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بثالث دقائق ،خرج  17طالب دكتوراه
ّ
الحيز
مــن «شرنقتهم» املعرفية إلــى
ال ـع ــام ،ملـخــاطـبــة جـمـهــور ال يــريــد أن
يـسـمــع ك ـل ـمــات تـقـنـيــة غ ـيــر مـفـهــومــة
ت ـت ـع ـل ــق ب ــأبـ ـح ــاثـ ـه ــم الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة .هــو
ببساطة ينتظر أن يفهم م ــاذا يفعل
ه ــؤالء فــي غرفهم املغلقة ومــراكــزهــم
ومختبراتهم ،وكـيــف يسهم ذلــك في
تـح ـســن ح ـيــاتــه ال ـي ــوم ـي ــة .املـســابـقــة
التي نظمت في مقر املجلس الوطني
ل ـل ـب ـحــوث الـعـلـمـيــة وض ـع ــت ال ـطــاب
أمام تحدي عرض أطروحاتهم خالل
 180ثانية ،بلغة واضحة ومقتضبة
ومقنعة وفكاهية في معظم األحيان.
املـ ـش ــارك ــون ان ـط ـل ـقــوا ف ــي عــروض ـهــم
م ــن نـ ـق ــاط تـ ـج ــذب ال ـح ــاض ــري ــن إل ــى
الـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـه ـم ـه ــم قـ ـب ــل أن
يتناولوا مــوضــوعــات األبـحــاث التي
ً
ي ـع ـم ـلــون ع ـل ـي ـهــا .ف ـم ـثــا ل ــم تـتـطــرق
حسناء بو حرفوش ،الطالبة في كلية
اآلداب فــي جــامـعــة ب ـيــروت الـعــربـيــة،

تعريف المسابقة
«أطروحتي في  180ثانية» مسابقة تنظمها الوكالة الجامعية الفرنكوفونية منذ  2012في
سبعة بلدان فرنكوفونية هــي :بنني ،الكاميرون ،ساحل الـحــاج ،هاييتي ،جمهورية الكونغو
الديموقراطية ،السينغال وتونس .هي املــرة األولــى التي تنظم فيها مباراة نهائية وطنية في
لبنان ،وهــي موجهة ،بحسب املــديــر اإلقليمي للوكالة أرفــي ســابــوران ،إلــى طــاب الــدكـتــوراه
الفرنكوفونيني ،وتسهم في االرتقاء بقيمة املجتمع العلمي الفرنكوفوني ،وتعطي الباحثني
فرصة لقاء باحثني من دول ومجاالت اختصاص أخرى .شارك في املسابقة طالب من الجامعة
اللبنانية وجامعة بيروت العربية وجامعة الروح القدس ـ الكسليك وجامعة القديس يوسف.
سيتواجه الفائزون في النهائيات الوطنية املنظمة في الــدول املشاركة أثناء املـبــاراة النهائية
الدولية التي ستجري في  28أيلول املقبل ،في لييج في بلجيكا.
ومن لبنان فازت باملباراة الطالبة في جامعة بيروت العربية حسناء بو حرفوش.

ل ــدى ال ـحــديــث ع ــن ب ـن ــاء ال ــذاك ــرة من
خ ــال األدب إل ــى تفاصيل التقنيات
والوسائل التي يستخدمها املؤرخون
في مقاربة محطات تاريخية في آخر
 100سنة ،بل عرضت أغلفة الروايات

مخاطبة الجمهور
واجبة على الباحث
وليست ترفًا

والـقـصــص ال ـتــي تـنــاولــت بـعـضــا من
ّ
ه ـ ــذه املـ ـحـ ـط ــات .تـ ـ ّق ــول إن ال ـت ـمــريــن
ض ــاغ ــط ،لـكـنــه ي ـحــفــز ع ـلــى الــوصــول
إلــى مرحلة النضج الفكري ،باعتبار
أنــه يجعل الباحث يخرج من منطقة
«الــراحــة األكــاديـمـيــة» ،أي الـصــف في
الجامعة ،أو املختبر ،أو الـشــركــة ،أو
مــركــز األب ـح ــاث إل ــى ال ـنــاس ويختبر
قــدرتــه عـلــى تــرجـمــة أف ـك ــاره العلمية
بكلمات مبسطة.
دي ــزي ــري ــه الـ ـح ــاج ،ال ـطــال ـبــة ف ــي كلية
الصيدلة في جامعة القديس يوسف،
ل ــم تـتـحــدث ه ــي األخ ـ ــرى ف ــي بحثها
املتعلق «بتأثير تجليد اللحوم» عن
الــوســائــل الكيميائية والبيولوجية
الـ ـت ــي ت ـم ـيــز بـ ــن الـ ـلـ ـح ــوم ال ـط ــازج ــة
وال ـل ـح ــوم امل ـج ـل ــدة ،ب ــل ت ـطــرقــت إلــى
ال ـن ـق ــاط ال ـت ــي ت ـم ـ ّـس األم ـ ــن ال ـغــذائــي
املـ ـب ــاش ــر لـ ـلـ ـن ــاس ،أي ال ـ ـطـ ــرق ال ـتــي
يمكن أن تساعدهم فــي التمييز بني
هذين النوعني ،وملــاذا يختار التاجر
هــذا الـنــوع ولـيــس ذاك الـنــوع .الحاج

وجدت في املسابقة «فرصة لتعريف
امل ـج ـت ـمــع ب ـع ـم ـل ـنــا ك ـبــاح ـثــن وك ـيــف
ي ـم ـك ــن أن ي ـس ـه ــم ذلـ ـ ــك فـ ــي تـطـبـيــق
نتائج أبحاثنا» .تقول« :كــان تحديًا
شخصيًا بالنسبة إلي أن التزم بوقت
معني ألعرض شي بشتغلو كل النهار
ومــا حــدا بيتأثر فيه ألنــو ما بيعرف
عنو شي».
أمــا الطالبة في الكيمياء الفيزيائية
في الجامعة اللبنانية أليان األسمر،
فاختارت التركيز على التحديات في
مـجــال الـطــاقــة الـبــديـلــة ل ــدى الحديث
عن بحثها املتصل بفهم ميكانيزمات
ت ـخــزيــن ال ـه ـي ــدروج ــن ،ولـ ــم ت ـشــأ أن
ت ـش ـغ ــل ب ـ ـ ــال الـ ـح ــاض ــري ــن ب ــامل ــرك ــب
ّ
الكيميائي الذي يخزن هذه املادة.
م ـخــاط ـبــة الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام واجـ ـب ــة على
الباحث وليست ترفًا ،هذا ما تقوله،
الباحثة تمارا الزين ،مديرة برنامج
منح الــدكـتــوراه فــي املجلس الوطني
لـلـبـحــوث الـعـلـمـيــة .بــرأي ـهــا ،ال يكفي
أن يشكو الباحث من غياب التمويل
ل ـل ـب ـح ــث الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،ب ـ ــل ه ـ ــو م ـطــالــب
بالقول للمواطن البسيط ماذا يعمل
ً
ف ـع ــا ومـ ــا ه ــو امل ـ ـ ــردود االق ـت ـص ــادي
ل ـع ـم ـل ــه ،ومـ ـ ــن واج ـ ـبـ ــاتـ ــه أن ي ــذه ــب
بــاتـجــاه املـجـتـمــع واإلع ـ ــام .ال ـخــروج
مـ ــن ال ـت ـف ــاص ـي ــل ال ـع ـل ـم ـي ــة وت ـع ـم ـيــم
ف ــائ ــدة ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـم ــي وتـبـسـيـطــه
( )vulgarisationلـيــس مـهـمــة سهلة،
وتنطوي على كثير من القلق ،بحسب
ال ــزي ــن ،ولـيــس كــل الـبــاحـثــن قــادريــن
على فعل ذلك.
أن يسألنا املــواطــن «شــو اخترعتوا؟»
وه ــل هـنــاك قـنــابــل نــوويــة فــي الهيئة
اللبنانية للطاقة الــذريــة هــو نتيجة
طبيعية ،كما تقول الــزيــن ،البتعادنا
ع ـنــه ،واك ـت ـفــائ ـنــا بـتـنـظـيــم املــؤت ـمــرات
العلمية املتخصصة الـتــي ال يـشــارك

فيها سوى بعض املهتمني.
ق ــد يـ ـك ــون ت ـن ـظ ـيــم م ـه ــرج ــان لـلـعـلــوم
ً
مثال فــي الـشــارع والـقـيــام باختبارات
حـيــة أف ـضــل بكثير مــن مــؤتـمــر تبقى
النقاشات فيه أسيرة الـجــدران .تقول
الزين إن هناك واجبًا للقول للمواطن
إن أي م ـن ـتــج ي ـس ـت ـخــدمــه ه ــو ع ـبــارة
ع ــن عـ ـص ــارة ل ـت ــراك ــم أبـ ـح ــاث عـلـمـيــة،

استحقاق

خيارات على عتبة السقوط
ميسون حمزة *

(مروان طحطح)

ب ــدأت نـتــائــج االم ـت ـحــانــات الــرسـمـيــة
بالظهور تباعًا ،الشهادة املتوسطة
ت ـل ـي ـه ــا شـ ـ ـه ـ ــادة الـ ـث ــان ــوي ــة ال ـع ــام ــة
بفروعها األربعة .األعصاب مشدودة
وال ـتــوق ـعــات تـفـيــض سـلـبــا وإيـجــابــا،
وأح ــام الناشئة والشبيبة تتسابق
الحـ ـ ـت ـ ــال مـ ــوقـ ــع ف ـ ــي الـ ـ ــواقـ ـ ــع ح ــول
م ــاذا سـنـكــون وأي ــن س ـن ـكــون ،وكـيــف
ّ
املدرسي؟
سينتهي بنا املطاف
مـنــذ أي ــام خـلــت ك ــان ه ــؤالء الـتــامــذة
أن ـف ـس ـه ــم ي ــواجـ ـه ــون م ـغ ـب ــة ت ـجــربــة
م ـص ـي ــري ــة فـ ــي ت ــوج ـي ــه مـسـتـقـبـلـهــم
ال ـ ــواق ـ ــف ع ـل ــى ع ـت ـب ــة الـ ـسـ ـق ــوط قـبــل
أن ي ـ ـب ـ ــدأ ،ف ـ ــي وط ـ ـ ــن مـ ـفـ ـت ــوح ع ـلــى
أش ـ ـك ـ ــال م ـ ـت ـ ـعـ ــددة م ـ ــن ال ـ ـصـ ــراعـ ــات
وامل ـ ـ ــآزم االج ـت ـمــاع ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة
وال ـس ـي ــاس ـي ــة والـ ـت ــي ت ـن ـع ـكــس عـلــى
تركيبة املجتمع نفسه ال ــذي ينتمي
إليه هؤالء.
أيام قليلة باقية والتالمذة يجلسون
عـلــى قـلــق مـتـعــدد امل ـصــادر واألوج ــه.
مـنـهــا قـلــق الـنـتـيـجــة نـفـسـهــا ،ومنها
ق ـلــق ال ــدرج ــة ال ـت ــي حـقـقـهــا الـبـعــض
وال ـت ــي فــاقــت ال ـتــوق ـعــات أو أت ــت أقــل
منها ،ولكن األثقل من ذلك قلق صورة
الذات أمام اآلخرين واألهم االنهيارات
التي قد تلي صدور النتائج.

لكن يـبــدو القلق األكـثــر عمقًا والــذي
له تأثير أكثر حفرًا في الواقع الراهن
وامللموس هو السؤال ماذا بعد ذلك؟
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى شـ ـه ــادة «ال ـبــري ـف ـيــه»
تحديدًا ،فاألمر يكاد يكون محسومًا
بني خيارين قد يبدو ثالثهما بعيدًا
جدًا عن الواقع اللبناني الذي يفرض
مـعــايـيــر قـيـمـيــة صـعـبــة لــارت ـقــاء في

الصورة تبدو قاتمة
وموحشة في مجتمع
يعرف كيف يطبق
آلية االصطفاء
ّ
ظ ــل الـتـطــور الـعـلـمــي والتكنولوجي
ال ـعــاملــي ،وأع ـنــي هـنــا خ ـيــار الـتـســرب
وتــرك الــدراســة نهائيًا لكسب الــرزق،
وإن ك ــان ذل ــك يـحـصــل ع ـلــى مضض
ل ـ ـ ــدى بـ ـع ــض ال ـ ـف ـ ـئـ ــات األك ـ ـث ـ ــر ف ـق ـرًا
ّ
ً
وجهال في ظــل الظروف االقتصادية
ال ـص ـع ـبــة .أمـ ــا واق ـع ـي ــا ف ــاألم ــر يـكــاد
يـ ـك ــون ش ـب ــه م ـح ـس ــوم ل ـص ــال ــح أح ــد

ال ـخ ـيــاريــن األول ـ ــن ن ـظ ـرًا إل ــى عقلية
ال ـل ـب ـنــانــي ن ـف ـس ـهــا ول ـب ـن ـيــة ال ـث ـقــافــة
اللبنانية ومــركـبــاتـهــا املـعـقــدة .وهــو
إم ــا أن يـجــد الـتـلـمـيــذ امل ــراه ــق نفسه
وقــد حقق نجاحًا سحريًا مــا يخلق
لديه حافزًا طبيعيًا وتلقائيًا ملتابعة
االرت ـقــاء فــي سلم التحصيل العلمي
ال ـت ـل ـقــائــي ل ـل ــوص ــول إلـ ــى ال ـجــام ـعــة،
وبــال ـتــالــي ال ـن ـفــاذ إل ــى س ــوق الـعـمــل
وفـ ـق ــا ل ــاخ ـت ـص ــاص الـ ـ ــذي اخـ ـت ــاره،
وإم ــا مـتــابـعــة تحصيله فــي التعليم
امل ـه ـنــي وال ـت ـق ـنــي (كـ ــي ال ي ـخ ــرج من
دون ش ـ ـهـ ــادة) ومـ ــن ث ــم ال ـن ـف ــاذ إل ــى
س ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل .وهـ ـ ــذا األمـ ـ ــر ي ـتــوقــف
على النجاح أو الــرســوب في شهادة
الـ ـب ــريـ ـفـ ـي ــه .هـ ـ ــذه ب ــذاتـ ـه ــا إش ـك ــال ـي ــة
املـجـتـمــع الـلـبـنــانــي الـ ــذي يـنـظــر إلــى
ش ـ ـهـ ــادة ال ـت ـع ـل ـيــم امل ـه ـن ــي وال ـت ـق ـنــي
ن ـظ ــرة دونـ ـي ــة ،ال ي ــرض ــى ب ـهــا األه ــل
ألبنائهم وقــد أشبعوا وعــي أبنائهم
أنفسهم بـهــذه الـفـكــرة الـتــي ت ــرى في
الـتـعـلـيــم امل ـه ـنــي عـيـبــا اج ـت ـمــاع ـيــا ال
يليق بمستوى انتماءاتهم العائلية،
من دون معرفة أو وعي مسبق أهمية
ه ــذا ال ـق ـطــاع وح ــاج ــات س ــوق العمل
ل ــه ،نـظـرًا إل ــى غـيــاب ال ــدراس ــات التي
ُ
تعنى بمخرجات الـنـظــام التعليمي
ّ
وح ــاج ــة ال ـس ــوق ل ــه ،وهـ ــذا م ــا يفسر
إش ـكــال ـيــة ارتـ ـف ــاع مـ ـع ــدالت الـبـطــالــة

ل ـ ـ ــدى ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،وأيـ ـض ــا
لغياب التوجيه املــدرســي واملنهجي
حــول أهمية القطاع املهني والتقني
وضـ ـ ــروراتـ ـ ــه امل ـل ـح ــة ل ـل ـم ـج ـت ـمــع مــن
أجــل إع ــادة بنية اقتصادية ومهنية
ك ـفــوءة عـلــى غ ــرار إع ــادة بـنــاء ال ــدول
االوروبـيــة القتصاداتها بعد الحرب
العاملية الثانية .وأيضًا لعدم اهتمام
ال ــدول ــة ب ـه ــذا ال ـق ـطــاع وت ـط ــوي ــره من
حـيــث املــراكــز وتــوزع ـهــا بــن املناطق
ومــن حيث املناهج واالختصاصات.
ّ
ّ
اللبناني في
لتشدد املــواطــن
وأيـضــا
التعلق بقيم بالية ال تــرى في العمل
قيمة مـضــافــة ،بــل ت ــرى فــي الـشـهــادة
فـ ـخـ ـرًا وت ـث ـب ـي ـت ــا ل ـ ـلـ ــذات وإن ك ــان ــت
ّ
ستعلق فقط على الحائط وال تؤدي
إلــى الهدف املطلوب بل ستؤدي إلى
ُعظام أكثر في شخصية هذا املجتمع
املتراكمة تراكمًا كميًا وليس نوعيًا.
أم ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى ط ـ ــاب شـ ـه ــادة
الثانوية العامة فالصورة تبدو أكثر
قــاتـمــة ومــوحـشــة فــي مجتمع يعرف
كيف يطبق آلية االصطفاء وفق مبدأ
تكافؤ الفرص بني جميع الطالب فقط
عـلــى مـسـتــوى خضوعهم لالمتحان
الرسمي نفسه الــذي يبدو تعجيزيًا
أح ـ ـيـ ــانـ ــا ف ـي ـص ـب ــح مـ ـصـ ـف ــاة ول ـي ــس
ً
ً
اصطفاء عادال.
*أستاذة علم اجتماع ومعالجة نفسية

