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دوال كرو سركيس

أي آفاق؟
التعليم الجامعيُّ :

نائبة الرئيس لشؤون البحث العلمي
القديس يوسف في بيروت
في جامعة
ّ

ٌ
مع ازدي��اد ع��دد الجامعات في لبنان س��ؤال
ي�ط��رح نفسه :ه��ل ّتتبع ه��ذه الجامعات أي
التعليم بما يضمن
سياسة لضمان ج��ودة ً
ّ
مرموقة تخولهم االنخراط
لطابها شهادات ّ
في سوق العمل المحلي أو العالمي .وأين هو
ّ
المختصة في تنظيم التعليم
دور السلطات
الجامعي ومراقبته وتقييمه في لبنان ضمن
خ �ط� ٍ�ة ورؤي � � ٍ�ة ت�س�ت�ن��د إل ��ى س�ي��اس��ة ت��رب��وي��ة
واضحة.
منذ سبعينات ال�ق��رن الماضي ،اعتمدت
ّ
الدول المتقدمة على ربط التنمية االقتصادية
بالمناهج التعليمية واألبحاث التطبيقية كما
األساسية بما يضمن وتيرة التقدم واإلنتاج
في مجتمعاتها وإمكان التقليل من البطالة
ع �ب��ر رف ��د ال �ق �ط��اع��ات ال�م�ن�ت�ج��ة ب��ال �م �ه��ارات
ال�م�ط�ل��وب��ة .أم��ا
ف � ��ي ل �ب �ن ��ان،
ف� � ��ا إم � �ك� ��ان
ل��رب��ط مماثل

م��ن دون معطيات واض�ح��ة ع��ن ح��اج��ة البلد
وقطاعاته االقتصادية وم��ن دون مساهمة
الدولة ّ
بمكوناتها العامة والخاصة في تحديد
ال�م�ه��ارات ال�ت��ي على أساسها يجب أن يتم
تطوير المناهج الجامعية وإغناؤها .وفي هذا
اإلطار ،تجدر اإلشارة إلى ضرورة العمل على
التهيؤ لمهارات الغد وألس��واق المستقبل،
وهنا تأتي مسؤولية الدولة أيضًا في إشراك
األكاديميين والباحثين والخبراء من شتى
المجاالت لوضع خطط وسياسات تتاءم مع
ّ
المتغيرات االجتماعية واالقتصادية المحلية
والعالمية.
تعمد الدول التي تحتل األسواق العالمية
إل��ى تشجيع الصناعيين على االن �خ��راط في
م�ن�ظ��وم��ة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي وال �ب �ح��ث العلمي
بهدف تعزيز التطوير
واالب �ت �ك��ار م�م��ا ي��ؤدي
إل��ى ص�ن��اع��ة رائ ��دة ذات
ق ��درة ت�ن��اف�س�ي��ة .أم��ا

ّ
الصناعي مختلف كليًا
في لبنان فإن المشهد
ألسباب تتعلق غالبًا بالنسخ وع��دم التركيز
ع�ل��ى االب �ت �ك��ار .ي�م�ك��ن ل�ل�ص�ن��اع��ي اللبناني
قلب المعادلة بالتطوير واالبتكار .ويتحقق
األمر عبر التآزر بين األطراف المعنيين كافة
من وزارات وقطاعات منتجة لاستفادة من
إمكانات الجامعات العلمية وتوظيفها في
آلية تطوير الصناعة وتحديثها .على الدولة
تقديم محفزات للصناعيين كي يستمروا في
البحث العلمي واالبتكار ،وعلى الصناعيين
أن يتجهوا نحو الجامعات والباحثين لتمويل
ّ
تصب في مصلحة تطوير منتجاتهم.
أبحاث
ق�ط��اع��ات ع � ّ�دة يمكنها أن ت �ن��درج ضمن
ّ
الصحية
هذه الرؤية وفي طليعتها :البحوث
ّ
ّ
ّ
الغذائية.
والصناعية وخاصة
والهندسية
أم��ا على صعيد البطالة
ال�ت��ي تعاني منها البلدان
النامية ف��ي غياب سياسة
�وي� ��ة م � ّ
ت� ��رب� � ّ
�وج �ه ��ة

ويغرق المجتمع بحملة الشهادات الجامعية
الذين ال يجدون ً
عما أو ال يعملون في مجال
ّ
تخصصهم .ويرتد هذا الواقع من جهة على
العاقة بين المجتمع وال�ج��ام�ع��ة ،وم��ن جهة
أخ ��رى ع�ل��ى أس��ال�ي��ب ال�ت��وظ�ي��ف ح�ي��ث يلجأ
الكثيرون إلى "الواسطة" والفساد مما ُيتيح
ف ��رص ال�ع�م��ل "ل��ألق��وي��اء" ول �ي��س ألص�ح��اب
الكفاءة.
فإن ّ
من ناحية أخرىّ ،
التقدم التكنولوجي
ف� ��ي م � �ج ��ال ال � ��ذك � ��اء االص� �ط� �ن ��اع ��ي ي� � � ّ
�ؤدي
ي��وم� ًّ�ي��ا إل��ى والدة ع��دد كبير م��ن المنتجات
والخدمات الجديدة التي ستفرض ّ
تحوالت
ّ
جذرية في أنظمة التعليم الجامعي ومناهجه
ف��ي المستقبل ال�ق��ري��ب .ل��ذا ه�ن��اك ض��رورة
ّ
تعليمية
لصياغة م �ج� ِّ�ددة ألنظمة وم�ن��اه��ج
تأخذ في االعتبار الحاجة لكفاءات وتواكب
ّ
العصر وت�ح��ض��ر للمستقبل ،وح�ي��ث يكون
ٌ
ٌ
للبحث العلمي دور أساسي في مواكبة هذا
ّ
التطور.

ّأم��ا ال�ك�ف��اءات الناعمة للطالب أو األبعاد
ّ
الثقافية فهي مشكلة تصطدم بها البلدان
ّ
المتطورة والنامية .إذ ّإن الشهادة ال ّ
تؤمن
لحاملها ال�ث�ق��اف��ة وال �ك �ف��اءات ال�ن��اع�م��ة التي
ّ
س �ت �ش��ك��ل ال� �ف ��رق ب �ي��ن ح �م �ل��ة ال �ش �ه ��ادات
ّ
وت �ع��دده��ا .م��ن ال �م��ؤك��د أن ��ه ي �ج��در إدخ ��ال
مفهوم هذه المهارات منذ مقاعد المدرسة
م ��ن دون ان �ت �ظ ��ار ال� ��وص� ��ول إل � ��ى ال �ج��ام �ع��ة
الستدراكها.
بعد م��ا أوردن� ��اه سابقًا يمكننا استنتاج
النقاط التي تحتاج لمعالجة ولنقاش وطني
جامع:
 ض � ��رورة وض ��ع أس ��س ل �ض �م��ان ال �ج��ودةف��ي التعليم الجامعي وإط��اق ورش��ة وطنية
لحماية مستوى التعليم في لبنان.
م �س��ح وت �ح �ل �ي��ل دق �ي��ق ل �م��دى ال �ت��واف��قأو ع� � ��دم� � ��ه ب �ي��ن
ال �م �ح �ت��وى
ال �ت �ع �ل �ي �م��ي

الجامعي وبين المطلوب في أس��واق العمل
ورصد ّ
التغيرات في هيكل االقتصاد واقتراح
خطط قريبة وبعيدة المدى.
 رص� ��د ال �ق �ط��اع��ات ال� �ت ��ي ف ��ي إم �ك��ان �ه��ااالس�ت�ف��ادة م��ن التطوير واالب�ت�ك��ار وربطها
بالجامعات القادرة على مساندتها
 ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ف �ع �ي��ل ال� �ن� �ق ��اش ح��ولتحديات المستقبل وكيف يمكن لجامعات
لبنان أن تسهم في تحضير طابها لمواجهة
ه � ��ذه ال� �ت� �ح ��دي ��ات ع �ب ��ر أس ��ال� �ي ��ب وم �ن��اه��ج
تجددية.
كلنا أمل بأن لبنان سيبقى منارة الشرق
األوس ��ط ول�ك��ن علينا ال�ع�م��ل ل�ل�ح�ف��اظ على
دوره ال��ري��ادي على صعيد التعليم الجامعي
وع �ل �ي �ن��ا ك �ج��ام �ع��ات أن ن �س �ه��م أك � �ث ��ر ٬م��ع
قطاعاته المنتجة ،في تنميته االقتصادية
واالجتماعية.

