فكرة تقوم بها م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والأهلي وجمعيتنا جزء
منه ،ورغم اجلهد الذي تقوم به لال�ستثمار يف التعليم لكن هذا ال يعفي الدولة من
م�س�ؤولياتها ،لأن اجلمعيات متلك قدرات حمددة ومعينة وت�ستطيع �سد ثغرات بح�سب
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�إمكاناتها .و�أهمية و�ضع امل�س�ؤولية على الدولة لأنها لي�ست طوباوية بل �أفراد م�شخ�صني
يف الوزارات والوظائف ولي�س م�س�ؤولية احلكومة التمويل املايل فقد كان كل بلد ير�سم
�سيا�سات ا�سرتاتيجية يف خمتلف املجاالت ومنها املجال الرتبوي �أي مواطن تريد
وكيف �ست�ستثمر يف املواطن وهذا ال يح�صل �إال من خالل الرتبية �إن بالتعليم ما قبل
اجلامعي �أو التعليم العايل .وهناك � 150ألف خريج يتوجهون ل�سوق العمل ن�صفهم
من التعليم العايل الر�سمي لذلك ال ميكن للدولة �أن تعفى من م�س�ؤولياتها كما �أن
التعليم العايل اخلا�ص له دوره ويرتكز على املبادرة الفردية لكن حتت �سيادة الدولة
و�سيا�ساتها لأن هناك �شيئ ًا ي�سمى ال�سيادة الرتبوية �صحيح �أن هناك جز ًء فارغ ًا
وجز ًء ممتلئ ًا من الكوب لكن هذا ال يعفينا كعاملني يف قطاع التوجيه والتعليم العايل
من املبادرة الفردية ون�ستمر بالعمل لنخلق واقع وال ن�ست�سلم بل نحلم ونعمل مع �شبابنا
لأن لدينا طاقات وكفاءات ال ي�ستهان بها.

مداخلة د .حم�سن فقيه
امل�شكلة تبدو ك�أنها فردية ويتم التو�صيف نظري ًا باعتماد ثالثة �أبعاد �أكادميية
عال ولي�س ا�ستثمار ًا وله جانبني مايل
بحتة .لدينا م�شكلة �أن اال�ستثمار هو خو�ض ٍ
واجتماعي وال ميكننا الو�صول حلا�سوب متطور ونحن ال ننتج .وال�س�ؤال كيف
ميكن �أن ننتج املعرفة؟.

مداخلة
�أوال يجب �أن يكون هناك هدف للتعليم والبحث ليخدم الإن�سان واملجتمع
للو�صول �إىل التنمية والإكتفاء وحتقيق ال�سعادة الب�شرية.
نحن يف الوطن العربي ال ننتج معرفة بل ن�ستهلك معرفة ،يف ع�صرنا احلايل
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ي�سهل احل�صول على املعرفة يف ظل االنرتنت وحمركات البحث فبكب�سة زر
ت�ستطيع الو�صول �إىل مليوين مو�ضوع .ونحن نبحث ون�ستخرج املعرفة لكن ال
نعرف ا�ستخدامها وال توظيفها وهذا هو لب امل�شكلة.
نحن �أمة غنية ولكنا �شعوب فقرية ،و�إذا مل نلتحق بالركب العلمي والعاملي
�سريع ًا وبحيث ال يكون البحث العلمي ترف وللرتقية فقط يف اجلامعات ،ف�سنكون
�أمة و�شعوب فقرية لذلك يجب �أن نبحث عن حاجاتنا الوطنية كي ننمي الإن�سان
لأنني مث ًال لن �أن�شر بحث ًا علمي ًا يف جملة عاملية و�أح�صل على جائزة نوبل لن تفيد
لبنان .علينا �أن نبحث يف م�شاكلنا التي تعيقنا عن التقدم.

مداخلة
كل ما يتم التطرق �إليه هو موا�ضيع �صعبة وم�شتتة فال يوجد يف بالدنا �أنظمة
ت�ساعد على تطوير التفكري والتقارب بني النا�س .يف الدول املتقدمة عملوا على
اجلمعيات العلمية منذ  300عام واجتمعوا فيها وتبادلوا الأفكار والآراء والأعمال
ب�شكل دوري وي�أخذون بر�أي اجلماعة �سواء ان كانت فيزيائية �أو كيماوية �أو
ريا�ضية ويب ّدلون الأبحاث بح�سب ر�أي اجلماعة.
واحلقيقة �أنه ال يوجد جمعيات يف عاملنا العربي �إال القليل وهي ال متار�س �أي
ن�شاط وال جتمع العلماء من تخ�ص�ص معني ليتبادلوا الأفكار والأبحاث وليتوا�صلوا
مع االقت�صاد الوطني ،هذه �إحدى م�شاكلنا الكربى يف العامل العربي بعد �أن كان
التوا�صل موجود منذ �أكرث من  600عام.
وبالن�سبة ملن جنح خارج بالده كغ�صن وحايك ،لو توفرت لهم فر�ص النجاح يف
بالدنا ملا غادروا وهذه م�شكلة املاليني الكثرية من املهاجرين العرب.
ال�صني تعرف هذا جيد ًا وت�شجع مواطنيها على الهجرة الق�صرية ،كما وتتوا�صل مع
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الناجح وتدعوه �إىل ال�صني لت�ستفيد منه يف البحث العلمي وبعد مدة تدعوه لال�ستقرار
يف ال�صني .بعك�سنا نحن الذين لي�س لدينا �أي �شيء من هذا القبيل وال م�شاريع كالهند
وكندا التي تفقد عدد ًا كبري ًا من العلماء يف �أمريكا ال�شمالية فت�سعى لإعادتهم عرب تقدمي
حوافز مالية وجتهيز خمتربات للأبحاث.
ال�ضباط يف فرن�سا بعد �أن تعلموا الدفاع عنها ،احتل نابوليون بهم �أوروبا .وعندما هُ زم
الأملان يف عام � 1806أن�شئوا جلنة علمية لدرا�سة �أ�سباب التفوق الفرن�سي ،بينما نحن
العرب هل �أن�ش�أنا جلنة واحدة لدرا�سة كل الهزائم؟ .وبينت درا�سة املقارنة بني اجلي�ش
الفرن�سي والأملاين تفوق اجلي�ش الفرن�سي يف كل �شيء يف الت�سليح والذخرية والتدريب
والتنظيم فده�ش الأملان و�أجروا درا�سة ثانية �أظهرت �أن ال�سبب يعود للمدر�سة احلربية.
ف�أن�شئوا الكلية احلربية كرد و�أن�ش�أوا ثالث جامعات قبل �أن ين�شئوا  16معهد ًا فني ًا.
وخالل ع�شرين عام اكت�سحوا �أوروبا عدة مرات لكن �أتت الهزائم لأ�سباب غري علمية.

مداخلة
طاملا �أننا نعرف النتيجة وكما تف�ضل املحا�ضرون �أن علينا �أن نغري يف العقلية
ال�سيا�سية يف لبنان ،فلماذا نبذل اجلهود؟ .و�إذا طلبنا من مركز البحوث
واالمناء �إطالعنا على بع�ض البحوث لن�ستفيد منها يرف�ض .لي�س املهم �أن نرفع
قيمة الإنفاق على البحث العلمي دون �أن ن�ستفيد من البحث بذاته حيث جند ن�شر
املعلومات واالح�صاءات ممنوع ًا.
الدكتورة حميدان قدمت بع�ض احللول لكن من ي�أخذ بها؟ رمبا يجب �أن نتوجه
مب�ؤمتراتنا لأ�صحاب القرار يف هذا البلد وقد يكون الأف�ضل العمل على زرع هذه
الثقافة يف الطالب والتالمذة لبناء جيل قادر على البحث يف امل�ستقبل ،و�أ�ؤيد
كالم الأ�ستاذة حميدان التي حتدثت عن �شرط النجاح لدى الطالب والتالمذة
عرب �إجناز بحث معني ،وبالت�أكيد هذا قد يتم يف امل�ستقبل البعيد ولي�س القريب.
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مداخلة
�أود الرتكيز على امل�شكلة التي يعاين منها العامل العربي هي �إنفاق حوايل  3مليارات
دوالر �سنوي ًا على اال�ستثمار يف جمال الأغذية و�أدوية الريجيم وهذا ثبت ف�شله.
فهناك تقرير فرن�سي �صادر عن م�ست�شفى با�ستور وتقرير عربي يف تون�س نَّبي �أن
�أدوية الريجيم واملواد الغذائية املتعلقة بال�صحة العامة �أثبتت ف�شلها وعدم جدواها.
هذه املليارات الثالث تهدر يف عاملنا العربي يف غري موقعها ال�سليم ولذلك يجب
االنتباه عملي ًا ولي�س �شكلي ًا والطلب من امل�ؤ�س�سات املعنية ب�أدوية الريجيم والغذاء �أن
تهتم لأن الدرا�سات �أثبتت �أنها ال ت�ضر ولكن ال يكلف هذه القيمة الكبرية للحكومات
العربية ولبنان جزء من هذه الدول التي تهدر هذه الأموال.

رد د .فاديا حميدان
�س�أجيب بالإجمال ،دائم ًا نتحدث عن حماولة �إيجاد فر�ص عمل لطالبنا.
لدينا � 150ألف خريج كيف ميكن �أن جند لهم فر�صة عمل؟ بالت�أكيد يف لبنان
الأمر �صعب لأن �سوق العمل �صغري ويجب �أن ال منار�س لوم الدولة دائم ًا .ميكننا
�أن نطلب منها م�ضاعفة اجلهود ونعمل على �إن�شاء اجلمعيات العلمية مل�ساعدة
جمل�س الإمناء والبحوث ورفع موازنة البحث العلمي �إىل واحد باملئة بد ًال من
 0.2باملئة من موازنة الدولة .وال يجب �أن نعتمد فقط على الدولة بل على العمل
لإعادة جزء من طالبنا ولي�س كلهم ،لأن ال�سوق اللبناين �صغري على ا�ستيعاب
كل هذا العدد من طالبي العمل .ويجب �أن ننظر للمنطقة العربية ونتعاون مع
حميطنا ون�ؤ�س�س �شركات �صغرى ولي�س كربى لأن ال�سوق اللبناين �صغري وال ميكن
نتو�سع يف لبنان ونرتك املحيط.
�أن ّ
وبالن�سبة لعدم �إطالع املجل�س الوطني للبحوث لعموم النا�س على �أبحاثه،
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فهذا �أمر ال علم يل به ،ولكن تقييم اجلامعات العاملية واللبنانية للبحوث ي�أتي
من حجم وكم املن�شور للعموم يف جمالت ومن�شورات متخ�ص�صة للإ�ستفادة منه
والإطالع عليه لأنه ال ميكن �أن تقول �أنك اجنزت عدد من الأبحاث ومل تن�شرها،
عندها لن يكون لها قيمة.
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الف�صل الأول
موقع التعليم العايل يف �إطار
اال�سرتاتيجية التنموية ال�شاملة
د� .شربل نحا�س

وزير الإت�صاالت اللبناين

�شهد مو�ضوع التعليم العايل يف خمتلف دول العامل وال�سيما يف العامل العربي يف
العقدين الأخريين تطورات الفتة والتي تغلب على الأدبيات .ويف منطقتنا العناوين التي
ت�ساق للبحث يف �أو�ضاع التعليم العايل تنطلق من عدد من املعاينات التي ميكن ذكرها:
�أو ًال :ت�شهد معظم دول املنطقة و�صول الأرهاط العمرية الأكرث عدد ًا وهي التي
ا�ستفادت من �سيا�سات التو�سع يف التعليم الأ�سا�سي مما يولد �أ�سباب م�ضاعفة لزيادة
الطلب على التعليم العايل ،وهذا الأمر خمتلف متام ًا يف لبنان لأن منط التطور
الدميوغرايف فيه �سابق بتطوره ملعظم دول املنطقة .ومنذ عقدين بد�أت معدالت
اخل�صوبة تنخف�ض وبالتايل ال يوجد لدينا يف لبنان حالي ًا تزايد يف الأرهاط العمرية
ومن ناحية �أخرى التو�سع يف التعليم الأ�سا�سي ح�صل يف مدة �سابقة.
ثاني ًا� :أقامت معظم دول املنطقة  -ال�سيما يف عقدي اخلم�سينيات وال�ستينيات
 �أنظمة للتعليم الأ�سا�سي والعايل عمادها التعليم الر�سمي ،واليوم لأ�سباب خمتلفةيعود بع�ضها مل�صاعب يف املالية العامة ،وللعوملة �أي ال�سعي �إىل احل�صول على �شهادات
ممنوحة من م�ؤ�س�سات تعليمية �أجنبية بو�صفات عاملية كالنظام الأنغلو �ساك�سوين مما
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يولد طلب ًا للح�صول على �شهادات من هذا النوع للتمايز يف جمال العمل.
لهذه الأ�سباب املالية واملعنوية يح�صل نقا�ش حموره كيف االنتقال من التعليم الر�سمي
�إىل �صيغ خمتلفة من �أدوار للقطاع اخلا�ص يف التعليم العايل.
وعلى هذا ال�صعيد يف لبنان ولأ�سباب تاريخية ال بد من التوقف عندها ،لي�ست ال�صورة
كذلك �أبد ًا ف�ساحة التعليم بقيت الغلبة فيها للتعليم اخلا�ص الذي تفوق يف جمال التعليم
العايل الذي دخلت �إليه اجلامعة اللبنانية مت�أخرة وتبلغ ح�صتها حوايل  40باملئة من
طالب لبنان ،وهي ن�سبة لي�ست بالعالية وبالتايل ف�إن الإ�شكالية خمتلفة.
�إذن ،نحن ل�سنا �أمام و�ضع منطي لكن هذا ال يقلل من �أهمية النظر �إليه وتتبع خ�صائ�صه
وما هي املقاربة التي ميكن �أن يعتمدها ال�شخ�ص عندما يريد �أن يبحث يف و�ضع التعليم
عموم ًا والتعليم العايل خ�صو�ص ًا والتي يجب �أن تلحظ ثالثة اعتبارات �أ�سا�سية:
�أو ًال ،التمييز بني التعليم الأ�سا�سي والتعليم العايل ،وهنا ميكن احلديث عن �أكرث من
تف�صيل يتعلق بحقبتني �أو �أكرث .وغالبية املجتمعات يف الدول املتقدمة تعترب �أن هناك
حقوق �أ�سا�سية يف املعرفة واملواطنة ومن غري املقبول وجود �أنا�س �أميني ال يح�سنون
القراءة والكتابة .يف كثري من الدول تن�ص قوانينها ود�ساتريها على �إلزامية التعليم
وتطبق هذا املفهوم ،فيما تبقي بع�ض الدول هذا العنوان �شعار ًا لال�ستهالك فقط.
والدول التي تفر�ض الزامية التعليم ال تبقي القرار متعلق ًا بقرار ومقدرة الأهل بل جتهز
من املال العام ما يكفي لو�ضع هذا ال�شعار مو�ضع التطبيق وهناك ما يكفي من احلجج
الوافية للقول �أن التعليم الأ�سا�سي هو جزء من امل�صلحة العامة وبالتايل من م�س�ؤولية
الدولة ،لكن �إىل �أي حد �أو م�ستوى تعليمي؟ بالإجمال النقا�شات تدور حول �أي املراحل
التعليمية هو احلد الأدنى املقبول؟ هل حلد املرحلة الإبتدائية �أو التكميلية؟ ولكل نظام
تعليمي ح�ساباته ويبقى اعتبار امل�صلحة العامة وم�س�ؤولية الدولة.
هذه املقاربة ال تعترب �أن التعليم وحتى ما �شاء اهلل هو م�س�ؤولية عامة �أي �أن ال�ضرائب
التي جتبى من النا�س غ�صب ًا عنهم لت�ستخدم يف تعليم �أنا�س �آخرين ،حكم ًا �ستقف
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يف مكان معينّ ومن املتعارف عليه �أن التعليم العايل ال يدخل �ضمن منطق الإلتزام
االجتماعي بامل�صلحة العامة ،فلماذا؟
�أو ًال ،لأنه غري حمدود ولأن اكت�ساب مهارات متخ�ص�صة ي�ؤدي ب�شكل مبا�شر �إىل
متكني من يكت�سب هذه املهارات من حتقيق دخل فردي ،والن�سبة التي تعود مبنفعة
عامة من خالل هذا الدخل ال تربر ا�ستخدام املال العام لي�ست وا�ضحة وال مت ح�صرها
وحتديدها ،لذلك هذا الف�صل بني التعليم الأ�سا�سي والتعليم العايل الذي يحمل
مدلوالت اجتماعية و�سيا�سية واقت�صادية.
ثاني ًا� ،إن التعليم العايل لي�س جمرد اكت�ساب مهارات ومن يفكر بهذه الطريقة يكون
�ساذج ًا� ،إذ �أن هناك مهارات كثرية تكت�سب من خالل املمار�سة املهنية ،كما �أن هناك
مهارات كثرية تكت�سب من خالل التعليم العايل ،ولكن �إذا و�ضع املتعلم يف بيئة غري
م�ؤاتية يخ�سر خم�سني باملئة مما تعلمه خالل ثالث �سنوات على نحو تقريبي.
يف املقابل هناك دالئل وا�ضحة �ساطعة على �أن ثمة غاية ثانية للتعليم العايل غري
�إكت�ساب املهارة ال تقل �ش�أن ًا وهي توازيها وهي اكت�ساب املوقع الإجتماعي .وكل ما نراه يف
بلدان كثرية غري متطورة اقت�صادي ًا وعلمي ًا من مت�سك بال�شهادات كالدكتوراه و�سواها
يتجاهل كثري من �أهلها داللتها على اجلانب املعريف والعلمي بل يركزون على اجلانب
االجتماعي ويربز هذا اجلانب يف الرتكيز يف كل عام يف حفالت التخرج على �شراء
«طرابي�ش و�شرا�شف �سود» ،وكل هذه ال�شكليات تظهر بو�ضوح لكل ناظر ،وبال تردد �أقول
�أن هذه ال�شهادات يهدف غالبية مكت�سبيها على ك�سب املوقع االجتماعي ويفخرون بها
�إن يف البيئة الإجتماعية �أو يف كثري من ميادين العمل .هي تفتح �أبواب ًا و ُتعتمد ك�شروط
يف حني �أن العالقة لي�ست وا�ضحة بني ما يعرف ال�شباب حق ًا وال�شهادة التي يح�صلون
عليها .ال �أقول �أنه ال يوجد عالقة وال �أقول �أنه كلما تعلم جامعي ًا تقل معرفته ،لكن
الرتابط لي�س �شديد ًا يف حال قمنا بدرا�سة �إح�صائية .و�إذا نظرنا حولنا وجدنا �أن
هناك �شغف ًا باحل�صول على ال�شهادات من جامعات معينة وهذه لي�ست افرتا�ضيات
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بل �إن هناك �أ�شخا�ص م�ستعدين لدفع مبالغ كبرية للح�صول على هكذا �شهادات
بالتحديد .وال ميكن �أن يكون كل النا�س �أغبياء ،ف�إذا كان ب�إمكان الطالب �أن يتعلم ذات
الأمور ومن ذات الأ�ساتذة باملجان �أو مببلغ � 40ألف دوالر �سنوي ًا ،فهل جميعهم �سذج؟
بالطبع ال ي�شرتي موقع ًا اجتماعي ًا فح�سب بل يتعرف على �شبكة من العالقات من رفاق
ت�ساعده على �إيجاد فر�صة عمل .وهنا يوجد عالقة دائرية مهمة جد ًا ،فكلما كان هناك
�أ�شخا�ص ميلكون ما ًال وموقع ًا اجتماعي ًا موروث ًا من �أ�سرهم ويدخلون على هذا ال�سلك،
�سي�ؤدي هذا لرفع الدافعية عند �أ�شخا�ص �آخرين للدخول على هذا ال�سلك ولو بال�ضغط
على �أنف�سهم وظروفهم املحدودة .من �أجل هذه ال�شبكة من العالقات وبالتايل �إح�صائي ًا
لي�س من امل�ستغرب �أن خريجي هذا ال�سلك يتبو�ؤن مراكز �أف�ضل من �سواهم ،كما يزداد
اقتناع من يرغب بالدخول �إىل هذه اجلامعات �أنه يخ�سر �إذا مل يدخل ويدفع �أكرث يف
م�ؤ�س�سة تعليمية حتوي حديقة كبرية ومكتبة جميلة ومباين ج ّيدة و�أ�ساتذة مهمني وهم
مدخل للم�ستقبل ي�ستحق �سداد ثمنه� .إذن ،هناك عالقة �سببية طويلة عري�ضة لي�س
لها عالقة بحجم البحث العلمي الذي يقوم به الأ�ساتذة �أو الطالب يف هذه اجلامعة،
وبالتايل يجب النظر �إىل التعليم العايل ببعدين:
البعد الأول ،اقت�صادي مبا�شر يرتكز على اكت�ساب مهارات يف املمار�سة العملية ت�سمح
بانتاجية �أعلى وبالتايل احل�صول على �أجر �أعلى للأجري �أو على ربح �أعلى �إن كان يعمل
حل�سابه اخلا�ص وهذا كالم اقت�صادي عادي.
البعد الثاين ال يقل مرتبة وال فعالية عن البعد الأول وهو مبد�أ احل�صول على مواقع
اجتماعية متمايزة لأن املوقع الإجتماعي ن�سبي ف�إذا كان الكل �أ�ساتذة ال ينادي النا�س
بالألقاب.
يف دول متقدمة هناك من ي�ؤلف �أبحاث ويح�صل على جوائز عاملية عليها وال يخطر
يف باله �أن يلقب بدكتور وال حلظة من اللحظات ويعتربها طريفة وغريبة يف حني يهتم
البع�ض يف جمتمعاتنا ب�أن يلقب حتى لو مل يكن م�ستحق ًا �أو جدير ًا باللقب.
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اهتمام بالتعليم العايل لذلك مت �إن�شاء اجلامعة اللبنانية ودور املعلمني التي تقوم
ب�إعداد املعلمني الذين يع ّلمون يف املرحلة الأ�سا�سية والتي تعترب م�صلحة عامة� ،أما
حالي ًا فامل�شهد مرتاجع ومتدهور.
وبالن�سبة الزدواجية البعدين ،البعد االقت�صادي الفردي يف لبنان وا�ضح وال يحتاج
حل�سابات معقدة :يف جمال التعليم العايل �إذا در�س ال�شخ�ص خارج اجلامعة اللبنانية
ما هي الكلفة؟ .وبالإ�ضافة �إىل ما الذي يخ�سره لأنه يتعلم بد ًال من �أن يعمل ،وما هو
يح�صله بعد تعلمه مقارنة بال�شخ�ص غري املتعلم؟! كما �أن م�س�ألة تعلم
املردود الذي ّ
االناث يف جمتمعنا واللواتي ال ي�ستفيد �سوق العمل من جمموعهن لأن كثريات يعملن
بعد التخرج ،وبالتايل �إذا قاربنا التعليم من موقع الكلفة االقت�صادية وحدها ،كان لزام ًا
علينا عدم تعليم بناتنا.
�إذن ،ما هو التربير لهذا الإقبال املتزايد على التعليم؟
هناك �سببان �أ�سا�سيان:
�أو ًال� ،أن هذا التعليم ال ت�ستقيم مقوماته الإقت�صادية �إال �إذا �أخذ بالإعتبار �أنه يتجه
�إىل الت�صدير لأن جمرد الأخذ باحل�سبان �أن ن�سبة « ”xمن املتخرجني لديهم حظ
بن�سبة “� ”yأن يجدوا عم ًال خارج لبنان وبالتايل احل�صول على مردود �أكرب ،حينها
ت�ستقيم الأرقام وت�صبح جد منطقية ،وهذا ما ن�شهده بالفعل يف لبنان .ومن املعلوم �أن
ما يزيد عن الـ  50باملئة من عموم اخلريجني ويزيد عن الثلثني يف االخت�صا�صات الأكرث
بروز ًا من خريجي اجلامعات يف لبنان يغادرون بعد �أربع �أو خم�س �سنوات من تخرجهم
للعمل يف اخلارج ،لذلك من املهم جد ًا �أن يكون لديه �شهادة وكفاءات و�أن يتقن اللغة
الإنكليزية الخ.
والنقطة الهامة هي �أنه عندما يتخ�ص�ص بلد بت�صدير �شبابه وبع�ض بناته ي�صبح من
ال�ضروري جد ًا �أن تكون الأمهات متعلمات حتى ت�شرفن على جيل يتخرج من اجلامعات
وي�صدَّر �إىل اخلارج ،وبالتايل تعليم الإناث ي�ستقيم اقت�صادي ًا �إذا ح�صل توازن ن�سبي
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يف االخت�صا�صات مع حاجات �سوق العمل متجاور ًا مع االرتقاء باخت�صا�ص ت�صدير
املتعلمني من ال�شعب اللبناين� ،أي اذا ارتقينا به من مرتبة الهواية الظرفية �إىل مرتبة
الت�صنيع الطويل املدى املخطط له.
وبالن�سبة للموقع الإجتماعي يف لبنان ،على امل�ستوى التاريخي ،يعرف املتخ�ص�صون
كيف ن�ش�أت اجلامعة اللبنانية .لنبد�أ من القرن الثامن ع�شر وبت�سارع الفت خالل القرن
التا�سع ع�شر وب�أ�شكال بد�أت مل ت�سمى جامعة ولكن يف واقعها كانت كذلك ،ثم �سميت
الحق ًا جامعة هذه املنطقة من بالد ال�شام وال�سلطنة العثمانية والحق ًا �أ�صبحت جامعة
خا�صة بحدود لبنان ،ف�شهدت تقدم ًا مت�سارع ًا يف التعليم العايل �سبق كل مناطق ال�سلطنة
العثمانية مبا فيها ا�سطنبول وبالتايل �ضمن �إعادة ت�شكل املنطقة وتركزها مع التو�سع
الر�أ�سمايل حول املرافئ ال�سيما بريوت .وباملعنى الن�سبي ،حول كل حمطة من حمطات
تاريخ توافر الكفاءات املهنية �سواء على �صعيد التعلم �أو املهن املكملة كالطباعة والن�شر
والأعمال املالية وامل�صرفية واملرا�سالت والرتجمة وال�صحافة التي كانت متوفرة ب�شكل
كثيف قيا�س ًا ملا هو متاح يف املنطقة املحيطة .يف بريوت كان هناك ُتخمة يف النخب
ولي�س نق�ص ما جعل هذه النخب قادرة على �إدارة �أو�ضاع البلد ال �سيما �أيام الإنتداب
الفرن�سي الذي كانت بريوت مركزه .وكانت هذه النخب تتمتع مب�ستوى كفاءة مهنية
مقبول قيا�س ًا على ذلك الزمن ومل يكن هناك حاجة لت�سيري �أمور االقت�صاد والدولة �إىل
التو�سع بالتعليم العايل.
ولقد جاءت املطالبة بالتو�سع يف التعليم العام ب�شكل �أ�سا�سي من خالل �أزمة �أحدثت
�صدىً كبري ًا جد ًا وهي �إن�شاء جامعة بريوت العربية يف عز املرحلة النا�صرية لتناف�س
اجلامعة الي�سوعية التي كانت تتمتع بامتياز فعلي من الدولة لتخريج املحامني .هذا
الأمر �أثار �أزمة و�إ�ضراب ًا من قبل نقابة املحامني التي و�ضعت �شروط ًا جديدة للإنت�ساب
اليها ،وهي لي�ست نقابة باملعنى الدقيق للكلمة بل جتمع مهني .ومن هذه ال�شروط �ضرورة
اخل�ضوع لتدرج قبل ممار�سة املهنة ويبا�شر التدرج يف مكتب حمامي ،وعندها مل يكن
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�أحد يطالب بجامعة وطنية لأنه وفق ال�سيا�سة التي كانت قائمة كانت اجلامعة اللبنانية
تعترب جز ًء من اجلامعة الي�سوعية .وبرزت احلاجة جلامعة مناف�سة فتو�سعت املطالبات
ال�سيا�سية والنقابية �أوا�سط ال�ستينيات لإن�شاء جامعة وطنية وفر�ضت م�س�ألة اجلامعة
اللبنانية من خارج ال�سياق الذي كان �سائد ًا ملو�ضوع التعليم العايل .و�إذا نظر الفرد
لقانون التعليم العايل الذي �صدر عام  1961ي�ستطيع �أن يقر�أ بكل و�ضوح يف �أي �سياق
�أتى هذا املو�ضوع لت�أتي احلرب وتف�سد كل �شيء بعد �أن تو�سعت اجلامعة اللبنانية غ�صب ًا
وتق�سمت اجلامعة بينما امل�ؤ�س�سات امل�سماة عريقة انحدر م�ستواها وق�سم كبري �أغلق.
ونتيجة ق�صر نظر النخب التي عجزت عن ا�ستيعاب موجات الوفود من الريف �إىل
املدن التي ح�صلت يف ال�سبعينيات وكانت �إحدى عنا�صر احلرب ،وبد ًال من �أن ي�ؤدي هذا
النزوح �إىل تو�سيع التعليم يف الأطراف كرد فعل من النخب ملحاربة النزوح� ،أدى هذا
الو�ضع �إىل ن�شوء نظام مزدوج فيه جامعات للنخبة املالية من جهة وجامعة للفقراء هي
اجلامعة اللبنانية .وت�سللت بني الإثنني جمموعة من اجلامعات بعد �أن و�ضعت اجلامعة
اللبنانية يف الكليات املطلوبة لت�صدير خريجيها �إىل اخلارج مباريات دخول ،وعملت
هذه اجلامعات �إىل فتح فروع يف االخت�صا�صات التي تتطلب مباريات دخول يف اجلامعة
اللبنانية .وبد ًال من امتحانات الدخول ،و�ضعت �أق�ساط �أقل من الأمريكية والي�سوعية.
هذا هو امل�شهد اجلامعي يف لبنان حالي ًا واالقت�صاد الإجمايل الكلي اخلا�ص بهذا
القطاع .فالدولة تنفق على التعليم ن�سبة �أقل مما ُينفق يف معظم الدول تبلغ  3باملئة من
الناجت املحلي بينما ينفق اللبنانيون من دخل �أ�سرهم ن�سبة ال مثيل لها يف العامل ت�صل
�إىل  9باملئة على التعليم .في�صل جمموع ما ينفقه اللبنانيون من دخلهم الإجمايل �إىل
 12باملئة على التعليم وهذا رقم خيايل �أي عايل الكلفة ال يربر �إال بتخ�ص�ص وا�ضح يف
التعليم العايل ب�سبب التخ�ص�ص يف ت�صدير الب�شر من هذا البلد.
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الف�صل الثاين
كلفة التعليم العايل وفعاليته التنموية يف لبنان
د .عبد احلليم ف�ضل اهلل

رئي�س املركز الإ�ست�شاري للدرا�سات والتوثيق

مدخل:
تويل اقت�صاديات التعليم عناية كبرية باملوازنة بني التكاليف والعوائد ،ويكت�سي ذلك
�أهمية خا�صة يف مرحلة التعليم العايل التي تتحدد على �أ�سا�س نتائجها �إمكانية النفاذ
�إىل �أ�سواق العمل.
ومع االنتقال من االقت�صاد ال�صناعي التقليدي �إىل االقت�صاد املعتمد على املعرفة
 ،Knowledge - based economyرجحت كفة املكونات غري امللمو�سة على غريها
يف �أن�شطة الإنتاج ،وت�ضاعفت �أهمية التعليم والتدريب يف توفري �شروط املناف�سة� ،سواء
بني امل�ؤ�س�سات �أو بني الدول .ترك هذا التحول �آثار ًا عميقة على معدالت النمو ،بل على
النظرية االقت�صادية نف�سها .وعلى �ضوء ذلك ،ف�صار تف�سري تفاوت منو الناجت املحلي
للفرد ( )GDP per Capitaيف�سر بتح�سن الإنتاجية العامة لالقت�صاد (total
 ،)factor productivity TFPوبالوفورات اخلارجية  Externalitiesالناجتة عن
املعرفة� ،أكرث من ارتباطه بزيادة عوامل الإنتاج التقليدية.
وترجع درا�سة للبنك الدويل( )1الأ�سباب الأ�سا�سية للنمو يف عينة من حوايل �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
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دولة� ،إىل حت�سن الإنتاجية العامة لالقت�صاد وزيادة ر�صيد الر�أ�سمال الب�شري،
فبني عامي  1960و 1992كان منو  TFPم�س�ؤو ًال عن  %58من النمو يف مقابل %41
للر�أ�سمال ،ثم ارتفعت هذه الن�سبة بني عامي  1980و � 1992إىل  ،%65و �إىل � %94إذا
�أخذنا باحل�سبان الر�أ�سمال الب�شري .كما ك�شف �ساميون كوزنيت�س �أن النمو ال�سريع
الذي حققته الدول ال�صناعية حتى �ستينات القرن املا�ضي يعود �إىل التفاعل بني
املعرفة العليمة والتطبيقات التكنولوجية ،ما مكنها من تخطي قيد تناق�ص الغلة(.)2
ومل يقت�صر �أثر ثورة التكنولوجيا واملعرفة على طريقة عمل االقت�صاد وحده ،بل تعداها
ان�صب اهتمام النظرية التقليدية على عن�صري
�إىل مناهج حتليل النمو ،ففي حني
ّ
العمل والر�أ�سمال ،ركزت نظرية النمو اجلديدة على العنا�صر غري الظاهرة يف عملية
الإنتاج ،ف�أدخل  Solowيف �ستينات القرن املا�ضي عن�صر التقدم التكنولوجي يف
معادلة النمو لكن على نحو غري مبا�شر ،ثم قدم  Romerيف الت�سعينات م�ساهمة
�أ�سا�سية ربطت على نحو وا�ضح بني النمو والتطور التقني واملعريف للمجتمع ،ف�أ�ضاف
�إىل معادلة النمو عنا�صر غري منظورة مثل الإبداع ونظم الإنتاج وجودة التعليم
والر�أ�سمال االجتماعي والأمن ...و�أظهرت الأبحاث التطبيقية �أن العنا�صر املعرفية
غري امللمو�سة لها ت�أثري كبري على النمو االقت�صادي يف الدول ال�صناعية ودول الأ�سواق
النا�شئة يف �آ�سيا ،وتو�صلت درا�سة البنك الدويل �آنفة الذكر� ،إىل وجود عالقة قوية
يف مئة دولة ،بني دليل اقت�صاد املعرفة  KEIو كل من ح�صة الفرد من الناجت املحلي،
وموقع الدولة على م�ؤ�شر الإنتاج -التناف�سية .GCR Index
ويعد التعليم واحد ًا من الركائز الثالثة لدليل املعرفة  KIالذي يحدد جهوزية الدولة
معرفي ًا ،وهو �أي�ض ًا �أحد الركائز الأربعة لدليل اقت�صاد املعرفة املذكور �أعاله ،ومن
�أ�صل اثني ع�شر متغري ًا �أ�سا�سي ًا يقوم عليها هذا الدليل هناك ثالثة متغريات لها
عالقة بالتعليم العام ومتغري واحد يت�صل بالتعليم العايل.
 -2ملزيد من الإي�ضاح راجعS.Kuzents, Modern Economic Growth. Rate, Structure, and :
Spread , Yale University Press, New Haven CT, 1966
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مفارقات التعليم والتنمية يف املنطقة العربية:
بينّ تقرير دويل عن التنمية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �صدر
عام � )3( 2007أن ال�صلة بني الإنفاق على التعليم ومعدالت التنمية االجتماعية
واالقت�صادية كان واهي ًا .فعلى مدى ال�سنوات الأربعني املا�ضية خ�ص�صت بلدان
املنطقة للتعليم ما معدله  %5من  GDPو %20من النفقات احلكومية ،وهذا �أعلى
مما خ�ص�صته البلدان املماثلة ،لكن ذلك تزامن مع انخفا�ض يف معدالت النمو،
وت�ضا�ؤل يف منو الإنتاجية الفردية الذي حقق معد ًال �سالب ًا مقداره  -5.66%مقابل
 %4,1و  % 6,78يف جنوب �آ�سيا و�أفريقيا على التوايل( .)4واملفارقة هي �أن ارتفاع
النمو االقت�صادي قابلة يف �ستينات و�سبعينات القرن املا�ضي انخفا�ض يف م�ستويات
التح�صيل العلمي .هذا ف�ض ًال عن �أنّ تقدم م�ستويات التح�صيل العلمي مل ي�ؤد �إىل
حت�سن الإنتاجية الكلية  TPFبل كانت �إما منخف�ضة �أو �سالبة.
ومن التف�سريات املحتملة التي �أوردها التقرير لهذه املفارقة� ،أن م�ستوى التعليم
يف املنطقة بقي منخف�ض ًا على الرغم من معدالت منوه املرتفعة ،فالأرقام املطلقة
لي�ست مهمة بحد ذاتها ،بل املهم هو امل�ستوى الن�سبي للتعليم مقارنة بالدول واملناطق
الأخرى ،حيث ينجذب اال�ستثمار الأجنبي �إىل البلدان ذات نواجت التعليم الأف�ضل.
وت�ؤيد هذا اال�ستنتاج ،املقارنة بني م�ؤ�شر التعليم يف املنطقة (وفق م�ؤ�شر اقت�صاد
املعرفة لعام  )2009وم�ؤ�شرات التعليم يف �أقاليم �أخرى .فقد بلغ متو�سط هذا امل�ؤ�شر
يف دول  10( 3,75 MENAهي العالقة الق�صوى) يف مقابل  8,75للدول ال�صناعية
ال�سبع 6,62 ،لدول �أوروبا و�آ�سيا الو�سطى 5 ،يف �شرق �آ�سيا واملحيط الهادي4,24 ،
املعدل العاملي و  5,05لأمريكا الالتينية� .أي �أن نواجت التعليم يف هذه املنطقة كانت
الأدنى عاملي ًا با�ستثناء الدول منخف�ضة الدخل.
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 التف�سريات الأخرى ل�ضعف ت�أثري التح�صيل العلمي على النمو والإنتاجية ،تباين
توزيع التعليم بني الفئات واملناطق ،وبح�سب بحوث مطبقة على عدد كبري من الدول
ف�إن التوزيع الأكرث ت�ساوي ًا للتح�صيل العلمي له مردود ايجابي على معدالت النمو
وم�ستويات التنمية الب�شرية( ،)5ويف حال تكاف�ؤ الفر�ص ي�ؤدي اال�ستثمار يف التعليم
حت�سن عدالة توزيع املداخيل وت�ضييق الفجوة بني الأغنياء والفقراء.
�إىل ّ
لكن الإح�صاءات اخلا�صة باملنطقة تظهر �أي�ض ًا عالقة �ضعيفة بني العدالة التوزيعية
وامل�ساواة يف فر�ص التعليم ،فمع مرور الوقت تزداد هذه الأخرية �سو ًء ،يف حني يعد
�سجل عدالة التوزيع يف املنطقة �أف�ضل من غريه ،وهذه مفارقة �أخرى تعزى �إىل
انخفا�ض عائد التعليم العايل ،مقارنة بكلفته .وهناك �إح�صاءات من�شورة عن بع�ض
بلدان املنطقة تظهر �أن العائد الن�سبي على التعليم (الدخل ال�شهري /كلفة التعليم)
ينخف�ض مع ارتفاع �سنوات التح�صيل للعاملني يف الداخل ،فيما تنعك�س الآية بالن�سبة
للمهاجرين الذين ترتفع مداخيلهم ن�سبة ملا �أنفقوه على التعليم .يف م�صر مث ًال؛
بلغ عائد التعليم للمقيمني  %5ملا دون االبتدائي و %2للجامعيني� ،أما بالن�سبة �إىل
املهاجرين فكان العائد �سالب ًا للمرحلتني االبتدائية واملتو�سطة و %5للجامعيني .ويف
لبنان �أظهرت درا�سة الأو�ضاع املعي�شية للأ�سر �أن ن�سب البطالة ترتفع مع تقدم
التح�صيل العلمي ،فهي  %4.2لفئة الأميني و�أقل من  %9ملا دون املرحلة الثانوية،
و %9.7و %11.1حلملة ال�شهادات الثانوية واجلامعية على التوايل(.)6
وعلى العموم مل يكن الرتفاع اال�ستثمار يف التعليم يف دول املنطقة �أثر وا�ضح على النمو
والعدالة وكذلك على ن�سب الفقر التي تراجعت بف�ضل ال�سيا�سات االجتماعية ولي�س
ب�سبب زيادة الإنفاق على التعليم العام واجلامعي .و�إذا ا�ستندنا مث ًال �إىل م�ؤ�شر نواجت
التعليم (وهو م�ؤ�شر مركب من �أربعة حمددات� :إمكانية النفاذ �إىل التعليم ،امل�ساواة
 -5للتو�سع يف هذه النقطة يراجع :برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،تقرير التنمية الب�شرية 2010
نيويورك .والذي اعتمد منهجية جديدة يتم فيها ت�صحيح قيم دليل التنمية الب�شرية والأدلة الفرعية
الأخرى مبعامل عدالة التوزيع .GINI
 -6اجلمهورية اللبنانية�-إدارة الإح�صاء املركزي و�آخرون ،الأو�ضاع املعي�شية للأ�سر يف لبنان .2007
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يف الفر�ص ،النوعية ،والكفاءة) يتبني �أن الدول الأكرث �إنفاق ًا على التعليم ال تت�صدر
قائمة النواجت التعليمية للدول العربية الأربع ع�شرة امل�شمولة بامل�سح ،فلبنان مث ًال
م�صنف يف عداد الدول متو�سطة الأداء ،مقارنة بالأردن املدرج بني الدول ذات الأداء
املرتفع ،على الرغم من �أن الإنفاق على التعليم اجلامعي للفرد ،يبلغ يف لبنان ثالثة
�أمثال معدله يف الأردن ،وينطبق الأمر نف�سه على الدول الأخرى التي توزعت بني �أداء
مرتفع للكويت ،و�أداء متو�سط لكل من تون�س و�إيران وم�صر وال�ضفة الغربية وقطاع
غزة املحتلني واجلزائر ،و�أداء متدن للمغرب وجيبوتي والعراق( ،)7وهذا التوزيع ال
ين�سجم كما هو وا�ضح مع ح�صة التعليم من جمموع �إنفاق كل دولة من هذه الدول.
وهناك �سببان على الأقل يقفان وراء �ضعف االرتباط بني النمو االقت�صادي من جهة
وحت�سن معدالت التعليم وخ�صو�ص ًا التعليم العايل من جهة �أخرى:
ال�سبب الأول :هو عدم االت�ساق بني اجلودة والتكاليف .ففي البلدان ال�صغرية هناك
عقبات حتول دون الو�صول �إىل نطاق الفعالية الأق�صى يف القطاع اجلامعي ،في�صعب
بالتايل ت�أمني درجة املناف�سة التي ت�ضمن املواءمة بني الأ�سعار ونوعية املخرجات
التعليمية .وهذا يعزز الفر�ضية التي تنظر �إىل نواجت التعليم على �أنها �سلعة عامة،
لأن هذا القطاع ي�ستفيد �أكرث من �سواه من االنعكا�سات الإيجابية لال�ستثمارات التي
تخ�ص�صها الدولة لقطاعات املعرفة واملعلومات والبحث والتطوير ،ولأن عوائدها
االجتماعية مرتفعة جد ًا وال ميكن تركها لآليات ال�سوق .وبناء عليه ف�إن متويل التعليم
العايل يجب �أن ينظم على نحو يعتمد فيه �أ�سا�س ًا على القطاع العام كما هو احلال يف
فرن�سا و �أملانيا� ،..أو على التمويل املختلط بني القطاع العام والوقفيات وقطاع الأ�سر،
مثل �أمريكا وبريطانيا( .)8و حتى عندما ي�شارك القطاع اخلا�ص فيجب �أن يتم ذلك يف
7- Un Parcours non encore achevee, Op.Cit, p:15

 -8ملزيد من التو�سع ب�ش�أن �أمناط متويل التعليم اجلامعي يف عينة من الدول العربية والأجنبية ،يراجع :د.
طارق الر�ؤوف حممد عامر ،مقرتح لتمويل التعليم اجلامعي بالدول العربية يف �ضوء االجتاهات املعا�صرة،
اجلزائر :امللتقى الدويل حول «�سيا�سات التمويل و�أثرها على االقت�صاديات وامل�ؤ�س�سات» ،جامعة حممد خي�ضر
ب�سكرة-كلية العلوم االقت�صادية والت�سيري وخمرب العلوم االقت�صادية والت�سيري 21 ،و 22نوفمرب.2006
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ظل ت�شريعات تن�ص على �أن التعليم اجلامعي هو قطاع غري ربحي.
ال�سبب الثاين� :إذا نظرنا �إىل التعليم على �أنه ا�ستثمار يف االقت�صاد املعريف ،ف�إن
الفعالية االقت�صادية للتعليم اجلامعي تظل �ضئيلة ما مل تعتمد الدولة مقاربة ت�شمل
العنا�صر الثالثة الأخرى التي يتكون منها م�ؤ�شر اقت�صاد املعرفة (فعالية النظام
االقت�صادي ،االت�صاالت واملعلومات ،االبتكار والإبداع) ،كما �أكدت على ذلك
الأبحاث املخت�صة التي جتد �صعوبة يف عزل �أثر التعليم ،عن �آثار العوامل الأخرى،
مما يعني �أن انعكا�ساته احل�سنة على النمو والتنمية لن تظهر ما مل يح�صل تقدم
مماثل على ال�صعد املذكورة الأخرى.
�إن �ضعف العالقة بني اال�ستثمار يف التعليم اجلامعي وبني تكاليفه ونواجته ،وكذلك
بني م�ستوى الإنفاق الوطني يف هذا املجال وبني النمو والتنمية االقت�صادية،
لي�س ناجم ًا يف هذه املنطقة عن خ�صائ�ص الأنظمة التعليمية فح�سب� ،إنه متعلق
�أي�ض ًا بالأ�ساليب التي يعمل االقت�صاد من خاللها وال�سيا�سات العامة املتقيد بها،
فالنموذج الريعي القائم على الأموال الآتية من اخلارج يدفع �أ�سعار وتكاليف
اخلدمات االجتماعية اىل االرتفاع ،ومن بينها التعليم وال�صحة ،فتت�ضخم تكاليفها
مبعدالت تفوق منو الإنتاجية� ،أما ال�سيا�سات العامة فهي تتجه يف كثري من البلدان
�إىل الرتكيز على الإنفاق اال�ستهالكي �أو على العمليات اجلارية والتقليدية (رواتب
و�أجور� ،صيانة ،مبان .)...وتخ�ص�ص ن�سب ًا �ضئيلة جد ًا للعمليات التي تكفل النوعية
واجلودة والتمايز ،مثل البحث والتطوير والتدريب ،املناهج..،
التعليم العايل يف لبنان :كلفة مرتفعة ومتباينة
تتفاوت كلفة التعليم اجلامعي يف لبنان على نحو كبري بني القطاع اخلا�ص وي�ضم 40
م�ؤ�س�سة ومعهد تعليم عال ،والقطاع العام املقت�صر تقريب ًا على اجلامعة اللبنانية،
وهناك تباين ملمو�س �أي�ض ًا بني اجلامعات اخلا�صة نف�سها ،فرتاوحت الكلفة
االجتماعية (وتعادل �إنفاق احلكومة والأ�سر) عام  2008بني حوايل  $1400للطالب
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الواحد /يف اجلامعة اللبنانية و /$6145للطالب يف اجلامعات اخلا�صة( .)9وي�صل
متو�سط الإنفاق العام واخلا�ص على الطالب اجلامعي الواحد �إىل  9820دوالر ًا
�أمريكي ًا تقريب ًا �إذا و�سعنا مفهوم الكلفة لي�شمل ال�سكن والنقل والكتب وغريها،
مقارنة بـ  $2000للعام الدرا�سي  $1000( 1995 - 1994للتعليم اجلامعي العام
مقابل  $3650للتعليم اخلا�ص) �أي �أن الكلفة الن�سبية ت�ضاعفت ما بني �أربع وخم�س
مرات على الأقل فيما ارتفع �إجمايل الناجت املحلي للفرد مرتني ون�صف فقط.
وبينما تراوحت كلفة التعليم العايل يف امل�ؤ�س�سات اخلا�صة �سابق ًا بني �ضعفي
الكلفة يف اجلامعة اللبنانية وخم�سة �أ�ضعافها ،على اختالف الأق�ساط ،ارتفع الفارق
�إىل ما بني ال�ضعفني واثني ع�شر �ضعف ًا بح�سب م�ستوى الأق�ساط يف اجلامعات
اخلا�صة .لكن الفجوة بني كلفة التعليم العام واخلا�ص �ستنخف�ض �إذا �أخذنا بعني
االعتبار الرتكز الطالبي الكبري يف ال�سنوات الأوىل باجلامعة اللبنانية ممن ال
يتابعون درا�ستهم بعدها.
هناك تباين ملحوظ �أي�ض ًا يف كلفة التعليم بني امل�ؤ�س�سات اجلامعية اخلا�صة نف�سها،
وبح�سب درا�سة �أعدتها جلنة التنمية الب�شرية يف املجل�س االقت�صادي االجتماعي(،)10
تنق�سم م�ؤ�س�سات التعليم اخلا�ص �إىل ثالث فئات :فئة الأق�ساط العالية �أكرث من 15
مليون ل.ل� .سنوي ًا (ع�شرة �آالف دوالر �أمريكي) ،وفئة الأق�ساط املتدنية �أقل من 6
ماليني ل.ل (�أقل من � 4آالف دوالر) ،وامل�ؤ�س�سات متو�سطة الأق�ساط �أي ما بني �أربعة
�آالف وع�شرة �آالف دوالر� .أظهرت الدرا�سة �أي�ض ًا �أن  %45من الطالب امل�ستبانني
يتحملون ر�سوم ًا �سنوية تفوق ثمانية ماليني ل.ل .كما ك�شفت عن هناك عالقة وثيقة
بني قيمة الر�سوم اجلامعية ونوع الدرا�سة� ،إذ لدى املي�سورين فر�صة �أكرب للو�صول
 -9م�ؤ�س�سة الفكر العربي ،التقرير العربي الثاين للتنمية الثقافية  ،2009بريوت � ،2010ص.197-184 :
 -10ملزيد من الإي�ضاح راجع :روجيه ن�سنا�س و�آخرون ،نهو�ض لبنان -نحو ر�ؤية اقت�صادية واجتماعية
و�آخرون ،بريوت :دار النهار للن�شر ،الطبعة الأوىل ،كانون ثان � .2007ص .388 -367
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�إىل االخت�صا�صات احليوية ذات املردود امل�ستقبلي املرتفع نظر ًا لأق�ساطها الباهظة.
وعلى �سبيل املثال كان الإنفاق على الطالب يف بع�ض اجلامعات اللبنانية اخلا�صة على
ال�شكل التايل (عام  $17000 :)2008يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت$10100 ،
يف جامعة البلمند ،و $2378يف جامعة بريوت العربية ،لكن اعتماد موازنات هذه
اجلامعات على الر�سوم التي ي�سددها الطالب تراوح بني  %64يف اجلامعة الأمريكية،
 %81يف البلمند ،و  %86يف العربية ،فيكون متو�سط الأق�ساط يف اجلامعات الثالث
على التوايل .$2051 ،$8186 ،$11032
الالفت هنا ،هو �أن اجلامعات اخلا�صة ذات الأق�ساط املرتفعة� ،ش�أنها �ش�أن اجلامعات
متو�سطة ومنخف�ضة الأق�ساط ،تخ�ص�ص ن�سب ًا متدنية من موازناتها للبحوث التطوير
( )R&Dلكنها ت�ؤمن موازنات �أكرب للهيئة التعليمية ،فينخف�ض لديها عدد الطالب
للأ�ستاذ الواحد فيما يرتفع هذا العدد مع انخفا�ض معدل النفقات للطالب الواحد
�أو مع تدين معدل الأق�ساط.
وعلى العموم ف�إن عبء التعليم العايل مرتفع يف لبنان وال يتنا�سب مع الأو�ضاع
املعي�شية للغالبية العظمى من الأ�سر ،فلو افرت�ضنا �أن متو�سط دخل الأ�سرة ال�شهري
ي�ساوي  ،)11($900و�أخذنا باحل�سبان �أن متو�سط الأق�ساط ال�سنوية يف اجلامعات
اخلا�صة ال يقل عن  ،$5000ف�إن كلفة التعليم اخلا�ص للطالب الواحد ت�ساوي نظري ًا
 %46,3من متو�سط الدخل اال�سري .ومبا �أن متو�سط �إنفاق الأ�سر على التعليم ما
بعد الثانوي هو  %2,4من جمموع الإنفاق ويرتاوح بني  %4,4ل�شريحة املداخيل العليا،
و %0,6فقط لل�شريحة الدنيا عام  ،2004ف�سرنى بو�ضوح كيف �أن التعليم العايل
اخلا�ص ي�ستهدف جزء ًا من الفئة الدخلية الأعلى التي ت�ضم  %7,2فقط من جمموع
 -11احت�سب هذا املتو�سط على نحو تقريبي باالعتماد على :متو�سط �إنفاق الفرد كما ورد يف درا�سة
ميزانية الأ�سر �( 2005 -2004إدارة الإح�صاء املركزي) ،ودرا�سة الفقر النمو وتوزيع املداخيل
( ،)2008 ،UNDPوذلك بعد ا�ستبعاد اثر التحويالت واالدخار.
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الأ�سر ،هذا من دون �أن نلحظ التحويالت والإعانات والإنفاق املكمل البالغ �أكرث من
 %1من الناجت.
اجتاهات التمويل وم�ستوياته
هناك ثالثة اجتاهات ب�ش�أن متويل التعليم العايل ،الأول ينظر �إىل التعليم على �أنه
ن�شاط ا�ستثماري يتوخي الربح ،ويدعو من ّثم �إىل �إلغاء املجانية ،واجتاه ثان يرى
التعليم �سلعة عامة  ،Public goodينبغي للدولة �أن متولها ،فيما يدعم االجتاه
الثالث التمويل املختلط.
ومع �أن لبنان اعتمد اخليار الثالث� ،إال �أنه عانى يف العقد الأخري من الظاهرة التي
عرفتها دول اخلليج ال�صغرى وهي انت�شار اجلامعات اخلا�صة بو�صفها م�شاريع
جتارية ال م�ؤ�س�سات ذات �أهداف اجتماعية كما هو حال الدول ذات التجارب
اجلامعية العريقة .وهذا من �أهم �أ�سباب تقهقر جودة التعليم العايل و�إخفاقه يف
تلبية متطلبات ال�سوق والتنمية يف �آن مع ًا.
وقد عرف لبنان منو ًا مطرد ًا يف الإنفاق على التعليم بجميع مراحله ،فارتفعت كلفة
ت�شغيل النظام التعليمي من  %8,6عام � 1973إىل �أكرث من  %13حالي ًا ،وما بني
عامي  1994و 2010حقق الإنفاق على التعليم العايل منو ًا �سنوي ًا يعادل  %17تقريب ًا
يف مقابل ما ال يزيد عن  %8منو ًا ا�سمي ًا يف الناجت الإجمايل يف املدة نف�سها ،كما
ت�ضاعف حجم الإنفاق احلكومي على التعليم العايل ع�شر مرات تقريب ًا خ�ص�ص
جزء �صغري منه فقط للإنفاق اال�ستثماري.
ترافقت الزيادة يف الإنفاق ،مع ارتفاع ملحوظ يف كلفة التعليم قيا�س ًا �إىل املعدل العام،
فبني  2007و � 2011سجل م�ؤ�شر �أ�سعار اال�ستهالك زيادة مقدارها  ،%14,1فيما ارتفعت
كلفة التعليم يف املدة نف�سها بن�سبة  ،%21,7وللمقارنة بلغت الزيادة يف كلفة كل من
اخلدمات ال�صحية ،والألب�سة ،والتجهيزات املنزلية  %4و  12,8و  %8,6على التوايل ،ما
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يدل على �أن منو الطلب مل يكن متنا�سب ًا البتة مع منو العر�ض يف هذا القطاع.
ويحتل لبنان ال�صدارة تقريب ًا يف ن�سب الإنفاق اخلا�ص على التعليم �إىل الناجت الإجمايل
والبالغ  % 9,1مقارنة بـ  %1,2لليابان ،و %2,8لكوريا %0,4 ،فرن�سا ،12يف حني مل يتجاوز
�إنفاقه على التعليم  %3,6من الناجت الإجمايل ،يف مقابل  %7,3يف تون�س ،و %5,9يف
الواليات املتحدة الأمريكية و  %5,9لفرن�سا(� )13أي �أن ال�صدارة التي يتمتع لبنان تعود
�إىل الإنفاق اخلا�ص ولي�س الإنفاق العام ،بينما ي�ستفيد القطاع اخلا�ص �أي�ض ًا من املنح
والتقدميات احلكومية التي ال تقل عن  %3من جمموع موازنات م�ؤ�س�سات ومعاهد التعليم
العايل يف لبنان.
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هو التايل :ما مدى التوازن بني زيادة كلفة التعليم العايل ومنو
الإنفاق العام واخلا�ص عليه من جهة ،وبني العوائد االجتماعية واالقت�صادية املحققة
نتيجة هذا الإنفاق من جهة ثانية ،وهل �أنّ كثافة الإنفاق على التعليم انعك�س مبا فيه
الكفاية على امل�ؤ�شرات التنموية واالقت�صادية .هذا ما �سنعاجله يف الفقرة التالية.

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

 -13عبد احل�سن احل�سيني ،التنمية الب�شرية وبناء جمتمع املعرفة ،الدار العربية للعلوم نا�شرون.2008 ،
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مداخالت ومناق�شات اجلل�سة الثانية
مداخلة د .بيار جدعون
منذ ال�صباح ،نتحدث عن اال�ستثمار يف التعليم العايل و�أعتقد �أن احلديث
يجب �أن يرتكز على اال�ستثمار يف التعلم العايل� .أطالب بتعاون بني اجلامعات
و�سوق العمل من خالل الإطار الوطني للم�ؤهالت ،لأين �إذا كنت �س�أتعلم طوال
حياتي ،يجب �أن �أركز على متطلبات �سوق العمل .عندها الكلفة ال تعود �أ�سا�سية
لأن الإن�سان نراه يف امل�ؤ�س�سات وال�شركات القيمة ي�ستثمر وينتظر النواجت التي
تزيد بالطبع على اال�ستثمار .لذلك ال ن�ستغرب كيف ينفق الأهل “دم قلوبهم”
من �أجل تعليم �أوالدهم ،وبالت�أكيد يجب �أن ت�ضع الدولة �إ�سرتاتيجية وتنظيم ليتم
على �إثر ذلك ر�صد مدى التقدم الذي حترزه الدولة� .أنا �أرى �أنه �إذا �أردنا �أن
نتعلم طيلة حياتنا يجب �أن نفكر باال�ستثمار يف التعليم العايل من خالل �إطار
وطني للم�ؤهالت يربط اجلامعات ب�سوق العمل .هناك مهمة ملقاة على عاتق
اجلامعات ،ولكن على الدولة �أن ت�ضع نطاق ًا للحوار بني امل�ؤ�س�سات املختلفة
املرتبطة بالنواجت التعليمية واالحتياجات املهارية ،فمث ًال التعلم يف م�صرف لبنان
�أو يف املدر�سة احلربية غري معرتف بهم من قبل دوائر التعليم العايل الر�سمية.
و�إذا دخلنا لوزارة الرتبية والتعليم العايل وجدنا �أن من يحمل �شهادة “”TS
املهنية ال يحق له دخول اجلامعة �إال كطالب يف ال�سنة الأوىل كما “ ”BTاملهنية.
�أنا �أرى �أنه يجب �أن نعمل �سوي ًا كرتبويني مع ال�سيا�سيني ومع املهتمني العاملني
يف احلقل العام على حتديد �إطار من امل�ؤهالت واملعايري احلاكمة والتي �ستتعاون
اجلامعات – بطبيعة احلال – على �إنفاذها مع مراعاة متطلبات �سوق العمل.
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مداخلة
هل يوجد يف لبنان ا�سرتاتيجية تنموية �شاملة؟ و�إذا كانت موجودة هل واقع
التعليم ي�ساهم يف بناء لبنان كدولة �أو للمنطقة كوننا �أ�صبحنا م�ص ّدري خرباء،
ويف نف�س الوقت ن�ستورد خرباء �أجانب يف خمتلف الوزارات �إن مل تكن جميعها.
فهل الدولة م�س�ؤولة عن التعليم العايل �ضمن ا�سرتاتيجية التنمية ال�شاملة؟

مداخلة� :أ .جيني دكا�ش

عمري �أربعون عام ًا ،ق�ضيت �أغلبها و�أنا �أدر�س يف اجلامعات .امل�شكلة الكربى
�أنه لي�س لدينا جامعات بكل معنى الكلمة ،لأنه يف �أوروبا والدول املتقدمة جتد �أن
العن�صر الأهم يف اجلامعات هو الربوفي�سور الأ�ستاذ الذي يجب �أن ين�شر �أبحاث ًا
وكتُب ًا يف جمالت علمية ،و�إذا مل يكن كذلك ال ميكن �أن يكون �أ�ستاذ ًا يف جامعة.
امل�شكلة يف جامعاتنا قلة الأ�ساتذة الباحثني الذين لو توفروا لأمكن �إنتاج جيل
باحث يف لبنان .و�إن �أُن�ش�أ هذا اجليل ي�صبح لدينا �أكرب م�ؤ�س�سات بحثية ودرا�سية
تدر�س يف ال�شرق الأو�سط و�شرق �أفريقيا وت�ؤمن �صلة و�صل علمية بني ال�شرق
والغرب .ولو توفر هذا ب�إمكاننا ت�أمني وظائف لـ� 150ألف خريج وي�صبح البلد
مركز �أبحاث منتج.

مداخلة� :أ .فرا�س طبو�ش

ع�ضو م�ؤ�س�س للمنتدى االقت�صادي ال�شبابي اللبناين

�أود �أن �أطرح فكرة ا�ستمعت �إليها يف �إحدى جل�سات املنتدى الإقت�صادي العربي،
طرح وزير املال القطري فكرة �أن ماليزيا و�سنغافورة ت�شبه لبنان بعدد ال�سكان
والتنوع االجتماعي واجلغرايف وهم حددوا ن�سبة  40باملئة ملتخرجي الثانويات
لإكمال التعليم العلمي و 60باملئة تعليم مهني يف �إطار درا�سة �إحتياجات البلد
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التنموية وتلبيتها مع �ضمان �أن هذا التوازن من �ش�أنه �أن يوفر فر�ص العمل
وينه�ض بالبلد يف �آن .ال �أدري ما �إذا كان معايل الوزير نحا�س ي�ؤيد هذا التوجه..

مداخلة د .علي املو�سوي
�إن ال�سمة الأ�سا�سية لنظام التعليم يف لبنان هي عدم تكاف�ؤ الفر�ص وبالتايل
هناك �إعادة انتاج للتفاوتات الإجتماعية .هذا هو الهدف الأ�سا�س و�أن جند عام
 2010يف اجلامعة اللبنانية  72300طالب ما يقارب  47باملئة من عدد طالب
لبنان ،و 70باملئة من طالب اجلامعة اللبنانية متمركزين يف �أربع كليات هي
الآداب واحلقوق والعلوم الإجتماعية وكلية العلوم التي يتكد�س فيها الطالب يف
ال�سنة الأوىل وحتدث ت�صفية� .إذن ،ماذا نخ ّرج وماذا نفعل؟.
هناك متايز يف كلفة التعليم بني كليات اجلامعة اللبنانية ما بني الكليات
التطبيقية والكليات النظرية .ففي درا�سة حديثة تبينّ �أن كلفة بع�ض الكليات بلغت
� 300ألف لرية بينما كلية الطب بلغت كلفتها  6000دوالر وهي تناف�س الكليات
التطبيقية يف اجلامعات اخلا�صة بحيث ت�صطاد اجلامعات اخلا�صة الرا�سبني يف
امتحانات دخول اجلامعة اللبنانية ،لذلك انخف�ض عدد طالب اجلامعة اللبنانية
قلي ًال ولي�س ب�سبب تراجع امل�ستوى ولأن من يود �أن ي�صبح طبيب ًا ويبحث عن موقع
�إجتماعي ومهارات مع ّينة �سي�صبح طبيب ًا “بالقوة” ولو يف جامعة �ضعيفة تنتظر
ه�ؤالء الطالب لري�سبوا فت�ضمهم �إىل طالبها.
يف النظام الفرن�سي ،القطاع العام هو الأ�سا�س يف التعليم ،بينما القطاع اخلا�ص
هو الأ�سا�س يف النظام الأمريكي حيث يويل �أهمية للتعليم العايل ومينح الطالب قر�ض ًا
ملتابعة حت�صيله ثم يرده .وهناك النظام اال�شرتاكي ،كل هذا غائب عندنا وهناك اعتبار
لقيمة االن�سان والتعليم متاح لكل �شخ�ص قادر على التعلم العايل وميكنه �أن يكمل.
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مداخلة
خالل املحا�ضرتني ،كان هناك �إ�شارة للم�شاكل والثغرات ونقاط ال�ضعف
املوجودة يف التعليم العايل يف لبنان مع وجود بع�ض الإ�شكاليات على طريقة
املقاربة ،ف�إذا قلنا �أن كلفة الإنفاق الأعلى يف العامل وهي  13باملئة مقارنة مع
لبنان ف�إن هناك بع�ض النقاط الإيجابية وهي �أن االقبال على املتعلم �أو املتخرج
اللبناين يف العامل العربي قد يكون الأعلى من هنا نرى �أن اال�شكالية يف طريقة
املقاربة والتحليل حتى ال نقع يف جدل دائم.
ما هو احلل اال�سرتاتيجي ملو�ضوع الإ�ستثمار يف التعليم العايل؟ �أعتقد �أننا يجب �أن
ن�صل �إىل نتيجة حتى ال نبقى نردد �أن هناك م�شكلة يف م�س�ألة اال�ستثمار يف التعليم
العايل� .أود �أن �أ�ستمع لنوع من احللول حتى ال نبقى يف جمال التحليل فح�سب.

رد الوزير �شربل نحا�س
لي�س ته ُّرب ًا من امل�س�ؤولية ،مل �أ�شارك بالعنوان بن�سبة كبرية ولكن عندما يدور
احلديث دائم ًا عن التعليم ال�سيما يف البلدان التي تعاين �صعوبة يف حتديد
طروحات �سيا�سية جامعة ُترمى امل�س�ألة على التعليم .فالطائفية تعالج بالتعليم
ويطرح البع�ض �إ�صالح الف�ساد بالتعليم ،ك�أن ه�ؤالء الأ�ساتذة �أتوا من مكان �آخر.
و�أنا ل�ست �ضد التعليم لكن لن يج ّل�س التعليم “ذنب الكلب” .التعليم هو جزء من
خيارات املجتمع �إن كان على م�ستوى �إدارته �أو املعلمني �أو البيئة يف املنزل وبالتايل
ال�س�ؤال ما هو املقب�ض الذي ميكن �أن ن�ضع اليد عليه لنحرك امل�شهد؟..
وهناك مالحظة ثانية ال ميكن �أن نلج�أ لها للتربير ،ففي الدول التي يتبع التعليم
بغالبيته للدولة يتحدث عن بريوقراطية و�أن العامل يف القطاع العام �ساذج ولو كان
يف القطاع اخلا�ص لكان مرن ًا ويتفاعل الطلب مع العر�ض وجاء من ي�سوق لها.
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بعد املوافقة على �إزاحة هذين الإعرتا�ضني اللذان ي�ض ّيعان البحث ،وبعدما
نق ّر ب�أهمية الإقرتاحات املتعلقة مبو�ضوع املناهج وامل�شكلة موجودة يف املنهاج
اخلا�ص ،فال �أحد يحرتم املنهاج الر�سمي وبات التقدم المتحانات الثانوية
العامة اللبنانية ميثل نوع ًا من الرتف ال�سيما �إذا كان الطالب ميلك خيار ًا �آخر.
فال يوجد مانع من تطبيق �أفكار ابتكارية �إن كانت موجودة عند القطاع اخلا�ص
وبالتايل �إن كان بر�أيهم املخرجات توائم املدخالت يف �سوق العمل ،فما املانع
من تطبيقها؟ فهي تك�سبهم ما ًال واجلامعات لدينا تتكاثر ب�سرعة تكاثر البي�ض
واملرونة مطلقة ونظام التعليم يف لبنان لي�س �شاذ ًا عن انتظام االقت�صاد واملجتمع
وهذا التال�ؤم لي�س �صدفة مما يعني وجود ا�سرتاتيجية مطبقة وغري معلنة وكل
طرف يطبق �سيا�سة الت�سويق كما يريد .واال�سرتاتيجية مطبقة لدرجة الفتة من
التجان�س والرتابط ويكفي �إن م�س �شخ�ص ما مب�صلحة ما كيف تتكتل امل�صالح
وت�شن هجوم ًا كالأخطبوط عليه �إذ هناك ترابط حمكم.
وميكن لأي �شخ�ص �أن يقول �أن هذا النظام ال يعجبه ،لكن حتى الآن الغالبية
تقبل بهذا النظام وتتم�سك به .وميكن �أن نطرح على �أنف�سنا �س�ؤا ًال� :إذا كنا ل�سنا
مع هذا النظام فهذا معناه �أن النمط ال�ضابط ككل ال يعجبنا ولي�س “باملفرق”.
و�أهميته تتبدى يف االعتبارات الفردية وال�شخ�صية ،لذلك �أعتقد �أن الغالبية
يعجبها النظام لأنها ال ترى بدي ًال بل تعي�ش قلق ًا مبن�سوب مرتفع لدرجة ر�ضاها
بهذا النظام .والكل يعرف �أننا ننفق كثري ًا على التعليم يف حني �أن ال�شباب يهاجر
والدولة �ضعيفة ولدينا ل�صو�ص.
وعندما يجري احلديث عن تغيري النظام ،فالأ�سا�س هو تغيري ال�سيا�سات
العامة املالية والبنية الإدارية للدولة ولي�س القطاع اخلا�ص الذي يلعب �ضد قواعد
اللعبة التي يراها �أمامه .وقد ال تكون القواعد مكتوبة ولكن القواعد الفعلية لل�سوق
واالنتفاع �سائدة والكل يفهم على الكل .هناك مفا�صل �أ�سا�سية ترجعنا لذات
احلديث والأ�سئلة عن ما هي ال�سيا�سة املالية وال�ضرائبية و�سيا�سة الوظيفة العامة
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و�سيا�سة الأجور وهل �سنبقى ن�ستخدم الدولة ككل واجلهاز التعليمي فيها كقناة
للتوزيع واملح�سوبية؟ �أفهم هذا الأمر مبنطق توزيعي وهذا نهج وخيار ،جزئي ًا يف
التعليم وب�شكل �أكرث مو�ضعية يف التعليم العايل .يوجد خيارات ا�سرتاتيجية ولي�س
على طريقة �أن�صاف احللول �إذ لي�س الأمر عقدة حتتاج ملن يفكها بل هي خيارات
جمتمعية .ميكن مث ًال �أن ن�شدد �ضوابط دخول اال�ساتذة �إىل اجلامعة اللبنانية
ونرفع كفاءاتهم ونحول اجلامعة �إىل جامعة نخبة ح�صر ًا وال تعود ت�ضم � 70ألف
بل � 50ألف وميكننا رفع احللقة الأوىل لي�صبح املال العام الذي �سي�ساهم يف
تعوي�ض الكلفة التي �سيتحملها الأهل للمتفوقني .ويفرت�ض هذا خلق �سل�سلة تبد�أ
يف املرحلة التكميلية ملراقبة ه�ؤالء ،لأنه عندها تكون عطلت �إمكانيات املتفوق
الفردي �إن كان يف مدر�سة تعي�سة ،وعندها تكون تبني نظام نخبوي وتربط
ه�ؤالء اخلريجني مبا�شرة بربامج ا�ستثمارية �أ�سا�سية للدولة .وعندها لن نعود
نتحدث عن اجلامعة اللبنانية التي ت�ضم  100,000طالب و�آالف الأ�ساتذة ومئات
الفروع ،عندها �سنغلق الفروع يف كل القرى والأق�ضية .هذا خيار ،و�إذا بقينا
على خيارنا احلايل و�أبقينا بع�ض الأماكن فيها مباريات �ستبقى اجلامعة على
حالها� .أنا �شاركت بجزء من عمري فيها و�أعرف �أنه لي�س �سه ًال االختيار بني
هذين اخليارين لأن هناك مرتتبات وت�ضحيات ومواقف �سيا�سية ينبغي اتخاذها
و�إجراءات مماثلة.
حتى وقت قريب ،كان هناك ف�صل يف �أملانيا وفرن�سا بني املعاهد العليا
واجلامعات فخريجو املعاهد العليا كانوا ي�شكلون نخبة و�سلك �أ�سا�سي يف �إدارات
البلد وكانوا يتمتعون بامتيازات طوال حياتهم.
وميكن يف اجلامعة اللبنانية �أن نف�صل بني �سلك نخبوي له جتهيزاته اخلا�صة
و�أ�ساتذته وباقي الطالب و�أنا �أحاول التمييز بني احلل واال�سرتاتيجية وهي خيار
�سيا�سي جمتمعي ولي�ست و�صفة طبيب فيها دواء لعالج مر�ض.
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رد د .عبد احلليم ف�ضل اهلل
لدي مالحظة �أ�سا�سية �أن نوعية م�شاكل التعليم العايل يف ال�سنوات الأخرية
اختلفت قلي ًال �أو رمبا كثري ًا ،والأمر الأ�سا�سي �أن هناك تراجع ًا يف م�ستوى اجلامعة
اخلا�صة ولي�س فقط اجلامعات امل�ستحدثة التجارية وهي تناف�س حالي ًا اجلامعات
العريقة يف لبنان وتلزمها بنمط حمدد من الأداء يجعل القطاع اجلامعي يف لبنان
غري مناف�س على امل�ستوى الإقليمي .وهذا الأمر من املهم جد ًا الت�أكيد عليه و�أخذه
بعني االعتبار عندما نريد و�ضع برامج� .أنا ال �أزعم �أن هناك برامج جاهزة
وحمددة عندي ولكن عندما ن�ضع الربامج يجب �أن ال يكون عندنا جزء من تعليم
عال مرتفع اجلودة والكلفة كما لدينا تعليم عال مرتفع الكلفة ب�إطراد ومرتاجع
امل�ستوى ب�إطراد �إذا بقينا يف نف�س اجتاه املناف�سة.
والتحدي الآخر هو عدم عدالة توزيع فر�ص التعليم اجل ّيد يف حال اعتربنا
�أن التعليم اجل ّيد يتوافر يف جامعات مرتفعة الأجر .واليوم عدم امل�ساواة هي
م�س�ألة خطرية جد ًا ،ف�إذا قمنا مبقارنة ب�سيطة  -مع حتفظي على الأرقام -
بني توزيع موازنة الأ�سرة عامي  94و 97وما بني العام  ،2005جند �أن الطبقات
الدنيا باتت تنفق على التعليم من دخلها كجزء �أقل بكثري مما كانت تنفقه
�أوا�سط الت�سعينيات ،وهذا خطري جد ًا ما دامت هي يف احلالتني ال ت�ستطيع �أن
ت�ؤدي �أو حتقق هدفها الكامل على م�ستوى التعليم .مع العلم �أنه �إذا ر�أينا �سلة
اال�ستهالك ،ولن �أدخل بالتفا�صيل� ،سنجد �أن معدل الت�ضخم لدى الفئات الدنيا
هو تقريب ًا �ضعف معدل الت�ضخم عند الفئات العليا� ،أي �أن الفئات الدنيا تراجع
دخلها بالقيم احلقيقية �أكرث بكثري من تراجع مداخيل الفئات العليا ،مع العلم
�أن التعليم اخلا�ص موجه � -إذا �أخذنا بعني االعتبار كلفته  -لفئة ت�شكل �أقل من
�سبعة باملئة من اللبنانيني .وال يعني هذا �أن �سبعة باملئة فقط داخل اجلامعات
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اخلا�صة لكن �إذا حتدثنا مبعايري ال�سوق ،من ي�ستطيع الدخول �إىل اجلامعات
اخلا�صة هم �أ�صحاب املداخيل املرتفعة جد ًا وال متثل �إال قلة قليلة من جمموع
اللبنانيني وهذا خطري لأن الأمر يزداد �سوء ًا ولي�س هناك �أدوات للمعاجلة.
واملعطى الأخري �أنه لي�س لدينا �أمل حتى الآن �ضمن املنظومة ال�سيا�سية
االقت�صادية القائمة ب�إ�صالح �أو�ضاع اجلامعة اللبنانية مهما كانت طموحاتنا
مرتفعة ،وال يعني ذلك �أنه لي�س علينا �أن من�ضي بهذا االجتاه ونركز عليه ،لكن ال
تعدنا �أو�ضاع ال�سيا�سة واالقت�صاد يف لبنان ب�إ�صالحات قريبة للجامعة اللبنانية.
فما هي الأدوات التي يجب �أن تكون لدى احلكومة �أو الدولة حتى ت�ستطيع الت�أثري
على التعليم؟ .بتقديري ،يجب �أن تكون هناك �أداة �أ�سا�سية هي الدعم املبا�شر لكن
امل�ستهدف واملدرو�س لأنه عندما متتلك بيدك �أداة ت�ستطيع �أن تديرها وهذه الأداة
ت�ؤثر يف جمال حتقيق �أهداف الدولة على م�ستوى التعليم وت�ؤثر �أي�ض ًا على نوعية
الطلب وعلى العالقة التي تربط هذه الأ�سر وتربط القطاع اخلا�ص باجلامعات.
وال ن�ستطيع مطالبة اجلامعات اخلا�صة ب�إ�صالح نف�سها ما دام ال يوجد قطاع
خا�ص ي�ضغط عليها باجتاه تغيري منتجها التعليمي الذي تقدمه ،والذي يزيد
الأمور �سو ًء هو ت�سمية االقت�صاد اللبناين باالقت�صاد الريعي وال �أريد تكرار هذا
امل�صطلح مبعنى �أن لدينا جزء يتزايد من االنتاج تتحقق فعاليته مبعزل عن نوعية
االنتاج التي يقوم بها ومبعزل عن املهارات والكفاءات املوجودة فيه .لدينا ما بني
 30و 40باملئة من املداخيل تتكون مبعزل عن املهارة ومبعزل عن املناف�سة ومبعزل
عن �آليات ال�سوق ومبعزل عن الأهداف الإجتماعية للمجتمع .وبالتايل ،لي�س لدينا
قطاع خا�ص عامل ي�ضغط باجتاه �إ�صالح وتطوير القطاع اجلامعي يف لبنان.
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الف�صل الأول
التوجيه العلمي والتعليم العايل
د.طالل عرتي�سي

�أ�ستاذ يف اجلامعة اللبنانية.

يدور نقا�ش وا�سع يف الأو�ساط املختلفة الأكادميية واملهنية والبحثية حول دور التوجيه
و�أهميته يف اختيار االخت�صا�ص اجلامعي .وحول عالقة هذا االختيار تارة مبا ين�سجم مع
قدرات الطالب وا�ستعداداته الذهنية والفكرية ،وطور ًا حول عالقة االخت�صا�ص باحلاجة
املجتمعية �أو التنموية �إليه ،بحيث يتجنب التوجيه هدر �سنة �أو �أكرث من عمر الطالب الذي
يتنقل بني اخت�صا�ص و�آخر و�صو ًال �إىل ما يعتقد �أنه يريده ويرغب فيه� .أو �أن يتجنب
التوجيه تكدي�س املزيد من االخت�صا�صات يف بلد قد يعاين على �سبيل املثال من تخمة يف
اخت�صا�ص معني ومن ندرة يف اخت�صا�ص �آخر .لكن التوجيه لوحده ال يكفي ل�سد الثغرات
املحتملة التي �أ�شرنا �إليها ،نظر ًا للحاجة �إىل تدخل فاعلني �آخرين مثل مراكز الدرا�سات
االقت�صادية ومراكز التخطيط التنموية �إىل �أدوار امل�ؤ�س�سات االقت�صادية والعلمية
والبحثية ،و�إىل م�شاركة الهيئات االجتماعية املختلفة .كما �أن عوامل �أخرى عائلية �أو
�شخ�صية �أو اقت�صادية قد تعرقل عمل التوجيه وفاعليته .فقد يختار �أحد التالميذ على
�سبيل املثال اخت�صا�ص ًا ين�سجم مع رغبته ومع قدراته العلمية والذهنية لكن قدرات �أهله
املادية قد متنعه من حتقيق هذه الرغبة .وقد يختار �آخر اخت�صا�ص ًا معين ًا لكن رغبة
الأهل قد تكون يف التحاقه مبهنة الوالد الذي ميتلك م�صنع ًا او حم ًال �أو جتارة تدر على
العائلة ربح ًا �أكيد ًا .وقد ينزع الطالب �إىل االخت�صا�ص الأق�صر زمني ًا الذي قد يتيح
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له حت�صيل املال يف �أ�سرع وقت ممكن نظر ًا للحاجة امللحة �إليه لأ�سباب مادية �أ�سرية
�ضاغطة ...
رغم ذلك كله حتاول م�ؤ�س�سات التوجيه التي تعمل يف لبنان على ندرتها �أن تقوم مبا
تقدر عليه ،من خالل الدورات والكتيبات ومواقع االر�شاد والتعريف االلكرتونية و�سواها
من تقنيات معا�صرة ،توجيه تالميذ املرحلة الثانوية للتعرف على �أنواع االخت�صا�صات
اجلامعية من جهة والكت�شاف ما ين�سجم مع ميولهم واجتاهاتهم جتاه هذا االخت�صا�ص
�أو ذاك.
ويف هذا الإطار قام املركز اال�سالمي للتوجيه والتعليم العايل بدرا�سة ميدانية �أولية من
خالل ا�ستمارة وزعت على عدد من التالميذ ( 142تلميذ ًا) الذين التحقوا بدورات توجيه
قام بها املركز يف مدار�سهم .قبل ثالث �سنوات .وكان الهدف من اال�ستمارة هو معرفة
مدى فاعلية التوجيه يف الت�أثري على ه�ؤالء التالميذ يف اختيار تخ�ص�صهم اجلامعي� ،إىل
معرفة م�صادر الت�أثري الأخرى ،العائلية ،وال�شخ�صية ،واالقت�صادية ،وت�أثري اال�صدقاء
وغريهم ...فكانت النتائج على ال�شكل التايل:
 اعترب �أكرث من ن�صف امل�ستجوبني �أن ت�أثري املركز اال�سالمي للتوجيه عليهم يفاختيار اخت�صا�صهم اجلامعي كان جيد ًا(  )69وممتاز ًا (� )11أي ما جمموعه 80
اجابة من �أ�صل  142م�ستجوب ًا (ما ن�سبته نحو .)%56
 تراوح ر�أي الباقني بني اعتبار هذا الت�أثري معدوم ًا  21م�ستجوب ،و�ضعيف ًا 8م�ستجوبني ،وو�سط ًا  29م�ستجوب� .إىل � 4آخرين مل يدلوا بر�أيهم  .وهذا يرجح
�أنهم مل ي�ستفيدوا من التوجيه�( .أي ما ن�سبته نحو  %44من املجموع العام).
 -1ما ميكن مالحظته من خالل هذه االجابات هو �أنها منطقية جلهة الن�سب التي ح�صلنا
عليها .فلم يتحرج ق�سم كبري من امل�ستجوبني ( )%44من القول �أنهم مل ي�ستفيدوا كثري ًا
�أو مل ي�ستفيدوا ابد ًا من ن�شاط املركز يف عملية التوجيه .واذا كانت الن�سبة التي جتاوزت
اخلم�سني يف املئة (� )%56أكدت الت�أثري اجليد للمركز على اختيار االخت�صا�ص ف�إن
هذا يعني �إما �أن عوامل �أخرى قد تدخلت يف اختيار االخت�صا�ص و�إما �أن امل�شكلة هي
يف مدى الوعي يف التعامل مع التوجيه و�أهميته و�ضرورته ،و�إما يف مراجعة �أ�ساليب
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التوجيه من حيث التوقيت �أو الربامج �أو غري ذلك .مع الت�أكيد على ان ن�سبة الـ %56
هي ن�سبة مقبولة جد ًا لكن ميكن القول ب�ضرورة رفع هذه الن�سبة �إىل �أكرث من ذلك.
(راجع جدول رقم واحد)
 -2املالحظة الثانية التي ال تقل �أهمية عن املالحظة الأوىل هي م�صدر معلومات التالميذ
عن االخت�صا�ص الذي اختاروه .فقد تبني �أن ن�سبة مهمة ح�صلت على هذه املعلومات
(اجابة واحدة) من املركز اال�سالمي للتوجيه وبلغت نحو  %25,4وال فرق يف ذلك
بني الذكور والإناث� .أما الأهم الذي ي�ستحق الت�أمل فهو الن�سبة املوازية التي بلغت
نحو  %20من الذين اختاروا اخت�صا�صهم بناء لر�أي الأهل �أو لن�صيحة الأ�صدقاء.
�أي �أن الأبناء ال يزالوا يف اختيار املهنة ي�ستمعون �إىل ر�أي الأهل و�إىل ن�صيحتهم مبا
ي�ساوي تقريب ًا التوجيه املتخ�ص�ص الذي يقوم به مركز التوجيه( .وال فارق يف ذلك
بني الذكور والإناث) .وقد تبني �أي�ض ًا �أن �أحد �أهم م�صادر املعلومات عن االخت�صا�ص
هو البحث ال�شخ�صي (لكال اجلن�سني) من خالل املواقع االلكرتونية ب�شكل رئي�س
فبلغت  64م�ستجوب ًا ( نحو  45باملئة) من �أ�صل  142م�ستجوب ًا .وهذا يعني �أن هذا
اجليل من ال�شباب بات �أكرث ثقة بنف�سه و�أكرث قدرة على احل�صول مبا�شرة على ما
يريد من معلومات من خالل الإنرتنت� .أما ن�سبة من ح�صلوا على معلوماتهم من
املعر�ض التوجيهي ال�سنوي فكانت متدنية جد ًا ومل تتجاوز  %3من امل�ستجوبني( .راجع
جدول رقم )2
 -3يبدو من اختيار جامعات التخ�ص�ص �أن الن�سبة الأكرب هي للجامعة اللبنانية .بلغت
ن�سبة الذين التحقوا بها  .%54وهي ن�سبة تعادل �إىل حد كبري الن�سبة العامة لطالب
اجلامعة اللبنانية قيا�س ًا �إىل جممل طالب التعليم العايل يف لبنان (نحو  70الف ًا من
�أ�صل � 120ألف طالب جامعي) .كما �أن ن�سبة الإناث يف عينة البحث هي الأعلى وهذا
طبيعي ومنطقي نظر ًا ملجانية التعليم يف هذه اجلامعة� .أما اجلامعة التي تلت اجلامعة
اللبنانية فكانت اللبنانية الدولية � ،LIUإذ بلغت ن�سبة امللتحقني بها  .%12,68يف حني
ت�ساوت اجلامعة الإ�سالمية مع اجلامعة الأمريكية يف ن�سبة االلتحاق التي بلغت نحو
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 %6,43يف كل من اجلامعتني .وبلغ معدل االلتحاق يف اجلامعات الأخرى نحو  %2فقط.
وهذه اجلامعات هي :اجلامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا ،واجلامعة الأنطونية،
واجلامعة اللبنانية الأمريكية ،وجامعة  WSUيف �أمريكا ،ومعهد الر�سول الأعظم
اجلامعي ،وجامعة القدي�س يو�سف ،وجامعة بريوت اال�سالمية ،وجامعة بريوت
العربية ،وجامعة دم�شق.
� -4أنواع االخت�صا�ص :تبني من �إجابات الطالب �أن الق�سم الأكرب منهم قد اختار
االخت�صا�صات العلمية واملهنية .و�أن الن�سبة الأقل املقابلة قد اختارت فروع ًا تت�صل
بالعلوم الإن�سانية ومن بينها الفنون الت�شكيلية والزخرفة وال�صحافة وحقوق الإن�سان
واجلغرافيا والأدب االنكليزي ...وبلغت ن�سبة ه�ؤالء من جمموع طالب اجلامعة
اللبنانية على �سبيل املثال نحو  %13فقط �أي  10من �أ�صل  77طالب ًا يف هذه اجلامعة.
ويبدو �أن الأمر يعود �إىل �أن الن�سبة القليلة خلريجي االقت�صاد واالجتماع ( 20تلميذ ًا)
يف مقابل  122تلميذ ًا من خريجي علوم احلياة والعلوم العامة .كما يعني �أي�ض ًا �أن
ن�صف من كانوا من خريجي االقت�صاد واالجتماع قد التحقوا باخت�صا�صات �أخرى
لأن عدد من اختار علوم ان�سانية كان ع�شرة فقط يف حني �أن متخرجي االجتماع
واالقت�صاد كانوا ع�شرين تلميذ ًا.
�أما االخت�صا�صات الأخرى يف باقي اجلامعات ومعها اجلامعة اللبنانية فتوزعت وفق
ما يلي:
االت�صاالت ،الكيمياء� ،إدارة الأعمال ،التغذية ،التمري�ض ،الريا�ضيات التطبيقية وعلم
الأحياء (البيولوجيا) ،املعلوماتية التطبيقية ،الهند�سة امليكانيكية ال�صناعية والهند�سة
املدنية ،الفيزياء التطبيقية� ،صيديل الب�صريات ،والطب العام ...ما يعني �أن التوجهات
الراهنة لهذه العينة من الطالب الذين خ�ضعوا للتوجيه كانت �أكرث مي ًال نحو العلوم
الطبيعية والتطبيقية والهند�سية و�سواها ،و�أكرث بعد ًا وب�شكل بارز عن العلوم االن�سانية.
بحيث مل ن�شهد �أي اخت�صا�ص يف فروع مثل علم الإجتماع �أو التاريخ �أو الفل�سفة �أو
العلوم ال�سيا�سية �أو احلقوق� ،أو الآداب ...ولعل تف�سري ذلك يعود �إىل الإعتقاد ب�أن �سوق
العمل �أكرث حاجة �إىل االخت�صا�صات العلمية منه �إىل االخت�صا�صات الأخرى يف العلوم
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الإن�سانية .بالإ�ضافة �إىل �أن ميول معظم طالب العينة هي ميول علمية وا�ضحة .ويبدو
ذلك وا�ضح ًا من خالل ن�سبة الإلتحاق باخت�صا�ص اقت�صاد واجتماع يف البكالوريا ،التي
بلغت ع�شرين �شخ�ص ًا فقط من كل العينة � 142أي ما ن�سبته  %14فقط من هذا املجموع.
يف حني توزع الباقون ( )122على فرعي علوم عامة وعلم احلياة� ،أي ما ن�سبته  %86من
جمموع هذه العينة.
 ومن املالحظ اي�ض ًا �أن اعداد الأناث كانت مرتفعة يف اخت�صا�ص علوم احلياة ()67ومتدنية جد ًا يف العلوم العامة ( 2فقط) يف حني كانت �أعداد الذكور ( )34يف العلوم
العامة و( )19يف علوم احلياة .و�إذا كان الأمر يعود �إىل ن�سبة الإناث املرتفعة يف
العينة مقارنة مع الذكور �إال �أن الأمر يعني اي�ض ًا تغري ًا يف النظرة التقليدية �إىل جن�س
االخت�صا�ص� .أي مل تعد العلوم االن�سانية حكر ًا على الفتيات والعلوم الأخرى الطبيعة
من اخت�صا�ص الذكور ،لقد تبدل هذا الواقع( .راجع جدول رقم )3
 تبني �أن ن�سبة عالية جد ًا من العينة قد ت�سجلت يف اجلامعة مبا�شرة بعد ح�صولها علىال�شهادة الثانوية .وكان املق�صود من هذا ال�س�ؤال معرفة مدى �ضياع التلميذ يف اختيار
االخت�صا�ص اجلامعي .وقد �أجاب  %95ب�أنهم التحقوا باجلامعة ومل ي�ضيعوا �أي �سنة
درا�سية بعد املرحلة الثانوية( .راجع جدول رقم )4
 وان�سجام ًا مع ال�س�ؤال ال�سابق �أجابت ن�سبة  %9,9فقط ب�أنها نادمة على هذااالخت�صا�ص وقد رغبت يف تغيريه (راجع جدول رقم � .)5أما ملاذا �أراد ه�ؤالء تغيري
االخت�صا�ص �أو �أنهم ندموا فلأن“ :االخت�صا�ص �صعب ،ووجدت �صعوبة يف الدر�س،
ولأنني �أحب الفيزياء ودر�ست علوم احلياة ،وال �أعتقد �أن هذا االخت�صا�ص مهم
وال يوجد جماالت للعمل ،و�أريد الهند�سة الزراعية ب�سبب �سوق العمل ،ولأنه يوجد
مناف�سة يف �سوق العمل ،ومل �أجد م�ستقبلي وال �أحبه ،ولأنني مل �أن�سجم مع اجلامعة
ومع الدكاترة ،وتوجهت �إىل االت�صاالت ب�سبب �سوق العمل ،ولأنني �س�أ�سافر �إىل
اخلارج لدرا�سة الطب...
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�إذن ،تختلف �أ�سباب الرغبة يف تغيري االخت�صا�ص �أو الندم عليه :وترتاوح بني التطلع �إىل
�سوق العمل وبني الرغبة يف ال�سفر وبني عدم معرفة ال�صعوبات احلقيقية للإخت�صا�ص.
وعلى الرغم من تعدد هذه الأ�سباب ف�إن هذا يفر�ض على التوجيه املزيد من التو�سع يف
�شرح كل ما يتعلق ب�أنواع االخت�صا�ص.
 -5ما هي ن�صيحة الطالب �أنف�سهم لزمالئهم حول �أف�ضل ال�سبل الختيار التخ�ص�ص
اجلامعي؟
تتنوع الإجابات والن�صائح� 106( .إجابات من �أ�صل  )142لكن يكاد يجمع الطالب
على �ضرورة البحث جيد ًا قبل اختيار االخت�صا�ص .هذه هي ن�صيحتهم الأهم �إىل
�أقرانهم .وهم يعربون عن ذلك بالقول على �سبيل املثال:
التعرف على االخت�صا�ص قبل درا�سته  -االطالع �أكرث على جو اجلامعات  -ال�س�ؤال
بعمق عن مواد الدرا�سة  -البحث يف االخت�صا�ص ومقارنة مواد الدرا�سة � -س�ؤال
�أهل االخت�صا�ص -البحث يف جميع االخت�صا�صات  -الرغبة وعدم الت�أثر بالآخرين
 درا�سة خيارات متنوعة  -البحث ال�شخ�صي � -أن يزور املركز اال�سالمي يخ�ضعللتوجيه � -أن يكرث الأ�سئلة عن كافة االخت�صا�صات – �أن ي�س�أل طالب من نف�س
االخت�صا�ص  -املعرفة �أكرث...
 -6ي�ضيف �آخرون �إىل ما �سبق :اختيار االخت�صا�ص الذي يدر املال وفق ًا ل�سوق العمل،
�أو االخت�صا�ص الذي يرغب فيه الطالب� ،أو �أن ال يت�أثر ب�آراء �أهله� ،أو �أن يختار ح�سب
عالماته...
ما يعني �أن الطالب اجلامعيني بح�سب هذه النتائج مل يفكروا كثري ًا يف تغيري
االخت�صا�ص ومل يندموا كثري ًا بح�سب نتائج اال�ستمارة ...لكنهم �أكدوا يف الوقت نف�سه
�أنهم كانوا بحاجة �أكرث �إىل املعرفة قبل اختيار االخت�صا�ص اجلامعي .وقد عربوا عن هذه
احلاجة مبا ذكرناه من دعوتهم �أقرانهم �إىل بذل اجلهود على ال�صعد كافة من البحث
ال�شخ�صي �إىل زيارة اجلامعات �إىل �س�ؤال الأ�ساتذة والطالب عن طبيعة االخت�صا�ص
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قبل اختياره .وهذه ر�سالة �إىل الطالب �أو ًال للإهتمام اجلدي مبا تقوم مراكز التوجيه،
من خالل الدورات �أو املعلومات التي تقدمها عن اجلامعات وعن االخت�صا�صات املختلفة.
وهي ر�سالة اي�ض ًا �إىل مراكز التوجيه لتو�سيع دائرة عملها من �أجل املزيد من التفا�صيل
على امل�ستويات كافة عن االخت�صا�صات اجلامعية يف لبنان...
جدول رقم:1

ملحق اجلداول

ما هي درجة تاثري
%
اقت�صاد علوم علوم املجموع
التوجيه يف املركز على
واجتماع حياة عامة العام الن�سبة املئوية
اختيارك لالخت�صا�ص؟
17.605631 25
6 17
2
ال جواب
5.633803
8
1
7
0
�ضعيف
20.42254 29
8 18
3
و�سط
48.59155 69 20 35
14
جيد
7.746479 11
1
9
1
ممتاز
100
142 36 86
20
املجموع العام
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جدول رقم:2
املجموع

ذكر

انثى

 %من
املجموع
60.54

%للمجموع 25.34
86
العدد
� %ضمن
120.69
اجلن�س

%للمجموع 35.20
36
العدد
 %بالن�سبة
58.99
للجن�س

36.67

17.63
52
36.67

19.03
25
41.01

4.22

0.70
6
4.22

3.51
1
0.02

22.58 25.38 0.45

11.24 9.12 0.20
32
36
64
22.58 25.38 0.45

11.24 16.16 25.35
16
13
28
26.10 21.29 0.46

4.93

2.11
7
4.92

2.82
3
4.92

0.70

0.00
1
0.70

0.70
0
0.00

156.88 1.41

67.05 0.70
200
2
217.02 1.41

114.71 0.70
123
1
154.43 1.64

اجلن�س * اذا كان اجلواب نعم فما هو امل�صدر الأ�سا�س لهذه املعلومات اذا كان هناك اجابتني؟
اذا كان اجلواب نعم فما هو امل�صدر الأ�سا�س لهذه املعلومات؟
املركز اال�سالمي
املجوع
بحث ر�أي ن�صيحة
للتوجيهوالتعليم بال�صدفة �شخ�صي الأهل الأ�صدقاء املعر�ض الإعالم غري ذلك النهائي
اجلن�س
العايل
163
1
1
4
16
23
36
5
27
50
العدد
 %بالن�سبة
201.07 23.1 1.23 4.94 19.71 28.30 44.44 6.14
33.37 61.70
للجن�س
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جدول رقم:3
اجلن�س
العدد
 %بالن�سبة
انثى للجن�س
 %من
املجموع
العدد
 %بالن�سبة
ذكر للجن�س

املجموع

 %من
املجموع
العدد
 %بالن�سبة
للجن�س
 %من
املجموع

اجلن�س* الفرع العلمي
فرع البكالوريا
اقت�صاد علوم علوم
واجتماع حياة عامة
2
67
12

املجوع
النهائي
81

%14.8

%82.7

%2.5

%100.0

%8.5

%47.2

%1.4

%57.0

8

19

34

61

%13.1

%55.7 %31.1

%100.0

%5.6

%23.9 %13.4

%43.0

20
%14.1
%14.1

86

36

%25.4 %60.6
%25.4 %60.6
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%100.0
%100.0
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جدول رقم:4
�أي �سنة تخرجت من الثانوية؟ * هل �سجلت يف اجلامعة مبا�شرة بعد تخرجك
من الثانوية؟
�أي �سنة تخرجت من الثانوية؟
هل �سجلت يف اجلامعة مبا�شرة املجموع
بعد تخرجك من الثانوية؟
النهائي
نعم
ال
17
16
1
0
العدد
الن�سبة املئوية بالن�سبة
%100.0 %94.1 %5.9 %.0
 -2007ل�سنة التخرج من
 2008الثانوية()%
الن�سبة امل�ؤية من
%12.0 %11.3 %.7 %.0
املجموع العام))%
57
51
2
4
العدد
الن�سبة املئوية بالن�سبة ل�سنة
-2008
%100.0 %89.5 %3.5 %7.0
التخرج من الثانوية()%
 2009الن�سبة امل�ؤية من
%40.1 %35.9 %1.4 %2.8
املجموع العام))%
68
68
0
0
العدد
الن�سبة املئوية بالن�سبة ل�سنة
-2009
%100.0 %100.0 %.0 %.0
التخرج من الثانوية()%
 2010الن�سبة امل�ؤية من
%47.9 %47.9 %.0 %.0
املجموع العام))%
142
135
3
4
العدد
Total

الن�سبة امل�ؤية من
املجموع العام))%

%95.1 %2.1 %2.8
88

%100.0

م�����ل�����ح�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ق
جدول رقم:5
هل فكرت يف تغيريه؟ * هل انت نادم على هذا االختيار؟
هل انت نادم على هذا املجموع
هل فكرت يف تغيري اخت�صا�صك؟
االختيار؟ نعم النهائي
ال
120
4
115
العدد
الن�سبة املئوية بالن�سبة
%100.0 %3.4 96.5% %.8
لهل فكرت يف تغيريه ()%
ال
الن�سبة امل�ؤية من املجموع
%83.8 %2.8 %81.3 %.7
العام))%
22
10
12
0
العدد
الن�سبة املئوية بالن�سبة
%100.0 %45.5 %54.5 %.0
نعم لهل فكرت يف تغيريه ()%
الن�سبة امل�ؤية من املجموع
العام))%
142
14
127 1
العدد
الن�سبة املئوية بالن�سبة
%100.0 %9.9 %89.4 %.7
لهل فكرت يف تغيريه ()%
%7.0 %8.5 %.0

املجموع

الن�سبة امل�ؤية من املجموع
العام)(%

%15.5

%100.0 %9.9 %89.4 %.7
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اجل��ام��ع��ات اخل��ا���ص��ة يف لبنان

الف�صل الثاين
اجلامعات اخلا�صة يف لبنان  -م�ؤ�شرات الأداء
�أ .ابراهيم مهنا
�إكتواري ورئي�س م�ؤ�س�سة مهنا للدرا�سات

ال يخفى على �أحد منكم �أهمية " تقييم اجلامعات اخلا�صة يف لبنان " الذي
وح�سا�س ملا يلعبه التعليم من دور يف
نحن ب�صدد طرحه اليوم ،فهو جمال �شائك ّ
�إعداد الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة لإدارة التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة ،ال �س ّيما �أن
منظومتنا الرتبوية ُمك ّونة من قطاع عام وقطاع خا�ص ،وقد �شهدت يف ال�سنوات
الأخرية تناميا ً ملحوظا ً للخا�ص على ح�ساب العام.
يف البداية قد يفيد تو�ضيح بع�ض الأمور تفاديا ً لت�سا�ؤالت قد تكون م�شروعة
ولكنها غري ب ّناءة ،من قبيل �أن الإهتمام بقطاعي التعليم والرتبية هو من
اخت�صا�ص الدولة ،وبالتايل تبقى كل املبادرات اخلا�صة يف ميدان التعليم
هام�شية .غري �أن معادلة الإرتقاء املطلوبة بهذا القطاع هي النهو�ض يف �إطار
عمل م�شرتك بني خمتلف اجلهات ،دون الدخول يف متاهات ومواقف مل تزدنا
�سوى تعقيد ًا و�إ�ضاع ًة للوقت.
وقد يت�ساءل البع�ض عن ال�سبب الذي دفع م�ؤ�س�سة "مهنا فاوندي�شن" �إىل
خو�ض غمار هذا التح ّدي وطرح مو�ضوع التعليم العايل �ضمن �سل�سلة الدرا�سات
غري الربحية التي جتربها �سنويا ً.
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تعمل م�ؤ�س�سة " مهنا فاوندي�شن " ،منذ ت�أ�سي�سها يف العام  ، 1994على �إمناء
وتطوير قدراتها العملية حتى غدت من �أهم امل�ؤ�س�سات يف قطاع التعليم امل�ستمر
للمهنيني واملتخ�ص�صني ال �سيما يف جمايل التقاعد والت�أمينات االجتماعية .وقد
حققت امل�ؤ�س�سة جناحا ً باهرا ً يف برنامج �شهادة الدبلوم الأكتواري �إىل جانب
تقدميها منحا ً جامعية خمتلفة .ويف �سياق مت�صل ،جتدر الإ�شارة �أن ال�شركة
الداعمة الرئي�سية مل�ؤ�س�سة مهنا (�أ�.أ .مهنا و�شركاه للخدمات الأكتوارية) لطاملا
ُعرفت بباعها الطويل يف جمايل الت�صنيف والتقييم (�شركات الت�أمني حتديد ًا)،
وقد كان هذا هدفنا بالفعل عند بدء امل�شروع الذي نحن ب�صدد عر�ض نتائجه
اليوم ،ت�صنيف اجلامعات اخلا�صة يف لبنان ،ولكن هذا الهدف ا�صطدم بالعديد
من العقبات منها اختالف �أنظمة هذه امل�ؤ�س�سات وعدم �شفافية العديد منها
جلهة عملياتها امل�ؤ�س�ساتية والتعليمية ،والأهم كان غياب املعايري املرجعية التي
ت�ضبط هذا القطاع .لذا تغري �شكل الدرا�سة وهدفها �إىل الرتكيز على جوهر
امل�شكلة وهو قيا�س �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
لقد �سعت الدرا�سة ،وعلى مدى عام كامل من العمل� ،إىل القيام مبقاربة دقيقة
وغري م�سبوقة لواقع م�ؤ�س�سات التعليم العايل و�آليات عملها .بالإ�ضافة �إىل حماولة
التحقق من جودة ما تقدمه اجلامعات يف �إطار مفهوم " القيمة مقابل املال "� ،أي
ما يح�صل عليه الطالب من امل�ؤ�س�سة مقابل ما ي�صرفه .وتكمن �أهمية الدرا�سة،
بابتعاد خال�صاتها ونتائجها عن االنطباعات العامة والتحليالت ال�شخ�صية املبنية
على املواقف امل�سبقة .فهي انطلقت من م�ؤ�شرات قيا�س لأداء اجلامعات تعتمد
يف بنيتها الأ�سا�سية على الأرقام التي مت جمعها من م�صادر خمتلفة ،ر�سمية
وخا�صة ،وجرى الت�أكد من �صحتها .علم ًا �أن مرحلة جمع البيانات وحتليلها كانت
الأ�صعب والأكرث امتداد ًا يف الزمن .وال�سبب مزدوج :ات�ساع ودقة مروحة البيانات
التي طلبناها من جهة وحر�ص معظم امل�ؤ�س�سات على عدم �إف�شاء معلومات تتعلق
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بعملها من اجلهة الأخرى.
ثمة نقطة �أ�سا�سية يجدر التوقف عندها ،وهي �أن التقرير الذي نتج عن الدرا�سة
مل يكن ب�صدد حما�سبة �أي من اجلامعات قيد الدرا�سة �أو �أي جهة فيها ،مع العلم
�أننا ال منلك ال�سلطة لفعل ذلك .ونحن بعيدون متام ًا عن تق ّم�ص دور الدولة
يف عملها الرقابي واحل�سابي� .صحيح �أن ما �ساقه التقرير ،من عملية تقييمية/
حتليلية لقطاع التعليم العايل بنا ًء على �أرقام مركبة بجهد ودقة ،ي�ستطيع �أن
يكون معين ًا للأطراف املعنية بالقطاع يف اتخاذ قرارات م�ستنرية كما يفتح �أبواب ًا
لل�سلطة املعنية (وزارة الرتبية والتعليم العايل) ملقاربة ت�شريعية عمالنية جديدة
للقطاع� ،إال �أنه ي�صب ب�شكل �أ�سا�سي ومبا�شر يف خدمة اجلامعات اخلا�صة يف
لبنان .وبعيد ًا عن ثقافة " الإدانة " الرائجة حالي ًا ،و�ضعنا التقرير بني �أيدي
اجلامعات علها ت�ستفيد منه خالل العام الدرا�سي احلايل ،والذي �شارف على
نهايته :كي ن�ؤ�س�س مع ًا لر�ؤية م�ستقبلية م�شرتكة مبنية على قاعدة الثقة .ومن هنا
ارت�أينا ت�أجيل �إ�صدار الدليل املخ�ص�ص للطالب �إىل مرحلة م�ستقبلية ،لي�أخذ
النقا�ش الذي �أثارته نتائج الدرا�سة مداه املنا�سب يف قطاع التعليم العايل .ففي
جوانب الدرا�سة ت�سا�ؤالت ال حت�صى تفتح النقا�ش على �أكرث من باب وباب والأمور
تتطلب املزيد من البحث والدرا�سة لأجل الك�شف عن اجلوانب املجهولة فيها.
�إذن ،كان الدافع الأويل لإجراء هذه الدرا�سة :القيام مب�سح �شامل لقطاع
التعليم العايل يف لبنان ،وبالتايل ر�سم هيكلية وا�ضحة ملختلف جوانبه ت�سهم يف
�س ّد النق�ص الفادح واملرتاكم يف هذا املجال� ،أما هدف الدرا�سة كما ر�سمناه
يف املرحلة الأوىل فتمثل بخلق منوذج موحد لت�صنيف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
ا�ستناد ًا �إىل م�ؤ�شرات ومناذج م�صادق عليها عاملي ًا ومن�سجمة مع ال�سياق املحلي
اللبناين .وبعد �سل�سلة طويلة من املراجعات واملطالعات ،تبني �أنه هدف قد ال ي�ؤتي
ثماره يف الأمد القريب .فالقطاع يرزح حتت وط�أة العديد من امل�شاكل ،و�أبرزها
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الغياب املطلق للتعريفات املوحدة التي تتناول خمتلف جوانب العملية التعليمية،
الأكادميية والإدارية ،مما ي�ؤكد �إ�ستحالة املقارنة بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف
ظل و�ضع مماثل.
ت�صنيف عام مل�ؤ�س�سات التعليم العايل
وبنا ًء على ما �سبق ع ّدلنا الهدف ،من
ٍ
�إىل درا�سة مف�صلة لواقع قطاع التعليم العايل يف لبنان وحتديد ًا جامعات القطاع
نق�ص حاد يف املعلومات
اخلا�ص يف املرحلة الأوىل .ولأن هذه الأخرية تعاين من ٍ
املتاحة حولها (�إذا مل نقل عدم توفرها) ولأن جمع املعلومات "املتوفرة" يع ّد
مهمة �شاقة ،ولأن اجلامعات حمكومة ب�أنظمة خمتلفة يف املعايري والتعريفات،
ومئة " الن ّ" �أخرى ،تطلبت معاينة الواقع درا�سة لكل جامعة من اجلامعات على
حدة.
وما يفاقم الو�ضع �صعوبة يتلخ�ص ب�سببني �أ�سا�سني :قانون قدمي يعود �إىل العام
 ،1961وغياب �سيا�سة وطنية عامة ت�ضبط قطاع التعليم العايل.
�إىل ذلك� ،سلط التقرير ال�ضوء على امل�ؤ�شرات الأ�سا�سية لقيا�س الأداء يف
م�ؤ�س�سات التعليم العايل وتطبيقاتها املحتملة يف لبنان .كما تناول �آليات العمل
والعمليات املتبعة من منظار م�ؤ�س�ساتي ،و�سلط ال�ضوء على �أهمية تعزيز ثقافة
القيا�س و�إ�صدار التقارير يف امل�ؤ�س�سات ،من خالل فهم امل�ؤ�شرات �ضمن �سياقها
اخلا�ص بحيث ت�صبح الفروقات الأ�سا�سية كما الفروقات الدقيقة وكذلك
االفرتا�ضات� ،أكرث و�ضوح ًا.
على �صعيد امل�ؤ�س�سات ،تناول البحث قيا�س املدخالت ،الآليات ،املخرجات
واملردود من العملية الرتبوية .ويف وقت تع ّد املدخالت والآليات واملخرجات �أكرث
قابلية للقيا�س �إذ ميكن حتديد بع�ض امل�ؤ�شرات ذات ال�صلة بالطالب ،املوظفني
واملوارد ،ي�صعب قيا�س املردود جلهة مو�ضوع التوظيف ،مردود اخلريجني،
ا�ستمارات االكتفاء ،بالإ�ضافة �إىل مردود التعليم والتعلم.
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�أهمية التعليم العايل يف اقت�صاد املعرفة
مل يعد مقبو ًال �أن حتافظ م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف �سياق عملها على النهج
املتبع نف�سه يف �إدارة العملية الرتبوية ،يف الوقت الذي برزت فيه حاجتها امللحة �إىل
�أن ت�ضرب عر�ض احلائط ب�سيا�ساتها و�آليات عملها التقليدية ،ال �سيما تلك التي
مل يتم يف �إطارها ا�ستقبال الطالب ب�أعداد كبرية يف ظل غياب الأطر املرجعية
(الكمية والنوعية) ،وم�ؤ�شرات قيا�س الأداء واجلودة يف هذه امل�ؤ�س�سات .وتنطلق
�أهمية ما �سبق ،من مبد�أ �أن قطاع التعليم العايل يجب �أن ي�شكل حجر الأ�سا�س يف
الأهداف اال�سرتاتيجية للتنمية الوطنية؛ مما يق�ضي �أن تركز اجلامعات يف لبنان
خطابها على حتقيق النتائج يف ما يتعلق باجلودة والإتاحة والأبحاث �ضمن خطة
عمل متكاملة وا�ضحة النتائج.
ماذا كان اقرتاحنا؟ وثيقة من �أجل امل�ساءلة العامة
مل تكن امل�ساءلة العامة ،يوم ًا ،هاج�س م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف لبنان .ويعود
غياب امل�ساءلة يف جزء كبري منه �إىل �ضعف ح�ضور الدولة اللبنانية تاريخي ًا،
والذي جعل جماعات خا�صة ت�ضطلع مب�س�ؤولية تقدمي اخلدمات ،يف حني غابت
الدولة عن لعب دورها يف التنظيم والت�شريع والرقابة .ولكن الكلفة املرتفعة
تفرت�ض امل�ساءلة �أكرث .وقد يت�ساءل البع�ض يف هذا الإطار حول نعدل العائد من
قطاع التعليم العايل يف لبنان وحول القيمة من ا�ستثمار الأموال اخلا�صة والعامة.
يف درا�سة �صدرت له يف ال�سنة املا�ضية حول التميل واالقت�صاد ال�سيا�سي يف قطاع
التعليم العايل يف لبنان ،يقدر �شربل نحا�س �إجمايل الإنفاق اخلا�ص على القطاع
ب  3،5يف املئة من �إنفاق الأ�سر و 3يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل مقابل 0،5
يف املئة من �إجمايل الإنفاق العام املبا�شر .ويف مقاربة ملو�ضوع العائد يف قطاع
95

اجل������ل�������������س������ة ال�����ث�����ال�����ث�����ة
التعليم العايل ،مت احت�ساب معدل العائد الداخلي للتعليم اخلا�ص وقد بلغ 3،5
يف املئة .وعندما مت احت�ساب معدل العائد الداخلي اال�ضايف ت�أكد الإعتقاد ب�أن
تكلفة قطاع التعليم العايل ال ميكن تربيرها على �أ�سا�س تلبية حاجات �سوق العمل
املحلي� ،إال �أنها قد تربر يف حال كان الهدف هو �سوق العمل الإقليمي �أو حتى
العاملي.
جتميع البيانات وحتليلها والع ّينة امل�ستهدفة
جل�أنا خالل عملية جمع البيانات �إىل نوعني �أ�سا�سني من امل�صادر :م�صادر
�أولية وم�صادر ثانوية.
امل�صادر الأولية متثلت يف ا�ستمارة البحث وهي عبارة عن جمموعة من
الأ�سئلة تغطي خمتلف جوانب الدورة التعليمية يف اجلامعات :الطالب ،الأ�ساتذة،
املوارد ،البحوث ،اتفاقيات ال�شراكة والتعاون مع جامعات �أجنبية �إ�ضافة �إىل
احلوكمة و�أمور �شتى �أخرى ذات �صلة بالعملية التعليمية يف اجلامعة .كما �أُرفقت
اال�ستمارة مب�ؤ�شر يحدد اجلوانب ال�ستة التي تتناولها ،ويرتك للجامعة اخليار
بت�سجيل مدى “ثقل”� /أهمية كل جانب لديها وذلك بتحديد الن�سبة املئوية له
بطريقة يكون املجموع يف النهاية هو  100يف املئة موزع ًا على اجلوانب ال�ستة
املطروحة.
�أما امل�صادر الثانوية فكانت مواقع اجلامعات الإلكرتونية ،ف�ضال ً عن جهات
ر�سمية.
وقد غطت الدرا�سة  26م�ؤ�س�سة حتمل �صفة “ جامعة “ من �أ�صل  ،28وامل�ؤ�س�سة
التي حتمل هذه ال�صفة هي من ت�ضم  3كليات �أو �أكرث (ا�ستبعدت جامعتان لعدم
توفر ال�شروط الالزمة ملقاربتهما – تخ�ص�صات دينية فقط) وذلك يف �أيلول
 .2009مت االت�صال باجلامعات الـ 26كلها .ا�ستح�صلنا على مواعيد زيارة لـ 22
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جامعة فيما رف�ضت اجلامعات الـ  4الأخرى �أي تعاون .ا�ستغرقت هذه املرحلة
احليز الأكرب من زمن تنفيذ امل�شروع ،وبعد ا�ستنفاذ جميع و�سائل املتابعة لهذه
الزيارات من مكاملات هاتفية ،ور�سائل �إلكرتونية تذكريية وزيارات ثانية ،كانت
النتيجة كالتايل :خم�س جامعات وافقت على ملء اال�ستمارة بالكامل تقريب ًا
(اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،اجلامعة اللبنانية الأمريكية ،جامعة بريوت
العربية ،جامعة هايكازيان وجامعة البلمند).
وفيما يلي جدول بتوزع الطالب على امل�ؤ�س�سات والعينة امل�ستهدفة بالدرا�سة
Students

Institutions

174,297

39

Higher Education in
lebanon

74,134

1

Public University

100,163

38

Private HEls

92,702

28

Private Universities

92,048

26

Study Initial Target

35%
60%

20 %
30%

+3

Collaborating
Universities
Number=5
others =8

بناء على ما �سبق ،و�إذا ما �أجرينا مقارنة بني اجلامعة اللبنانية وم�ؤ�س�سات
التعليم العايل اخلا�صة� ،سيبدو جلي ًا �أن ح�صة االلتحاق الإجمايل قد تغريت
ل�صالح اجلهة اخلا�صة تقريب ًا .فقد تقل�صت ح�صة اجلامعة اللبنانية من جممل
الطالب من � %60إىل  %43بني العامني الدرا�سيني  2000 - 01و .2008 – 09
ومن الوا�ضح �أن اجلامعة اللبنانية عجزت عن تلبية الطلب املتزايد ،يف الوقت
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الذي كانت تمُ نح فيه الرتاخي�ص مل�ؤ�س�سات جديدة عملت على ملء الفراغ.
ومن هنا ميكن التمييز بني امل�ؤ�س�سات اخلا�صة املذكورة كالتايل:
 امل�ؤ�س�سات القدمية املرخ�ص لها مبوجب قرار العام  1961عند �إقراره بع�ضهاكاجلامعة الأمريكية يف بريوت ،جامعة بريوت العربية ،جامعة احلكمة،
اجلامعة اللبنانية الأمريكية ،جامعة القدي�س يو�سف وجامعة الروح القد�س
يف الك�سليك عمدت �إىل اتخاذ خطوات تو�سعية كبرية خالل فرتة الت�سعينات
خ�صو�ص ًا .فيما حافظت كل من جامعتي هايكازيان وال�شرق الأو�سط على
حجمهما الأ�سا�سي.
 �شهدت الأعوام  1996و 1999و 2000فورة غري م�سبوقة يف منح الرتاخي�صمل�ؤ�س�سات جديدة .فنالت بع�ض امل�ؤ�س�سات تراخي�ص “معهد” �أو “معهد
جامعي” فيما ح�صلت قلة منها على تراخي�ص “جامعة”.
 الحق ًا قامت ت�سع م�ؤ�س�سات ،كانت قد نالت تراخي�ص “معهد جامعي”،بتطوير مناهجها وتعديل تراخي�صها �إىل“جامعة ” .وقد متت هذه العملية
يف فرتة زمنية ق�صرية ن�سبي ًا بلغ معدلها خم�س �سنوات من تاريخ الت�أ�سي�س.
م�ؤ�شرات الأداء
ُينظر اليوم �إىل ما تطلبه اجلامعة من معايري للقبول كم�ؤ�شر على �أداء اجلامعة
جلهة جودة الأفواج امللتحقة وت�أثريها على اختبار جتربة طالبية ت�ضم طالب ًا
من ذوي امل�ستويات املتقدمة .وقد ر�صدت الدرا�سة يف مراحل عملها وجود حلقة
مفقودة بني قطاع التعليم العايل والتعليم الثانوي من جهة ،وبينه وبني �سوق
العمل من اجلهة الأخرى .و�إذ تتلخ�ص �أحد الأدوار الرئي�سية للتعليم الثانوي يف
رفد الطالب باملهارات وااملعارف املطلوبة وحت�ضريه للدخول �إىل قطاع التعليم
العايل الذي ي�صبح �أكرث حتدي ًا مع الوقتُ .خ�ص�ص هذا الق�سم لك�شف التجاهل
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امل�ستمر احلا�صل يف لبنان يف مقاربة العالقة بني املرحلتني التعليمتني الثانوية
واجلامعية .وقد �أظهرت البيانات الأ�سا�سية التي ا�ستطعنا احل�صول عليها،
بالإ�ضافة �إىل ما قمنا به من �أبحاث يف هذا القطاع ،بع�ض �أوجه الق�صور يف
النظام ،والتي تفتح النقا�ش وا�سع ًا وتدعو �إىل مزيد من التعاون ملعرفة كيف ميكن
ا�ستخدام نتائج االمتحانات الر�سمية لبناء �سيا�سة منهجية وم�ستنرية (ت�ستند
�إىل الأرقام) وت�سمح بالتح ّرك على ال�صعيدين امل�ؤ�س�ساتي والوطني.
�أما جلهة �سوق العمل فقد واجهتنا �صعوبة بالغة يف طرق هذا الباب نظر ًا
لت�شعبه وغياب البيانات التي تنقل ال�صورة على حقيقتها.
ويف امل�ؤ�شرات تناولت الدرا�سة كذلك ال�شروط القانونية /الر�سمية لنيل الأهلية،
ف�ض ًال عن ال�شروط الإ�ضافية للجامعات مثل م�ؤهالت اللغة وعالمات املرحلة الثانوية
ون�سبة الإنتقائية لدى كل جامعة .كما تناولت معدل التخرج ومعدل اال�ستبقاء ومعدل
اال�ستمرار الذي يهدف �إىل تعقب م�سار الطالب يف منظومة التعليم العايل ككل.
وانطالق ًا من كون الكادر التعليمي م�ؤ�شر ًا �آخر ًا ال يقل �أهمية يف قيا�س �أداء
اجلامعات ،قمنا ببحث يتعلق بو�ضع الأ�ساتذة (دوام كامل ،دوام جزئي)،
بالإ�ضافة �إىل معرفة م�ؤهالتهم (حاملو �آخر �شهادة يف االخت�صا�ص)...
وغريها من البيانات املتعلقة بالكادر التعليمي .واملهم يف هذا ال�صدد الإ�شارة
�إىل االختالفات الواقعة يف مو�ضوع التوظيف والرتقيات وظروف اال�ستبقاء يف
امل�ؤ�س�سات ككل� ..إىل ذلك ،ال يحظى القطاع ب�أي قانون �أو �أطر مرجعية ت�ضبط
مو�ضوع التعليم والتمهني فيه مما �أوجد فجوة تف�صل هذه اجلامعات جلهة
املعايري املوحدة والتي ت�سد ال�سبيل �أمام �أي عملية مقارنة بينها.
ف�ض ًال عن درا�سة ن�سبة الطالب للأ�ستاذ الواحد (طريقة العدد الإجمايل
لالحت�ساب) التي ت�شكل م�ؤ�شر ًا حول م�ستوى الأداء يف امل�ؤ�س�سة الرتبوية نظر ًا
�إىل املعطيات التي توفرها حول العالقة التفاعلية بني الطالب والأ�ستاذ والفر�ص
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الأكادميية التي توفرها امل�ؤ�س�سة للطالب.
ويف م�ؤ�شرات الأداء �أي�ض ًا ،در�سنا موارد امل�ؤ�س�سة وخدمات الطالب وهذه
عنا�صر ت�ؤثر مبا�شرة على م�ستوى التعليم واخلربة التي يح�صلها الطالب يف هذه
امل�ؤ�س�سة .كما �أن تنوع املوارد ما بني املايل واملادي والب�شري له �أي�ض ًا ت�أثري مبا�شر
وغري مبا�شر على اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة .وعند مراجعة للمعلومات
املالية املتوفرة متكنا فهم وقيا�س قدرة هذه امل�ؤ�س�سات و�أمناط الإنفاق فيها.
�إ�ضافة �إىل �أن وجود مكتبة جامعية وتوفر تكنولوجيا املعلومات ميكن �أن ي�شكل
و�سيلة لتقييم نوعية اخلدمة التي يح�صل عليها الطالب من امل�ؤ�س�سة.
�أما الأو�ضاع املالية للجامعات ،فعلى الرغم من �أنها قد تعد العن�صر الأ�سا�سي
يف معادلة “ القيمة مقابل املال” ،فقد واجهنا �صعوبة يف احل�صول على البيانات
املالية� .إن واقع عدم توفر �أي توجيهات �أو �إر�شادات حول كيفية رفع التقارير
واملحا�سبة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل يرتك عملياتها يرتك عملياتها الت�شغيلية
خا�ضعة لأ�ساليب و�أمناط خمتلفة ،خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بالتقارير التي ت�صدرها
هذه امل�ؤ�س�سات حول امليزانيات وامل�سائل املالية هذا �إذا كانت �أ�ص ًال متوفرة .ما
يثري القلق هو وجود مزاعم تربر ال�سرية املالية لهذه امل�ؤ�س�سات ومن الوا�ضح �أن
التفريق بني ما يجعل م�ؤ�س�سات التعليم العايل ربحية �أو غري ذلك هو �أمر �أ�سا�سي
يف حتديد خطوات عامة وا�ضحة فيما خ�ص التقارير املالية .وهو ما يتجلى
يف البيانات املالية العائدة للجامعة الأمريكية يف بريوت واجلامعة اللبنانية
الأمريكية املتوفرة ب�شكل علني .فاجلامعة الأمريكية يف بريوت هي اجلامعة
الوحيدة يف لبنان التي تن�شر بياناتها املالية املدققة ب�شكل �سنوي� .أما اجلامعة
اللبنانية الأمريكية فال تفعل ذلك ،لكنها توفر معطيات مالية حول خمتلف
جوانب عملية الت�شغيل� .أما بقية اجلامعات فال توفر �أي معلومات مالية ب�شكل
علني .وقد و�صلنا يف هذا الباب �إىل بع�ض اخلال�صات �أبرزها هو:
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 اعتماد اجلامعات �شبه التام على الر�سوم الدرا�سية كم�صدر رئي�سي ملواردها
حتد يتلخ�ص ب�إيجاد الطريقة الأمثل ل�صرف هذه
ي�ضعها من ناحية �أمام ٍّ
املوارد ،ال �سيما �أنها حمدودة ،ومن ناحية �أخرى ،يعطي احلق للطالب ب�أن
ي�س�أل عن الطريقة التي يتم على �أ�سا�سها �صرف ما يتكبده من ر�سوم.
 كيف نحكم على الفجوات احلا�صلة بني امل�ؤ�س�سات ،ال �سيما على �صعيد
احلا�صلة بني امل�ؤ�س�سات ،ال �سيما �أنها حمدودة ،ومن ناحية �أخرى ،يعطي
احلق للطالب ب�أن ي�س�أل عن الطريقة التي يتم على �أ�سا�سها �صرف ما
يتكبده من ر�سوم.
وباالنتقال �إىل مو�ضوع الإنفاق على املكتبات وعلى تكنولوجيا املعلومات يف
اجلامعات ،ي�صبح من ال�صعب اخلروج با�ستنتاجات وا�ضحة ال �سيما �أن �أمور ًا
عدة تلعب دورها يف عملية احل�ساب .فمن ال�صعب حتديد ما يت�ضمنه هذا احليز
ال �سيما مع تغري طبيعة الإنفاق عليه بني جتهيز اجلامعة بحوا�سب جديدة �أو
امتالك برامج معلومات متطورة �أو بني التدريب الذي يقدم للكادر الب�شري
العامل� .إال �أنه مهما اختلفت �سبل و�أهداف الإنفاق يف هذا الإطار فهي �ست�سهم
�إيجابي ًا ب�شكل مبا�شر يف تعزيز خربة الطالب ور�ضاه.
الر�سوم والقيمة املالية مقابل املال
كيف نحدد القيمة مقابل املال للتعليم العايل العايل يف لبنان؟ لي�س بال�سهل �أن
نحكم على �إنتاجية اجلامعة و�أدائها مقابل ما ت�صرفه ،وكذلك مقابل ما يتكبده
الطالب من نفقات على التعليم .فهذه م�س�ألة يف غاية التعقيد.
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الأق�ساط اجلامعية
يف ظل عدم �إعالن اجلامعات عن معدل ق�سطها ال�سنوي الكامل ،ارت�أينا اعتبار
ق�سط برنامج �إدارة الأعمال كمرجع ميكن االعتماد عليه يف مقارنة معدل الأق�ساط
ال�سنوية بني هذه اجلامعات ،وذلك ل�سببني مزدوجني :الأول يعود �إىل �أن هذه الأخرية
ت�شرتك جمعيها يف تقدمي برنامج �إدارة الأعمال �ضمن برنامج �إدارة الأعمال �ضمن
مقرراتها الدرا�سية حيث يتوفر هذا الربنامج يف كلية منف�صلة كما ي�سجل ن�سبة
التحاق عالية يف اجلامعات كافة� ،أما ال�سبب الثاين ،فهو �أن كلفة الوحدة الدرا�سية
يف اخت�صا�ص �إدارة الأعمال تقع يف امل�ستوى املتو�سط بني التكلفة املنخف�ضة للوحدة
الدرا�سية يف اخت�صا�صيات الإن�سانيات والعلوم الإجتماعية ...وبني التكلفة املرتفعة
ل�سعر الوحدة الدرا�سية يف اخت�صا�صات الهند�سة والعلوم والطب وال�صحة ...وذلك يف
خمتلف اجلامعات .مت احت�ساب كلفة الإخت�صا�ص عرب �ضرب �سعر الوحدة الدرا�سية
بعدد الوحدات املطلوب �إنها�ؤها للح�صول على ال�شهادة .مع الأخذ بالإعتبار تركيبة
الق�سط ح�سب كل جامعة ،االخت�صا�ص يف الكلية ونوع الوحدة .هذا الرقم ي�ستبعد
الر�سوم امل�ستحقة الأخرى واملدفوعة خالل ال�سنوات الثالث (مدة االخت�صا�ص)،
مثل الدرو�س التمهيدية ،الت�سجيل ،الكتب ...
الوا�ضح �أن هناك اختالفات هائلة يف الأق�ساط بني اجلامعات .يرتاوح �أدناها ،يف
اخت�صا�ص �إدارة الأعمال ،بني  $2000و�أق�صاها ي�صل �إىل � $14000سنوي ًا للطالب
الواحد.
مقاربة بديلة لل�شفافية :م�ؤ�شر احل�ضور الإلكرتوين
كيف ت�ؤدي اجلامعات واجبها يف االنفتاح على اجلمهور؟ يعترب احل�ضور
الإلكرتوين (من خالل املواقع الإلكرتونية) م�ؤ�شر ًا �أ�سا�سي ًا على درجة انفتاح
اجلامعات على اجلمهور العام ونوعية هذا االنفتاح.
102

اجل��ام��ع��ات اخل��ا���ص��ة يف لبنان
�أهمية احل�ضور الإلكرتوين
بهدف احلكم على درجة احل�ضور الإلكرتوين ،قمنا مب�سح املواقع الإلكرتونية
ملختلف اجلامعات قيد الدرا�سة وال�صفحات املرتبطة بهذه املواقع والتي تعد
امل�صدر الرئي�سي للمعلومات التي يحتاجها اجلمهور� .صحيح �أن الأدلة واملواد
الأخرى املطبوعة التي ت�صدرها اجلامعات ما زالت ذات �صلة يف �سياق احلكم على
ح�ضور وانت�شار اجلامعة� ،إال �أنها لي�ست ب�أهمية املوارد الإلكرتونية املحلية ومواقع
�أخرى �أجنبية وا�ستطعنا من خالل الت�أ�سي�س لتحليل م�ستنري ملا يجب �أن نتوقعه
من املوقع الإلكرتوين لأي جامعة� .أما اجلوانب التي يغطيها امل�ؤ�شر فهي الأ�ساتذة
واحلوكمة ومعايري القبول والأق�ساط والر�سوم الأخرى وامل�ساعدات املالية وخدمات
الطالب واتفاقيات ال�شراكة والتعاون الدولية.
Governance
Establishing Entity
Mission/vision of University
Not- for-profit- status
)Highest governing body (names + titles
Bylans
President name
Bio of President
List of Universities Councils
Bylans and composition
Strategic Planing (SP) document
SP cycle report
Opreating Budget
Audited Financial Statement
Internal Quality Assurance
Institutional Accreditation
External Review Report
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26 universities
19
23
15
20
7
26
10
15
7
4
3
3
1
7
5
3
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مالحظات ختامية وتو�صيات
�شكلت هذه الدرا�سة املحاولة للقيام مبعاجلة كمية مل�ؤ�س�سات التعليم العايل
والقطاع ككل .كما طرحت يف حتليلها مقاربة “القيمة مقابل املال” للك�شف
عما تقدمه اجلامعات اخلا�صة يف لبنان .علم ًا �أنها �أثارت �أ�سئلة وق�ضايا تطرح
للمرة الأوىل يف املجال .وعلى الرغم من �أن بع�ض الق�ضايا ما تزال معلقة ،ال بد
من �إعادة جدولة �أولويات العمل على منظور �أو�سع نطاق ًا وي�ضم ر�سم �سيا�سة
وطنية للتعليم العايل ،كما يعنى بالتخطيط اال�سرتاتيجي مل�ؤ�س�سات التعليم
العايل وتعزيز احلوار وال�شراكة بني قطاع التعليم العايل و�سوق العمل اخلا�ص،
ف�ض ًال عن تعزيز احلوار وال�شراكة بني قطاع التعليم العايل وقطاع التعليم العام
(الثانوي حتديد ًا).
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الف�صل الثالث
خريجو التعليم العايل و�سوق العمل
د .جنيب عي�سى
خبري �إقت�صادي

تت�ضمن هذه الورقة ثالثة �أق�سام:
الق�سم الأول ،نحاول فيه الإجابة على ال�س�ؤال التايل� :إىل �أي مدى يقوم التعليم العايل يف
لبنان بتلبية حاجات �سوق العمل املحلية كم ًا و نوع ًا؟.
الق�سم الثاين ،نحاول فيه الإجابة على ال�س�ؤال التايل� :إىل �أي حد يوفر التعليم العايل يف
لبنان قوى عاملة قادرة على املناف�سة يف �أ�سواق العمل املعوملة؟.
الق�سم الثالث ،ونقوم فيه باخللو�ص �إىل عدد من اال�ستنتاجات وتقدمي بع�ض االقرتاحات.
�أو ً
ال� :إىل �أي مدى يقوم التعليم العايل يف لنبان بتلبية حاجات �سوق العمل املحلية،
كم ًا ونوع ًا؟

من الوا�ضح �أن �سوق عمل خريجي التعليم العايل يف لبنان تعاين من �أزمة حادة .لكن
هذه الأزمة ال تتمثل بتق�صري التعليم العايل عن تلبية حاجات هذه ال�سوق من اخلرجيني
من الناحية الكمية ،ومن الناحية النوعية ،و�إمنا على العك�س من ذلك ف�إن هذه الأزمة
تتمثل بفائ�ض من اخلريجني يقذفه التعليم العايل ب�شكل متزايد �إىل �سوق العمل.
فمن ناحية نالحظ �أن �سوق العمل ال تر�سل �إ�شارات تفيد ب�أنها بحاجة �إىل اخت�صا�صات
وم�ؤهالت تق�صر م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف لبنان عن توفريها ،ك�إرتفاع غري عادي
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يف �أجور العاملني يف بع�ض االخت�صا�صات� ،أو اجتاه ال�ستخدام يد عاملة غري لبنانية
(الأكرثية ال�ساحقة لليد العاملة الوافدة �إىل لبنان هي من م�ستوى ابتدائي وما دون).
ومن ناحية ثانية مل تظهر التحقيقات امليدانية التي �أجريت لدى م�ؤ�س�سات االنتاج يف
لبنان �أن هذه الأخرية بحاجة خلريجني مبوا�صفات ال توفرها م�ؤ�س�سات التعليم العايل
يف لبنان.
�أما كون الأزمة هي �أزمة فائ�ض فيتجلى من خالل الظواهر الثالث التالية:

 .1ظاهرة ارتفاع معدالت البطالة ال�سافرة عند اخلريجني فمعدل البطالة عند
ه�ؤالء يفوق معدل البطالة العام ( % 11,1مقابل  )% 9,2وهم ي�شكلون  % 30من
جمموع العاطلني من العمل (يف �سنة .)2007
 .2ظاهرة ارتفاع معدالت الهجرة عند اخلريجني .فالبيانات املتوفرة حول خ�صائ�ص
املهاجرين ت�شري �إىل �أن حوايل % 40من املهاجرين يف ال�سنوات الأخرية هم من
امل�ستوى اجلامعي ،وترتفع هذه الن�سبة اىل  % 46عند املهاجرين ال�شباب .علم ًا
�أن حوايل  %83من املهاجرين اجلامعيني هم من املهند�سني وخريجي العلوم
الطبيعية والعلوم البحتة واملعلوماتية و�إدارة الأعمال.
 .3ظاهرة تف�شي الت�شغيل الناق�ص /العمالة الناق�صة ،والتي ي�صعب قيا�سها ،مع
�أن جتلياتها وا�ضحة للعيان ومنها :ظاهرة ممار�سة اخلريجني �أعما ًال تتطلب
م�ؤهالت �أدنى من امل�ؤهالت التي اكت�سبوها (ك�أن يعمل حامل الإجازة ك�سائق
تاك�سي) �أو ظاهرة البطالة املقنعة املتمثلة بوجود �أعداد من اخلريجني يقومون
مبمار�سة مهنة معينة تفوق كثري ًا احلاجة :وهذه حالة مهن الطب وال�صيدلة
والهند�سة واملحاماة يف لبنان( .هنالك حالي ًا �أكرث من  30000مهند�س و10000
طبيب �صحة و  3500طبيب �أ�سنان و� 3500صيديل و 7000حمامي 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؟ و�إىل �أي حد
ميكن اعتبار نظام التعليم العايل م�س�ؤو ًال عن هذه الأزمة ؟.

بداية تقت�ضي الإ�شارة �إىل �أن خمرجات التعليم العايل كانت دائم ًا تفي�ض عن حاجة
�سوق العمل املحلية� ،إال �أن �أ�سواق العمل اخلارجية وب�شكل رئي�سي العربية منها ،كانت
متت�ص معظم هذا الفائ�ض .و�أخذ هذا الو�ضع يتغري منذ الثمانينات من القرن املا�ضي
عندما �أخذ التعليم العايل يتو�سع ،ب�سرعة (كرثة امل�ؤ�س�سات وت�شابه االخت�صا�صات) دون
الأخذ بعني االعتبار و�ضع الطلب يف �سوق العمل .فمن ناحية الطلب اخلارجي ،نالحظ
�أن الأقطار العربية املعنية �أخذت تتو�سع هي الأخرى يف �إن�شاء م�ؤ�س�سات للتعليم العايل
ال تختلف كثري ًا عن م�ؤ�س�سات التعليم العايل امل�ستحدثة يف لبنان� ،إن كان لناحية نوعية
االخت�صا�صات �أم لناحية م�ستوى التعليم والإعداد� .أما بخ�صو�ص الطلب املحلي على
اخلريجني فنجد �أن �أحد �أ�سباب الأزمة يتمثل بت�شبع الطلب على االخت�صا�صات امل�ؤدية
�إىل مزاولة املهن احلرة (الطب ،ال�صيدلة ،املحاماة ،الهند�سة املدنية واملعمارية)
وكذلك ت�شبع الطلب على االخت�صا�صات امل�ؤدية� ،إىل مزاولة مهنة التعليم� ،إ�ضافة �إىل
ما �شهده القطاع العام من تقلي�ص لقدرته على التوظيف .لكن ال�سبب الأهم للأزمة من
ناحية الطلب يبقى �ضعف قدرة االقت�صاد اللبناين على توليد فر�ص عمل جديدة من حيث
نوعيتها .وهذا بدوره عائد �إىل �أن الهياكل االنتاجية يف لبنان بقيت من حيث اجلوهر على
احلال التي كانت عليها قبل احلرب ،ومل تعرف كيف تتكيف مع الأو�ضاع االقت�صادية
والتكنولوجية التي ا�ستجدت خالل ربع القرن الأخري� ،إن كان على امل�ستوى االقليمي �أم
على امل�ستوى العاملي.
يف مقابل �ضمور الطلب على اخلريجني ا�ستمر التعليم العايل ،والعتبارات
�سيا�سية وطائفية وجتارية ،يتو�سع ب�سرعة (كرثة امل�ؤ�س�سات واالخت�صا�صات وت�شابهها)
وذلك يف ظل غياب تام للرقابة احلكومية .مما جعل هذا التو�سع يجري على ح�ساب
نوعية التعليم والإعداد املهني (حمتوى املناهج ،كفاءة الهيئة التعليمية ن�شاط البحث
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العلمي ،اخلدمات امل�ساندة النخراط اخلريج يف �سوق العمل والتجهيزات املادية املختلفة
من �أبنية وخمتربات ومكتبات ...الخ) .وهكذا ف�إن اخلريجني الأكرث عر�ضة للبطالة
ب�شقيها ال�سافر وامل�سترت �سيكونون �أولئك امللتحقني باالخت�صا�صات التقليدية ب�شكل عام
وامللتحقني مب�ؤ�س�سات التعليم العايل ذات امل�ستوى املتدين ب�شكل خا�ص.
لكن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هو :لماذا هذا الإقبال الكثيف من قبل الطالب على
التعليم العايل ب�شكل عام ،وعلى التخ�ص�صات التقليدية ب�شكل خا�ص بالرغم من تدهور
�أو�ضاعهم يف �سوق العمل؟

�أ�سباب عديدة ،مرتابطة يف �أغلب الأحيان ،تكمن وراء هذه الظاهرة .هنالك بادئ
الأمر ،تزايد عدد خريجي املرحلة الثانوية من التعليم العام ،املرتبط بدوره بارتفاع ن�سبة
التحاق الإناث وانخفا�ض ن�سبة امللتحقني بالتعليم املهني والتقني ،مقابل �ضمور فر�ص
العمل �أمام خريجي هذه املرحلة .وبذلك يكون االلتحاق بالتعليم العايل نوع ًا من ت�أجيل
البطالة .بعد ذلك ي�أتي كون التعليم العايل قد �أ�صبح يف متناول جميع الفئات االجتماعية
تقريب ًا ب�سبب تفريع اجلامعة اللبنانية يف املناطق والت�سهيالت التي تقدمها م�ؤ�س�سات
التعليم العايل اخلا�صة (خ�صو�ص ًا لناحية م�ستوى الر�سوم و�شروط الت�سجيل)� .إىل ذلك
�أ�ضف عوامل �أخرى عديدة لها عالقة بامليول ال�شخ�صية و�سلم القيم االجتماعية ال�سائد.
من الوا�ضح �أن �أكرث هذه العوامل �أهمية يف زيادة الطلب االجتماعي على التعليم العايل
من املتفر�ض �أن جتري معاجلتها من قبل �سيا�سة وطنية ر�سمية للتعليم .وهذا حتديد ًا ما
هو غائب يف لبنان.
ثاني ًا� :إىل �أي مدى يوفر التعليم العايل قوى عاملة قادرة على املناف�سة يف �أ�سواق العمل
املعوملة؟

�إن العوملة يف جانبها االقت�صادي املتمثل بتكثيف وت�سارع تدفقات ال�سلع والر�ساميل
والأ�شخا�ص واملعلومات عرب احلدود ،بفعل التحوالت التكنولوجية الهائلة ،ال�سيما يف
جمال املعلوماتية واالت�صاالت ،جاءت مبتغريات على غاية من الأهمية يف �أ�سواق العمل.
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ومن �أبرز هذه املتغريات �ضمور بع�ض املهن وظهور مهن جديدة من ناحية ،ومن ناحية
ثانية بروز موا�صفات جديدة للمهارة املهنية .وهذا ما فر�ض على التعليم العايل �أن يعيد
النظر يف هياكله التقليدية لكي ت�ستطيع خمرجاته املناف�سة يف �أ�سواق العمل املعوملة .ويف
الوقت احلا�ضر تتناول �إعادة النظر هذه ثالثة جماالت رئي�سية هي:
 الربامج واخلدمات التي يقدمها التعليم العايل. حمتوى املناهج. العالقات امل�ؤ�س�سية للتعليم العايل مع عامل العمل (عامل املهن). -1الربامج واخلدمات التي يقدمها التعليم العايل
ي�شكل تنويع الربامج واخلدمات التي تقدمها م�ؤ�س�سات التعليم العايل �أحد ال�شروط
الرئي�سية لتكيف هذه امل�ؤ�س�سات مع متطلبات �سوق العمل املتحركة ب�سرعة حتت ت�أثري
االكت�شافات العلمية والتكنولوجية والتحوالت يف العالقات والهياكل االقت�صادية .على �أن
تذهب حركة التنويع هذه يف ثالثة اجتاهات رئي�سية:
 ا�ستحداث برامج جديدة. ا�ستحداث ممرات بني التكوين العلمي والتكوين املهني. تو�سيع دائرة اخلدمات التي تقدمها م�ؤ�س�سات التعليم العايل.�أ .ا�ستحداث برامج جديدة ترتبط باملهن اجلديدة التي ظهرت وتظهر

يف هذا املجال نالحظ �أن م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف لبنان تقوم مبواكبة امل�ستجدات
يف �أ�سواق العمل املحلية واخلارجية لناحية اال�ستجابة حلاجات هذه الأخرية من الكفاءات
التي ب�إمكانها اال�ضطالع باملهن اجلديدة ،ف�أدخلت يف ال�سنوات الأخرية يف براجمها
العديد من االخت�صا�صات اجلديدة ،ال�سيما املتعلق منها مبجاالت هند�سة االت�صاالت
وعلوم احلا�سوب وعلوم التوا�صل والإعالم وعلوم ال�سياحة والبيئة و�إدارة الأعمال ا�ضافة
�إىل ا�ستحداث الكثري من املعاهد التكنولوجية.
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ب .ا�ستحداث ممرات بني التكوين العلمي والتكوين املهني عن طريق برامج وم�سارات
 Filieresجتمع بني االعداد العلمي للطالب وممار�سته يف الوقت نف�سه لن�شاط مهني.
من الربامج الأكرث اعتماد ًا على هذا ال�صعيد ما ي�سمى بربامج االعداد �أو التكوين
امل�ستمر  Formation Continueوبرامج االعداد �أو التكوين باملناوبة Formation
 par Alternanceوبرامج التعليم عن بعد .L’Universite Virtuelle
فيما يتعلق بلبنان ،نالحظ على هذا ال�صعيد �أن التعليم العايل فيه ي�شهد حركة متنامية
ال�ستحداث ممرات بني التكوين العلمي والتكوين املهني للطالب .لكن يجب الإ�شارة هنا
�إىل �أن جانب الإعداد �أو التكوين باملناوبة والذي يتمثل بوجود برامج خا�صة لطالب
يرتبطون وهم على مقاعد الدرا�سة بعقود عمل يف م�ؤ�س�سات انتاجية ،بحيث تتوزع فرتة
اعدادهم العايل بني فرتات يق�ضونها بني الدرا�سة (يف اجلامعة) واملمار�سة املهنية
(يف م�ؤ�س�سة االنتاج) ،هذا اجلانب ال يزال يف لبنان �أ�ضعف بكثري من اجلانب الآخر،
الذي هو الإعداد �أو التكوين امل�ستمر والذي يتمثل بوجود برامج خا�صة تقدمها م�ؤ�س�سات
التعليم العايل للمنخرطني يف الن�شاط املهني من �أجل جتديد معلوماتهم العلمية والتقنية
يف جماالت اخت�صا�صاتهم (باال�ضافة �إىل معهد العلوم التطبيقية ن�شهد حركة نا�شطة
ال�ستحداث معاهد درا�سات عليا داخل اجلامعات تقدم برامج درا�سية خا�صة بفئات
معينة من الطالب املنخرطني �أ�سا�س ًا يف �سوق العمل �أو لفئات خا�صة منهمMBA، :
 DESSيف عديد من الفروع� :إدارة �أعمال� ،إعالم ،علوم �صحية� )..أما التعليم عن بعد
ف�إن حركته ال تزال يف بدايتها وتقت�صر يف الوقت احلا�ضر على جامعة مفتوحة واحدة.
ج .تو�سيع دائرة اخلدمات التي تقدمها م�ؤ�س�سات التعليم العايل:

مل تعد اخلدمات التي تقدمها م�ؤ�س�سات التعليم العايل على خدمات التعليم والتعلم
فقط .لقد �أ�صبح املطلوب �أي�ض ًا �أن ُي�ستحدث يف هذه امل�ؤ�س�سات وحدات خا�صة تعنى
بتقدمي خدمات الإر�شاد والتوجيه املهني للطالب خالل مرحلة الدرا�سة وخدمات
امل�ساعدة والدعم يف جمال البحث عن عمل عند تخرجه.
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فيما يتعلق بلبنان ،نالحظ بهذا اخل�صو�ص �أن هذه اخلدمات ال تزال ب�شكل عام
�ضعيفة .فامل�ؤ�س�سات التي لديها وحدات متخ�ص�صة بتوجيه الطالب �إىل اخت�صا�صات
معينة ،نادرة .لكن املالحظ هو �أن حركة التوجيه املهني للطالب �أخذت تن�شط يف
ال�سنوات الأخرية ،حمركها الرئي�سي بع�ض املدار�س الثانوية وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية
الرائدة .وت�أخذ �شكل تنظيم لقاءات ومعار�ض للتعرف على املهن و�إ�صدار كتيبات ل�شرح
االخت�صا�صات .كذلك هي نادرة �إن مل تكن غري موجودة ،وحدات خا�صة داخل م�ؤ�س�سات
التعليم العايل تقوم مبتابعة تطورات �أ�سواق العمل التي لها عالقة بخريجيها .ويقت�صر
الأمر يف هذا املجال على ما تقوم به عدد من روابط اخلريجني.
 -2حمتوى املناهج
�أ�صبح املطلوب من خمرجات التعليم العايل التزود مب�ؤهالت جديدة متكنها من
التكيف مع خمتلف الأو�ضاع التي ميكن �أن حتيط باحلياة املهنية (التغريات :يف مكان
العمل ،يف بيئة العمل ،يف قطاعات العمل .)..هذا يعني �أن على خريجي التعليم العايل �أن
يجمعوا بني امتالك املهارات املتخ�ص�صة ذات الأبعاد العملية والنظرية والتقنية املتنوعة
وامتالك املهارات العلمية واالجتماعية وال�شخ�صية ،بحيث يكونوا قادرين على البحث
واال�ستق�صاء والت�أويل والتحليل والرتكيب واال�ستنتاج واالبتكار من ناحية ،وقادرين على
القيام ب�أعمال الإدارة والتنظيم والتوا�صل مع الآخرين �ضمن فريق من ناحية ثانية.
من هنا كان ال بد ملناهج التدري�س يف خمتلف االخت�صا�صات �أن تقدم للطالب حزمة
من املعارف تكون توجهاتها املهنية وا�ضحة ،ال بل راجحة .مما يعني �أن ت�شمل املناهج
اجلديدة� ،إ�ضافة �إىل مكونها الأ�سا�سي من املعارف النظرية والتكنولوجية ال�ضرورية لكل
اخت�صا�ص ،مكونا �آخر من املعارف العلمية يكت�سبها الطالب من خالل فرتات تدريب
ومترين ( )Stageمي�ضيها الطالب يف خمتلف مراحل درا�سته ،يف م�ؤ�س�سات العمل.
و�إ�ضافة �إىل املكون املهني ،على مناهج االعداد �أن ت�شمل مكون ًا ثالث ًا من املعارف املنهجية
العامة التي من �ش�أنها تعزيز الكفاءة املهنية والإدارية واالجتماعية ،من العلوم االن�سانية
واالجتماعية كاالقت�صاد وعلم االجتماع وعلم النف�س وعلوم التوا�صل واالت�صال واللغات،
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عدد من العلوم الأخرى التي ميكن ت�سميتها بعلوم “التدخل” والتحكم� ،إدارة
�إ�ضافة �إىل ٍ
الأعمال ،املعلوماتية ،التوثيق..
فيما يتعلق مبحتوى مناهج التعليم العايل يف لبنان نالحظ:
�أو ًال� :إنه با�ستثناء بع�ض االخت�صا�صات التطبيقية ،ف�إن مكونات املناهج من املعارف
العملية التي يكت�سبها الطالب خالل التدريب والتمرين يف م�ؤ�س�سات العمل هي �ضعيفة
جد ًا .ويف االخت�صا�صات “غريالتطبيقية” ُيالحظ من جهة �أنه عندما يكون فيها بع�ض
املقررات التي حتمل طابع ًا عملي ًا ،ف�إن هذه املقررات تعطى �إجما ًال ب�شكل نظري .ومن
ناحية ثانية عندما ت�شمل مناهجها على مقررات تدريبية يف م�ؤ�س�سات االنتاج ف�إن الغالب
يف الواقع هو القيام بزيارات لأماكن العمل �أو �إجراء �أبحاث تطبيقية ميدانية .ويف جميع
الأحوال حتى لو كان هنالك فرتات تدريبية فعلية ،ف�إنها عموم ًا ال ت�ؤخذ بعني االعتبار
يف تقييم �أداء الطالب (الرتفيع والتخرج)� .إىل ذلك كله �أ�ضف �أنه حتى فيما يتعلق
باالخت�صا�صات “التطبيقية” كاخت�صا�صات الطب والعلوم ال�صحية والهند�سة والرتبية،
تبقى الناحية النظرية عموم ًا طاغية يف ال�سنوات الأوىل من الدرا�سة.
ثاني ًا :وفيما يتعلق مبكونات مناهج التعليم العايل من املعارف املنهجية العامة التي
من �ش�أنها تعزيز الكفاءة املهنية للطالب من جوانبها الإدارية واالجتماعية وال�شخ�صية،
نالحظ �أي�ض ًا �أن هذه املكونات ال تزال �ضعيفة جد ًا� ،إن مل تكن غائبة متام ًا يف مناهج
م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف لبنان با�ستثناء قلة منها تعتمد املناهج الأمريكية ،و با�ستثناء
�أي�ض ًا مقرر اللغة الأجنبية الذي يتكرر يف �أغلب املناهج �إمنا بدرجة اتقان متفاوتة كثري ًا
من م�ؤ�س�سة �إىل �أخرى.
 -3عالقة م�ؤ�س�سات التعليم العايل مع م�ؤ�س�سات االنتاج:
مل يعد ب�إمكان م�ؤ�س�سات التعليم العايل التي تهدف �إىل جعل التكوين املهني مكون ًا
�أ�سا�سي ًا من مكونات عملية �إعداد الطالب لالنخراط يف �سوق العمل� ،أن تقوم بتحقيق
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هذا الهدف با�ستقالل عن امل�ؤ�س�سات العاملة يف عامل املهن .لقد �أ�صبح هذا الأمر يتطلب
�أن ُتن�سج بني الطرفني عالقات وطيدة ومنتظمة على جميع امل�ستويات وتعمل يف ظل �آليات
و�أطر م�ؤ�س�سية وا�ضحة وحمددة (م�شاركة م�ؤ�س�سات العمل والهيئات املهنية يف �إدارة
م�ؤ�س�سات التعليم وو�ضع الربامج واملناهج ومتويل الدرا�سات والبحوث ،م�شاركة املهنيني
يف عملية �إعداد الطالب ،م�ساهمة م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف حل امل�شاكل العلمية
والتقنية التي تعرت�ض امل�ؤ�س�سات االنتاجية ..الخ).

وفيما يتعلق بلبنان حتديداً ،نالحظ على هذا ال�صعيد ما يلي:

�أ .غياب �شبه كامل للهيئات املهنية وم�ؤ�س�سات االنتاج عن امل�شاركة يف جمال�س �إدارة
م�ؤ�س�سات التعليم العايل �أو هيئاتها اال�ست�شارية.
ب� .ضعف م�شاركة الهيئات املهنية يف القرارات التي تتناول ا�ستحداث برامج
واخت�صا�صات جديدة وو�ضع املناهج وحتديد حمتوى مقرراتها.
ج .م�شاركة ملحوظة من قبل املهنيني و�أ�صحاب التجربة العملية يف عملية التعليم ب�شكل
جزئي ،ويف املحا�ضرات والندوات وحلقات الأبحاث .غري �أن الهدف الرئي�سي من
هذه امل�شاركة ال يكون يف �أغلب الأحيان تقدمي امل�شاركني جتربتهم العملية للطالب
و�إمنا تعوي�ض ًا للنق�ص يف الهيئة التعليمية املتفرغة كلي ًا للتدري�س.
د .ندرة م�شاركة امل�ؤ�س�سات االنتاجية والهيئات املهنية يف حتويل برامج �أبحاث تقوم بها
م�ؤ�س�سات التعليم العايل وغياب �شبه كامل لربامج �أبحاث م�شرتكة بني الطرفني.
هـ .مل يعد قيام م�ؤ�س�سات التعليم العايل بدرا�سات و�أبحاث على طلب من جهات
خارجية ب�شكل عام وم�ؤ�س�سات االنتاج ب�شكل خا�ص� ،أمر ًا نادر الوجود ،لكنه يبقى
�ضعيف ًا ب�شكل عام.
و .ات�ساع دائرة ا�شرتاك الطرفني (م�ؤ�س�سات التعليم وم�ؤ�س�سات االنتاج) يف تنظيم
معار�ض ولقاءات وزيارات تتعرف خاللها م�ؤ�س�سات التعليم العايل طالبها على
التطورات يف م�ؤ�س�سات العمل واحتياجاتها ،وتتعرف هذه الأخرية على الربامج
واملناهج التي تقدمها م�ؤ�س�سات التعليم العايل لطالبها.
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ثالث ًا -ا�ستنتاجات واقرتاحات:

من هذا الت�شخي�ص ال�سريع لأو�ضاع التعليم العايل يف لبنان بعالقته مع حاجات �أ�سواق
العمل احلالية وامل�ستقبلية نخرج با�ستنتاج عام مفاده �أن هذه العالقة تعاين من خلل له
جانبان:
اجلانب الأول :ويتمثل بفائ�ض كبري ن�سبي ًا من اخلريجني يقع فري�سة للبطالة ال�سافرة
واملقنعة بعد هجرة ق�سم منه نحو اخلارج.
اجلانب الثاين :يتمثل بق�صور م�ؤ�س�سات التعليم العايل بدرجات متفاوتة ،عن تزويد
اخلريجني ب�سلة املكونات املتكاملة للإعداد املهني احلديث الذي ي�ؤهلهم للمناف�سة يف
�أ�سواق العمل املعوملة.
�أما م�صدر هذا اخللل املزدوج في�أتي بدوره من ناحيتني:
الناحية الأوىل :هي كثافة االلتحاق باالخت�صا�صات التقليدية.
الناحية الثانية :الفروقات النوعية بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل بحيث �أن ق�سم ًا منها
يبدي قدرة على مواكبة مقت�ضيات االعداد املهني احلديث للخريجني يف حني �أن ق�سم ًا
�آخر يبدي عدم قدرة بنيوية على ت�أمني هذه املقت�ضيات.
ما هي �أهم التوجهات اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية للتعليم العايل يف لبنان التي ميكن اقرتاحها
انطالق ًا من هذا الت�شخي�ص؟

للوهلة الأوىل ميكن القول ب�أن هكذا ت�شخي�ص يقود �إىل اقرتاح ا�سرتاتيجية تقوم على
ركيزتني �أ�سا�سيتني هما:
�أو ًال :و�ضع �آلية للحد من االلتحاق باالخت�صا�صات التقليدية التي ت�شبعت �أ�سواق العمل،
خ�صو�ص ًا املحلية منها.
ثاني ًا :و�ضع �آلية للق�ضاء على الفروقات النوعية يف �أو�ضاع م�ؤ�س�سات التعليم العايل
وجعلها جميع ًا قادرة على توفري م�ستلزمات االعداد املهني الالزم للمناف�سة يف الأ�سواق
املعوملة.
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هكذا توجه يبدو �سليم ًا يف حال كانت م�شكلة املواءمة بني خمرجات التعليم العايل
وحاجات �سوق العمل يف لبنان هي من جانب العر�ض ح�صر ًا (من جانب التعليم العايل).
�أي يف حال �أنها م�شكلة تكيف نظام التعليم العايل يف لبنان مع �سوق عمل حملية �أ�صبحت
من النمط احلديث وتعرب عن حاجتها ملهارات مهنية جديدة .لكن احلال لي�ست كذلك.
لقد �سبقت اال�شارة �إىل �أن امل�شكلة يف لبنان هي �أي�ض ًا من ناحية الطلب (م�شكلة منو
اقت�صادي) ،و�أنها ،من هذه الناحية لي�ست جمرد م�شكلة �آنية �أو عر�ضية ،و�إمنا هي م�شكلة
بنيوية تتمثل با�ستمرار هياكل انتاجية عفى عليها الزمن .من هنا ف�إن �أية �إعادة هيكلة
لنظام التعليم العايل يف لبنان ال ت�أخذ بعني االعتبار امل�شكلة من ناحية الطلب ،ال ميكن
�أن تعزز عملية املواءمة بني خمرجات النظام املذكور وحاجات �سوق العمل ،و�إمنا �ستبقي
على الأزمة يف �صفوف اخلريجني� .إال �إذا كان الهدف الرئي�سي �إعداد خريجني للعمل يف
الأ�سواق اخلارجية .ولكن حتى يف هذه احلال �أي عدم الأخذ بعني االعتبار الطلب املحلي
على اخلريجني ،ال ميكن عملي ًا حتقيق عملية الإعداد حملي ًا للأ�سواق املعوملة ب�شروط
مقبولة .ذلك �أن �إعادة الهيكلة الالزمة �إمنا تقوم �أ�سا�س ًا على مبد�أ م�شاركة م�ؤ�س�سات
العمل (م�ؤ�س�سات االنتاج) يف خمتلف الن�شاطات التي تقوم بها م�ؤ�س�سات التعليم العايل
لإعداد الطالب للحياة املهنية وخمتلف اخلدمات التي تقدمها له لهذه الغاية .وهذا ما
تعجز م�ؤ�س�سات االنتاج يف لبنان بو�ضعها احلايل عن القيام به بال�شكل املطلوب.
طبع ًا �إن ا�ستبعاد هكذا توجه ملعاجلة امل�شكلة ،ال يجب �أن يدفع باالجتاه املعاك�س� ،أي
ال�سعي لتحقيق املواءمة العتيدة من خالل الأخذ بعني االعتبار فقط احلاجات الراهنة
ل�سوق العمل املحلية من االخت�صا�صات واملهارات املهنية .لأن ذلك يعني ب�شك لرئي�سي
العمل ب�شتى الو�سائل على جلم الطلب االجتماعي على التعليم العايل واحلد من �إعداد
مللتحقني به .وهذا ما ي�ؤدي بدوره ،يف ظل بقاء �أو�ضاع االقت�صاد اللبناين على ما هي عليه
حالي ًا� ،إىل تفاقم �أزمة خمرجات التعليم ما قبل اجلامعي يف �سوق العمل ،حتى يف حال
ارتفعت ن�سبة امللتحقني ب�شقه املهني والتقني.
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بذلك ن�صل �إىل نتيجة مفادها �أن عملية املواءمة بني خمرجان التعليم العايل
وحاجات �سوق العمل ال ميكن �أن تكون �إال عملية ديناميكية جتري يف �إطار خطة لإعادة
هيكلة االقت�صاد اللبنانية على �أ�س�س جديدة ،ت�أخذ بعني االعتبار التغيريات ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية التي ا�ستجدت على ال�صعد املحلية والإقليمية والعاملية .هذا
يعني ،بعبارة �أخرى� ،أن ال يجري العمل على تكييف نظام التعليم العايل يف لبنان مع
متطلبات م�سرية العوملة والتقدم التكنولوجي ال�سريعة قبل العمل على انخراط اقت�صاد
هذا البلد يف امل�سرية املذكورة من موقع القادر على املناف�سة .و هذا ال ميكن حتقيقه فقط
�إال من خالل حتول االقت�صاد اللبناين �إىل اقت�صاد معرفة ت�شكل فيه منتجات تكنولوجي
املعلومات واالت�صاالت من ناجته املحلي.
يف هذا الإطار ميكن اقرتاح التوجهات التالية بخ�صو�ص التعليم العايل:

 .1على �صعيد تنظيم التحاق الطالب مب�ؤ�س�سات التعليم العايل

�أ  .تو�سيع وتعزيز التعليم املهني والتقني يف مرحلة التعليم قبل اجلامعي.
ب .ايجاد قنوات ات�صال بني التعليم املهني والتقني يف مرحلة التعليم قبل اجلامعي
والتعليم اجلامعي املهني والتقني.
ج .ايجاد �أطر م�ؤ�س�سية يف مرحلة التعليم الثانوي للتوجيه والإر�شاد املهنيني للتالميذ.
د .حتديد �شروط عامة لاللتحاق بالتعليم العايل و�شروط خا�صة لاللتحاق
باخت�صا�ص معني.

 .2تنظيم �إعداد الطالب تبعاً للموا�صفات املطلوبة يف �سوق العمل

هنا يجب �أن يكون وا�ضح ًا �أن املق�صود باالعداد تبع ًا للموا�صفات املطلوبة ب�سوق
العمل هو حتديد ًا ت�ضمني نظام التعليم العايل املكونات الرئي�سية الثالثة للإعداد املهني
احلديث للطالب والتي �سبق الكالم عليها (الربامج واخلدمات املرافقة – حمتوى
املناهج – العالقة مع امل�ؤ�س�سات االقت�صادية) .ويف هذا الإطار ميكن �إدراج التوجهات
يف �أربعة حماور.
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املحور الأول :ويت�ضمن توجهات تتناول م�س�ألة االعداد املهني ب�شكل عام ومنها:
�أ .حتديد موا�صفات تربوية للمهن.
ب .حتديد موا�صفات مهنية لالخت�صا�صات وال�شهادات.
ج .حتديد موا�صفات للبنى التحتية املادية� :أبنية وجتهيزات.
املحور الثاين :ويت�ضمن توجهات تتناول ب�شكل خا�ص قطاع التعليم العايل العام
(الر�سمي) :اجلامعة اللبنانية وم�ؤ�س�سات التعليم ذات العالقة.
�أ .تطوير الأطر القانونية وامل�ؤ�س�سية التي ت�سمح بالإنفتاح على عامل العمل واملهن.
ب .تعزيز املوارد املالية.
ج .تر�شيد الدخول �إىل االخت�صا�صات النظرية.
املحور الثالث :ويت�ضمن توجهات تتناول ب�شكل خا�ص التعليم العايل يف القطاع اخلا�ص.
هنا تقت�ضي الإ�شارة بداية �إىل �أن تعزيز دور م�ؤ�س�سات هذا القطاع على �صعيد االعداد
املهني للخريجني �إمنا يتوقف �إىل حد بعيد على حجم مواردها املالية .وبهذا اخل�صو�ص
يربز ت�شرذم م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة وت�شابه االخت�صا�صات فيما بينها من
العوائق اجلدية �أمام تطوير جانب الإعداد املهني .ومن التوجهات التي ميكن ال�سري فيها
يف هذا القطاع:
�أ  .الت�شدد يف مراقبة تطبيق امل�ؤ�س�سات املعنية للموا�صفات واملعايري املطلوبة.
ب .دفع هذه امل�ؤ�س�سات لالندماج �أو التخ�ص�ص بتقدمي برامج حمددة عن طريق
تقدمي بع�ض املحفزات.
املحور الرابع :ويت�ضمن توجهات تتناول جميع م�ؤ�س�سات التعليم العايل وتتعلق حتديد ًا
ببع�ض امل�شاكل التي ت�صادفها هذه امل�ؤ�س�سات يف عملية تطوير الإعداد املهني والتي ميكن
معاجلتها يف �أطر م�ؤ�س�سية جماعية ومنها:
�أ� .إن�شاء �إطار م�ؤ�س�سي موحد تت�ضافر فيه جهود الأطراف الثالثة :الدولة ،م�ؤ�س�سات
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التعليم العايل وم�ؤ�س�سات العمل ،تكون مهمته تزويد م�ؤ�س�سات العمل باملعلومات
الالزمة عن �أو�ضاع التعليم العايل وتزويد م�ؤ�س�سات التعليم العايل باملعلومات
الالزمة عن التطورات يف �أ�سواق العمل املحلية واخلارجية ،ويقوم بالوقت
نف�سه بتقدمي اخلدمات الداعمة وامل�ساعدة النخراط اخلريجني يف �سوق العمل
(�إ�صدار درا�سات ون�شرات دورية ،بنك معلومات ..الخ).
ب� .إيجاد �إطار م�ؤ�س�سي واحد يقوم مبهمة تنظيم عالقات م�ؤ�س�سات التعليم العايل
يف لبنان مع اخلارج والعمل على تن�سيق اجلهود وتكاملها على هذا ال�صعيد ال
�سيما فيما يتعلق باحل�صول على امل�ساعدات الفنية ومتويل الدرا�سات والبحوث.
ج� .إيجاد �إطار م�ؤ�س�سي موحد للإفادة من �إمكانات وخربات اللبنانيني يف اخلارج
(�أ�صحاب �أعمال ومهنيني) وتوظيفها يف دعم وتعزيز جانب االعداد املهني يف
م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف لبنان.
د� .إيجاد �إطار م�ؤ�س�سي موحد ين�سق جهود خمتلف م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف
لبنان يف جمال “البحث والتطوير” وي�ساهم يف متويلها .وي�شكل املجل�س الوطني
للبحوث العلمية الإطار امل�ؤ�س�سي املطلوب على هذا ال�صعيد .علم ًا �أن هذا
اجلانب من ن�شاط التعليم العايل يجب �أن ُيعطى اهتمام ا�ستثنائي نظر ًا ملا ميكن
�أن يقدمه يف جمال النهو�ض بقطاعات االنتاج.
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مداخالت ومناق�شات اجلل�سة الثالثة
مداخلة لأ�ستاذ يف كلية الزراعة
لو عدنا �إىل اجلامعة اللبنانية لر�أينا �أنه من الأجدر �أن تو�ضع على ر�أ�س اجلامعات
العريقة وهي تناف�س باقي اجلامعات لذلك ر�أينا حماوالت تف�شيلها وحماربتها لأنها
لو مل تخ ّرج كوادر مناف�سة لكانت ُتركت تخ ّرج من تخ ّرج لأنها ال تكون منا ِف�سة.
وهناك م�ستويان يف اجلامعة اللبنانية ولكن يجدر احلديث عن الكليات فهناك كليات
متوا�ضعة امل�ستوى و�أخرى ذات م�ستوى مرتفع الأمر الذي يفر�ض و�ضع �سيا�سة وطنية
لإعداد الربامج ،لأن ما نالحظه اليوم هو عملية �إ�سقاط الربامج من اخلارج على
اجلامعة اللبنانية كنظام  LMDوغريه بغ�ض النظر �إذا كانت تتالئم مع اجلامعة
�أم ال .ويجب �أن تكون هذه ال�سيا�سة مقرونة بالتقييم ومب�شاركة بع�ض الطالب ولقد
قدمنا افكار جيدة يف مدر�سة طالب الدكتوراه ل�صالح الطالب واجلامعات وال�س�ؤال
�إىل �أي مدى يعترب هذا النظام فعا ًال لتح�سني اجلامعة؟.

مداخلة
هناك حركة بحث علمي يف لبنان لكن يف العادة البحث العلمي يتبنى من قبل
الدولة حتى ي�ؤدي �إىل انتاجية ،ويف الدول ال�صناعية يكون البحث العلمي منتج ًا
فهناك بع�ض امل�شاريع التي حتتاجها الدولة �أو امل�ؤ�س�سات اخلا�صة وتعطيها �إىل
اجلامعات التي تعترب دينامو وحمرك االنتاج� .أما يف لبنان فال نطالب ب�أبحاث
متقدمة ،لكن ميكن العمل على �صعيد برجمة احلوا�سيب بد ًال من �شراء الدولة
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للتقنية من اخلارج وال ت�ستفيد من طاقات ال�شباب �إال كم�شغل ،وتنفق �أموا ًال
طائلة تذهب للدول الأجنبية� .صحيح �أننا بحاجة �إىل انتاج املعرفة ،لكن قبل هذا
نحن م�ستهلكون لكل �شيء .نحن كنا بلد ًا زراعي ًا وابتعدنا عن الزراعة بل خجلنا
منها ،يف حني �أن فرن�سا عندما كان جاك �شرياك رئي�س ًا للجمهورية قال “نحن
فخورون كوننا �أول بلد زراعي يف العامل علم ًا �أن فرن�سا دولة �صناعية” .الدول
العربية جمتمعة تنتج �أقل من �إ�سبانيا ،فقبل احلديث عن �إنتاجات علمية متقدمة
واخرتاع طائرات ودبابات فلننتج ما نحتاجه من قمح و�سواه للغذاء ال �أن نبقى
م�ستهلكني لكل �شيء مبا فيه املعرفة.

مداخلة
�أود �أن �أ�شري �إىل �أمر متت الإ�ضاءة �إليه يف اجلل�سات �أن لي�س كل من ير�سب يف
اجلامعة اللبنانية يتوجه �إىل اجلامعة اخلا�صة ،وكما لفت �أحد املحا�ضرين الكرام ما
ذنب الألف الذين يتوجهون �إىل كلية الطب التي ال ت�ستقبل �إال  80طالب ًا مع ما يعنيه
الأمر من حما�ص�صة جتري الختيارهم ورمبا ينجح  500لكن املحا�ص�صة هي التي
حتكم .وقد در�س الألف طالب لعام يف كلية العلوم ،والدكتور جدعون يعلم �أنه لي�س
كل من ير�سب يف اجلامعة اللبنانية يتوجه �إىل اجلامعة اخلا�صة وقد تبني ذلك من
خالل م�ؤمتر جودة التعليم الذي نظمته رابطة اجلامعات اخلا�صة قبل مدة� .أنا �أعمل
يف جامعة خا�صة ودر�ست اخت�صا�صني يف اجلامعة اللبنانية و�أعتقد �أن اجلامعات
اخلا�صة يجب �أن ت�شكل الطبقة الو�سطى بني اجلامعات امل�سماة عريقة والتي تكلف
� 20ألف دوالر �سنوي ًا واجلامعة اللبنانية التي تكلف  200,000لرية �سنوي ًا وهذه
اجلامعات ت�شكل الطبقة الو�سطى التي عندما تغيب ي�صبح لدينا طبقة غنية جد ًا
وطبقة فقرية جد ًا كما يحدث حالي ًا يف الدول العربية ومنها م�صر فتحدث الثورات
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و�أعتقد �أن م�س�ؤوليتنا جتاه اجلامعات اخلا�صة النا�شئة والتي مل مير على ت�أ�سي�سها
زمن طويل �أن نتعاون لتطويرها كما يحدث حالي ًا يف رابطة جامعات لبنان.

مداخلة
�شعرت خالل اجلل�سة الأخرية مبعاناة وك�أن التعليم العايل يف غرفة االنعا�ش
ويحتاج لربامج عالجية ومل يعد احلديث ينفع عن برامج وقائية .ولكن هي
لي�ست الغاية بل و�سيلة للتو�صل �إىل معرفة الطالب ومعرفة نقاط قوتهم ونقاط
�ضعفهم وبناء لقدرات الأهل .يف املقابل لدينا حاجة لتحديد حاجات �سوق العمل
وتوزيعها على لبنان ما ي�ؤدي لهجرة هذه الكوادر �إىل اخلارج كما عندما يختار
املتخرج مهنة مغايرة الخت�صا�صه فيختفي الإبداع والتوجيه هو الو�سيلة لكن
املهم الو�صول �إىل الر�ضا الذاتي .لقد كتبت �إحدى املجالت �أن هناك  50باملئة
ال ي�شعرون بالر�ضا الذاتي �أي بني كل اثنني هناك �شخ�ص غري را�ضي على عمله
وهدفنا من خالل هذا امل�ؤمتر حتديد حاجات �سوق العمل وتنمية بلدنا.

مداخلة
�أود التعليق على نقطتني :الأوىل عندما اعترب الأ�ستاذ �إبراهيم مهنا �أن اال�ستاذ
اجلامعي “مغنج” يف عدد �ساعات تعليمه والوقت الذي يعلمه طوال العام .ويف
احلقيقة نحن نعمل ل�سبعة �أ�شهر ولي�س ت�سع لأن هناك عطلة ما بني الف�صلني
هي عطلة الإمتحانات ،و�صحيح �أن عدد �ساعات التعليم تنخف�ض ب�شكل قيا�سي
بعد احل�صول على رتبة �أ�ستاذ وال �سيما �إذا كان معه جمموعة طالب يعدون
للدكتوراه .فالقانون اجلديد يف اجلامعة اللبنانية يخف�ض �ساعات التعليم لكل
�أ�ستاذ �إذا كان لديه طالب دكتوراه واحد و�أتوجه �إىل الأ�ستاذ مهنا بتوا�ضع لأقول
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�أنه �إذا كان الأ�ستاذ منتجا ً للمعرفة ،فكل هذه االمتيازات لو �ضربت ب�أربعة تبقى
قليلة عليه� .إن كان منتج ًا للمعرفة �أي يدخل بلده يف عداد الور�شة العاملية النتاج
العلم ويخلق قبلة جديدة حملية متكن طالبنا من التوجه لها ،لأن طالبنا عندما
يتوجهون �إىل الغرب لتح�صيل العلوم ي�أخذون معهم ت�صورات م�سيئة لبلدانهم يف
بع�ض الأحيان ف�إذا ا�ستطاع الأ�ستاذ ب�إنتاجه للمعرفة �أن يعطي بلده هذا البعد
املهم فذاك عمل �شامخ .ع�شرات بل �أطنان الكتب عن الإ�ستقالل والإ�ستغناء عن
الآخر واال�ستقواء بالذات تتك�سر بعد العودة �إليها عند واقع احلاجة وعندما ال
يكون هناك خيار �أمام الطالب �سوى ال�سفر �سواء كان ما قبل الدرا�سة �أو بعدها.
�إذا قام الأ�ستاذ بهذا اجلهد املحلي فهو ي�ستحق كل هذه الإمتيازات.
وبالن�سبة للأرقام العالية التي تدفع للجامعات اخلا�صة ،ف�إن هناك تواط�ؤ
�صار وا�ضح ًا وبديهي ًا بني �سوق ال يك�شف ما حتت القبعة .فمث ًال عندما ينتهي
املهند�س من الدرا�سة ،ولأن بلداننا غري منتجة با�ستثناء بع�ض الدول الإ�سالمية
التي توجهت نحو االنتاج وال�صناعة ،لكن يف البلدان امل�ستهلكة يتخرج املهند�س
فيعمل على التنا�سق بني امل�شاكل املعروفة واحللول امل�شرتاة اجلاهزة .وعندما
يعمل بهذه الطريقة تكون اجلامعة اخلا�صة م�ستعدة ملنحه �شهادة وال�سوق لن
يك�شفها بل بالعك�س هناك يف بع�ض الأحيان �إرادة �آثمة يف مكان ما لإبراز بع�ض
اجلامعات التي حتب �أن يذاع ا�سمها وبالرغم من �أن ابن اجلامعة اللبنانية دربه
لي�س مفرو�ش ًا بالورود لكنه حينما ي�صل ،ي�صل بالكفاءة.

مداخلة
ال �أعرف �إن كان ال�شخ�ص عندما ينتهي من امل�ؤمتر �سينعى التعليم العايل
ويخرج ب�صورة ت�شا�ؤمية ل�سبب ب�سيط ح�سب الأرقام التي تقدم بها الأ�ساتذة
عن الإنفاق على التعليم يظهر �أننا ننفق حوايل  13باملئة من الناجت االجمايل
ومثلها نتيجة عدم التوجيه عند الطالب فيختارون اخت�صا�صات ال �سوق عمل لها
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بالإ�ضافة �إىل امل�شاكل يف اجلهاز التعليمي .هذه هي احلقيقة املوجعة ،ولكن مل
تذكر �أي ورقة من الأوراق �أي �شيء عن �شغف االن�سان اللبناين بالإنفاق العايل
على التعليم وقد يكون لهذا الأمر عالقة باجلانب اجليني وعلى الأقل يجب �أن
نتحدث بحقيقة نا�صعة وكل الوقت نتحدث عن حقائق موجعة واحلقيقة النا�صعة
�أن املواطن اللبناين لديه �شغف بالتعلم والإبداع ال يكون �إال بوجود �شغف ف�إذا كان
االن�سان املتعلم واملثقف �شغوف ًا بالعلم فهذا �أمر جيد.

رد د .طالل عرتي�سي
بالن�سبة لتجربة الطالب الذين خ�ضعوا للتوجيه كانت النتائج مقبولة يف �أول
�سنة يقوم فيها املركز بالتوجيه ،وبالت�أكيد النتائج �ستكون �أف�ضل يف ال�سنوات
املقبلة.
وبالن�سبة جلهل عدد �سنوات االخت�صا�ص هذا الأمر موجود عند الطالب ولي�س
املركز وهذا الأمر يحتاج لدرا�سة معقدة تظهر من مل يعرف �سنوات االخت�صا�ص
هل مل ي�ستفد من التوجيه.

رد �أ .ابراهيم مهنا
لدي خم�س مالحظات ،ال �أعتقد �أن الر�ضا الذاتي عن العمل �ضروري للنجاح
وهناك فارق بني حب العمل والعمل مبحبة �أنا �أحب هواياتي لكن �أعمل مبحبة
وهذه هي �أخالقية العمل.
وبالن�سبة للعطاء ،قال جربان خليل جربان يف كتاب النبي �أنه يعطي ملن ي�ستحق
فقال جربان «ا�س�ألوا �أنف�سكم �إن كنتم ت�ستحقون العطاء ،ال�شجر يحمل الثمر كي
يحيى لأن من ال يعطي يكون ميت ًا� .أنا �أود تربية �شباب وفتيات على حب العطاء �إذ
لدينا م�شكلة يف بالدنا وهي �أننا ال نربي على حب العطاء ،فال يوجد �أنا�س تقدم
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من وقتها ومالها للنا�س .وعندما يبد�أ العطاء للجامعات والطالب يبد�أ الإبداع
و�أهم اكت�شافني حديثني يف العامل هما الفاي�سبوك لطالب ح�صل على م�ساعدة
من جامعة هارفرد وال�سكايب لأحد طالب جامعة �أ�ستونية نحتاج لأنا�س تقدم
كي يبدع الطالب.
وال ميكن لطالب �أن يبدع وهو يعي�ش يف غرفة ت�شبه علبة �سردين .والدرا�سة ال
تعطى فقط يف الغرف بل يف حدائق ي�ستطيع فيها �أن يتحدث مع زميله بجو لطيف
و�أكرث طالب �أبدعوا لي�س بف�ضل �أ�ساتذتهم بل من جراء احلديث والتباحث مع
زمالئهم .يجب منع اجلامعات من ت�شييد مبان يف مناطق �سكنية بل يجب �أن
تبنى اجلامعات يف مناطق بعيدة عن ال�ضو�ضاء .لقد تكرر خالل هذا امل�ؤمتر
احلديث عن جعل لبنان مركز بحث وا�ستقطاب للعامل العربي ،العرب جتاوزونا
ال�سيما يف اخلليج حيث اعتربوا �أن اللبناين فا�شل يف �إي�صال العلم ،والأمريكي
ي�ستثمر ويفتتح �أكرب اجلامعات ليعلم �أبناء اخلليج وبد ًال من �أن ي�ص ّدر لبنان
العمالة كان عليه �أن ي�ص ّدر التعليم .نحن احتكرنا التعليم وظننا �أن اجلميع
�سري�سل �أوالده �إىل لبنان ،لكن هل ميكن لعاقل �أن ير�سل �أوالده لبلد غري �آمن؟.
لقد امتنعوا عن �إر�سال �أبناءهم �إىل لبنان لي�س لأنهم ال يريدون التعلم لكن لأنه
ال يوجد �أمن� .أعتقد �أنه يجب �أن ن�ص ّدر التعليم �إليهم حتى تعود العالقة الفردية
بيننا وبني �أبناء اخلليج.

رد �أ .ابراهيم مهنا
بالن�سبة لكلمة جماين� ،أنا مع دعم التعليم الر�سمي ولكن هناك �أمور جمانية
يف احلياة لكنها باهظة مث ًال �أن �أر�سل ولدي �إىل اجلامعة اللبنانية لأنها جمانية
و�أهدر له �أربع �سنوات ،فهذا �أمر مكلف ولي�س ب�سيط .هناك الكثري من الأ�شياء
املرتفعة الثمن لكنها رخي�صة �إذا كنا ن�ستفيد منها ،ال نريد كلمة جمانية فقط
بل نريد �أ�سلوب ًا ثان كي ن�ستطيع حت�صيل علم يف لبنان ن�ستفيد منه.
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اختتام �أعمال امل�ؤمتر
البيان اخلتامي

�أ .ه�شام �شحرور*

لطاملا بحث املخت�صون الرتبويون يف التعليم ما قبل اجلامعي باعتباره مرتكز ًا
م�ؤ�س�س ًا مل�سار الأبناء والن�شء امل�ستقبلي .وكان التعليم نخبوي ًا طبقي ًا يف مراحل
وحقبات من الزمن ثم متدد وانت�شر �أفقي ًا وعامودي ًا بحيث خفت نور �شهادة
اخلام�س �أ�سا�سي (ال�سريتفيكا) بعدما كان الناجح فيها يعامل معاملة املنت�صر
ويحتفى به كالعري�س.
وتدرجت ال�شهادات اهتمام ًا ي�سطع ثم يبهت و�صو ًال اىل اليوم حيث �أ�ضحى التعليم
العايل ُيقا َرب معياري ًا لناحية جودته �أو درجاته وم�ستوياته �صعود ًا وهبوط ًا.
من هنا ،كان مو�ضوع م�ؤمترنا الرتبوي الثاين «اال�ستثمار يف التعليم العايل»
لأهميته من ناحية ،ولت�سليط ال�ضوء على بعد �آخر لهذا النوع من التعليم يختلف
عن كونه �أدا ًة لتح�صيل �شهادات تتيح عوائد مالية ،بل للنظر �إليه كقيمة معرفية
عليا ترفع من �ش�أن الفرد وجمتمعه ووطنه ،ال �أدا ًة نفعي ًة حتت�سب عوائدها عرب
الآالت احلا�سبة مبعنى �أنفقنا كذا على االخت�صا�ص ،فهل �سرنبح مبلغ ًا �أكرب بعد
التخرج؟!.
(*) املن�سق العام للم�ؤمتر
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وكذا الأمر بالن�سبة اىل اال�ستثمار يف التعليم العايل من منظور الدولة .فهل
تنظر الدولة اللبنانية اليه كما يتعامل معه غالبية مواطنيها �أم تقاربه كرافعة
ثقافية للمجتمع ،كل املجتمع بكافة �شرائحه ،وكناه�ض باالقت�صاد الذي لو
�أح�سنت الدولة التخطيط م�ستند ًة اىل مفاهيم االقت�صاد املرتكزعلى املعرفة
املوظفة فيه ،لنه�ض االقت�صاد ومنا .وما جتربة جمموعة دول النمور الآ�سيوية
عنا ببعيدة ومنها املاليزية على وجه اخل�صو�ص.
يف ختام امل�ؤمتر الذي نوق�ش فيه اقت�صاد املعرفة القابل للتطبيق من خالل �أوراق
عمل ق ّيمة ونقا�شات ثرية ،نعر�ض ما ا�ستخل�صناه و�أقريناه يف اللجنة املنظمة
ٍ
للم�ؤمتر يف جمعية املركز اال�سالمي للتوجيه والتعليم العايل من تو�صيات ،لو
�شئنا �أن نتو�سل تطبيقها و�إنفاذها يف ظل دولة اليوم لقلنا و�إياكم هيهات ..ولكن،
ما �أطيق العي�ش لوال ف�سحة الأمل ،ونحن باهلل وب�أهل العلم وباحلري�صني على هذا
البلد ن�ؤمن ،وجهدهم املعريف ن�أمل ..ف�إليكم التو�صيات:
 اعتبار التعليم العايل ر�أ�سما ًال يف بناء وتعزيز قدرات االوطان وهو �ضرورة�أوىل و�أ�سا�سية للتنمية امل�ستدامة ال�شاملة وحت�سني م�ستوى احلياة للأفراد.
 زيادة اال�ستثمار يف جمال البحث العلمي بتخ�صي�ص ميزانية له من قبلالدولة لدعم الأبحاث التي تعود مبنفعة مبا�شرة على التنمية االجتماعية
واالقت�صادية.
 النظر �إىل اال�ستثمار يف التعليم العايل ال جلهة تكاليفه املالية بل جلهة عائداتهاملهمة للمجتمع واالن�سان يف جماالت اجتماعية متعددة وتعزيز االنتاجية
و�صقل املهارات والنمو.
 الت�أكيد على �أن اال�ستثمار يف التعليم العايل ال يكون بالتو�سع يف امل�ؤ�س�ساتفقط من دون مراعاة التميز يف نوعية العملية التعلمية وجودتها.
 تطوير الأطر القانونية وامل�ؤ�س�سية التي ت�سمح باالنفتاح على عامل العمل واملهن.126
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 �إن�شاء �إطار م�ؤ�س�سي موحد تت�ضافر فيه جهود الأطراف الثالثة :الدولة،م�ؤ�س�سات التعليم العايل وم�ؤ�س�سات العمل.
 �إيجاد �إطار م�ؤ�س�سي واحد يقوم مبهمة تنظيم عالقات م�ؤ�س�سات التعليمالعايل يف لبنان مع اخلارج والعمل على تن�سيق اجلهود وتكاملها على هذا
ال�صعيد ال �سيما فيما يتعلق باحل�صول على امل�ساعدات الفنية ومتويل
الدرا�سات والبحوث.
 ر�سم خمطط توجيهي عام للجامعات ي�ضبط تو�سع اخت�صا�صاتها على �إيقاعاحلاجات االجتماعية واملناطقية واالقت�صادية.
 اال�سراع يف �إ�صدار القانون املتعلق بتنظيم التعليم العايل يف لبنان والقانوناملتعلق بجودة التعليم والذي يراعي احلاجات الفعلية لالقت�صاد ومتطلبات
تطويره.
 الت�أكيد على الزامية تطبيق برامج للتوجيه املهني للطالب والأهل قبل اختيارالتخ�ص�ص اجلامعي.
ختام ًا ،ن�أمل �أن نكون قد وفقنا �إىل الإ�ضاءة على واحد ٍة من �أهم و�سائل النهو�ض
باملجتمعات ..كل عام و�أنتم بخري وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
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