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رئيس الحكومة املكلف سعد الحريري مع وفد من أبناء طرابلس (داالتي ونهرا)

مع تراجع املستوى وتلويح جامعات أوروبية بعدم قبول الشهادات اللبنانية

صرخة في لبنان إلنقاذ التعليم العالي وتحذيرات من انهيار املعايير
بريوت: كارولني عاكوم

بـــعـــد االنـــــتـــــقـــــادات املـــوجـــهـــة 
ملستوى التعليم العالي في لبنان 
وســلــســلــة األحـــــــداث الـــتـــي كــانــت 
بــالــجــامــعــات اللبنانية  مــرتــبــطــة 
والتي كان آخرها تزوير شهادات 
لــعــســكــريــني، أتـــت الــصــرخــة هــذه 
املــرة مــن أعــرق املؤسسات أمــس، 
بعد أن برز جدل حول معلومات 
بتلويح جامعات أوروبــيــة بعدم 
االعـــــــتـــــــراف بـــــالـــــشـــــهـــــادات الـــتـــي 
الــلــبــنــانــيــة»  تمنحها «الــجــامــعــة 

وهو ما نفته األخيرة.
وبــعــد اإلعــــالن قــبــل أيــــام عن 
تعليق كل من «الجامعة األميركية 
فــي بــيــروت» و«جــامــعــة القديس 
يوسف» عضويتهما في «رابطة 
جامعات لبنان» مطالبتني بتنقية 
اللبنانية، وهو األمر  الجامعات 
الذي لطاملا طالبت به عدة أطراف 
مــعــنــيــة وبــشــكــل خــــاص أســـاتـــذة 
فــي الــجــامــعــة الــوطــنــيــة، استفاق 
اللبنانيون أمس على خبر يشير 
إلـــى أن االتـــحـــاد األوروبــــــي هـــّدد 
لــبــنــان بــعــدم االعـــتـــراف بــشــهــادة 
«الــــجــــامــــعــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» مـــــا لــم 
تــعــمــل عـــلـــى إصــــــالح مــنــاهــجــهــا 
خالل ٣ سنوات، لتعود الجامعة 
بــعــد ذلــــك وتـــصـــدر بــيــانــا تنفي 
فـــيـــه هـــــذا الـــخـــبـــر مــّتــهــمــة بــعــض 
الجامعات الخاصة باالستفادة 
مــن مــعــلــومــات مغلوطة مــن أجــل 

ضرب الجامعة الوطنية.
الــجــامــعــة أن  نــفــي  وال يعني 
التعليم العالي في لبنان ال يواجه 
الــســنــوات  مشكلة حقيقية. فــفــي 
األخــــــــيــــــــرة بـــــــــــدأت املــــحــــاصــــصــــة 
الطائفية واملذهبية عبر «توزيع 
الجامعات  التراخيص» بإنشاء 
بعيدا عــن معايير مــحــددة، رغم 
اللبنانية ال  أن بعض الجامعات 
تــزال تتصدر الجامعات العاملية 
والــعــربــيــة بــمــســتــوى تعليمها؛ 
إذ، ووفـــــق آخــــر تــقــريــر ملــؤســســة 

«كــــــواكــــــواريــــــلــــــي ســــيــــمــــونــــدس» 
بالتعليم  املختصة  البريطانية 
الـــــذي نــشــر قــائــمــة بــأفــضــل ألــف 
جــامــعــة فـــي الــعــالــم لــعــام ٢٠١٩، 
احـــتـــلـــت «الـــجـــامـــعـــة األمـــيـــركـــيـــة 
فـــي بـــيـــروت» املــرتــبــة األولـــــى من 
أصــل مائة، وعامليا املرتبة ٢٣٧. 
وعلى الرغم من أّن اسم الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة لـــم يــــرد فـــي تصنيف 
أفـــضـــل ألــــف جــامــعــة عــاملــيــًا فقد 
احــتــلــت املــرتــبــة ٢٥ عــربــيــًا، فيما 
كانت «جامعة القديس يوسف» 
املــرتــبــة ١٢ لكنها فــي املرتبة  فــي 

٥٠٠ عامليا.
ل حضور لعدد من 

ّ

كما سج
الــجــامــعــات الــخــاصــة ضــمــن هــذا 
الـــتـــرتـــيـــب، بــحــيــث كـــانـــت ضــمــن 
الــخــمــســني األولـــــــى عـــربـــيـــا وبـــني 

الـ٥٠٠ واأللف عامليا.
لكن هذا الترتيب الذي يظهر 
مستوى عــدد مــن الجامعات في 
لــبــنــان، ويــؤكــد عليه مــســؤولــون 
فيها، بات اليوم أمام خطر انفالت 
املــعــايــيــر بــحــســب مــســؤولــني في 
«الــقــديــس يـــوســـف» «والــجــامــعــة 
األمـــيـــركـــيـــة»، وهــــو مـــا أدى إلــى 
الــجــامــعــتــني في  تعليق عــضــويــة 
«رابطة جامعات لبنان»، وهو ما 
ال يختلف مع وجهة نظر الباحث 
واألستاذ في «الجامعة اللبنانية» 
الدكتور عصام خليفة الذي يرى 
أن «(الجامعة اللبنانية) من أكثر 
املتضررين من هذا الواقع» محذرا 
مــن الــنــتــائــج إذا اســتــمــر الــوضــع 

على ما هو عليه.
ويـــــــؤكـــــــد مــــــصــــــدر مـــــســـــؤول 
فـــي «الـــقـــديـــس يـــوســـف» ووكــيــل 
الشؤون األكاديمية في «الجامعة 
األمــيــركــيــة فــي بــيــروت» الدكتور 
محمد حراجلي، أن قرار التعليق 
كان قبل ٣ أشهر، أي قبل قضية 
تزوير شهادات العسكريني، لكنه 
جاء بناء على أمــور عــدة؛ أهمها 
الواقع املرير الذي يعاني منه هذا 
القطاع والتخمة فــي الجامعات 

الخاصة التي باتت تنعكس سلبا 
مه.

ّ

على مستوى التعليم وتقد
«الــشــرق  ويـــقـــول حــراجــلــي لـــ
األوســط»: «اتخذنا القرار بعدما 
بـــــات الــــربــــح املـــــــادي هــــو الـــهـــدف 
األســاســي إلنشاء الجامعات في 
لـــبـــنـــان، الـــتـــي بـــاتـــت تـــعـــانـــي مــن 
تخمة، كما منح التراخيص وفق 
التدخل واملحاصصة السياسية 
بعيدا عن أي معايير وضوابط، 
وبــــالــــتــــالــــي لـــــم يــــعــــد هـــــنـــــاك مــن 
جـــدوى فــي الــتــعــاون والــبــقــاء في 
الـــرابـــطـــة فــــي ظــــل هـــــذا الــــواقــــع». 
وأكــــــد فــــي الــــوقــــت عــيــنــه أن بـــاب 
«األميركية» مفتوح للتعاون مع 
كل الجامعات شرط الحرص على 
مستوى التعليم، ومع كل الطالب 
خصوصا املتفوقني منهم الذين 
يحصلون بشكل دائــم على منح 

للدراسة فيها.
مــــا يـــقـــولـــه حـــراجـــلـــي يــؤكــد 

عليه أيــضــا مــصــدر مــســؤول في 
«الشرق  لـ «اليسوعية»، موضحا 
األوســــــــــــــــط»: «املــــشــــكــــلــــة لــيــســت 
بـــإعـــطـــاء الـــتـــراخـــيـــص؛ إنـــمـــا فــي 
غياب املعايير التي تعطى بناء 
عليها، والضوابط واملناهج التي 
يــفــتــرض أن تــعــتــمــد»، مــضــيــفــا: 
الــــوضــــع عـــلـــى مــــا هــو  «إذا بـــقـــي 
عــلــيــه فــســيــكــون مــصــيــر التعليم 
الـــعـــالـــي فـــي خــطــر حــتــمــي، وعـــّل 
قــــــــرار انـــســـحـــابـــنـــا مـــــن الـــرابـــطـــة 
ل ناقوس خطر بالنسبة إلى 

ّ

يشك
املسؤولني، وهو ما يبدو أنه بدأ 
الــقــرارات التي أخذها  يظهر عبر 
الــعــالــي لناحية  مجلس التعليم 
إصدار قرار بمنع تسجيل الطالب 
الـــــجـــــدد فـــــي جــــامــــعــــات مـــّتـــهـــمـــة 
بتزوير شهادات إلى حني انتهاء 

التحقيق».
ويكشف املصدر أن «جامعة 
الـــــقـــــديـــــس يــــــوســــــف» بــــــــــدأت فــي 

املرحلة األخــيــرة تــواجــه تشكيكا 
مــن بعض الجامعات األوروبــيــة 
في الشهادات كما أســواق العمل 
األوروبـــــيـــــة «بـــحـــيـــث بـــــات هــنــاك 
تــدقــيــق الفـــت بــشــأنــهــا خــوفــًا من 
التزوير، وهــو ما لم يكن يحدث 

في وقت سابق».
فـــي املــقــابــل، ورغــــم مــوافــقــتــه 
عـــلـــى تــــراجــــع مـــســـتـــوى الــتــعــلــيــم 
الــــعــــالــــي ورفـــــضـــــه الـــتـــراخـــيـــص 
العشوائية للجامعات الخاصة، 
ينتقد رئــيــس «رابـــطـــة جــامــعــات 
لــبــنــان» الـــوزيـــر الــســابــق ســامــي 
مــــنــــقــــارة قـــــــــراري «الـــيـــســـوعـــيـــة» 
و«األمــيــركــيــة»، عـــاّدًا أن الحرص 
عـــلـــى الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي يــتــطــلــب 
تــعــاونــا مــن الــجــمــيــع، خصوصا 
من قبل هذه املؤسسات العريقة 
ولــــــيــــــس االنـــــــســـــــحـــــــاب. ويـــــقـــــول 
«الشرق األوســـط»: «الرابطة لم  لـ
 رسميا طلب تعليق عضوية 

ّ
تتلق

الجامعتني، وهي بالتالي لغاية 
فـــيـــهـــا»،  أعــــضــــاء  تـــعـــّدهـــمـــا  اآلن 
مـــوضـــحـــا أن «عــــــــددا كـــبـــيـــرا مــن 
يـــنـــضـــوي  لــــبــــنــــان ال  جـــــامـــــعـــــات 
لــواء الرابطة التي ال تقبل  تحت 
عــضــويــة الــجــامــعــة إال بــنــاء على 
معايير محددة، وهي تضم لغاية 
اآلن فقط ١٩ جــامــعــة». وأضـــاف: 
انــــتــــقــــاد،  أي  هـــــنـــــاك  كــــــــان  «إذا 
فــعــلــى الــجــمــيــع الـــتـــعـــاون ولــيــس 
االنــســحــاب، خــصــوصــا أن هناك 
معايير محددة تعتمدها الرابطة 
وكانت قد وضعت بموافقة ممثلي 
(اليسوعية) و(األميركية)». ولفت 
إلــى أنــه وبعدما علم مــن اإلعــالم 
عن هذه املشكلة أرسل كتابًا إلى 
رئيسي الجامعتني وأنــه ينتظر 

الرد عليه.
يــنــفــي مــنــقــارة أن هــنــاك  وال 
تـــراجـــعـــا فــــي مـــســـتـــوى الــتــعــلــيــم 
الــعــالــي فــي لــبــنــان ألســبــاب عــدة؛ 

أهمها منح تراخيص عشوائية، 
قــائــال: «تــحــولــت الــجــامــعــات إلــى 
الــبــعــض، والحكومة  تــجــارة عند 
هــي مــن تتحمل هـــذه املــســؤولــيــة 
ـــــســـــيـــــاســـــي  نـــــتـــــيـــــجـــــة الـــــــــجـــــــــو ال
واملـــحـــاصـــصـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
هذه القضية عبر إعطاء تراخيص 

عشوائية».
املــلــحــة للعمل  ومــــع دعـــوتـــه 
عــــلــــى تـــحـــســـني جــــــــودة الــتــعــلــيــم 
الـــعـــالـــي، يــشــيــر األســــتــــاذ عــصــام 
خــلــيــفــة إلـــــى تــــراجــــع عـــــدد طـــالب 
«الجامعة اللبنانية» أمام انتشار 
الجامعات الخاصة الفاقدة أهم 
املـــعـــايـــيـــر، الفـــتـــا إلـــــى أن «نــســبــة 
اللبنانية)  عــدد طــالب (الجامعة 
ال تـــزيـــد عــلــى ٣٥ فـــي املــــائــــة؛ أي 
نحو ٧٣ ألفًا (الرقم نفسه منذ ١٥ 
ســنــة) بــعــدمــا كــانــت فـــي الــســابــق 
تشكل ٦٠ في املائة، وبالتالي كان 
يفترض أن تكون اليوم نحو ١٥٠ 
ألـــفـــًا». مــع الــعــلــم بــأنــه يــقــّدر عــدد 
الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة الـــيـــوم في 
لبنان بنحو ٥٠ جامعة، بعضها 
ال يزيد عــدد طالبها على املئات 
الـــعـــشـــرات، فــيــمــا يصل  أو حــتــى 
إلــى ٧٣٠٠  العدد في «األميركية» 

و«اليسوعية» إلى ١٣ ألفا.
واتـــهـــم خــلــيــفــة فـــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق األوســـــــط» املــســؤولــني  لــــ
بالهروب من األزمــة وعــدم إيجاد 
حـــــل لــــهــــا عــــبــــر مــــنــــح تـــراخـــيـــص 
عشوائية، مؤكدا أن املدخل األهم 
هــو تقوية «الجامعة اللبنانية» 
وإنشاء ٥ جامعات لبنانية شرط 
أن يكون لها مجلس أعلى يقوم 
بالتنسيق في ما بينها، ويضيف: 
«مـــــع تـــأكـــيـــدنـــا عـــلـــى عـــــدم رفـــض 
وجــود الجامعات الخاصة؛ إنما 
أن يــكــون ترخيصها مبنيا على 
معايير محددة، وأن يترافق ذلك 

أيضا مع رقابة دائمة عليها».
وفـــي بــيــانــهــا الــتــي نــفــت فيه 
املــعــلــومــات حــول تهديد االتــحــاد 
األوروبي بعدم االعتراف بشهادة 

الــــلــــبــــنــــانــــيــــة»، رأت  «الــــجــــامــــعــــة 
األخـــيـــرة أن الــهــدف هــو مصلحة 
الجامعات الخاصة على حساب 
الــوطــنــيــة». وقــالــت في  «الجامعة 
بـــيـــان لـــهـــا: «شــــائــــعــــات مــغــرضــة 
تـــطـــال بــشــكــل مـــبـــاشـــر الــجــامــعــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وآخـــــرهـــــا الــشــائــعــة 
املــتــعــلــقــة بــعــدم اعـــتـــراف االتــحــاد 
األوروبــــــــي بـــشـــهـــادات الــجــامــعــة، 
والــتــي ال أســـاس لها مــن الصحة 
وهي تستهدف الجامعة اللبنانية 
ملــــصــــلــــحــــة بـــــعـــــض الـــــجـــــامـــــعـــــات 
الخاصة ومن أجل ضرب الجامعة 

الوطنية».
وأوضــــــحــــــت أن «الـــجـــامـــعـــة 
أقدمت طوعًا على تقييم الجودة 
فــيــهــا مــــن قـــبـــل املـــجـــلـــس الــعــالــي 
لــلــتــقــيــيــم واالعـــــتـــــمـــــاد لــلــتــعــلــيــم 
العالي املسؤول عن تقييم التعليم 
العالي والبحث العام في فرنسا، 
وهـــذه الــخــطــوة جـــاءت بــنــاء على 
توصية (منظمة الصحة العاملية) 
و(االتحاد العاملي للتعليم الطبي) 
بــوجــوب إجــــراء اعــتــمــاد الــجــودة 
لــكــلــيــات الــطــب فــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم، وقـــد بــاشــرت كلية الطب 
في الجامعة، وجميع كليات الطب 
الخاصة في لبنان من عام ٢٠١٧، 
بــالــتــرتــيــبــات الـــالزمـــة لــلــحــصــول 
املــذكــور، وهــو أمر  على االعتماد 
يــســتــلــزم تــطــبــيــقــه عــنــد الــجــمــيــع 
د 
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فترة ال تقل عن السنتني». وشد
بيان الجامعة اللبنانية على أن 
نظام التقييم الذي تخضع له «لم 
ولــن يــكــون شــرطــًا لقبول شهادة 
الجامعة اللبنانية مــن قبل عدد 
كبير من الجامعات في العالم». 
وأضاف: «معظم الدول األوروبية 
تـــــعـــــتـــــرف بـــــشـــــهـــــادة جـــامـــعـــتـــنـــا 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة الــــــتــــــي تــــتــــبــــع نــــظــــام 
الكثير  األرصـــــــدة، كــمــا أن هــنــاك 
مــن االتــفــاقــيــات الثنائية املوقعة 
بينها وبني الكثير من الجامعات 
األوروبية وغير املرتبطة بتطبيق 

نظام الجودة».

الجامعة األميركية في بيروت من الجامعات التي علقت عضويتهما في «رابطة جامعات لبنان} (غيتي)
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