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كارال إده

رئيسة قسم التاريخ في جامعة القديس يوسف

ترسيخ التعليم العالي اللبناني من خالل
عملية التدويل
الجامعات منفتحة على العالم من خال
ال��رس��ال��ة ال �ت��ي ت �ن �ش��ره� ُ�ا وال �م �ه� ّ�م��ة ال�ت��ي
ّ
ت��ؤدي�ه��ا .وت�ش��ك��ل عملية ت�ب��ادل األف�ك��ار
�ارف ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال�ع��ال�م��ي
�ل ال �م �ع� ّ ُ
ون �ق� ً
رك�ي��زة ال ت�ت��ج��زأ م��ن تاريخها .وق��د غدت
ظاهرة تدويل مؤسسات التعليم العالي
خ�ي��ارًا استراتيجيًا تعتمده المؤسسات
ال�م�ع�ن� ّ�ي��ة وال �ه �ي �ئ��ات ال��وط �ن �ي��ة وال��دول �ي��ة
منذ ثمانينات ال�ق��رن العشرين كبرنامج
الحراك األكاديمي األوروبي "إيراسموس"
 .Erasmusال��واق��ع ّأن ال�ع��ول�م��ة وت �ط� ّ�ور
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �م �ع �ل��وم��ات واالت � �ص� ��االت
س��اه �م��ا إل ��ى ح � ّ�د ب�ع�ي��د ف��ي ُ ت �س��ري��ع ه��ذه
ال �ع �م �ل �ي��ة ف��أص �ب��ح ال� �ت ��دوي ��ل م �ع �ي��ارًا م��ن
م�ع��اي�ي��ر ال�ت�م� ّ�ي��ز ال�ج��ام�ع��ي ال �ت��ي وضعتها
م�ن�ظ�م��ة األم� ��م ال �م �ت �ح��دة ل�ل�ت��رب�ي��ة وال�ع�ل��م
وال �ث �ق��اف��ة ،األون �ي �س �ك��و .وي�ش�م��ل لجهته
دم� � َ�ج ُب� �ع � ٍ�د دول� ��ي ف ��ي ال �ت �ع �ل �ي��م وال �ب �ح��ث
وأق � �س� ��ام ال �ج��ام �ع��ة اإلداري� � � � ��ة ،آخ � � �ذًا ف��ي
االعتبار السياق والبيانات ّ الوطنيةَّ .
أين لبنان من هذا التوجه؟ تراه يحتل
م��وق �ع��ًا ح �س �ن��ًا وس �ي �ئ��ًا ف ��ي اآلن ن�ف�س��ه.
ف �ع �ل��ى ص �ع �ي��د ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي ،ي�ت�م� ّ�ت��ع
بتقليد عريق في االنفتاح الدولي تشهد
ل��ه ع�ن��اص��ر ع � ّ�دة م�ن�ه��ا ت��أس�ي��س ج��ام�ع��ات
أجنبية ف��ي ب �ي��روت ،أو ج��ام�ع��ات تربطها
ات� �ف ��اق ��ات ك �ث �ي��رة ب �م��ؤس �س��ات دول� �ي ��ة،
م �ن��ذ ال �ن �ص��ف ال �ث��ان��ي م��ن ال �ق��رن ال�ت��اس��ع
ع�ش��ر ،وم�ن�ه��ا استقالية التعليم العالي

المبني على ّ
ّ
الحريات الدستورية ،ونسبة
األس � ��ات � ��ذة ف ��ي ج ��ام� �ع ��ات ل �ب �ن��ان ال��ذي��ن
ح ��ازوا ش�ه��ادات�ه��م الجامعية م��ن ال �خ��ارج،
والتعددية اللغوية...
إال ّأن ال�ج��ام�ع��ات ف��ي ل�ب�ن��ان تتعايش
مع معوقات ّ
ُ
انعدام االستقرار
عدةّ ،أولها
السائد في الباد وفي المنطقة ،وثانيها
قدراتها المحدودة من حيث االستثمارات
العامة والخاصة في التعليم العالي ومن
حيث عدد الطاب والباحثين...
م��ن ه ��ذا ال�م�ن�ط�ل��ق ،ت �ب� ّ�ن��ت ال�ج��ام�ع��ات
ف��ي ل�ب�ن��ان ف��ي سعيها إل��ى ال�ح�ف��اظ على
ّ
ّ
التميز األك��ادي�م��ي ،ح� ً�ا يتمثل ف��ي إب��رام
ات �ف��اق��ات ش��راك��ة م��ع م��ؤس�س��ات جامعية
أجنبية م�ع��روف��ة دول �ي��ًا .ال �ي��وم ،تستقبل
هذه الجامعات في معظمها طابًا أجانب
الحراك األكاديمي لفصل أو
ضمن برامج ّ ً
فصلين ،مشجعة التفاعل بين الشباب
ال �ل �ب �ن��ا ّن��ي وال �ش �ب��اب األج �ن �ب��ي م��ن ج�ه��ة،
ومسهلة استقبال طابها في المؤسسات
األجنبية الشريكة لها .أضف إلى ذلك ،أن
ع��ددًا ال ب��أس به من الجامعات في لبنان
باتت ّ
المزدوجة المصدر
الشهادات
م
تقد
ّ
من جامعات أجنبية عريقة .ولعل عمليات
ال �ت �ب��ادل ب �ي��ن ال �م �س��ؤول �ي��ن ع ��ن ح��وك�م��ة
ال �ج��ام �ع��ات ت �ت �ض��اع��ف ب �ف �ض��ل دي �ن��ام �ي��ة
ّ
تضم جامعات
شبكات إقليمية ودول�ي��ة
ع� ��دة .ي �ك �م� ُ�ن ال �ت �ح� ّ�دي األك� �ب ��ر م ��ن دون
ّ
أدن��ى ش��ك ف��ي مضمار األب�ح��اث ويشكل

بالتالي نظام االش��راف ال��دول��ي المشترك
واقعيًا ي� ّ
ً
�ؤس��س شبكات
ل��ألط��اري��ح ح� ً�ا
أب �ح��اث دول �ي��ة ت �ض� ّ�م ب��اح�ث�ي��ن ل�ب�ن��ان�ي�ي��ن
وغير لبنانيين .في السياق نفسه ،يغدو
ال �ت��واف��ق وال ً�ت �ق��اربً ب �ي��ن ال �ج��ام �ع��ات في
لبنان ض��رورة حتمية كي تفرض نفسها
ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال �ع��ال �م��ي .ه �ن��اك ّم �ب��ادرات
عدة ال تعود علينا إال بالخير .لعل أبرزها
االت �ف��اق ال�م�ب��رم ب�ي��ن ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة
في بيروت وجامعة القديس يوسف في
 ،2018والمشروع الذي ّ
قدمته الجامعتان
إلى مصرف لبنان .إذ ّإن الدولة اللبنانية
تلعب من دون أدنى شك دورًا أساسيًا في
التميز األكاديمي ،وهو ٌ
ّ
دور
الحفاظ على
ال ّبد من تعزيزه كي ندعم جهود الجامعة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال��رس�م� ّ�ي��ة وال �ج��ام�ع��ات ال�خ��اص��ة
التي تلتزم معايير الجودة العالمية.
إذًا ،ل��ن ي��واظ��ب ل �ب �ن��ان ع �ل��ى م��واج�ه��ة
ّ
تحدي التدويل المختار ،تدويل "أفقي
"وليس "عموديا" ،إال إذا ّ
تبنى حوكمة
ال� �ج ��ودة ع �ل��ى ال �ص �ع �ي��د ال��وط �ن��ي ،وع�ل��ى
م�س�ت��وى ال�ج��ام�ع��ات وال�ه�ي�ئ��ات اللبنانية
ّ
المعنية بالتوافق مع شركائها الدوليين.
ُ
وغ ��ال� �ب ��ًا م� ��ا ت � �ط� ��رح م� �س ��أل ��ة دم � ��ج ل �ب �ن��ان
االقتصادي في العولمة ،فمن شأن نقاط
ّ
قوته وتقاليده أن تساعده على احتال
موقع مناسب في تدويل التعليم العالي
ي�ع��ود عليه وع�ل��ى شعبه وع�ل��ى جامعاته
بالمنفعة الكبرى.

