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تربية ومدنيات

اليسوعية واألميركية
علقتا عضويتهما
في رابطة الجامعات
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اليسوعية واألميركية لتنقية التعليم العالي
ّعلقتا عضويتهما يف رابطة جامعات لبنان
ابراهيم حيدر

ف��ي بيانها األخ�ي��ر ل��م ت��أت راب�ط��ة جامعات
لبنان على ذكر تعليق الجامعتين اليسوعية
واألم � �ي ��رك � �ي ��ة ع �ض��وي �ت �ه �م��ا ف� ��ي ال ��راب� �ط ��ة،
فتصرفت في بيانها على أساس أنها تضم
 19جامعة إضافة إلى الجامعة اللبنانية .أبرز
م��ا طلبته ال��راب�ط��ة ف��ي بيانها "ال�ت�ش� ّ�دد في
ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال �ج��اري��ة ل�ت�ح��دي��د ال�م�س��ؤول�ي��ن
وتطبيق القوانين بحق المخالفين"ّ ،
متوجهة
إلى وسائل اإلعالم من أجل "توخي الدقة في
نشر األخ�ب��ار وع��دم توزيع اإلتهامات جزافا،
ب�م��ا ُي �س��يء إل��ى سمعة ال�م��ؤس�س��ات وك��رام��ة
ّ
القيمين على التعليم العالي".
ت �ب �ي��ن ل � ��"ال� �ن� �ه ��ار" ب �ع��د م �ت��اب �ع �ت �ه��ا م�ل��ف
ال� �ش� �ه ��ادات ال � �م� ��زورة وب �ي �ع �ه��ا ،أن ج��ام�ع��ة
ال �ق��دي��س ي��وس��ف ف ��ي ب� �ي ��روت وال �ج��ام �ع��ة
األميركية في بيروت قد علقتا عضويتهما
في رابطة جامعات لبنان قبل ثالثة اشهر،
وأب�ل�غ�ت��ا رئ �ي��س ال��راب �ط��ة واألع� �ض ��اء ب��األم��ر،
ل�ي��س رف �ض��ًا ل��وج��ود ال��راب �ط��ة ،إن �م��ا إلع ��ادة
االعتبار للمعنى ال��ذي تأسست عليه وهو
ال ��دف ��ع ل �ت�ط��وي��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي وال�ح�س��م
ف��ي ال �م��وق��ف م��ن ال �م �خ��ال �ف��ات األك��ادي �م �ي��ة
والتزوير ،ثم المساهمة في تنقية القطاع
من الطارئين ومن المؤسسات التي نشأت
طفيليًا وت �ج��اري��ًا وت�س�ع��ى إل ��ى ال��رب��ح على
حساب المعايير االكاديمية وأساس وجود
الجامعات أي البحث العلمي.
ج ��اءت م�خ��ال�ف��ات ث ��الث ج��ام�ع��ات أخ �ي �رًا،
وقبلها ث ��الث أي�ض��ًا م�ن��ذ  6اش �ه��ر ،ناهيك
بالكثير من المخالفات والتزوير منذ أكثر
م��ن  20س �ن��ة ،ل�ت�س�ل��ط ال �ض��وء ع�ل��ى ال ��دور
ال � ��ذي ت ��ؤدي ��ه ج��ام �ع��ات ل �ب �ن��ان .وم� ��ن ه��ذا
المدخل حسمت الجامعة اليسوعية برئاسة
األب ال �ب��روف �س��ور س�ل�ي��م دك ��اش وال�ج��ام�ع��ة
األميركية برئاسة البروفسور فضلو خوري
وج �ه �ت �ي �ه �م��اً ،
أوال ب��ال �ت �ح��ال��ف وال �ش ��راك ��ة
االستراتيجية كمقدمة الستقطاب جامعات
أخ��رى كالجامعة اللبنانية ً
مثال ،وثانيًا في
ال �ه��دف ال ��ذي تسعى ال�ج��ام�ع��ات لتحقيقه
ان�ط��الق��ًا م��ن ت�ع��اون المؤسسات التاريخية
لرفع قيمة التعليم العالي في لبنان ،ولتكون
ذات بعد دولي يدخل عولمة التعليم العالي
وقدرته على ان يستقبل طالبا واساتذة من
االقاصي وان يمنح الشهادات ذات الجودة
والقيمة العالية والعالمية ،والتي تؤهل من

دكاش وخوري وبينهما الوزير مروان حمادة أثناء توقيع االتفاق بين الجامعتين مطلع السنة.

يحملها ان يعمل على المساحة الكونية من
دون اش�ك��ال ،وف��ق دك ��اش ،فالمؤسسات
األك��ادي�م�ي��ة ال�م��رم��وق��ة ال وج�ه��ة ل�ه��ا س��وى
إعالء شأن البحث العلمي األساسي والعملي
ّ
ومؤسساته
الضروري للتعليم فيؤدي لبنان
ال�ج��ام�ع� ّ�ي��ة ال ��دور ال ��ري � ّ
�ادي ف��ي ت�ق��وي��ة عالم
المعرفة واقتصادها.
تقول أوس��اط في الجامعتين اليسوعية
واألم� �ي ��رك� �ي ��ة أن ف �ض �ي �ح��ة ال� �ت ��زوي ��ر وب �ي��ع
ال � �ش � �ه� ��ادات ،وإن ك ��ان ��ت ت �خ �ض��ع ال� �ي ��وم
للتحقيق ومتابعة القضاء ،إنما هي أكبر من
ذلك بكثير ،وترتبط ببنية النظام الجامعي
نفسه ال��ذي نشأت على هامشه طفيليات
باتت تؤثر على التعليم العالي برمته .من
هنا فإن دور الجامعات ال يقتصر على إصدار
ب �ي��ان ش�ج��ب واس �ت �ن �ك��ار أو ال�ت�غ�ط�ي��ة على
المخالفات بطريقة غير مباشرة ،إنما عليها
المساهمة في تنقية القطاع ،ودفع مجلس

ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي إل� ��ى ال �ت �ص��رف ب�ش�ف��اف�ي��ة
وات�خ��اذ ق ��رارات جريئة ،حتى عندما تصل
األم ��ور ال��ى مجلس ال � ��وزراء يستحيل االم��ر
ضغطًا لتصويب نظرته الى القطاع والحسم
في الغاء تراخيص إذا تبين ان المخالفات
ت��ورط��ت ب�ه��ا ج��ام�ع��ات م��ن رأس ال �ه��رم إل��ى
الموظفين.
أم� ��ا ال �ن �ق �ط��ة األخ� � ��رى ال �ت ��ي ت �ح �ت��اج إل��ى
م �ت ��اب �ع ��ة ،ف �ت �ت �ع �ل��ق ب� ��االل � �ت� ��زام ب��ال �م �ع��اي �ي��ر
ال �ت��ي ع �ل��ى اس��اس �ه��ا ي��رخ��ص ل�ل�ج��ام�ع��ات،
ول�ي��س ان�ط��الق��ًا م��ن ال�ت�ح��اص��ص السياسي
والطائفي ،إذ أن المخالفات األكاديمية في
بعض ال�ج��ام�ع��ات ،ليست إال ج��زءًا م��ن بنية
"نظام جامعي طفيلي" نشأ بمنظور تجاري
واخترق بنية التعليم العالي مكرسًا تقاليد
ملتبسة عبر م�م��ارس��ات ال تمت بصلة الى
المعايير األكاديمية ،وإال كيف يجرؤ بعض
ال�م�س��ؤول�ي��ن ف��ي ج��ام�ع��ات معينة تنتسب

إل��ى ه��ذا النظام ببيع ال�ش�ه��ادات وتزويرها
وهي ممارسات تسمم قطاع التعليم العالي
ف��ي لبنان ،وتضعه ف��ي موقف ح��رج وتؤثر
على ج��ودت��ه ،فيما تخالف ج��ام�ع��ات أخ��رى
ن�ظ��ام ال�ش�ه��ادات وت�س�ت��ورده��ا م��ن ال�خ��ارج،
وأخ��رى تتالعب بالبيانات وأع��داد الطالب،
وإن ك��ان��ت ال �ج��ام �ع��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة ال�ع��ري�ق��ة
ثابتة ال يتزحزح موقعها انما خ��ارج النظام
ال ��ذي ي �غ��ذي ال �ت �ج��ارة ف��ي ال�ت�ع�ل�ي��م وي�ت��رك
عاهات ليس من السهل عالجها .ل��ذا ال بد
من مواجهة الخلل في المؤسسات التي ال
تعتمد األخالقيات في التعليم ،وتتصرف
بمنظور ت �ج��اري ،وه��و م��ا يضعف أو يهدد
النظام الجامعي التاريخي ال��ذي ّميز لبنان
في التعليم العالي واالختصاصات والجودة.
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