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دكاش يحذر من نظام جامعي طفيلي
ينشأ بتدخل السياسة ويفكك الدولة

البروفسور سليم دكاش.

ابراهيم حيدر

ه �ن��اك خ ـلــل فــاضــح فــي ال ـن ـظــام الـجــامـعــي
الـلـبـنــانــي ،دف ــع بــرئـيــس جــامـعــة الـقــديــس
ي ــوس ــف الـ ـب ــروفـ ـس ــور س ـل ـيــم دكـ ـ ــاش إلــى
كشف أسبابه والمسؤولين عنه ،داعيًا إلى
مواجهة الممارسات التي أدت الى خلل في
الـنـظــام نــاجــم عــن تفكك الــدولــة ،وهــو بــدأ
يـهــدد التعليم العالي ويشكل خـطـرًا على
استمراريته.
قارب دكاش المشكلة أو األزمــة بخلفية
أكاديمية ،وهــو الحريص على نقاء النظام
الجامعي من الشوائب الدخيلة عليه .فإذا بنا
نشهد على توسع نظام جامعي طفيلي من
تجاري وطائفي بغياب التشريعات
منظور ّ
ّ
ّ
التي تتطلب ضمان الجودة ال سيما تصرف
أخـ ــاقـ ـ ّـي ل ـه ــذه الـ ـم ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات! كـ ــام قــالــه
رئيس اليسوعية التاريخية العريقة بجرأة
وش ـفــاف ـيــة ف ــي خ ـطــابــه ال ـس ـنــوي ف ــي عيد
شفيع الـجــامـعــة ،وهــو ملف حـســاس يطال
كــل الـنـظــام الـسـيــاســي فــي لـبـنــان ،ويفسر
ال ـم ـخــال ـفــات ال ـمــرت ـك ـبــة م ــن ب ـيــع ش ـهــادات
وتسجيل مـئــات الـطــاب فــي اختصاصات
كالهندسة والصيدلة في جامعات ناشئة،
الى جامعات تسجل طابًا في اختصاصات
غير مرخصة وتـسـتــورد لهم ش ـهــادات من
الخارج تبيعها أو تمنحها بتغطية سياسية.
مــا لــم يقله الـبــروفـســور دكــاش مباشرة،
اش ــار إل ـيــه فــي كــامــه عـلــى الـتـغـطـيــة التي
تــؤمــن تـ ّ
ـوســع هــذا الـنـظــام الطفيلي ،الــذي
صـ ــار ب ـم ـمــارســاتــه ن ـظــامــًا جــام ـع ـيــًا جــدي ـدًا
ب ـم ـن ـظــور ت ـج ــاري ي ـهــدد ال ـن ـظــام الـجــامـعــي
التاريخي الذي ّميز لبنان في التعليم العالي
واالخـتـصــاصــات وال ـجــودة .وهــذه التغطية
أساسها تدخل السياسة التي ال يجب في
األص ــل أن ي ـكــون لـهــا م ـكــان فــي الـجــامـعــة،
ف ــإذا بــالـنـظــام الـسـيــاســي ي ــوزع التراخيص
ل ـح ـســابــات س ـيــاس ـيــة وطــائ ـف ـيــة بــالـجـمـلــة
ل ـمــؤس ـســات نــاش ـئــة تـسـتـفـيــد م ــن غـيــاب
تشريعات الجودة واألخاقيات في التعليم
ال ـجــام ـعــي واألك ــاديـ ـم ــي ،ف ـت ـهــدد الـتـعـلـيــم

(ميشال صايغ)

العالي برمته عبر ممارسات ال تمت بصلة
الى المعايير التي تحكم عمل الجامعات.
يقارب دكاش المشكلة وأسبابها ،فالخلل
في النظام الجامعي يرتبط بموضوع الدولة،
ويفتح على إعــادة تأهيلها .قبل ذلك يجب
تـحــديــد وظـيـفــة الـجــامـعــة ،لـيــس أكــاديـمـيــًا
ف ـح ـســب ،إن ـمــا ف ــي مــدنـيـتـهــا وعـلـمــانـيـتـهــا.
هي مساحة عامة ال تفقد الناس هويتهم،
ومثال للتعدد والحوار .فكيف يمكن تأهيل
الدولة با فساد يجعل العام مسألة خاصة؟
يـمـكــن ق ــراءة الـمـعـنــى ال ــذي يــريــد الــدكـ ّتــور
دك ــاش إيـصــالــه ،فـتــدخــل الـسـيــاســة يغلب
الخاص على العام ،ويجعل النظام الجامعي
تابعًا لمصالح تقوم على التجارة وال تكترث
للمسار األكاديمي الذي يفتح آفاقًا مختلفة
للجامعات من معايير وتصنيف واعتمادات
وجودة .لذا تفجر السياسة نظامنا الجامعي
وتأخذه إلى عصبيات وطفيليات تتغذى من
ترهل الدولة وتفككها .وهذا يستدعي وفق
ّ
التاريخية
تحالف الجامعات
د ّكــاش تعزيز
ّ
ّ
الل ّ
بنانية والجامعة اللبنانية ،وهو تحالف بدأ
بتوقيع االتفاق األخير بين الجامعة األميركيةّ
فــي ب ـيــروت وجــام ـعــة ال ـقـ ّـديــس يــوســف في
ب ـيــروت مــن أجــل إع ـطــاء مـثــل عـ ّـمــا يمكن أن
ّ
التاريخيتان ًمعا
تعطيه هــاتــان الجامعتان
اللتان ساهمتا في ّصنع لبنان اليوم والدفاع
عن ّ
تميز الديبلوم الل ّ
بناني.
يــؤمــن دك ــاش ب ــأن ه ــذا الـتـحــالــف يعيد
ّ
ويحصن
االعتبار للنظام الجامعي اللبناني
الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ،ويـبـقــي الـتـمـيــز اللبناني
الجامعي رائدًا في المنطقة .لكن هل يمكن
تحقيق ذلك في مواجهة تدخل السياسة
وشبكة مصالحها التي تقدم على ترخيص
عشوائي لجامعات بحجة التنوع والتعدد،
فيما الواقع هو غير ذلك؟ ليس التنوع بعدد
الجامعات أو بعض المؤسسات المرخصة،
فاالمر ال يستقيم با رفع تدخل السياسة
في شؤون الجامعات وعملها.
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