
7
15185العدد    2018- 03-21األربعاء 

دّك��س يف عيد �ضفيع »الي�ضوعية«: نق�س فر�س

العمل واخللل يف النظ�م اجل�معّي يهّددان التعليم
يوسف  القديس  جامعة  احتفلت 
ــيــة العلوم  بــعــيــد شــفــيــعــهــا فـــي كــل
والتكنولوجيا، سبقه قداس على نية 
الــعــامــلــني فــي اجلــامــعــة مــن اساتذة 

واكادمييني وطالب في الكنيسة.
وقــّدم رئيس اجلامعة البروفسور 
سليم دكاش رؤية اجلامعة للمستقبل 
للعام 2025، وأعلن ان إدارة اجلامعة 
ستشهد في وقت قريب إنشاء مجلس 
أعلى يتناول الفكرة األميركية لوجود 
مجلس أمــنــاء مــن أجــل إقــامــة توازن 
ولكن  داخــل اجلامعة،  للقوى  أفضل 
أيــضــا لــدعــم تــطــورهــا وتعلقها بقيم 
التعليمي  والتقليد  الفرنكوفونية 

للرهبنة اليسوعية«.
واضـــــاف: »نــعــتــزم تــطــويــر فكرة 
ــكــون مــلــتــقــى طـــرق وتقدم  جــامــعــة ت
نفسها على أنها واجهة ثقافية ولقاء 
بني األديان، وواجهة وطنية وإقليمية 
ـــأن تــكــون مساحة  ودولـــيـــة تــهــدف ب
اللبنانيني  بــني  واملــصــاحلــة  للنقاش 

وغير اللبنانيني«.
وحتــدث عــن املشاريع التي نفذت 
ــتــي ستنفذ، ولفت  فــي اجلــامــعــة وال
الى »ان معدل البطالة في العام 2017 
بلغ حوالى 25%، لكنه وصل إلى %34 
ملن هم دون اخلامسة والعشرين من 
بني  البطالة  معدل  أن  علما  عمرهم، 

اخلــريــجــني الــلــبــنــانــيــني قـــد جتـــاوز 
الــيــوم 30%، وهــو املتوسط بالنسبة 
إلى املنطقة العربية، في حني كان هذا 
ــى 12 فــي املــائــة في  املــعــدل مــن 10 إل
العام 2013«. وقال: »ال أريد أن أنسب 
هذه األرقــام املقلقة جدا بالنسبة إلى 
جامعاتنا إلى الوجود الفعال والكفوء 
لــلــيــد الــعــامــلــة الـــســـوريـــة. إن نسبة 
الطالب املتقدمني بطلب منح دراسية 

تتخطى  بنسبة  إزدادت  قـــروض  أو 
100 فــي املــئــة بــني األعــــوام 2013 و 
2017. ولكن هل يعقل أن اجلامعات 
اللبنانية تخرج سنويا من 000 23 
إلى000 25 طالب في وقت لم تعد فيه 
البالد قادرة على تقدمي أكثر من 4000 

فرصة عمل لهؤالء اخلريجني؟«.
ـــى أوضـــــاع اخلــلــل في  وتـــطـــرق ال
الــى ظهور  النظام اجلامعي، مشيرا 

نظام جامعي أو نظام طفيلي يتوسع 
مــن منظور جتــاري وطائفي، بغياب 
الــتــشــريــعــات الــتــي تــتــطــلــب ضمان 
اجلودة وال سيما التصرف األخالقي 
لــهــذه املــؤســســات«، مــؤكــدا ان »هذا 
الدولة  تأهيل  إعـــادة  يتطلب  اخلــلــل 
اللبنانية، وهي مهمة تقع على عاتق 
أي قوة سياسية تؤمن بسيادة لبنان 

كوطن ودولة«.
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