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 حفل االستقبال الذي أقامه، بمناسبة 2022تشرين األّول (أكتوبر)  7المجلس االقتصادّي واالجتماعّي اللبنانّي، في  فيمداخلة 
، رئيس المجلس االقتصادّي واالجتماعّي والبيئّي الفرنسّي، في مقّر المجلس Thierry Beaudetالسيّد تييري بوديه 

 االقتصادّي واالجتماعّي اللبنانّي.

 العالي تعليمالالتي يواجهها  يات األربعةالتحدّ 

نفجار  مرفأ إ، 2020 )أغسطس(آب  4 تاريخ ين شهدهما التعليم العالي بطريقة صعبة للغاية ؛بتاريخَ  ةخلادمال ههذ ستهلّ أن أ أودّ 
ا لبدء الدراسة د موعدً الذي ُحدِّ ، )سبتمبر(أيلول  1م جامعتنا في بيروت ومحيطها، و احربأ ألحق الخراب ال بل الدماربيروت الذي 

من هذا التاريخ، إيتداًء ة لتأكيد افتتاح الفصول الدراسيّ  س)أغسطآب ( 4د بعد قِ ي بعد اجتماع عُ نا التحدّ واجه. لقد اتفي الجامع
كانت في البالد،  ةفقّ المثالنُخبة ل الجامعات (وكذلك المدارس) التي تشكّ  مينا بأنّ وأسرهم ومعلّ  ،ة للطالبرسال إشارة قويّ من أجل إ
أحد أركان البلد  رأس والقول إنّ الاستقالة، بل رفع مسألة مسألة اللم تكن  ة.الوطنيّ ة األكاديميّ  اهمهّمت تأمينل ةواقفوبقيت ، متماسكة

 واصل مسيرته.ي كان
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 2011عام المنذ  افً يضعأصبح حصلت على اعتمادات عالية الجودة)، الذي  ةجامع ي عشرةاثنتَ ث عن تحدّ أ( صّ التعليم العالي الخا
ة، وتجميد ودائع قيمة العملة اللبنانيّ  تدنّيله، منذ يخادمفي المائة فقط من موارده و 15إلى  10بسبب تأثير األزمة، وجد نفسه مع 

، كان 2022عام الى حتّ  2020من العام في هذا السياق،  ؛ ةاألزمة السياسيّ واستمرار  الكورونا ووباء ،ةالتعليم في البنوك اللبنانيّ 
طفيفة في الرواتب والحرص على الحفاظ الزيادة الة وة المحدودة واحتياجاتها التشغيليّ على الجامعات التوفيق بين أصولها الماليّ 

في  55ل أكثر من شكّ كانت ت: الرواتب التي  للجامعات والماليّ  االقتصاديّ  يارالمعره هو تغيير على جودة شهاداتها. ما يجب تذكّ 
 اآلن ارتفع منفي المائة قبل األزمة  35ي كان عند ذة الالمصروفات العامّ  نظامفي المائة و 25ة تنخفض إلى المائة من الميزانيّ 

لون أكبر قدر من تكلفة تخفيض فين اإلداريين هم الذين يتحمّ ين والموظّ علّمالم إنّ  ة.الميزانيّ في المائة من  65إلى أكثر من  وصاعدًا
، كما تجد ةحكيم سياسةرة إلى القيام بها تجد نفسها مضطّ ة على تعديل الرواتب، ألنّ سة الجامعيّ قيمة العملة، نظًرا لعدم قدرة المؤسّ 

من مصادر الجامعات توفير األموال  كان على ،. في هذه الحالةلةمعدّ  تعريفاتغير قادرة على دفع هي أيًضا العائالت نفسها 
ى ال تفقد الكثير من الطالب، بالمائة) حتّ  50ة (يستفيد منها أكثر من ة أو االجتماعيّ ح األكاديميّ نَوالمِ  ،عاتما التبرّ مختلفة، ال سيّ 

قة ة تلك المتعلّ ات، وخاصّ إجراء تخفيضات كبيرة في الميزانيّ  . في هذه الحالة، تمّ 21-2020وهو ما حدث خصوًصا في العام 
ة، واالستثمارات في مجال شراء المكتبة اإللكترونيّ عن  فوقّ تالشبه ات، وللمعدّ  ة، واالستبدال الضروريّ التحتيّ  ىالبنبتطوير 

 .البحث العلميّ 

تجد نفسها مع القليل من الوسائل لمواصلة إنّها ة للتعليم العالي. سة عامّ دة في رسالتها كمؤسّ ة المهدّ ث هنا عن الجامعة اللبنانيّ لن أتحدّ 
 .هاطالبلعشرات اآلالف من  عليماألدنى من الت الحدّ 

 المكثّفة ة) المغادرة الجماعيّ 2

في المائة  55في المائة إلى  20مين من الجامعات والمدارس لتصل إلى رقم يتراوح بين في هذه الحالة، تسارعت مغادرة المعلّ 
مين غير من جانب المعلّ  أساسيّ  كانت الخسارة بشكلٍ  يس يوسف في بيروت،. في جامعة القدّ اتلجامعابع لالت فريق العملمن 

في المائة)،  10من  مون بدوام كامل أكثر استقراًرا (أكثر أو أقلّ المعلّ  في المائة من المغادرين)، بينما ظلّ  25غين (أكثر من المتفرّ 
ة على مستوى ٪) خاصّ 10كبير ( كلٍ فين اإلداريين بشعلى مستوى الموظّ قد تّمت المغادرين  ة منمحدود نسبة فيه تفي وقت كان

ا ة، من الواجب أخالقي ة واإلداريّ متها الفرق التعليميّ اتها. في ضوء التضحيات التي قدّ ومشتقّ  يّةن األكثر طلبًا مثل المعلوماتهَ المِ 
 باالنتماء. اوإحساسه اة جهودهتحيّ 

 ملالع طاقمفي  لطالب. هناك انخفاض إجماليّ على مستوى اواإلداريين، ولكن أيًضا  عليملم تقتصر المغادرة على أعضاء هيئة الت
عًا من حيث ا كان متوقّ بشكل أفضل ممّ  ، الستعادة بعض االستقرار اليوم. يسير العام الحاليّ 20/21 العام في المائة في 10بنحو 

 ما. ة إلى حدّ بطريقة إيجابيّ  التوظيف يتمّ  أنّ 

 والتعليم نشئة) المحافظة على مستوى الدبلومات والت3



2 
 

فة تجلب الشرف للبنان نخبة مثقّ  نشئةوالمحفوف بالمخاطر، تسعى الجامعات إلى الحفاظ على سمعتها في ت مثقلفي هذا المناخ ال
، نصفهم كانوا أو جامعة القدّيس يوسف يج من جامعة مثل. أكثر من مائة ألف خرّ والدوليّ  اإلقليميّ  يَينوأثبتت نفسها على المستو

سمعتها من خالل ممارسة قواعد على الجامعات تحرص الخارج، يتركون بصماتهم على مسار األعمال والمجتمع. دول في هم 
 ع بها دائًما.ة التي تتمتّ ة واألهميّ منح شهاداتها القوّ ها من أجل باتومتطلّ ضمان الجودة 

لنخبة الراسخة، ولكن لة ليس فقط ها التدريبيّ م في مهامّ الدع ، تستحقّ ةيّ ساساأل التنشئة مهذا التعليم العالي، وكذلك المدارس التي تقدّ 
 ة. دعمهم هو مساعدة المجتمع المدنيّ اع الحضارة اإلنسانيّ وصنّ  هاوقيمة ة الحريّ بمبادئ ديمقراطيّ  ينملتزمالجيال من المواطنين أل

 حضارة سالم وازدهار، على الرغم من كلّ ، نموذج ة لبنان التعدديّ مهمّ لالعاصفة، وهو أيًضا دعم  وجه على الصمود في اللبنانيّ 
 ن الجهلة.السياسيّي عصابة منتها ل مسؤوليّ تحمّ تتجسيدات أزمة 

 ةباللغة الفرنسيّ  عليم) الت4

لفت  يجب، الناطقة باللغة اإلنكليزيّة ةالجامعات األمريكيّ  امهي تقدّ تال نشئةدور الت من لتقليللدون السعي من في هذا السياق، و
خضّم هذا في تدهورت وقد على مستوى التعليم العالي، وإيجاد نفسها  عليمم والتة كلغة للتعلّ االنتباه إلى تراجع اللغة الفرنسيّ 

من قبل التالميذ والطالب بعد عامين من عدم االستقرار العميق بسبب  في الواقع، تفتقر جميع اللغات إلى إتقان حقيقيّ  االضطراب.
ا للتعليم خياًرا جاد  بقىة تاللغة الفرنسيّ  ة إلظهار أنّ رس الثانويّ اة على مستوى المدتطوير خطّ  من الضروريّ ة. الوباء واألزم

 العالي.

 

 ) بعض األعراض الظاهرة5

منظور يشأن إعادة مع عدم وجود  في مجال الصّحةفين والعاملين والموظّ  ،اءواألطبّ  عليم،أعضاء هيئة التالذي أصاب رهاق اإل
 .رأس مال البشريّ لال لفعّ  شكيلت

 خاذ القرار.في اتّ  ةيوميّ  مقاربةة ونخفاض الروح المعنويّ إ

 ة.ة واجتماعية سياسيّ قتصاديّ إيجين ألسباب ر على الخرّ التي تؤثّ والتوظيف في ما يتعلّق بة قليميّ إة ومحليّ قات معوّ 

 التي تعيق التخطيط واالستدامة على المدى الطويل.ة الماليّ  السالمةعيوب خطيرة في نموذج (نماذج) أعمالنا وقضايا 

 . الجامعيّ ة بالمؤتمرات والبحوث واالبتكار األكاديميّ الخاصّ  اتفي الميزانيّ  نقص حقيقيّ 

 ز.، عدم القدرة على الوصول إلى الموارد الالزمة للتميّ عامّ  بشكلٍ 

 : عض سبل المستقبلب

  الطالب ؛ة التي يدفعها دخل أخرى غير الرسوم الدراسيّ  واردأن تجد الجامعة في لبنان م  بمكانبل من الضروريّ  من المهمّ 

ة ح الدراسيّ نَ المِ لتوفير سة ولتطوير المؤسّ  هامال مصدًرا د لتشكّ جيّ  عات بشكلٍ ة جمع التبرّ ه يجب تطوير عمليّ تُظهر تجربتنا أنّ 
  اتهم.مستحقّ ة الممنوحة للطالب غير القادرين على سداد االجتماعيّ 

اإلنترنت  شبكاتض التكاليف، بشرط أن تكون يخفتة لقتصاديّ إطريقة  الحضورّي وعن بُعد في آٍن معًايمكن أن يكون التعليم 
  بالكهرباء. دة وأن يكون هناك إمداد عاديّ جيّ مؤّمنة بطريقة 

على  شهادةعدم اعتبار منح البف، طريقتها في التصرّ  على بعض الجامعات، إضفاء الطابع األخالقيّ إلى ، بالنسبة من الضروريّ 
، عالمةى لو لم تكن تحمل هذه الة، حتّ سات ذات منفعة عامّ ة. جميع الجامعات، من حيث المبدأ، هي مؤسّ ها أداة دخل غير قانونيّ أنّ 

  ة للغاية.ة ووطنيّ ة عامّ ها تشارك في مهمّ ألنّ 

، من خالل البحث عن حلول، وجعل طالبها لمشاركة في عمل الخالص الوطنيّ من بعضها البعض اجامعاتنا  لتمسيجب أن ت
  هذا المنظور. حولرون ميها يفكّ ومعلّ 
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. قد يكون امج من خالل وجود بنك من البرامج يمكن للجميع استخدامهاعلى مستوى البر شاركث بعض الجامعات عن التتتحدّ 
ة، ة واللغويّ االختالفات بينها كبيرة جدًا، من وجهة نظر السياسة األكاديميّ  للمشاركة ؛ لكنّ  أو مقّررات أخرى قابلة مقّررهناك 

 .شاركهار تبحيث ال يمكن تصوّ 

ل. إذا انهار، ستعاني خطير من نقطة التحوّ  ر خطيرة تقترب بشكلٍ ة عالمات توتّ قطاع التعليم العالي والرعاية الصحيّ مجمل ظهر يُ 
جاه. سيخسر لبنان قرنًا من القيادة ال ينبغي أن تكون هناك أوهام حول فرص عكس االتّ حصى واألجيال القادمة من أضرار ال تُ 
م سحابة جديدة مستويات الجودة، وستخيّ  تتدهورآفاق العمل، و نخفضجامعاتنا، وست يتدنّى عدد. سويغرق في هاوية بال قاع مرئيّ 

 ة.الطبيّ من التهميش على جامعاتنا ومراكزنا 

 اتجراءاإلخاذ تّ او العمل دعوة إلى

 : وهيا من تنفيذ عدد من التدابير بنجاح، أعاله. ال يزال من الممكن إذا تمكنّ  وصوفالم الكارثيّ سيناريو الب تجنّ ثمن  بأيّ يجب 

 .فرديّ  بشكلٍ منها  الحجم التي ال يمتلكها أيّ  وفوراتة معًا لتحقيق تعمل الجامعات الكبرى والمراكز الطبيّ 

، والمنشآت سات أخرى ومشاركة المرافقلطالب، وإحالة المرضى إلى مؤسّ ا قاطع بينمثل التسجيل المتدة إدخال تدابير محدّ 
  .بالنظر إلى عدم وجود أي من هذا في الوقت الحاليّ 

ة من جميع المصادر المتاحة. وهذا ينطوي على إنشاء شراكات مع الجامعات ح الخارجيّ نَ طلب المِ من أجل كثيف جهودنا المشتركة ت
  تعاونيّة.برامج  وضعة بهدف ة والدوليّ اإلقليميّ 

  .أقلّ ة وإيجاد طرق للقيام بالمزيد بموارد لتحسين الموارد البشريّ  في جامعتناة وطرق التدريس برامجنا األكاديميّ  تسويغ

صال وممارسة التآزر الذي والبقاء على اتّ  ،ا لالستفادة من المواردا وعالمي ا وإقليمي مع الصناعة محلي  متينةة روابط تكافليّ  إقامة
  الحاجة إليه. تشتدّ 

تقديم الخدمات،  تنا في، واستراتيجيّ التجاريّة ناما نقوم به، بما في ذلك إعادة التفكير في نماذج ا في كلّ ي جعل االستدامة مبدأ أساس
  .األكاديميّ الجامعّي التخطيط ة لدينا، ونهجنا في ونظام الرعاية الصحيّ 

 جاه.في هذا االتّ  تدابيرة ة األميركيّ الجامعة اللبنانيّ  سبق واتّخذتة في البالد. مصادر جديدة لألموال خارج لبنان لدعم العمليّ  إيجاد

حيث أصبح التعليم مرادفًا لالبتكار وحيث  للخروج من الذهنيّة المألوفة حان الوقت .والجرأةنتزّود بالشجاعة حان الوقت ألن 
تحقيقه أمام أعيننا وقد حان الوقت للعمل  ي تمّ ذالموقع ال يضمحلّ  نظاًما.ة من كونها ممارسة إلى كونها الرعاية الصحيّ ينتقل تقديم 

  ؟ المماطلةالبقاء على قيد الحياة، هل نجرؤ على ب تعلّق األمر. عندما يال رجوع فيهأمًرا ار المعاكس قبل أن يصبح التيّ 

 ة ...واألزمة الصحيّ 

ات المستشفيات ارتفاع تكاليف معدّ  يجد نفسه في أزمة صعبة للغاية، في ظلّ  الثاني، القطاع الصحيّ  الركن اللبنانيّ  ويبقى أنّ 
ي تمنح تكاليف وشركات التأمين الت لتزاماتاالو، الليرة اللبنانيّةانخفاض قيمة  ، في ظلّ كذلك األمرو ؛ ةبالعمالت األجنبيّ واألدوية 

، في الوقت في المستشفيات منخفضةال أومدفوعة الغير   المبالغ باإلضافة إلى مئات المليارات من مةنفسها محطّ وجدت  معونة
ان يجدون أنفسهم بدون في المائة من السكّ  70 أنّ  وهذا يعني ،ةبالعملة األجنبيّ  حصًصاة الذي تفرض فيه شركات التأمين الخاصّ 

 ة.صحيّ ة وجتماعيّ إتغطية 


