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تقدمي

التعلي��م الع��ايل يف لبن��ان ه��و م��ن �أ�س��باب اخللط��ة ال�س��حرية الت��ي جتع��ل لبن��ان منوذج� ًا للحري��ة
والدميقراطي��ة وجتع��ل لبن��ان م��ورد ًا للتف��وق والإب��داع واملب��ادرة والإجن��از يف املنطق��ة والع��امل.
وبالرغ��م م��ن الظ��روف ال�صعب��ة الت��ي يعي�ش��ها لبن��ان ،وتعقي��دات الو�ض��ع ال�سيا�س��ي ف��إن الآم��ال
معق��ودة عل��ى دور ال�ش��باب يف ا�س��تمرار موق��ع لبن��ان عل��ى خارطة الإبداع والريادة يف العامل ،وقد
كان الرئي���س ال�ش��هيد رفي��ق احلري��ري يف طليع��ة الذي��ن �آمن��وا بالتعلي��م وكر���س ل��ه ج��زء مهم� ًا م��ن
حيات��ه ودعم��ه لع�ش��رات الأل��وف م��ن ط�لاب لبن��ان للو�صول �إىل �أعل��ى املرات��ب العلمية.
متث��ل الدرا�س��ة الت��ي �أجنزه��ا امل�ؤل��ف الدكت��ور ح��امت عالم��ي �إطالل��ة قيم��ة عل��ى واق��ع التعلي��م
الع��ايل يف لبن��ان ،وب�ص��ورة خا�ص��ة م��ن خ�لال مقارب��ة حتدي��ات قط��اع التعلي��م الع��ايل م��ن منظ��ور
التنمي��ة امل�س��تدامة ،وق��د حر�صن��ا عل��ى ترجم��ة �إلت��زام لبن��ان ب�أه��داف التنمي��ة امل�س��تدامة ال�س��بعة
ع�ش��ر �إىل برام��ج و�سيا�س��ات للتطبي��ق.
وه��ا نح��ن عل��ى عتب��ة مرحل��ة نتطل��ع �إليه��ا ،م��ن خالل ت�ألي��ف حكومة وحدة وطني��ة لإتخاذ برنامج
الإ�صالح��ات والإ�س��تثمارات ال��ذي ت أ�م��ن متويل��ه يف م�ؤمت��ر "�س��يدر" �س��بي ًال �إىل خل��ق م�س��ارات
ت ��ؤدي اىل حتقي��ق تغي�ير ج��ذري يف بني��ة الإقت�ص��اد وخل��ق مئ��ات �آالف الفر���ص لل�ش��باب لتفعي��ل
دوره��م وحتقي��ق نقل��ة نوعي��ة يف النهو���ض و�ص��ون مب��ادئ العدال��ة وامل�س��اواة وحقوق الإن�س��ان.
�إن م�ؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل م�ؤمتن��ة عل��ى القي��ام مب�س ��ؤولياتها لتحقي��ق الإنتظ��ام الع��ام
�ضم��ن الأه��داف والقي��م واملفاهي��م الت��ي ق��ام عليه��ا لبن��ان ،وحتقي��ق املواءم��ة ب�ين ه��ذا الإنتظ��ام
وا�س��تحقاقات ع�ص��ر جدي��د م��ن املتطلب��ات الت��ي فر�ضته��ا العومل��ة وع�ص��ر �إقت�ص��اد املعرف��ة
وامل�س ��ؤولية املجتمعي��ة.

عملن��ا ين�ص��ب عل��ى توف�ير البيئ��ة والإ�س�تراتيجية لتحقي��ق انتظ��ام عم��ل قط��اع التعلي��م الع��ايل
ال��ذي ي�ش��كل عل��ى ال��دوام حم��رك ًا لتط��ور لبن��ان وتب��وء مراك��ز ال�ص��دارة يف الع��امل عل��ى �صعي��د
الإجن��از العلم��ي وتق��دمي امل�س��اهمات اجلل��ى لتط��ور الب�ش��رية.
م��ن هن��ا ،ف ��إن طبيع��ة مواكب��ة الدول��ة لتط��ور التعلي��م الع��ايل تبق��ى حمكوم��ة ب�إحرتامن��ا
الدميقراطي��ة ومب��ادئ الد�س��تور ،وو�ض��ع الأط��ر املنا�س��بة لرعاي��ة تط��ور القط��اع ودع��م املب��ادرات
الإيجابي��ة الت��ي تتكام��ل م��ع التاري��خ اللبن��اين يف احل�ض��ارة والثقاف��ة والري��ادة.
ل��كل ذل��ك ف�إنن��ا نحي��ي مب��ادرة الدكت��ور ح��امت عالم��ي يف مقارب��ة مو�ض��وع التعلي��م الع��ايل ال��ذي
نتطل��ع ليبق��ى من��ارة يف ر�س��م م�س��تقبل لبن��ان.
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توطئة

�إذا كان��ت �إهتمام��ات املعني�ين بالتعلي��م الع��ايل تن�ص� ّ�ب يف امل��دى املنظ��ور عل��ى مواجه��ة جمل��ة
م��ن الإ�س��تحقاقات املبا�ش��رة لإجن��از برام��ج الإ�ص�لاح واالنتظ��ام الع��ام ومواكب��ة التحدي��ات الت��ي
تطرحه��ا م�ش��اريع النهو���ض الوطن��ي يف لبن��ان ،ف��إن ج��دول �أعم��ال التنمية امل�س��تدامة للعام 2030
ي�ش��كل �إط��ار ًا �ضروري � ًا للتعاط��ي م��ع ه��ذه التحدي��ات بنظ��رة �ش��مولية ميك��ن معه��ا و�ض��ع رزنام��ة
للتعام��ل م��ع الأولوي��ات اخلا�ص��ة باملرحل��ة املقبل��ة.
ي�ش��كل اله��دف اخلا���ص بالتعلي��م اجلي��د حم��ور ًا �أ�سا�س��ي ًا يف حتقي��ق الأه��داف ال�س��بعة ع�ش��ر
جل��دول التنمي��ة امل�س��تدامة للق�ض��اء عل��ى الفق��ر و�إر�س��اء القواع��د الالزم��ة لبن��اء ال�س�لام وحتقي��ق
امل�س��اواة وت�أم�ين البيئ��ة النظيف��ة وزي��ادة مع��دل الرف��اه وت�أم�ين العناي��ة ال�صحي��ة والعم��ل الالئ��ق
والإهتم��ام بالتنمي��ة الإقت�صادي��ة.
ولبن��ان ال��ذي يزخ��ر عل��ى م��دى تاريخ��ه بق��درات و�إمكان��ات ب�ش��رية وطبيعي��ة ،ينع��م ب�ثروات مهمة
عل��ى �صعي��د ال�ثروة الب�ش��رية وامل��وارد الإقت�صادي��ة ،واملوق��ع املمي��ز ،ال��ذي ي�ضف��ي علي��ه �إمكاني��ة
النهو���ض بتحدي��ات التنمي��ة ،لق��د �ش��هد لبن��ان متي��ز ًا يف قط��اع التعلي��م الع��ايل ،وال ي��زال ق��ادر ًا
عل��ى �إ�س��تعادة ه��ذا ال��دور ال��ذي تراج��ع بفع��ل عوامل الال �إ�س��تقرار والأزم��ات الإقت�صادية وغياب
ا�س�تراتيجيته للحف��اظ عل��ى ال��دور الري��ادي ،يف ظ��ل التط��ورات الت��ي �ش��هدتها املنطق��ة ،ومنه��ا
انتعا���ش قط��اع التعلي��م الع��ايل يف العدي��د م��ن البل��دان املحيط��ة بلبن��ان ،حي��ث ت�ضاع��ف ع��دد
م�ؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل يف معظمه��ا وتزاي��د الإهتم��ام بج��ودة التعلي��م ،يف ظل دعم الدول لقيام
م�ؤ�س�س��ات تعلي��م ع��ايل ق��ادرة عل��ى مواكب��ة الع�ص��ر ،حيث مت ّكن ع��دد منها من تب��وء مركز متقدم
يف الت�صنيف��ات العاملي��ة والإقليمي��ة ،وال�س��يما يف دول اخللي��ج ،وكذل��ك اهتم��ام الأردن وم�ص��ر
بخل��ق وتطوي��ر �أط��ر فعال��ة لقي��ام م�ؤ�س�س��ات تعلي��م ع��ايل تتمت��ع بكفاءات تتما�ش��ى م��ع تطلعات هذه
ال��دول ملواكب��ة الع�ص��ر.

و�إذا كان��ت املنظوم��ة ال�س��لطوية يف دول املنطق��ة تلع��ب دور ًا خا�ص � ًا يف ر�س��م �سيا�س��ات
التعلي��م الع��ايل ودينامي��ة م�ؤ�س�س��اته ،ف��إن لبن��ان ميث��ل �ص��ورة جلي��ة لتداخ��ل العوام��ل ال�سيا�س��ية
والإقت�صادي��ة والثقافي��ة م��ع م�س��ارات التعلي��م من��ذ �أواخ��ر الق��رن الثام��ن ع�ش��ر والتوج��ه املتزاي��د
للإهتم��ام بالتعلي��م الع��ايل يف لبن��ان ،ع�بر �إن�ش��اء اجلامع��ة الأمريكي��ة الع��ام  1866يف ب�يروت،
وم��ن ث��م ال��دور الفرنكوف��وين يف ت�أ�سي���س اجلامع��ة الي�س��وعية ،وتباع � ًا ع�بر قي��ام امل�ؤ�س�س��ات يف
حقب��ات خمتلف��ة و�ص��و ًال �إىل خارط��ة التعلي��م الع��ايل الت��ي نراه��ا الي��وم.
ي�أت��ي �إ�ص��دار ه��ذا الكت��اب بالتزام��ن م��ع تر ّق��ب اللبناني�ين لبداي��ة مرحل��ة موع��ودة م��ن النهو���ض
يف ظ��ل ال�س��عي لت�ش��كيل حكوم��ة م��ا بع��د االنتخاب��ات النيابي��ة .وم��ن دواعي �س��رورنا ان ي�صدر هذا
العم��ل م��ع تق��دمي م��ن دولة الرئي���س �س��عد احلريري ،وهو تقدمي يعك���س روحي��ة تفا�ؤلي��ة مبنية على
ر�ؤي��ة بعي��دة امل��دى ،كم��ا يعط��ي دفع� ًا للآم��ال املعلق��ة عل��ى النهو���ض االقت�ص��ادي واحلف��اظ عل��ى
ال��دور الري��ادي للبن��ان ،وم��ا املواق��ف الت��ي يطلقه��ا الرئي���س احلري��ري وال�سيا�س��ات الت��ي ينتهجه��ا
�س��وى فع��ل امي��ان بلبن��ان وا�س��تمرار ًا للنه��ج ال��ذي كر�س��ه الرئي���س ال�ش��هيد رفي��ق احلري��ري ع�بر
ب�صم��ة خا�ص��ة يف رف��ع �ش��أن التعلي��م.
ون�أم��ل �أن تك��ون احلكوم��ة املرتقب��ة الت��ي تعت�بر حكوم��ة العه��د الأوىلعل��ى ق��در امل�س��توى املطل��وب
لتحقي��ق الوع��ود الت��ي ينتظره��ا اللبناني��ون عل��ى �صعيد الإ�صالح والتعاطي مع امل�أزق االقت�صادي،
يف ظ��ل تفاق��م الأزم��ات احلياتي��ة واملعي�ش��ية ،على ان التعليم ،و�س��ط تر ّقب املرحل��ة املقبلة يت�ص ّدر
ح ّي��ز ًا مه ّم � ًا يف رهان��ات اللبناني�ين عل��ى امل�س��تقبل يف ال�س��باق م��ع الوق��ت للخال���ص م��ن الو�ض��ع
الراه��ن ،وتعزي��ز فر���ص العل��م والعم��ل ووقف نزي��ف الهجرة.
و�س��ط ه��ذه الأج��واء ان�ش��غل ال��ر�أي الع��ام بت��داول �أخب��ار ع��ن تزوي��ر ور�ش��وة يف بع���ض م� ّؤ�س�س��ات
التعلي��م الع��ايل* ،يج��ري متابعته��ا م��ن قب��ل الق�ض��اء والهيئ��ات املخت�ص��ة يف وزارة الرتبي��ة
والتعلي��م الع��ايل ،وه��ي وقائ��ع ح ّرك��ت هواج���س قدمية جديدة حول واق��ع التعليم الع��ايل والق�ضايا
الت��ي تواج��ه القط��اع يف التعاط��ي م��ع التح ّدي��ات املتزاي��دة و�ض��رورة الإ�س��راع يف تفعي��ل امل�س��ارات
الآيل��ة �إىل احلف��اظ عل��ى ال��دور الري��ادي للبن��ان ،يف وق��ت جت��د الدول��ة نف�س��ها �أم��ام ا�س��تحقاقات
بالغ��ة اجلدي��ة نتيج��ة العوام��ل اخلارجي��ة والداخلي��ة.
*اتخ��ذ جمل���س التعلي��م الع��ايل يف اجتماع��ات مالحق��ة جمل��ة م��ن التداب�ير �ش��ملت غرام��ات مالي��ة وق��رارات اداري��ة بح��ق جامعت��ي
 AUCEو  ULFو معه��د �صي��دون ال��ذي ق��رر املجل���س رف��ع تو�صي��ة الـ��ى جمل���س ال��وزراء لإلغ��اء مر�س��وم الرتخي���ص
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لذل��ك ف ��إن ه��ذا العم��ل ه��و حماول��ة لبح��ث الإ�ش��كاليات الناجم��ة ع��ن الأ�س��ئلة ح��ول م�ضام�ين
ومع��ادالت االنتظ��ام الع��ام ،وق��درة امل�ؤ�س�س��ات عل��ى مواجه��ة الوقائ��ع واملتطلب��ات يف ظ��ل حتدي��ات
جدي��دة وتناف���س غ�ير م�س��بوق بالت�لازم م��ع جمموع��ة عوام��ل ذات ت�أث�ير ملح��وظ يف �س��ياق البحث
ع��ن امل�س��ارات الف�ضل��ى للتعاط��ي م��ع ه��ذه الإ�ش��كاليات ،الت��ي نربزه��ا تباع� ًا م��ن خ�لال:
 ١الإ�ض��اءة عل��ى ال��دور املن��وط بالتعلي��م الع��ايل يف زم��ن العومل��ة� ،أو موقع��ه يف التح��والت
خا�ص��ة ال�س��تعادة ال��دور ا ل��ذي لعب��ه عل��ى
املرتقب��ة والت��ي حتت��ل بالن�س��بة �إىل لبن��ان �أهمي��ة ّ
خمتل��ف الأ�صع��دة ،ويف مقدمه��ا التعلي��م الع��ايل باعتب��اره جامع��ة ال�ش��رق ،ونقط��ة الإ�س��تقطاب
للإهتم��ام ال��دويل بتنمي��ة املنطق��ة ،واالنفت��اح عل��ى التط��ور ال��دويل م��ن خ�لال م� ّؤ�س�س��ات
تع��ود �إىل مئ��ات ال�س��نني ،وبن��اء اجل�س��ور م��ع ال�ش��رق الأو�س��ط م��ن خ�لال العنا ي��ة بتطو ي��ر ه��ذه
امل� ّؤ�س�س��ات الت��ي جنح��ت يف بل��وغ مرتب��ة مم ّي��زة عك�س��ت التم ّي��ز اللبن��اين ،وح�ض��وره ،وق ّدم��ت
للع��امل نخب��ة م��ن الكف��اءات بالت�لازم م��ع ا�س��تقطاب الط�لاب الع��رب الذ ي��ن ا�س��تفادوا م��ن
التجرب��ة اللبناني��ة يف �إكم��ال تعليمه��م الع��ايل.
 ٢التو ّق��ف عن��د تط��ور التعلي��م الع��ايل يف �ض��وء حت ّدي��ات العالق��ة ب�ين التعلي��م الع��ايل والتنمي��ة
امل�س��تدامة ،وا�س��تبيان �أب��رز التح ّدي��ات يف مواكب��ة حت ّدي��ات الق��رن الواح��د والع�ش��رين الت��ي
ت�س��تدعي �إيج��اد الأر�ضي��ة املنا�س��بة لإط�لاق م�س��ارات ودينامي��ات تتنا�س��ب م��ع ال��دور التاريخ��ي
للبن��ان و توائ��م ب�ين مقت�ضي��ات التنظي��م للقط��اع وب�ين فاعلي��ة املكونات التي تكفل تعزيز امل�س��ارات
املفتوح��ة عل��ى االط��ر الر�س��مية لبن��اء منظوم��ة م��ن ال�ش��راكات عل��ى ق��در امل�س��ؤوليات املتزاي��دة.
 ٣حتلي��ل الت�ش��ريعات والنظ��م الت��ي ت�ش � ّكل الأط��ر التنظيمي��ة لل�سيا�س��ات الر�س��مية يف التعاط��ي
احل�سا�س��ة؛ وذل��ك ب��د ًء م��ن
م��ع التعلي��م الع��ايل ،وتعك���س موق��ف الدول��ة وخططه��ا �إزاء ه��ذه امل�س��ألة ّ
تقيي��م انعكا���س ال�صيغ��ة اللبناني��ة وروح امليث��اق والد�س��تور عل��ى هذه النظم ،م��رور ًا بالأطر املعيارية
والهيئات الناظمة و�آليات تنظيمها وعملها ،من خالل تناول حمامل امليثاق والعي���ش امل�ش�ترك على
تط� ّور التعلي��م الع��ايل والت�ش��ريعات الت��ي جت�س��دت يف �إق��رار القانون اجلدي��د لتنظي��م التعليم العايل
ليح��ل حم��ل قان��ون الع��ام  ،1961يف ظ��ل الإحت��كام �إىل مرجعية �إتف��اق الطائف.

خا�ص� ًا يف املحي��ط ،و�أهمي��ة ثنائي��ة
 4مقارب��ة بني��ة التعلي��م الع��ايل يف لبن��ان باعتب��اره منوذج� ًا ّ
القطاع�ين الر�س��مي واخلا���ص يف �صياغ��ة �سيا�س��ات التعلي��م الع��ايل ،وم�س��ارات التط � ّور ،الأم��ر
ال��ذي ي�س��تدعي التو ّق��ف عن��د تاري��خ التعلي��م الع��ايل وتزاي��د ع��دد م� ّؤ�س�س��اته والأهمي��ة الإ�س��تثنائية
لقي��ام اجلامع��ة اللبناني��ة وال��دور ال��ذي ا�ضطلع��ت به.
 ٥و�ض��ع جمموع��ة م��ن اخلال�ص��ات �أم��ام املعني�ين ،وبت�ص� ّرف القارئ لر�س��م م�س��ارات لإ�س��تعادة
فعالي��ة التعلي��م الع��ايل يف تزخي��م دور ال�ش��باب ،وتطوي��ر �أ�س���س التنمي��ة امل�س��تدامة والرتكي��ز عل��ى
دور التعلي��م الع��ايل يف النهو���ض الوطن��ي وحتقي��ق الدميقراطية وامل�س��اواة ،وتفعيل الدور الريادي
للبن��ان م��ن خ�لال الت�ش��بيك ب�ين العنا�ص��ر املختلفة للإبتكار والإبداع تتويج ًا لدور الرثوة الب�ش��رية
الت��ي يتم ّي��ز به��ا لبن��ان كم��ورد رئي�س��ي يف التفاعل م��ع نتائج ع�ص��ر �إقت�صاد املعرفة.
 ٦التط��رق �إىل جمموع��ة م��ن التح ّدي��ات والأولوي��ات الت��ي تفر�ضه��ا ه��ذه املقارب��ة عل��ى
م� ّؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل لبن��اء قدراته��ا امل� ّؤ�س�س��اتية ،وتوف�ير العنا�ص��ر الالزم��ة للإ�س��تجابة
له��ذه التح ّدي��ات ،حي��ث ميك��ن التميي��ز يف ه��ذا ال�س��ياق ب�ين جمم��وع امل� ّؤ�س�س��ات تبع � ًا ملجموع��ة
عوام��ل تتعل��ق بالإ�س��تقاللية �ضمان� ًا لقدرته��ا عل��ى حتدي��د اجتاهاته��ا ،وو�ضع خطط �آيل��ة للتطوير،
�إىل تطبي��ق معاي�ير احلوكم��ة الع�صري��ة �ضمان � ًا لتحقي��ق الفاعلي��ة امل� ّؤ�س�س��اتية ،وكفال��ة احلري��ة
الأكادميي��ة ف�ض� ً
لا ع��ن توف�ير الظ��روف امل�ؤاتي��ة العتم��اد نظ��م اجل��ودة وتطبيقه��ا ،وتطويره��ا
ب�ص��ورة ت�ؤ ّم��ن توف�ير الكف��اءات الت��ي توف��ر امل��وارد الإ�س�تراتيجية للتنمي��ة وحتف��ظ للبن��ان التم ّي��ز
املذك��ور.
�إنن��ا نتن��اول ه��ذه املو�ضوع��ات �آمل�ين �أن ن�ض��ع �أم��ام الق��ارئ جمموع��ة م��ن احلقائ��ق الت��ي ت�س��نى
لن��ا معرفته��ا ع�بر ح��وايل ثالث��ة عق��ود م��ن خ�لال الدرا�س��ة اجلامعي��ة �أو ًال ،واهتمامن��ا مبو�ض��وع
التنمي��ة الالمتوازن��ة يف لبن��ان ،وم��ن ث��م م�س��ارات املنظوم��ة التنموي��ة واحلركي��ة ال�سيا�س��ية
وت�أثرياته��ا عل��ى الواق��ع الع��ام ويف �صدارته��ا مو�ض��وع الرتبي��ة والتعلي��م .كم��ا �أنن��ا واجهن��ا وجه� ًا
لوج��ه تداعي��ات التط��ور الت��ي طال��ت التعلي��م الع��ايل م��ن خ�لال رب��ع ق��رن م��ن متابعتن��ا مل�ش��روع
�إن�ش��اء اجلامع��ة احلديث��ة ل�ل�إدارة والعل��وم وقناعتن��ا ب�ض��رورة التميي��ز ب�ين املب��ادرات ،م��ن خ�لال
الت�أكي��د عل��ى الت�لازم ب�ين اح�ترام امل�س��توى الذي مت ّيز به لبنان ودور امل� ّؤ�س�س��ات التي �أعطت هذا
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التم ّي��ز باملعن��ى التاريخ��ي ،وب�ين �ض��رورة دع��م املب��ادرات الت��ي تنط��وي عل��ى فاعلي��ة ت�ؤ ّم��ن �إ�ضاف��ة
نوعي��ة لتوجه��ات لبن��ان يف دمقرط��ة التعلي��م وتو�س��يع فر���ص التعلي��م ،وتفعي��ل ح�ض��وره م��ن خ�لال
دور وميكاني��زم ه��ذه امل� ّؤ�س�س��ات الفتي��ة الت��ي ت�أخ��ذ مبفاعي��ل الع�صرن��ة دون التفري��ط مبتطلب��ات
امل�س��توى الأكادمي��ي والإلت��زام بتطبي��ق النظ��م والت�ش��ريعات واملعاي�ير املطلوب��ة.
�إن املكتب��ة العربي��ة عموم � ًا واللبناني��ة خ�صو�ص � ًا تع��اين م��ن نق���ص يف الدرا�س��ات الت��ي تواك��ب
تط� ّور التعلي��م الع��ايل ،وال�س� ّيما م��ع ا�س��تقطاب الدوائ��ر الر�س��م ّية للفعالي��ات الأكادميي��ة والبحثي��ة
لتن�ض��م �إىل املراك��ز الر�س��مية الت��ي تعم��ل يف اط��ار دوائ��ر الدول��ة ،او ال��وزارات او الهيئ��ات
الدولي��ة ،حي��ث اقت�ص��رت التقاري��ر والدرا�س��ات عل��ى ن�ش��ر اعم��ال امل�ؤمت��رات �أو تقاري��ر املديري��ة
للتعلي��م الع��ايل واملرك��ز الرتب��وي للبح��وث والإمن��اء واملجال���س املتخ�ص�ص��ة ،ف� ً
ضال ع��ن املرجعيات
الدولي��ة ،كم��ا �س��اهمت امل�ش��اريع املمول��ة م��ن الإحت��اد الأوروب��ي يف درا�س��ة واق��ع التعلي��م الع��ايل
وم�ؤ�س�س��اته ،وق��د كان جلامعتن��ا دور ًا ا�سا�س��ي ًا فيه��ا �ش� ّكل منوذج� ًا للتع��اون املطل��وب م��ع الهيئ��ات
الناظم��ة وم��ع اجلامع��ات الأخ��رى ،والإ�س��تفادة من جتارب اجلامعات ال�ش��ريكة يف اوروبا والعامل
العرب��ي.
وق��د حاولن��ا �أن تك��ون �أب��واب الكت��اب مدخ� ً
لا �إىل و�ض��ع �أه��م امل�س��ائل والأولوي��ات الراهن��ة
يف دائ��رة ال�ض��وء تفعي� ً
لا للنقا���ش ،و�إميان � ًا بح��ق جي��ل ال�ش��باب يف الإط�لاع عل��ى جمموع��ة م��ن
الإهتمام��ات الت��ي يج��ري الت��داول به��ا حالي� ًا لتو�س��يع دائ��رة النقا���ش ،و�س��د النق���ص الن��اجت ع��ن
غي��اب مراك��ز بحثي��ة متخ�ص�ص��ة تت��وىل �إج��راء البح��وث و�إ�ص��دار التقاري��ر الدوري��ة مب��ا يع��زز
احل��راك الأكادمي��ي للتعوي���ض ع��ن غي��اب ا�س�تراتيجية وطني��ة.
م��ن هن��ا كان��ت مقارب��ة تط��ورات التعلي��م الع��ايل يف لبن��ان وحتديات��ه م��ن خ�لال منهجي��ة مقارن��ة
تتن��اول �أب��رز املح��اور الت��ي حت��دد م�س��ارات التط��ور ومتك��ن م��ن فه��م م�ضم��ون املعاي�ير املعتم��دة
يف التعام��ل م��ع �إ�ش��كاليات التف�س�ير والتطبي��ق وامل�س��اءلة ،مب��ا يوف��ر نوع� ًا م��ن املرجعي��ة لفح���ص
وحتلي��ل م�س��تقبل القط��اع وتقيي��م اخلي��ارات املعتم��دة م��ن قب��ل القيم�ين علي��ه ،يف ظ��ل تزاي��د
التحدي��ات البنيوي��ة ،والأكادميي��ة واملالي��ة.

تعتم��د املنهجي��ة الت��ي اخرتناه��ا بالرتاب��ط م��ع م�ضام�ين ال�سيا�س��ات اخلا�ص��ة بالتعلي��م الع��ايل،
و�سيا�س��ات امل�ؤ�س�س��ات وخططه��ا للتعاط��ي م��ع حتدي��ات اال�س��تدامة ،تعتم��د مفه��وم االنتظ��ام،
ب�إعتب��اره مفهوم � ًا حموري � ًا للإجاب��ة عل��ى امل�س��ائل املطروح��ة.
االنتظ��ام* عل��ى �صعي��د ال�سيا�س��ات املعتم��دة م��ن قب��ل النظ��ام ال�سيا�س��ي ،م��ن قب��ل الهيئ��ات
الناظم��ة ،و م��ن قب��ل امل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة .ه��ل ت�ؤم��ن ال�سيا�س��ات الر�س��مية اع��ادة تنظي��م قط��اع
التعلي��م الع��ايل يف امل�س��ارات املر�س��ومة باعتب��اره حج��ز الزاوي��ة يف عالق��ة النظ��ام باملجتم��ع
وم�ؤ�س�س��اته ،باعتب��ار م�ؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل ه��ي م�ؤ�س�س��ات ذات بع��د �سيا�س��ي.
ه��ل االنتظ��ام بالن�س��بة اىل الهيئ��ات الناظم��ة ه��و م�س��ار يف تف�س�ير اح��كام القان��ون وترتي��ب
االولوي��ات ح�س��ب متطلب��ات الع�ص��ر احلدي��ث للتعلي��م الع��ايل ،وم��ا هي روحية العالق��ة بني النظام
ال�سيا�س��ي والنخ��ب املعرفي��ة االكادميي��ة ،وبالت��ايل م�ؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل.
ه��ل االنتظ��ام يف م�ؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل ه��و منظوم��ة م�ؤ�س�س��اتية الط�لاق دنيامي��ات التط��ور،
و�أي��ة حاكمي��ة او حوكم��ة جدي��رة بتحقي��ق التوازنات بني �آليات العمل وتفعيل مقومات اال�س��تقاللية
واحلري��ة االكادميي��ة .وكلن��ا �أم��ل ان يفت��ح النقا���ش احل��ر ح��ول م�س��ائل م�صريي��ة يتوق��ف عليه��ا
م�س��تقيل لبن��ان.

*ح��ددت امل��ادة  ٥٤م��ن قان��ون التعلي��م الع��ايل  ٢٨٥/٢١٤العنا�صر التي تعترب م��ن مقومات االنتظام العام يف التعليم العايل
التي يتوجب على امل�ؤ�س�سة اخلا�صة للتعليم العايل التقيد بها:
 اال�ستح�صال علي ترخي�ص االن�شاء مبر�سوم يتخذ يف جمل�س الوزراء. اال�ستح�صال على �إذن مببا�شرة التدري�س بقرار من الوزير. التعريف عن نف�سها با�سمها الدال على حقيقة نوعها وفق الرتخي�ص الذي ح�صلت عليه توفري التعليم يف االخت�صا�ص او االخت�صا�صات املرخ�ص لها بها ح�صر ًا لنيل �شهادات التي �أحيز لها منحها. االلت��زام ب�أنظم��ة امل�ؤ�س�س��ة وبت�أم�ين م�س��تلزمات التعلي��م الع��ايل مب��ا يتواف��ق م��ع مقت�ضي�لات الن�صو���ص الت�ش��ريعيةوالتنظيمي��ة الت��ي ترع��ى او�ضاعه��ا.
ً
 ايداع املديرية العامة للتعليم العايل الئحة ب�أ�س��ماء الطالب املنت�س��بني اليها �س��نويا وفق جدول معلومات الكرتوين يحددم�ضمونه واطار تقدميه بقرار من الوزير بناء على اقرتاح اللجنة الفنية االكادميية.
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القسم األول:
التعـــليم العـــايل يف لــبنان يف مـــواجهة
التحـــوالت الدولــية واحملــلية.

الفــصل األول
التعليم العايل يف عصر العوملة
نتائج العـوملة على ال�سيا�سات احلكومية وامل�ؤ�س�ساتية
التعليم العــايل العـربي وحتديات الأمناط اجلديدة
ع�صر �إقت�صاد املعرفة و�إعادة ر�سم رزنامة الأولويات
لبنان على خارطة التحوالت.

الفــصل األول
التعليم العايل يف عصر العوملة

نتائج العوملة على ال�سيا�سات احلكومية وامل�ؤ�س�ساتية
ي�س��تخدم تعب�ير العومل��ة يف الدرا�س��ات الأكادميي��ة لو�ص��ف التغي�ير يف طبيع��ة التعلي��م الع��ايل ،يف
�س��ياق الطاب��ع الك��وين للتط��ورات الأخ�يرة الت��ي ترافقت م��ع الث��ورة التكنولوجية والتحوالت ال�سيا�س��ية
والإقت�صادي��ة.
يتعاط��ى الفك��ر احلدي��ث م��ع العاملي��ة ب�إعتباره��ا م�س��ار ًا �أ�صب��ح الع��امل مع��ه �أك�ثر
ات�ص��ا ًال ب�س��بب زي��ادة تدفق��ات املعرف��ة ،الهج��رة ،الثقاف��ة ،الأف��كار و�أعم��ال التج��ارة
) ،)Hendrickson, Lane Dorman and Harris 2013, p. 62وب�إعتباره��ا ال�سيا�س��ات
والربام��ج اخلا�ص��ة بالعاملي��ة ))Internationalizationميك��ن النظ��ر �إىل العاملي��ة م��ن خ�لال
ال�سيا�س��ات املعتمدة من قبل احلكومات ،الأنظمة التعليمية ،وامل�ؤ�س�س��ات ،وحتى الأفراد للتعامل مع
العومل��ة .(AltBach 2006, p.123) Globalization
�أثبت��ت تط��ورات العق��ود املا�ضي��ة �أن العومل��ة حقيق��ة ال ميك��ن جتنبه��ا ،ومتي��زت م�ؤ�س�س��ات التعلي��م
العايل بالتعامل ب�إنفتاح مع نتائجها ،حيث تتجلى مظاهرها يف جمموع العمليات الدائرة على �صعيد
التعلي��م الع��ايل م��ن خ�لال احلراك الطالب��ي� ،إتفاقات التو�أمة بني اجلامع��ات يف القارات املختلفة،
وتن��اول �أبع��اد العومل��ة يف املناه��ج الدرا�س��ية وغ�ير ذل��ك م��ن املب��ادرات (.)Knight, 2004
ت�ش��مل الأن�ش��طة الناجم��ة ع��ن العومل��ة كال الن�ش��اطات داخ��ل امل�ؤ�س�س��ة وخارجه��ا ،فه��ي تتعل��ق عل��ى
ال�صعيد الأول ب�إ�ستقبال الطالب الأجانب ،وتدري�س لغات �أجنبية ،والرتكيز على تفعيل ر�ؤية مقارنة
يف التعلي��م والربام��ج (.)Healy, 2008

بالإ�ضاف��ة �إىل تفعي��ل العومل��ة م��ن خ�لال �إتفاقي��ات التعاون وبرامج التو�أمة مع م�ؤ�س�س��ات �أجنبية ،ومن
املتوق��ع �أن ي�س��تمر ه��ذا الإجت��اه م��ع زي��ادة ع��دد الط�لاب الوافدين من دول �أخرى م��ن  238000طالب
الع��ام � 1960إىل  3,3ملي��ون الع��ام  2008واملتوق��ع �أن ي�ص��ل �إىل  7،8ملي��ون الع��ام ,Knight( 2025
.)2011

يق��دم تقري��ر الأوني�س��كو للع��ام  2009اخلا���ص ب�أمن��اط التعلي��م الع��ايل تو�صيف � ًا لت�أث�ير العومل��ة م��ن
خ�لال �إح�صائي��ات وم�ؤ�ش��رات� ،إنطالق � ًا م��ن تعري��ف العاملي��ة  Internationalizationباعتباره��ا
خمتل��ف ال�سيا�س��ات والربام��ج الت��ي تنفذه��ا احلكوم��ات واجلامع��ات لت�س��تجيب ملتطلب��ات العومل��ة
 ،Globalizationوه��ي تتن��اول يف بعده��ا الأول �إر�س��ال الط�لاب للدرا�س��ة ع�بر احل��دود� ،إن�ش��اء فروع
جلامعات يف بلد �آخر� ،أو االلتزام ب�أنواع خمتلفة من ال�شراكات بني امل�ؤ�س�سات.
ي�ش�ير التقري��ر اىل الت�أث�يرات اال�ضافي��ة الت��ي حمله��ا الق��رن الواح��د والع�ش��رين م��ع هيمن��ة اللغ��ة
االنكليزي��ة عل��ى نط��اق وا�س��ع ،وامكان��ات التوا�ص��ل الناجم��ة ع��ن تط��ور التكنولوجي��ا.
م��ن امل�ؤ�ش��رات املرتبط��ة بتط��ور االقب��ال عل��ى التعلي��م م��ا بع��د الثان��وي ،يتوق��ف التقري��ر عن��د تط��ور
الن�س��بة م��ن  %19الع��ام  2000اىل  %26الع��ام  ،2007م��ع ب��روز اختالفات ح��ادة بني الدول حيث بلغت
ن�س��بة االقب��ال عل��ى التعلي��م الع��ايل يف الوالي��ات املتحدة  %40من الفئة العمري��ة ملرحلة ما بعد الثانوي
خ�لال الع��ام  1960مقاب��ل  %10م��ن الفئ��ة نف�س��ها يف البل��دان النامي��ة ،و�ش��هدت ه��ذه الن�س��بة زي��ادة
ملحوظ��ة يف �أوروب��ا الغربي��ة والياب��ان الع��ام .1980
متي��زت بداي��ة الق��رن الواحد والع�ش��رين بتزايد �س��ريع للح��راك الطالبي عاملي ًا ،وا�س��تقطبت الواليات
املتحدة الن�سبة الأعلى من الطالب الوافدين.
يقدر تقرير االوني�س��كو احلراك الطالبي �أي الدرا�س��ة خارج البلد للعام  2007بـــــ  2.8مليون طالب
بزي��ادة  %53ع��ن الع��ام  2000حي��ث ق��در العدد ب  1.8مليون ،وتتوقع الدرا�س��ات ان ي�صل العدد اىل
 ٧،٢مليون العام .٢٠٢٥
نالح��ظ ،اىل ه��ذه املظاه��ر ،حج��م الت�أث�يرات عل��ى �سيا�س��ات ال��دول وامل�ؤ�س�س��ات الت��ي وج��دت نف�س��ها
�أم��ام وقائ��ع دعته��ا اىل التعدي��ل يف �سيا�س��اتها الداخلي��ة و�أنظمتها للتكيف مع الواقع اجلديد ،و�ش��كلت
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بع���ض ال��دول ح��االت متقدم��ة لرتجم��ة ه��ذا الواق��ع يف �إن�ش��اء مراك��ز دولي��ة للتعلي��م الع��ايل باعتم��اد
جامع��ات م��ن دول �أخ��رى مث��ال قط��ر و�س��نغافورة والإم��ارات العربي��ة املتحدة.

تتلخ�ص �أبرز عوامل الت�أثري للمرحلة املقبلة يف:

تكري���س جمموع��ة م��ن الوقائ��ع؛ ونقطة الإرتكاز فيها العوامل الدميغرافية ،حمرك ًا للتو�س��ع يف التعليم
الع��ايل و�إج��راء الإ�صالح��ات الالزم��ة يف العق��ود القادمة؛ لذلك نتوقف عن��د ت�أثري هذه العوامل ،ومن
ثم عناوين تطور التعليم العايل وانعكا�ساتها.
 1ح��ددت منظم��ة التع��اون الإقت�ص��ادي والتنمي��ة ع��دة �إجتاهات دميغرافية حت��ى العام  ،2030ومن
العنا�صر الرئي�سية:
تو�س��ع م�ش��اركة الط�لاب ،وكذل��ك منظوم��ة التعلي��م الع��ايل ،م��ع اال�ش��ارة �أن ع��دد ًا قلي ًال م��ن البلدان�سي�ش��هد تقل�ص ًا يف عدد الطالب.
 �ست�شكل الن�ساء الأغلبية من جمموع الطالب يف غالبية البلدان النامية. �إزدياد التنوع يف جمموع الطالب ،بدوام جزئي ،وغري ذلك من الأنواع واالمناط اجلديدة. تو�س��ع القاع��دة الإجتماعي��ة ،م��ع ع��دم التيق��ن كي��ف �س��ت�ؤثر يف الالم�س��اواة يف فر���ص التعلي��م ب�ينفئ��ات املجتمع.
 تط��ور امله��ن الأكادميي��ة باجت��اه التمرك��ز يف املراك��ز العاملي��ة وم�س��ارات احل��راك ،م��ع احلف��اظ عل��ىالتوفيق م��ع الظروف الوطنية.
 2بالرغ��م م��ن �إرتف��اع مع��دالت الإنت�س��اب �إىل التعلي��م الع��ايل ،وت�س��ارع وت�يرة احل��راك ،ف��إن طاب��ع
الإ�س��تقطاب عل��ى م�س��توى املرك��ز والأط��راف ا�س��تمر �أح��د �أه��م �س��مات تط��ور التعلي��م الع��ايل ،وتراف��ق
ه��ذا الواق��ع م��ع حم��اوالت �أغلبي��ة الدول يف �إعادة التوجيه باجتاه توازن��ات بهدف مواجهة الإختالالت
الناجم��ة عن نتائج ه��ذا الواقع.

 3كان م��ن نتيج��ة الواق��ع اجلدي��د تط��ور اخل�صخ�ص��ة يف التعلي��م الع��ايل يف ظ��ل حت��دي التموي��ل
ال��ذي كان يق��ع عل��ى عات��ق الدول��ة يف معظ��م البل��دان ،حي��ث ب��ات الإ�س��تثمار يف التعلي��م الع��ايل �أح��د
�أهم اهتمامات الر�أ�سمال اخلا�ص ،يف ظل �إ�شتداد التناف�س ،يف ظل معايري جديدة دخلت على خط
�سيا�س��ات ال��دول وكذل��ك م�ؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل م��ن خ�لال �أث��ر الت�صنيفات وبروز هيئ��ات عاملية
واقليمي��ة ذات �ش��أن يف ه��ذا املج��ال� ،أدت اىل تفعي��ل التزام �سيا�س��ات اجلودة يف التعلي��م باعتبارها
�أح��د �أه��م التحدي��ات التي تعنى مب�س��ارات متعددة الأبعاد ،وعلى كافة امل�س��تويات امل�ؤ�س�س��ية.
� 4أدت االجتاه��ات اجلدي��دة اىل بل��ورة مفاهي��م واعتم��اد برام��ج ت�ش��دد عل��ى االهتم��ام بالوظيف��ة
الأكادميي��ة وت�أم�ين الأط��ر الالزم��ة م��ن خ�لال البح��ث ع��ن كف��اءات �أكادميي��ة تتمت��ع بثقاف��ة وق��درات
معرفي��ة م��ع ت�أهيله��ا تبع� ًا ل�سيا�س��ات امل�ؤ�س�س��ة ،والإ�س��تفادة م��ن الظ��روف اجلدي��دة لتب��ادل اخل�برات
والبح��ث العلم��ي.
 5يرتب��ط التعام��ل م��ع التحدي��ات الآنف��ة الذك��ر بتفعي��ل نظ��م املعلوماتي��ة والتكنولوجي��ا،
وم�س��تلزمات ع�ص��ر اقت�ص��اد املعرف��ة م��ن خ�لال البح��ث العلم��ي وتعمي��م املعرف��ة واال�س��تثمار يف
دع��م مب��ادرات االب��داع ،و�ش � ّكل ه��ذا التط��ور قاع��دة لتو�س��يع دائ��رة التوا�ص��ل داخ��ل امل�ؤ�س�س��ات
وم��ع اخل��ارج ،يف تو�س��يع م��دى التفاع��ل الثق��ايف ،ويف العم��ل عل��ى درا�س��ات وابح��اث م�ش�تركة.
�إىل جان��ب انعكا�س��ات العومل��ة يف التعلي��م عل��ى ال�ش��راكات ،فق��د �س��اهمت يف الت�ش��جيع عل��ى حت�س�ين
واعتم��اد اجل��ودة يف التعلي��م الع��ايل(� ،)1إىل جان��ب �إدخ��ال امن��اط جدي��دة يف احلوكم��ة والإدارة،
و�إ�ضاف��ة حتدي��ات جدي��دة �أم��ام العامل�ين يف احلق��ل الأكادمي��ي.
� 6أدت عومل��ة �س��وق العم��ل �إىل خل��ق واق��ع جدي��د م��ن التناف���س ع�بر الي��د العامل��ة ،وبالت��ايل التو�س��ع
يف عومل��ة برام��ج الدرا�س��ة ،والبح��ث العلم��ي؛ وت�ش � ّكل برام��ج  Erasmusو  Socratesيف اوروب��ا؛
وبرنام��ج  Meteosurيف ام�يركا وبرام��ج  Aseanو  Apecيف مناط��ق �آ�س��يا ،منوذج � ًا لتب��ادل
الربام��ج وتب��ادل اخل�برات ودع��م انتق��ال الطالب.
 7م��ن نتائ��ج العومل��ة والتط��ورات الت��ي رافقته��ا ،ي�ش��كل نظ��ام الدرا�س��ة ع��ن بع��د �أو من��وذج الدرا�س��ة
باملرا�س��لة ،واح��د ًا م��ن الأمن��اط الت��ي ا�ضيف��ت �إىل التعليم العايل لي�ش��كل ظاهرة ت�س��تدعي خلق الأطر
التنظيمي��ة الالزم��ة للتعام��ل معه��ا �ضمن النظم الوطني��ة للتعليم العايل.
1) James J.F. Forest and Philip G.Albateh, International Handbook of higher Education,
springer, 2006
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مت الإع�تراف بال�ش��هادات ال�ص��ادرة ع��ن امل�ؤ�س�س��ات الت��ي تعتم��د ه��ذا النم��وذج ،وال �س��يما عل��ى
م�س��توى املاج�س��تري والدكت��وراه يف ال��دول املتقدم��ة ،وال �س��يما يف الوالي��ات املتح��دة حي��ث ملع �إ�س��م عدد
م��ن اجلامع��ات املهم��ة و�أ�ض��اف ه��ذا الواق��ع من حتديات جديدة عل��ى رزنامة التعلي��م العايل يف لبنان
ومعظ��م البل��دان العربي��ة لتحدي��د املوق��ف م��ن ه��ذا التط��ور ال��ذي ب��ات �أم��ر ًا واقع� ًا ،وت�ش��كل اجلامع��ة
الإفرتا�ضية يف �س��وريا احد الأمثلة على املبادرة التي رعتها احلكومة يف هذا املجال لت�أمني ا�س��تيعاب
الطل��ب املتزاي��د عل��ى التعلي��م اجلامعي.
 8تتمث��ل التداعي��ات املبا�ش��رة للعومل��ة عل��ى املجتمع ومنظومة التغي�ير من خالل الطالب باعتبارهم
ال�ش��ريك الأ�سا�س��ي يف املنظومة اجلامعية .وقد كان للحركات والتنظيمات الطالبية وال يزال دورها
وت�أثريها لي���س فقط يف ثقافة الطالب ،بل يف �سيا�س��ات امل�ؤ�س�س��ات وكذلك يف املجتمع ،وال �س��يما من
خالل احلراك املطلبي وال�سيا�سي يف �أحيان كثرية �إزاء الق�ضايا التي تعترب �أولويات يف حياة املجتمع.
اىل التط��ور االجتماع��ي و تداعي��ات العومل��ة يف ه��ذا املج��ال حي��ث ميك��ن مالحظ��ة التب��دل يف الطاب��ع
االجتماعي لال�ستقطاب الطالبي ،كما �سرنى يف حالة اجلامعة اللبنانية ،فقد تبدل الطابع النخبوي
الذي كان �سائد ًا ،لي�شمل التعليم العايل فئات جديدة �سواء بالن�سبة اىل الفئات التي مل يت�سنى لها يف
ظروفها االقت�صادية-االجتماعية الإلتحاق بالتعليم اجلامعي� ،أو بالن�سبة اىل معدالت انت�ساب املر�أة
الت��ي بات��ت ت�ش��كل ن�س��بة ملحوظ��ة يف اجل�س��م الطالب��ي ،باال�ضاف��ة اىل دخ��ول �أقلي��ات واثني��ات جديدة
الحتالل ن�س��ب ذات �ش��أن كانت خالل عقود ن�س��ب ًا خجولة ،وت�ش�ير جتربة لبنان اىل هذه التغريات من
خالل التبدل يف تركيبة اجل�سم الطالبي؛ بالن�سبة الزدياد عدد االناث ،او من خالل ا�ستقطاب فئات
جديدة بعد النزوح الريفي الذي حمل معه تبدالت يف البنى اجلامعية.
واىل التب��دالت االجتماعي��ة ،ودور الط�لاب باعتباره��م حم��ور العملي��ة التعليمي��ة ،خلق��ت الظ��روف
اجلديدة العوامل امل�ؤدية اىل تزايد االهتمام بالتعليم املهني والتقني يف ظل تزايد الطلب على الأطر
الو�س��طى الت�ش��غيلية للتط��ور التقن��ي والتكنولوج��ي ،وبالنظ��ر اىل ازدي��اد التناف���س ،واالهتم��ام ب�إيج��اد
فر�ص��ة عم��ل بالن�س��بة اىل الفئ��ة العمري��ة م��ا ب�ين 18و 25عام ًا .وقد ترافق ذلك مع الت�ش��ديد على فتح
امل�س��ارات بني التعليم العام والتعليم املهني والتقني ،وقد خلق الواقع اجلديد نقا�ش��ا عميق ًا حول دور
الربام��ج واملناه��ج اجلامعي��ة يف الرتكي��ز عل��ى التوازن بني اعداد الكفاءات املطلوبة ل�س��وق العمل وبني
بن��اء �ش��خ�صية الطال��ب وتزوي��ده بالثقافة والقدرات البحثية و�ش��روط التعليم امل�س��تمر.

التعليم العايل العربي وحتديات االمناط اجلديدة
�ش��هد التعلي��م الع��ايل العرب��ي تط��ور ًا نوعي � ًا يف ظ��ل الطف��رة الت��ي �ش��هدها الإقب��ال عل��ى التعلي��م
الع��ايل ،وميث��ل تقري��ر الأوني�س��كو للع��ام  2009مرجع� ًا جي��د ًا لفه��م التط��ورات الت��ي �ش��هدها القط��اع.
ت�ش�ير الإح�صائي��ات اخلا�ص��ة بزي��ادة ع��دد الط�لاب امللتحق�ين بالتعلي��م الع��ايل �إىل �إرتف��اع الع��دد
م��ن  2.976ملي��ون طال��ب يف الع��ام الدرا�س��ي � 1999/1998إىل  7.607ملي��ون يف الع��ام الدرا�س��ي
 ،2008-2007اي بزيادة مقدارها ( %256الر�سم البياين رقم )1
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وقد ترافقت هذه الزيادة مع زيادة عدد ال�سكان بن�سبة  139٪من  229.3مليون ن�سمة �إىل 319.8
مليون ن�سمة ،بحيث يعترب الفارق البالغ  117٪انعكا�س ًا لزيادة الطلب الإجتماعي على التعليم العايل،
وباملقارنة مع عدد ال�سكان بلغ عدد الطالب لكل مئة الف من ال�سكان تطور ًا من � 1294إىل  2379لكل
مئة الف ن�سمة �أي بزيادة ( ،184٪الر�سم البياين رقم )2

مع �إعتماد الفئة العمرية من � 24-18أي معدل الإلتحاق اخلام.
ترافقت هذه التطورات مع فروق بني الدول العربية تعود ،ح�س��ب التقرير� ،إىل امل�س��توى الإقت�صادي،
والكثاف��ة ال�س��كانية ،وحج��م املناط��ق الريفي��ة ،والأ�س��بقية يف التعلي��م الع��ايل ،وغريه��ا م��ن العوام��ل.
م��ع الإ�ش��ارة �إىل �أن خم�س��ة بل��دان فاق��ت معدالته��ا  4000طال��ب ل��كل مائ��ة �أل��ف ن�س��مة ،وه��ي الأردن،
الكوي��ت ،لبن��ان ،ليبي��ا ،وفل�س��طني ،وه��ي جميع� ًا بل��دان �صغ�يرة احلج��م ،يف ح�ين �أن هناك �س��تة بلدان
م��ا زال��ت معدالته��ا ت��وازي املع��دل العرب��ي للع��ام  1998وم��ا دون (�أي  )1294وهي الع��راق ،موريتانيا،
املغ��رب ،قط��ر ،ال�س��ودان ،واليمن (الر�س��م البياين رقم .)٣

وم��ع التع��رف عل��ى واق��ع التعليم العرب��ي باالرقام واالح�صائيات البد من فهم خ�صو�صية هذا التعليم
من اجل مقاربة م�ستقبله وقدرة م�ؤ�س�ساته على التعامل مع حتديات الع�صر.
م��ن املع��روف ان التعلي��م الع��ايل يف البل��دان العربي��ة يتخ��ذ طابع � ًا خا�ص � ًا بالنظ��ر اىل تاري��خ املنطق��ة
وبلدانه��ا ،و�إىل التن��وع ال��ذي ي�ؤل��ف املجتمع��ات العربية عل��ى ال�صعد الثقافية والديني��ة واالختالفات بني
النظم ال�سيا�سية التي حتكمها وت�أثريها على �سيا�سات الدول يف التعليم العايل .وت�شكل العوامل اخلا�صة
باملنطقة العربية مدعاة اىل التفكري حول املعادالت اخلا�صة بالعالقة بني التعليم العايل العربي حا�ضر ًا
ال ،واخلارط��ة الدولي��ة للتعلي��م الع��ايل الدويل التي تتميز مبجموعة م��ن اخل�صائ�ص التي منت
وم�س��تقب ً
وتطورت مع ع�صر العوملة وتطور التكنولوجيا ،و�سيطرة منظومة من املفاهيم والقيم ،وانظمة الت�صنيف
واملع��ادالت ،وتعدي��ل النظ��م مبا يتوافق مع ع�صر اقت�صاد املعرفة والثورة الرقمية.
م��ن هن��ا ف��إن مقارب��ة الواق��ع م��ن خ�لال جم��رد موق��ع ه��ذا التعلي��م العرب��ي يف منطق��ة ت�ض��م اك�ثر م��ن
 %5م��ن ع��دد �س��كان االر���ض ،ومتت��د عل��ى تخوم منطقة ا�سا�س��ية ما بني غربي البحر املتو�س��ط وو�س��ط
�ش��مايل الق��ارة الأفريقي��ة ،ه��ذه املقاربة يج��ب ان ت�أخذ بعني الإعتبار �صعوبة تطبيق النموذج الغربي،
حيث ميكن اعتماد جملة من القوا�س��م امل�ش�تركة ،مع تكييف �سيا�س��ات الدول وامل�ؤ�س�س��ات لتتالءم مع
الظ��روف اخلا�ص��ة ب��كل دول��ة؛ خا�ص��ة وان هذه الدول تخ�ض��ع لإعتبارات خا�صة.
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يتوق��ف م�ص�ير التعلي��م العرب��ي ،وم�س��اهمة م�ؤ�س�س��اته يف ع�ص��ر التنمي��ة عل��ى �إعتم��اد
()1
جمموع��ة �أ�س���س تب��د�أ م��ن االنت��اج املع��ريف ،بالنظ��ر اىل ازم��ة �إنت��اج املعرف��ة لع�ص��ور م�ض��ت
ت�برز هن��ا جمل��ة م��ن التحديات تتعلق بتعديل هيكل الإخت�صا�صات بعد �س��يطرة التخ�ص�صات الأدبية
والنظرية ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز البحث العلمي.
تع��اين الإدارة وامل�ؤ�س�س��ات املعني��ة م��ن البريوقراطي��ة و�ضع��ف الأداء والف�س��اد واملح�س��وبيات
بدرج��ات متفاوت��ة ،يف غي��اب الدميقراطي��ة والأجه��زة الرقابي��ة الفعال��ة ،وادوات املراقب��ة وامل�س��اءلة.
تتوق��ف جمري��ات التطوي��ر عل��ى م�س��تقبل الو�ض��ع الع��ام لناحي��ة الإ�س��تقرار ال�سيا�س��ي والأمن��ي ،وم��ن
ثم �إمكانية رفع الت�أثريات ال�س��لبية للإيديولوجيات املختلفة التي حتد من �إمكانية الإ�س��تجابة لت�أمني
املقومات لقيام م�ؤ�س�سات تعليم عايل ذات قدرة على ر�سم الأهداف الكفيلة بتحقيق تغريات نوعية.
ن�ش�ير هن��ا �إىل ول��وج معظ��م ال��دول العربي��ة لع�ص��ر اخل�صخ�ص��ة يف التعلي��م الع��ايل بني تفاقم م�ش��كلة
التموي��ل وال�ضغ��ط املتزاي��د على م�ؤ�س�س��ات القطاع العام.

 -التو�سع الكبري يف عدد امل�ؤ�س�سات:

�أدى الإقبال الكبري ،وال�سيا�سات والتدابري التي اتخذتها احلكومات العربية �إىل تو�سع كبري يف عدد
م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،و�إىل تنوع كبري يف مالمح هذه امل�ؤ�س�سات ،وتنوعت بني تعليم حكومي
وتعليم غري حكومي من خالل اجلامعات الوطنية ،اجلامعات الأجنبية ،برامج بال�شراكة مع
جامعات �أجنبية ،درا�سات ق�صرية ،درا�سات طويلة� ،إلخ..
وقد و�صل عدد اجلامعات من عام � 2008إىل حوايل  398جامعة يف مقابل  174جامعة عام ،1998
وقد ا�ستمر هذا العدد يف التو�سع لي�صل �إىل حوايل  700م�ؤ�س�سة تعليم عايل موزعة بني جامعة
ومعهد جامعي لي�صل �إىل � 1139إذا احت�سبنا املعاهد العليا وكليات املجتمع ومعاهد �إعداد املعلمني،
وغريها من م�ؤ�س�سات التعليم العايل غري التابعة للجامعات.

 -التعليم العايل و�صيغ العمل العربي امل�شرتك

ا�ستناد ًا اىل الروابط التي جتمع البلدان العربية وال�شعوب العربية ،ومتا�شي ًا مع احلر�ص على
تفعيل هيئات ومنظمات العمل العربي امل�شرتك يف اطار جامعة الدول العربية ،واملنظمات
القطاعية املختلفة على كافة ال�صعد ،جاء ت�أ�سي�س احتاد اجلامعات العربية كمحاولة لت�أطري جهود
1) Linda Herrera, a higher education in the Arab world International Handbook of Higher Education,
Springer 2006

الدول العربية يف اطار التعليم العايل ،يف ظل الت�صاعد املت�سارع يف اعداد م�ؤ�س�سات التعليم العايل
على �صعيد القطاع العام وكذلك بالن�سبة اىل ازدياد اخل�صخ�صة يف القطاع.
ت�أ�س���س االحت��اد مبوج��ب ق��رار رق��م  2056يف � 1964/9/30ص��ادر ع��ن جمل���س جامع��ة ال��دول
العربي��ة بن��اء عل��ى تو�صي��ة جلن��ة ال�ش ��ؤون الثقافي��ة واالجتماعي��ة ،ومت ان�ش��اء �أمان��ة م�ؤقت��ة لالحت��اد
يف القاه��رة يف ع��ام  ،1965وق��د عق��د �أول اجتم��اع لالحت��اد يف �أيل��ول  ،1969حي��ث حتول��ت االمان��ة
امل�ؤقت��ة اىل �أمان��ة عام��ة دائم��ة وكان ع��دد اجلامع��ات امل�ؤ�س�س��ة والعامل��ة حينه��ا  23جامع��ة عربي��ة ويف
ع��ام  1984نق��ل املق��ر الع��ام للأمان��ة العام��ة لالحت��اد اىل مدينة عم��ان يف اململكة الأردنية الها�ش��مية.
ان اله��دف الأ�سا�س��ي لالحت��اد ه��و دع��م اجلامعات العربية يف اعداد االن�س��ان الق��ادر على خدمة �أمته
العربية وحتقيق تطلعاتها.
وذل��ك بالعم��ل عل��ى �أن تلت��زم اجلامع��ات العربي��ة بالقي��م ال�س��بعة م��ن عقي��دة اال�س�لام ور�س��الته
اخلال��دة ،وتطبيقه��ا فك��ر ًا وعم� ً
لا لتحقي��ق ه��ذا اله��دف بجمي��ع الو�س��ائل امل�ش��روعة وله��ذه الغاي��ة
ان�ش��أ االحت��اد ع��دة مراك��ز وم�ؤ�س�س��ات وجمال���س متخ�ص�ص��ة ،باال�ضاف��ة اىل ان�ش��اء جمعي��ات ت�ض��م
اجلامع��ات االع�ض��اء يف القطاع��ات وامليادي��ن املختلف��ة كجمعي��ات علمي��ة لت�ش��جيع التع��اون بينه��ا.

 -احتاد اجلامعات العربية

يعترب احتاد اجلامعات العربية من الهيئات املرجعية ذات احل�ضور على ال�صعيدين العربي والدويل،
وهو ي�ضم �أكرث من ن�صف اجلامعات العربية ،ومنها اجلامعات واملعاهد اال�سا�سية.
�ساهم االحتاد يف تعزيز العالقات بني اجلامعات العربية ،وتفعيل امل�ؤمترات امل�شرتكة بينها ،وتركت
املجال�س التي �شكلها �صدىً ايجابي ًا على درجات متفاوتة يف اجلامعات العربية ،كما �أن ت�أ�سي�س
جمعيات الكليات املتناظرة �شكل دافع ًا اىل �أعمال م�شرتكة ومدخ ًال اىل التوا�صل بني اجلامعات(.)1اىل
تفعيل العالقات بني اجلامعات العربية ،كان لالحتاد ح�ضوره على م�ستوى العالقات مع املنظمات
الدولية واالقليمية ،وم�شاركة يف امل�ؤمترات اال�سا�سية لتطوير التعليم العايل.
وقد ا�سهمت خطة تعزيز التوا�صل مع هيئات ودول �أوروبا و�شرق �آ�سيا و�أفريقيا اىل خلق �أطر
للتن�سيق والعمل امل�شرتك حيث �سجل ح�ضور الفت لالحتاد يف املحافل االقليمية والدولية.
 )1ت�ست�ضيف اجلامعات اللبنانية عدد ًا من هذه اجلمعيات ،منها جمعية اخلدمة االجتماعية يف اجلامعة
احلديثة لالدارة والعلوم.
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ع�صر اقت�صاد املعرفة و�إعادة ر�سم رزنامة الأولويات
اذا كان��ت العومل��ة ق��د خلق��ت �أمناط � ًا جدي��دة يف الأن�ش��طة العاب��رة للق��ارات وفتح��ت م�س��ارات
جدي��دة يف املب��ادرة واط�لاق ث��ورة م��ن فر���ص اال�س��تثمار يف املعرف��ة ،ف��إن القف��زات الناجم��ة ع��ن
الث��ورة الرقمي��ة وا�س��تخداماتها عل��ى �أو�س��ع نط��اق يف الع��امل ق��د و�ضع��ت م�ؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل
�إزاء حتدي��ات نوعي��ة ملواكب��ة ه��ذه القفزة ،والت�صدي مل�س��ؤوليتها يف توليد املعرفة ون�ش��رها وتوظيف
معطياته��ا يف تق��دمي منت��ج ممي��ز.
تق��دم ث��ورة املعرف��ة الت��ي انبثق��ت م��ع ث��ورة تكنولوجي��ا املعلوم��ات واالت�ص��االت ،م��ن خ�لال ت�أثريه��ا
الوا�س��ع �أثن��اء العقدي��ن املا�ضي�ين ،مناخ� ًا منا�س��ب ًا لإعادة منهج��ة التعليم العايل لتولي��د املعرفة كدالة
للرثوة ،و�صو ًال �إىل ا�سرتاتيجية ميكن �أن متهد الطريق لدعم التنمية امل�ستدامة وحتفيز االنتقال اىل
جمتم��ع واقت�ص��اد املعرف��ة ،وهن��ا ت�برز جمموع��ة م��ن احلقائ��ق واالعتب��ارات تع�بر عن التحدي��ات التي
تواج��ه التح��ول �إىل تعلي��م �إقت�ص��اد املعرفة:
 1ان عملي��ة التح��ول اىل اقت�ص��اد املعرف��ة ه��ي �ض��رورة �إجتماعي��ة وثقافي��ة و�إقت�صادي��ة بحاج��ة اىل
ا�س�تراتيجية للو�صول اىل التنمية ال�ش��املة امل�س��تدامة ،مدعومة بربامج عمل ومبادرات .وقد اعتمد
البن��ك ال��دويل يف درا�س��ة جاهزي��ة ال��دول العربي��ة لإقت�ص��اد املعرف��ة  31متغ�ير ًا وق��ع عليه��ا االختي��ار
كمعي��ار لقيا���س الآداء احل��ايل تتمث��ل يف البع��د امل�ؤ�س�س��اتي االقت�ص��ادي ،بع��د االبت��كار ،بع��د التعلي��م،
وبعد البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .تت�أثر هذه املتغريات لدر�س م�ستوى التخطيط
عل��ى امل�س��توى الوطن��ي لتقيي��م وحتلي��ل توجه��ات الدول��ة وم��دى دعمه��ا لربام��ج االبت��كار والتطوي��ر؛ يف
مقابل تقدير واقع التعليم على امل�س��توى العام وعلى م�س��توى التعليم العايل خ�صو�ص ًا لتحديد القدرة
على ا�ستك�ش��اف املعرفة وتوظيفها ،ومالءمة م�ؤ�س�س��ات التعليم لإقامة �ش��راكة حقيقية مع القطاعات
املنتج��ة وال �س��يما ال�ش��راكات الرائ��دة الت��ي ت�س��تند اىل التط��ورات النوعية يف قطاع��ات االنتاج وتغعيل
الق��درات التعليمي��ة خلل��ق دينامي��ات جديدة للبح��ث العلمي واالبتكار.

ان مواجه��ة حتدي��ات التح��ول اىل اقت�ص��اد املعرف��ة تعتم��د عل��ى �سل�س��لة م��ن اخلط��وات ت�س��تند اىل
�أولوي��ات لتطوي��ر التعلي��م الع��ايل يف ه��ذا االط��ار ،م��ن خ�لال :
التح��ول �إىل جمتم��ع تع ّل��م ،م��ن خ�لال زيادة فر�ص التع ّلم ،ويبقى هذا التحدي يف �صدارة االهتمامات
بالرغم من ارتفاع معدل االلتحاق بالتعليم العايل يف لبنان مقارنة مع الدول العربية والبلدان النامية
ويبل��غ مع��دل االلتح��اق بالتعلي��م الع��ايل م��ن فئ��ات عمري��ة �ش��ابة م��ا ب�ين 18و� 23س��نة� ،إال �أنن��ا نالح��ظ
�أن الإخت�صا�ص��ات العلمي��ة يف ج��داول الإخت�صا�ص��ات ال ت��زال دون امل�س��توى املطل��وب يف ظ��ل هيمن��ة
اخت�صا�ص��ات نظري��ة ح�س��ب ما �س��نبينه عند حتليل واق��ع العمالة يف لبنان.
 2التح��دي الث��اين ال��ذي يرتت��ب عل��ى تطوي��ر اقت�ص��اد املعرفة يتعل��ق بت�أمني البني��ة التحتية ،وتطوير
الأنظمة والتطبيقات املنا�س��بة ،وتعزيز �ش��بكات االنرتنت والتجارة االلكرتونية ،وال يزال حتقيق هذه
املتطلبات يف اطار الوعود ،ف� ً
ضال عن الكلفة العالية ال�س��تخدام املنظومة وتطبيقاتها.
 3يتمث��ل التح��دي الثال��ث يف ول��وج �أح��د امل�س��ارات الأ�سا�س��ية للتعلي��م الع��ايل يف الع��امل م��ن خ�لال
برام��ج التعلي��م امل�س��تمر الت��ي تفر���ض �ضرورتها ،بالنظر اىل الهوة الفا�صلة ب�ين فرتات �إكمال التعليم
ووت�يرة التفاع��ل وامل�ش��اركة م��ع امل�ش��اركة لتط��ورات املع��ارف والتكنولوجي��ا وا�س��تخداماتها ،ويعتم��د
حتقيق هذه ال�شروط على ت�أمني برامج تعليم وتدريب ،وتفعيل دور الإعالم والت�شبيك بني م�ؤ�س�سات
التعلي��م الع��ايل و�س��وق العم��ل ،ف�ض� ً
لا ع��ن توفر مراكز البح��ث واملكتبات العامة يف اط��ار نه�ضة فكرية
ثقافية.
�إزاء ه��ذه التحدي��ات ،تتوج��ه الأنظ��ار اىل ال�سيا�س��ات الر�س��مية ،بالنظ��ر اىل الكفاي��ات الت��ي ميلكه��ا
لبن��ان ،والق��درات الت��ي يتمت��ع به��ا اللبناني��ون� ،إذا م��ا توف��رت الظ��روف لو�ض��ع كفاياته��م يف خدم��ة
التنمي��ة والنهو���ض بالتحدي��ات .وم��ا التمي��ز اللبن��اين يف الع��امل ،والنجاح��ات الت��ي حققه��ا اللبناني��ون
يف ال��دول الت��ي هاج��روا �إليه��ا اال دلي� ً
لا على �أهمية الفر�صة املتوف��رة اذا ما توفر للتعليم العايل �إطار ًا
لدع��م الإب��داع ووق��ف هج��رة الأدمغ��ة وم��ا ينت��ج عن��ه م��ن تو�س��يع اله��وة ب�ين خط��ط التطوي��ر والواق��ع.
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ه��ذه العناوي��ن الت��ي ا�ش��رنا اليه��ا تر�س��م للإط��ار ال��ذي ي�س��تدعي حتدي��د املتطلب��ات ،وتعزي��ز برام��ج
الري��ادة يف التعلي��م �ضم��ن حلق��ة متكامل��ة م��ا ب�ين توف�ير ال�ش��روط التقني��ة م��ن قب��ل الدول��ة ،وم�ش��اركة
الدول��ة القط��اع اخلا���ص يف خل��ق فر���ص عم��ل ت�س��اهم يف تطوير وتفعي��ل منجزات التحول م��ن االبتكار
املع��ريف اىل املنت��ج و�ضم��ان ح�س��ن توظيف��ه.
ويعت�بر لبن��ان منوذج� ًا المكاني��ة تفعي��ل دور امل��وارد الب�ش��رية يف االقت�ص��اد ال��ذي يتنا�س��ب م��ع ت�ش��جيع
املبادرات الريادية وامل�شاريع ال�صغرى؛ اال ان غياب التخطيط والفجوة املوجودة بالن�سبة اىل م�ستوى
التق��دم التقن��ي م��ن خ�لال البنية التحتية و�ش��بكة متطورة للإت�صاالت ،ف�ض� ً
لا عن الفجوة بني التعليم
العايل و�س��وق العمل ،كلها م�س��ائل تفر�ض على التعليم العايل حتديات ا�ضافية.
يتوق��ف حت� ّول التعلي��م الع��ايل اىل مرحل��ة الت�صدي مل�س��تلزمات الع�صر اجلديد عل��ى تعديل يف مناهج
التعلي��م والتدري��ب ،و�إيج��اد الكف��اءات الق��ادرة عل��ى التعلي��م والبح��ث ،و�إج��ادة ا�س��تخدام التكنولوجيا
املتطورة �ضمن مفتاح ا�سا�س��ي يتمثل بالبحث العلمي وخلق بيئة بحثية م�ؤ�س�س��اتية على م�س��توى العمل
امل�س��تمر م��ن �أج��ل التطوي��ر واعتم��اد نظم اجلودة والتعلي��م الريادي وايجاد مناف��ذ لت�أمني فر�ص عمل
وتعميم م�ش��اريع م�س��تندة �إىل الإبتكار.

لبنان على خارطة التعليم العايل الدويل والعربي
عن��د احلدي��ث ع��ن العومل��ة وت�أثرياته��ا عل��ى التعلي��م الع��ايل يتب��ادر �إىل الذه��ن حال��ة لبن��ان باعتباره��ا
منوذج ًا مميز ًا على م�س��توى ال�ش��رق الأو�س��ط والبلدان العربية ،فقد كان قيام اجلامعة الأمريكية يف
بريوت خطوة متقدمة يف الع�صر احلديث� ،إذا ما �أخذنا الع�صر ال�س��ابق الذي �ش��هد ت�أ�سي���س جامعة
الزيتون��ة يف تون���س ،وجامع��ة الأزه��ر يف القاه��رة ،والقروبني يف املغرب.
متثل التجربة انعكا�س� ًا للأهمية التي �أوالها الغرب لدور لبنان من خالل �إن�ش��اء الكلية الربوت�س��تانتية
ال�س��ورية الع��ام  ،1866والت��ي تبعه��ا قي��ام اجلامع��ة الي�س��وعية .م��ع انفج��ار �أوالي��ات العومل��ة والتحوالت
ال�سيا�سية االقت�صادية التي انعك�ست على التعليم العايل ،كان لبنان من �أكرث بلدان ال�شرق ا�ستعداد ًا
ملواكبة التحوالت والتفاعل معها ،نظر ًا لطبيعة م�ؤ�س�سات التعليم العايل وا�ستقطابها لألوف الطالب
من خارج لبنان ،وكذلك من خالل االنت�شار اللبناين يف ا�صقاع العامل املختلفة والفر�ص التي �أتيحت
ل�شبابه الكمال تعليمه اجلامعي ،وت�سجيل لوحات من اخللق واالبداع يف الدول التي اجتذبته.
يف ا�ستطالع موقع لبنان على خارطة التعليم العايل ،جند �أن لبنان قد لعب دور ًا يتجاوز حجمه،
وب�صورة خا�صة حتى فرتة احلرب الأهلية ،هذه احلرب وما �سببته من دمار وخراب قد �أدت
اىل خ�سارة لبنان للألوف من الطالب العرب الوافدين من �أجل الدرا�سة ،باال�ضافة اىل هجرة
ال�شباب طلب ًا للعلم والعمل خارج لبنان.

جت�سد هذا املوقع فتتمثل يف :
�أما �أهم امل�سارات التي ّ
 1العالق��ة الع�ضوي��ة الت��ي ن�ش��أت ب�ين جامع��ات لبن��ان التي ن�ش��أت خالل القرن التا�س��ع ع�ش��ر وتباع ًا
حت��ى ف�ترة م��ا قب��ل احل��رب ،و�أهمه��ا اجلامع��ة الأمريكي��ة يف ب�يروت ،اجلامع��ة اللبناني��ة الأمريكي��ة،
اجلامعة الي�سوعية واجلامعة العربية ،وقد متثلت هذه العالقة يف طبيعة الهيئات امل� ّؤ�س�سة ،وارتباط
م�س��ارات الت�أ�سي���س بظروف وتوجهات هذه الهيئات وموقعها على ال�س��احة اللبنانية.
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 2تنام��ي ا�س��هام اجلامع��ات اللبناني��ة عل��ى م��ر التاري��خ احلدي��ث يف تطوي��ر �ش��راكات م��ع اجلامعات
االجنبي��ة ،م��ع اال�ش��ارة هن��ا اىل ان ه��ذه ال�ش��راكات ق��د تنوع��ت ب�ين �ش��راكات ن�ش��أت وتط��ورت عل��ى
�أ�سا�س ديني ،و�أخرى ن�ش�أت من خالل الإنفتاح على م�شاريع م�شرتكة مع عدد من اجلامعات الأجنبية
يف الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة ،دول �أوروب��ا عموم� ًا وفرن�س��ا خ�صو�ص ًا ،بريطاني��ا ،م�صر وغريها من
الدول.
� 3أح��د امل�ؤ�ش��رات عل��ى ت�أث��ر اجلامع��ات اللبناني��ة بالأمن��اط العاملي��ة يتمث��ل يف اختي��ار الأ�س��ماء
ومناهج الدرا�سة ،حيث حملت معظم امل�ؤ�س�سات النا�شئة ت�سمية جتمع امل�ؤ�س�سة اىل مرجعية �أجنبية،
بالرغم من تنوع م�س��توىالعالقة بني هذه اجلامعات واملرجعيات ليقت�صر الأمر بالن�س��بة لعدد منها
على جمرد الإ�س��م.
 4تو�صل عدد كبري من اجلامعات اىل توقيع �إتفاقيات �ش��راكة تتنوع بني ا�صدار �ش��هادات م�ش�تركة
مع جامعات �أجنبية*� ،أو ت�أمني الفر�صة لقبول طالبها الكمال درا�ستهم يف اجلامعة ال�شريكة ،و�صو ًال
اىل �إن�شاء مراكز تابعة جلامعات �أجنبية.
 5تطوي��ر ع��دد م��ن ال��دول �سيا�س��ات تتما�ش��ى م��ع التح��والت احلا�صل��ة ال�س��تقطاب الط�لاب ،كم��ا
ه��و ح��ال �أم�يركا وبريطاني��ا� ،س��اهم يف تخريج ع�ش��رات �ألوف الطالب الوافدين الذين �ش��كلوا قاعدة
تعليمي��ة وبحثي��ة لإب��راز موقع لبنان عل��ى اخلارطة.
� ٦س��اهم االنفتاح والتطور التكنولوجي يف اعتماد تدري���س مقررات م�ش�تركة اهم مناذجها جتربة
جامع��ة  MUBSم��ع جامعة �س��تانفورد وجامعة كاروالين��ا يف الواليات املتحدة االمريكية.
� ٧إح��دى عالم��ات العومل��ة الت��ي �أب��رزت موق��ع لبن��ان عل��ى اخلارط��ة يتمث��ل يف امل�ش��اركة الفاعل��ة يف
امل�ش��اريع الأوروبية لتفعيل قدرة م�ؤ�س�س��ات التعليم العايل وتطوير احلراك الأكادميي وقبول الطالب
الكم��ال درا�س��اتهم يف اجلامع��ات الأوروبي��ة �ضم��ن برام��ج  Erasmus+و . Erasmus
* متث��ل ال�ش��راكة ب�ين جامع��ة MUBSو جامع��ة كاردي��ف الربيطاني��ة نوذج��ا متطور ًا لل�ش��راكة وهي ت�ش��مل ا�صدار �ش��هادات مزدوجة
م��ن كل م��ن اجلامعت�ين ح�س��ب الربام��ج االكادميي��ة املتفق عليها ،بالإ�ضافة اىل تطور منوذج خا���ص بتفعيل جودة التعليم ،ف�ضال عن
ال�شراكة يف االبحاث والتعليم وتبادل الطالب.

 ٨ي�ش��كل ح�ض��ور م�ؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل اللبناني��ة يف املحاف��ل الدولي��ة �أح��د �أوج��ه العاملية ،ويربز
ذلك من خالل امل�شاركة يف عدد من الهيئات واملنظمات الدولية واالقليمية واهمها :احتاد اجلامعات
الدولي��ة ،منظم��ة الفرنكوفوني��ة ،هيئ��ة  Magna Chartaالت��ي ت�ضم ح��وايل  ٨٠٠جامعة حول العامل،
هيئ��ة  Academic Impactاملنبثق��ة ع��ن هيئ��ة االمم املتح��دة.
وعل��ى ال�صعي��د االقليم��ي احت��اد اجلامع��ات العربي��ة ،احت��اد اجلامع��ات املتو�س��طية ،احت��اد اجلامع��ات
اال�سالمية.
وتبق��ى م�ؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل اللبناني��ة نا�ش��طة عل��ى الئحة م�ش��اريع التعاون ال��دويل ،ويف جديدها
هيئ��ة  Academic Compactكاط��ار لل�ش��راكة م��ع قطاع��ات االنت��اج يف اط��ار خط��ة التنمي��ة
امل�س��تدامة للع��ام  ،٢٠٣٠وغريه��ا م��ن امل�ش��اريع اخلا�ص��ة بتمك�ين ال�ش��باب واملب��ادرات الدولية.
()١

( )١هيئ��ة  Academic Compactه��ي مب��ادرة ارتب��ط اطالقه��ا ب�آه��داف خط��ط التنمي��ة امل�س��تدامة للع��ام  ،٢٠٣٠وه��ي متث��ل
دعوة ال�شركات لتوثيق ا�سرتاتيجياتها وعملياتها مع املبادىء العاملية بحقوق االن�سان ،العمل والبيئة  ،وحماربة الف�ساد والقيام
باالعم��ال الت��ي ت�س��اهم يف تق��دم االه��داف االجتماعي��ة ،ت�ض��م الهيئ��ة اىل �ش��ركات االعم��ال �ش��ركاء اكادميي�ين منه��ا جامع��ة
 MUBSومق��ر الهيئ��ة يف لبن��ان يف جامع��ة AUB
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التعليم العايل �صورة العالقة بني الدولة واملجتمع.
  

   ال�صيغة اللبنانية و�إ�شكالية تدخل الدولة يف التعليم.

   

خطط النهو�ض الرتبوي وتطور هيكيلة التعليم يف لبنان.
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التعليم العايل �صورة العالقة بني الدولة واملجتمع
�إذا كان مو�ض��وع دور الدول��ة يف قط��اع التعلي��م الع��ايل يتخ��ذ ا�ش��كا ًال متنوع��ة ويت��م من خ�لال مقاربات
متعددة ،ف�إن واقع العالقة بني التعليم العايل والدولة واملجتمع من خالل �صيغة احلكم التي اعتمدت
بع��د �إع�لان دول��ة لبن��ان الكب�ير ،وتكر�س��ت يف طبيع��ة نظام دولة الإ�س��تقالل الع��ام  ،1943ينطوي على
جمموعة من الأ�س��ئلة التي ي�صعب الإجابة عنها يف ظروف الت�ش��ابك بني �صيغة احلكم يف لبنان التي
تق��ف حج��ر ع�ثرة �أم��ام الإ�ص�لاح ،وب�ين املقوم��ات والإمكانات التي يزخ��ر بها لبنان وتتبل��ور يف التميز
ال��ذي يحققه اللبنانيون خارج بلدهم.
جت��در الإ�ش��ارة هن��ا ،وجتنب� ًا لأي التبا���س� ،إىل �ض��رورة التميي��ز ب�ين الدول��ة باعتباره��ا الإط��ار ال��ذي
ي�ضم الأر�ض وال�ش��عب ونظام احلكم ،واحلكومة التي تتوىل ت�س��يري مقاليد احلكم يف فرتة معينة(.)1
ف��إزاء معادل��ة العالق��ة ب�ين �أجه��زة الدول��ة واملجتم��ع ،ي�برز التعلي��م الع��ايل كنقط��ة حموري��ة لرتجم��ة
ال�سيا�س��ات الر�س��مية ،وتوجه��ات امل�ؤ�س�س��ات و�آلي��ات عمله��ا ،وق��د �ش��هد تط��ور قط��اع التعلي��م العايل يف
لبنان وموقف الدولة حيال ا�س��تكمال �إ�صدار الت�ش��ريعات والأنظمة تعبري ًا عن �أحجام الدولة للدخول
يف حق��ل �ش��ائك ث��م ج��اء قان��ون  2014تعب�ير ًا ع��ن توازن��ات جدي��دة ناجم��ة ع��ن العوام��ل ال�سيا�س��ية
والإقت�صادي��ة والإجتماعي��ة والثقافي��ة ،م��ن هن��ا اع��ادة ط��رح ال�س ��ؤال ا�س��تناد ًا اىل فه��م اجت��اه �آلي��ة
ودينامي��ات ال�سيا�س��ات الر�س��مية تبع � ًا لتحلي��ل الظ��روف ال�سيا�س��ية واالقت�صادي��ة واالجتماعي��ة يف
املراح��ل املختلف��ة.
( )١لبنان �إىل �أين ،م�سارات ملنظومة تنموية ،ت�أليف امل�ؤلف� ،صادر عن مركز البحوث يف اجلامعة احلديثة للإدارة
والعلوم.2013 ،

التعليم العايل يف كنف امليثاق الوطني
ال ي��زال لبن��ان يعي���ش حت��ى الي��وم حت��ت ثنائي��ة الد�س��تور الع��ريف والد�س��تور املكت��وب �أي روح امليث��اق
الوطن��ي ،وق��د ج��اء �إتف��اق الطائ��ف لتكري���س مرجعي��ة الد�س��تور غ�ير املكت��وب �إىل جان��ب الن�صو���ص
القانوني��ة املرعي��ة الإج��راء ،وذل��ك �إنطالق� ًا من مبد�أ العي���ش امل�ش�ترك ،حيث كر�س��ت امل��واد القانونية
الت�س��وية الت��ي ن�ش��أت مبوجبه��ا دول��ة الإ�س��تقالل ،وهك��ذا ج��اءت امل��ادة  24الت��ي تن���ص عل��ى املنا�صف��ة
ب�ين امل�س��يحيني وامل�س��لمني يف املقاع��د النيابي��ة ،وامل��ادة  95لتوزي��ع احلقائ��ب الوزاري��ة ،غ�ير �أن��ه يبق��ى
ملندرجات امليثاق الكلمة الف�صل من حيث توزيع ال�سلطات بني الطوائف واحلرية التي كفلها الد�ستور
للطوائ��ف يف مو�ض��وع الأح��وال ال�ش��خ�صية �أو �إن�ش��اء املدار���س واجلمعي��ات.
و�إنطالق � ًا م��ن ه��ذه الوقائ��ع ميك��ن فه��م خارط��ة التعلي��م الع��ايل والإط��ار العمل��ي لتنظي��م القط��اع
وت�أث�يرات التعلي��م اخلا���ص ودوره �إىل جان��ب اجلامع��ة اللبناني��ة ،وق��د جت�س��د ه��ذا الواق��ع يف القوان�ين
واملرا�سيم املنظمة للتعليم العايل والهيئات الناظمة وهنا تربز عدة �أ�سئلة و�إ�شكاليات ب�ش�أن ال�شروط
الف�ضل��ى خلل��ق الأط��ر املنا�س��بة للتنظي��م والإ�ش��راف واملراقب��ة .ويف حتليلنا للإ�ش��كاليات الناجمة عن
هذه العالقة ن�ضيء على �شروط العالقة ال�صحية بني الدولة و�سلطتها يف التنظيم واملراقبة وامل�ساءلة
وب�ين مقت�ضي��ات ا�س��تقاللية م�ؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل ب�إعتباره��ا �ش��رط ًا �أ�سا�س��ي ًا ملواكب��ة املتغ�يرات
واال�س��تجابة لوت�يرة التط��ور املت�س��ارعة عل��ى كاف��ة ال�صع��د الت��ي تهم امل�ؤ�س�س��ة يف تعاملها م��ع متطلبات
التطوي��ر الداخل��ي ح�س��ب الواق��ع ال�سيا�س��ي والإقت�ص��ادي والإجتماع��ي ،ويف �إح�ترام ال�ض��رورات الت��ي
تفر�ضه��ا عالقاته��ا و�ش��راكاتها وتفاعله��ا مع التحوالت املت�س��ارعة.
م��ن هن��ا تب��دو ال�ض��رورة �إىل فه��م م�ضم��ون ومكون��ات اال�س��تقاللية م��ن جه��ة ودور الدول��ة احلديث��ة يف
التنظيم والتوجيه وامل�ساءلة �ضمن الأطر التي توفر اال�ستقرار والتطور يف القطاع اجلامعي من جهة
اخرى  ،ح�سب الأهداف املحددة تبع ًا للم�صلحة الوطنية ،وحتقيق ًا لأهداف التنمية وحتقيق ال�سالم
والإندم��اج الإجتماع��ي.ال ينف�ص��ل تط��ور دور الدولة يف التعليم العايل خ�صو�ص ًا عن طبيعتها وطابعها
و�ش��كل احلك��م فيه��ا وال�سيا�س��ة الت��ي تعتمده��ا عل��ى ال�صع��د االقت�صادي��ة وال�سيا�س��ية واالجتماعي��ة
باعتبارها وليد مرحلة خا�صة يف تاريخ ال�ش��رق ويف قلب ال�صراعات التي ترافقت مع التحوالت التي
�ش��هدتها املنطقة وال �س��يما منذ منت�صف القرن التا�س��ع ع�ش��ر.
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حمل��ت �س��لطة الإنت��داب ب��ذور حك��م الت�س��وية ال��ذي �ش��كل �أ�سا�س� ًا للميث��اق م��ن خ�لال تن��ازل املوارن��ة
ع��ن مطلبه��م ب�إ�س��تمرار الإنت��داب وتنازل امل�س��لمني ع��ن مطلب الإلتحاق بالعروب��ة والإعرتاف بالكيان
اللبن��اين .متي��زت احلقب��ة بت��وزع التعلي��م ب�ين املدار���س الطوائفي��ة وال �س��يما يف امل��دن م��ع اهتم��ام
الإر�س��اليات التب�ش�يرية ب�إن�ش��اء مدار���س ،منه��ا الإر�س��الية الإجنيلي��ة -والإر�س��الية الكاثوليكي��ة (.)1
وتوج��ت ه��ذه الإر�س��اليات ن�ش��اطها ب�إن�ش��اء الكلية ال�س��ورية الإجنيلية ع��ام ( 1866اجلامعة الأمريكية
ّ
يف بريوت) ،وكلية القدي�س يو�سف عام ( 1875جامعة القدي�س يو�سف).
خ�ش��ي ًة م��ن فق��دان ال�س��يطرة عل��ى زم��ام الأم��ور �أ�صدر ال�س��لطان ع��ام  1845خط� ًا همايونتي� ًا �أكد ّ فيه
كف يد رجال الدين عن املدار�س وجعلها خا�ضعة لإ�شراف الدولة ،و�صدر يف العام نف�سه قانون ين�ص
عل��ى �إن�ش��اء جمل���س دائ��م للمع��ارف يح��ل حم��ل ال�س��لطات الديني��ة يف الإ�ش��راف عل��ى �ش��ؤون املع��ارف،
والت��درج يف التعلي��م عل��ى م�س��تويات ث�لاث� :إبتدائ��ي وثان��وي وع��ايل ،بالإ�ضاف��ة �إىل جماني��ة التعلي��م
الر�س��مي يف خمتل��ف انواعه.
م��ع ع��ودة الإنت��داب ،وبع��د دخ��ول اجليو���ش احللفي��ة �إىل لبن��ان ،دع��ا املفو���ض ال�س��امي الأول فرن�س��وا
جورج بيكو الطوائف �إىل �إعادة فتح املدار�س ،مع تخ�صي�ص م�ساعدات لها ،بحيث بلغ عدد املدار�س
اخلا�صة  1341مدر�س��ة خا�صة عام  ،1939و�ش��كل ن�س��بة  %88.6من جمموع املدار���س يف لبنان ،وقد
ا�س��تمر ه��ذا الواق��ع بن�س��ب متفاوت��ة عل��ى م��ر الع�صور املا�ضية .نب��د�أ تطرقنا للتعلي��م العايل من خالل
التعرف على املراحل ال�س��ابقة مل�س��توى التعليم اجلامعي من خالل املدار���س وتوزعها وواقعها.
وكم��ا ه��و مع��روف ف��إن خارط��ة ت��وزع التالم��ذة تعط��ي ع��دة دالالت بالن�س��بة اىل التنمي��ة ،والرتاب��ط
م��ع التعلي��م الع��ايل واجتهات��ه ،وت��وزع الط�لاب ب�ين املنهج االنكلي��زي واملنهج الفرن�س��ي .فكيف ا�س��تقر
التوزي��ع العام ح�س��ب املراح��ل املختلفة.
يتن��اول تفح���ص العالق��ة ب�ين التعلي��م الع��ام والتعلي��م الع��ايل حتليل وتقييم م��ؤدى التوزع عل��ى املراحل
املختلفة ،وال �سيما بالن�سبة اىل الفروع االربعة يف ال�شهادة الثانوية ،اىل جانب درا�سة توزع التالمذة
ب�ين التعلي��م الر�س��مي والتعلي��م اخلا���ص كم�ؤ�ش��ر خلي��ارات التالم��ذة وااله��ل وعالق��ة ذل��ك ب�إختي��ار
اجلامع��ة واالخت�صا�ص.
()١مل تن�ش�أ املدر�سة الر�سمية كبديل للمدار�س اخلا�صة ،بل جاءت ل�سد ثغرة ظهرت داخل التطور املهمتي لنظام التعليم
الذي �سبق بنا�ؤه.
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بالإ�ضاف��ة اىل امل�ؤ�ش��رات اخلا�ص��ة بت��وزع التالم��ذة ح�س��ب التعليم الر�س��مي والتعليم اخلا�ص
والأن��روا؛ بالإ�ضاف��ة اىل الت��وزع ب�ين الذك��ور والإناث ،ف��إن توزيع التالمذة ح�س��ب املحافظات
يرتدي �أهمية خا�صة ،مع االرتباط بتوزع الن�س��ب بني التعليم الر�س��مي والتعليم اخلا�ص.
م��ن امله��م �أي�ض � ًا االنتب��اه اىل وقائ��ع �أ�سا�س��ية م��ن خ�لال الواق��ع الدميغ��رايف بالن�س��بة �إىل
املحافظ��ات واالخت�لاف يف احلج��م والتن��وع الطائف��ي ،وت�أث�ير ال�سيا�س��ات الر�س��مية ع�بر
التاريخ ،ويف الزمن احلايل من حيث اهتمام الدولة بالقطاع الر�س��مي ،وحجم الدعم الذي
يتلق��اه التعلي��م اخلا���ص.
يالح��ظ �أو ًال �أن واق��ع التعلي��م الر�س��مي والن�س��بة الت��ي ي�ش��غلها تت�لازم م��ع الواق��ع الدميغ��رايف
واحلال��ة االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة حي��ث الن�س��بة الأك�بر للتعلي��م الر�س��مي غ�ير املج��اين يف
جب��ل لبن��ان و�ضواح��ي ب�يروت  %16,7و %9,6يف لبن��ان ال�ش��مايل و %7,4يف جب��ل لبنان ماعدا
�ضواح��ي بريوت.
تراف��ق تط��ور ه��ذا الواق��ع م��ع التوجه��ات بخ�صو���ص اجلامعة اللبناني��ة والإقبال عليها بن�س��ب
متفاوت��ة يف املناط��ق ،ف�ض� ً
لا ع��ن الطل��ب لإن�ش��اء فروع لكلي��ات حمددة يف املناطق لإ�س��تيعاب
االعداد املتزايدة امل�ؤهلة لدخول التعليم اجلامعي يف كلية العلوم يف اخت�صا�صات تطبيقية.
يت�لازم ه��ذا التط��ور اي�ض� ًا م��ع متو�ضع اجلامعات اخلا�صة� ،س��واء بالن�س��بة للحرم الرئي�س��ي
او بالن�سبة للفروع يف مناطق يغلب عليها اللون املذهبي املالزم لكل جامعة.
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