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على الغالف
توسع الجامعات الخاصة
مستمر .الترخيص الذي
يجري على أساس توزيع
طائفي ومناطقي ال يخفي
األهداف الربحية وفداحة ّ
أعداد الطالب الذين قد يقل
عددهم في الجامعة
إلى  157طالبًا وفي الكلية
أو المعهد الجامعي
إلى  27طالبًا ،فهل هذه
«المؤسسات» التي تمنح
الشهادات هي جامعات
ً
فعال؟

«بوتيكات» التعليم العالي

جامعات تضم أقل من  30طالبًا!

هناك 30
جامعة تضم
بين  800و...
 25طالبًا
فقط
(هيثم
الموسوي)

فاتن الحاج
َ
ف ــي ك ــل م ـ ـ ّـرة «تـ ـن ـ ُـب ــت» ف ـي ـهــا جــامـعــة
خاصة بموجب ترخيص في مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ،تـقـفــز األس ـئ ـلــة نـفـسـهــا :هل
ي ـت ـح ـ ّـم ــل الـ ـبـ ـل ــد ج ــامـ ـع ــات إض ــاف ـي ــة
وباالختصاصات التقليدية القائمة،
أي إدارة األع ـم ــال وال ـطــب والـهـنــدســة
وال ـص ـحــة ال ـعــامــة؟ م ــن امل ـس ــؤول عن
هذه التفريخات الجامعية؟ من يحمي
امل ـس ـتــوى الـتـعـلـيـمــي وي ــراق ــب حسن
سـيــر التعليم والـبـحــث الـعـلـمــي؟ وهــل
ً
ه ـنــاك ف ـعــا سـيــاســة وطـنـيــة للتعليم
العالي الخاص؟

بيئة
ّرحلت الحكومة الى جلستها ،االثنين المقبل ،بندًا كان مطروحًا على جدول أعمال
جلسة األربعاء الماضي ،لتأمين تمويل إضافي لسد القيسماني بقيمة نحو  1,5مليون
دوالر .المعطيات تفيد بأن المبلغ المطلوب هو لمعالجة مشكلة ّ
ّ
عة
المجم
المياه
ب
تسر
ّ
ّ
خلف السد ،فيما يشكك خبراء في جدوى هذا المشروع ،أساسًا ،بسبب عوامل التبخر
ّ
التسرب الذي يجعلنا نبدو
ولعدم وجود مصادر مائية لتغذيته غير الثلوج ،وأخيرًا بسبب
ّ
كمن ّ
المي بالسلة»!
«يعبي

ّ
طلب تمويل إضافي لمعالجة مشكلة تسرب مياه البحيرة

ّ
«سلة» سد القيسماني «مفخوتة»
حبيب معلوف

تعطيل
شاغور
حمانا
يلفت الناشط البيئي رجا نجيم الى
إنشاء سد القيسماني فوق املخزن
الجوفي لنبع الشاغور أدى الى تلوث
مـيــاه هــذا الـنـبــع ،وقــد رص ــدت وزارة
الشؤون االجتماعية  ٣٠٠الف دوالر
لتركيب خزان ضخم في بلدة حمانا
ل ـج ـمــع م ـي ــاه ن ـبــع ال ـش ــاغ ــور ف ـيــه ثم
تكريرها قبل استعمالها!

فــي جـلـسـتــه ،األرب ـع ــاء امل ــاض ــي ،كــان
عـلــى ج ــدول اع ـمــال مـجـلــس الـ ــوزراء
طلب مجلس االنماء واالعمار تأمني
تمويل بقيمة  1,437,517,27دوالر
لـتـغـطـيــة كـلـفــة أش ـغ ــال اضــاف ـيــة في
مشروع إنشاء سد القيسماني.
ّ
م ـ ـصـ ــادر فـ ــي وزارة الـ ـط ــاق ــة أك ـ ــدت
لـ«األخبار» ان املبلغ املطلوب هو لسد
ثـغــرات فــي الـســد بعدما تـبـ ّـن فشله
ف ــي ج ـمــع املـ ـي ــاه ،ومل ـعــال ـجــة مـشــاكــل
التسرب بسبب وجــود بواليع تحت
ب ـح ـي ــرة الـ ـس ــد .وأوض ـ ـحـ ــت أن ه ــذه
املرة الثانية التي تجري فيها أعمال
ّ
التسرب .في املقابل،
إضافية لوقف
ّ
رجـحــت مـصــادر فــي مجلس االنـمــاء
واالع ـمــار أن يـكــون املبلغ مخصصًا
السـ ـتـ ـم ــاك ــات وت ـ ـمـ ــديـ ــدات ل ــوص ــل
بحيرة السد بالشبكة الرئيسية .اال
ـف وج ــود أك ــاف اضافية
انـهــا لــم تـنـ ِ

العادة تأهيل السد وملنع التسرب.

تضارب في ّ
السعة

ال ـسـ ّـد ال ــذي أنـشــئ عـلــى أط ــراف بلدة
فالوغا بكلفة  21مليون دوالر ،كان
م ـق ــررًا ان يـتـســع مل ـل ـيــون م ـتــر مكعب

ال يوجد مصدر مائي
مهم لتعبئة بركة
القيسماني اال بعض
المياه الناجمة عن
ذوبان الثلوج

من املـيــاه ،بعد تجميع مياه األمطار
ومـجــاري املياه الشتوية لــدى ذوبــان
ال ـث ـل ــوج ،إض ــاف ــة إل ــى م ـي ــاه ع ــدد من
الـ ـيـ ـن ــابـ ـي ــع الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ف ـ ــي امل ـن ـط ـقــة
امل ـح ـي ـطــة .ك ـمــا ك ــان م ـق ــررًا أن يــؤمــن
املياه لنحو  50ألف شخص في نحو
 30بلدة عبر محطة تكرير بقدرة 12
ألف متر مكعب في اليوم.
م ـ ـصـ ــادر وزارة الـ ـط ــاق ــة وم ـج ـلــس
االنماء واالعمار ّ
ّ
املجمعة
تقدر املياه
فــي بـحـيــرة ال ـسـ ّـد حــالـيــا بنحو 550
ّ
ألــف متر مكعب ،فيما يــؤكــد خبراء
محايدون أن الرقم ال يتجاوز الـ200
ّ
تتسرب من
ألف متر مكعب ألن املياه
أرض ـيــة الـبـحـيــرة ،إضــافــة ال ــى عامل
ال ـت ـب ـخــر ( %48ف ــي ف ـص ــل الـ ـح ــرارة
والـشـحــائــح وزي ـ ــادة ال ـط ـلــب) .لــذلــك،
فــي رأي ه ــؤالء ،مــن شـبــه املستحيل
ّ
ان يتمكن الـســد مــن تجميع مليون
م ـتــر م ـك ـعــب .واألم ـ ــر سـ ـي ــزداد س ــوءًا
مع التأكيدات العلمية بتغير املناخ

العاملي وارتـفــاع حــرارة االرض اكثر
من درجتني مئويتني ،مما يزيد من
حجم التبخر.
الـخـبـيــر الـهـيــدروجـيــولــوجــي سمير
ّ
زعــاط ـي ـطــي ي ـشــكــك ف ــي رقـ ــم الـ ـ ـ 550
ً
ال ــف مـتــر مكعب مـتـســائــا« :م ــن قــام
ّ
بالكيل؟» .وأكــد أن نسبة التبخر في
مثل هذا الوقت من العام تقارب %47
س ـت ــؤدي م ــع ال ـت ـســرب ال ــى ّ تقليص
الـكـمـيــة ت ـبــاعــا ال ــى أن ت ـج ــف ،الفـتــا
إلى انه «ال يوجد مصدر مائي مهم
لتعبئة بــركــة القيسماني اال بعض
امل ـي ــاه الـنــاجـمــة ع ــن ذوبـ ــان الـثـلــوج،
وه ــذا ال يمكن اإلعـتـمــاد عليه» .كما
أن «الـ ـش ــرط األس ـ ــاس ل ـن ـجــاح هـكــذا
مـ ـش ــاري ــع إنـ ـش ــائـ ـي ــة ض ـخ ـم ــة وه ــو
وجود قاعدة صخرية مانعة طبيعيًا
ّ
لتسرب املياه املراد تخزينها» .وأكد
أن ال ـس ــدود «سـيــاســة مــائـيــة قديمة
وم ـك ـل ـف ــة جـ ـ ــدا ،ع ـف ــا ع ـل ـي ـهــا ال ــزم ــن.
كانت وال تــزال وسيلة لإلستعراض
وال ـت ـفــاخــر ال ـبــاطــونــي ب ــن الــزع ـمــاء
وال ـ ـ ـ ـ ــدول» .وق ـ ــد إس ـت ـع ــاض ــت عـنـهــا
أوروبـ ــا فــي الثمانينيات بــدراســات
سـ ـمـ ـح ــت ب ــاالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ف ـ ــي املـ ـي ــاه
الجوفية.
ول ـ ـفـ ــت زع ــاطـ ـيـ ـط ــي إلـ ـ ــى أن ب ـل ــدان ــا
أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـ ــدة ت ـع ـت ـم ــد ك ـل ـي ــا عـلــى
مـيــاه امل ـخــازن الـصـخــريــة ،خصوصًا
ال ـك ــرب ــون ــات ـي ــة ال ـق ــاس ـي ــة وامل ـش ـق ـقــة
والذائبة بمياه األمطار والتي ّ
تسمى
«م ـخ ــازن كــارس ـت ـيــة» ،مـشـيـرًا ال ــى ان
ّ
هــذا الـنــوع مــن املـخــازن «يشكل نحو
 %70م ــن م ـســاحــة ل ـب ـنــان ويستقبل
كميات كبيرة مــن األمـطــار والثلوج.
وي ـخ ـتــزن ثــروت ـنــا املــائ ـيــة الحقيقية
املقدرة بنحو  3مليارات متر مكعب
من املياه الجوفية العذبة واملتجددة
سنويًا».

المتر المكعب بـ 50دوالرًا!
ي ـب ـل ــغ مـ ـت ــوس ــط ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــرات لـكـلـفــة
ال ـســد بـعــد انـتـهــاء الـعـمــل فـيــه بأكثر
 30مـلـيــون دوالر ،وم ـتــوســط قــدرتــه

ال ـي ــوم ،تحضر أسـئـلــة مـتـقــدمــة أكـثــر:
ه ــل ت ـض ــع ال ـج ــام ـع ــة ال ـت ــي سـيـجــري
الترخيص لها في رسالتها ورؤيتها
ً
وأهدافها فعال تكوين طالب تنافسي
وتسهم في تطوير كفاياته الشخصية
وامل ـه ـن ـيــة واإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة؟ وهـ ــل تـسـعــى
ال ـج ــام ـع ــة امل ـس ـت ـح ــدث ــة إل ـ ــى ه ـنــدســة
مختلفة للبرامج الجامعية؟
بعيدًا عن الكالم املتجدد عن «تفريخ»
الـجــزر الجامعية الطائفية واملناطقية
و«الــدكــاكــن» و«الـبــوتـيـكــات» التجارية
لـلـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي ،فـ ــإن امل ـق ــارب ــة الـتــي
ت ـب ــدو أك ـث ــر م ــن «ف ــاق ـع ــة» ت ـك ـمــن في
قراءة األرقام األخيرة للمديرية العامة
للتعليم العالي.
اح ـص ــاءات ال ـعــام الـجــامـعــي  2017ـ ـ
 2018تشير إلــى ّأن عــدد الجامعات
والكليات واملعاهد الجامعية في لبنان
المس الـ  ،49إضافة إلى مئات الفروع
ال ـج ـغــراف ـيــة امل ـن ـت ـشــرة ف ــي امل ـنــاطــق.
مـ ــع الـ ـت ــرخـ ـي ــص ل ـج ــام ـع ــة ال ـق ــدي ــس
ج ــاورجـ ـي ــوس ف ــي بـ ـي ــروت ال ـتــاب ـعــة
ملطرانية الروم األورثوذكس بات العدد
 50جامعة بالتمام والكمال .ومن بني
هذا العدد ،هناك  10مؤسسات فقط
تـضــم أكـثــر مــن  5آالف طــالــب ،فيما
ت ــراوح أع ــداد الـطــاب فــي  3جامعات
بــن  3آالف و 5آالف طــالــب ،وف ــي 6
جــام ـعــات ب ــن  3آالف وألـ ــف طــالــب.
والـ ـب ــاق ــي ( 30ج ــامـ ـع ــة) ت ـض ــم بــن
 900و 27طــالـبــا فـقــط! مــع مالحظة
أن عـ ـ ــدد الـ ـ ـط ـ ــاب ف ـ ــي ك ـ ــل جــام ـعــة

سجلت إحدى الجامعات
 2349طالبًا في سنة واحدة
فيما قدرتها االستيعابية هي
 2200طالب على  5سنوات
يشمل أيـضــا ال ـفــروع الجغرافية في
املـنــاطــق .بعض الـجــامـعــات قــد يصل
عــدد الفروع فيها إلــى ثمانية .ويبدو
الف ـت ــا أن تـسـجــل إحـ ــدى الـجــامـعــات
التابعة لشركة جامعية  2349طالبًا
فــي سنة واح ــدة ،فــي حــن ّأن الـقــدرة
االستيعابية املحددة لها ال تتجاوز الـ
 2200طالب على  5سـنــوات! وفيما
علمت «األخبار» أن أصحاب الجامعة
تلقوا ان ــذارًا مــن املديرية العامة ،فإن
هذه املخالفات برسم سياسات الدولة
تجاه التعليم العالي الخاص!
تحوي الجامعات التي يزيد عمرها
على خمسني عامًا  53ألفًا و 64طالبًا،
فيما تضم تلك التي يراوح عمرها بني
 15و 50عامًا  65ألفًا و 54طالبًا ،أي
بما مجموعه  118ألفًا و 118طالبًا.
وإذا كان العدد اإلجمالي للطالب يبلغ
 132ألفًا و 782طالبًا ،فـ ّ
ـإن %88.95
منهم يتركزون في جامعات عمرها
 15س ـنــة وم ــا فـ ــوق .أم ــا الـجــامـعــات
امل ـن ـشــأة حــديـثــا ف ــا تـضــم جميعها
أك ـثــر م ــن  14أل ـفــا و 664طــال ـبــا ،أي
 %11.04فقط من الطالب.

ص ـح ـيــح أن ال ـج ــام ـع ــات ال ـخ ــاص ــة ال
تعتمد على الرسوم الدراسية للطالب،
فحسب ،إنـمــا هـنــاك مـصــادر تمويل
أخرى مثل الهبات الدينية والخاصة،
وق ـ ـسـ ــم م ـ ــن الـ ـتـ ـم ــوي ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــي،
واملـنــح الــدولـيــة ،إضــافــة إلــى الـقــروض
ّ ّ
املصرفية .إال أنه كيف يمكن لجامعة،
ول ـي ــس ك ـل ـيــة أو م ـع ـهــد جــام ـعــي (ال
يشترط القانون أن يضم  3كليات)،
أن تـسـتـمــر ،ح ــن يـقــل ع ــدد طالبها
عن  800طالب .فلكي تسمى جامعة
يجب أن تضم  3كليات على األقــل،
وك ــل كلية ينبغي أن يـكــون لــديـهــا 3
اختصاصات ،ما يعني باالجمال 9
اختصاصات ،وإذا كــان هناك صف
في كل اختصاص ( 3سنوات) فهذا
يعني  27صفًا ،مضروبة بـ  30طالبًا
في كل صف بالحد األدنــى ،أي 810
ط ــاب .لـكــن ثـمــة جــامـعــات مرخصة
لديها  732طالبًا وأخــرى  513طالبًا
وثالثة  424طالبًا ورابعة  294طالبًا،
الخ ،وبعضها نال الترخيص من دون
أن يباشر التدريس.
ف ــي ال ـجــام ـعــة ال ـت ــي ي ـقــل ف ـي ـهــا عــدد
الـ ـط ــاب ،ي ـقــل فـيـهــا ع ــدد األس ــات ــذة،
وب ــال ـت ــال ــي ي ـت ــراج ــع ال ـب ـح ــث الـعـلـمــي
وخ ــدم ــة امل ـج ـت ـمــع .وت ـح ـت ــاج جــامـعــة
تضم  9اختصاصات إلى  27أستاذًا
في املالك لكون كل اختصاص يتطلب
 3أس ــات ــذة بــال ـحــد األدنـ ـ ـ ــى ،بـحـســب
املعايير التعليمية املـتـعــارف عليها.
ً
ففي جامعة تضم  400طــالــب مثال

يكون عدد الطالب في كل اختصاص
 44طالبًا ،أي أنــه فــي الـصــف الــواحــد
هـنــاك  14طالبًا ،ونسبة الـطــاب إلى
األس ــات ــذة هــي أس ـتــاذ واح ــد لـكــل 11
طالبًا ،فما بالك بجامعة تضم 157
طالبًا ،وهــي مرخصة ومــدرجــة على
اللوائح ،فهل هــذه جامعة وهــل تعمل
فعال؟
في جامعات العالم ،االتجاه هو نحو
الــدمــج ولـيــس الـتـفــريــع .فـفــي فرنسا،
جـ ــرى دمـ ــج فـ ـ ــروع ج ــام ـع ــة لـ ـي ــون 1
وليون  2وليون  3في جامعة واحدة،
بـعــدمــا كــانــت إحــداهــا تـضــم  50ألــف
طالب وأخرى  20ألفًا وثالثة  30ألفًا.
الـ ـس ــؤال :ه ــل ســاهــم صـ ــدور قــانــون
جــديــد للتعليم الـعــالــي الـخــاص الرقم
 285بتاريخ  2014/ 4/ 30في ِّ
الحد
م ــن ه ــذا ال ــوب ــاء؟ ق ـبــل ه ــذا ال ـقــانــون،
ل ــم تـكــن ه ـنــاك آل ـيــة ت ـلــزم الـجــامـعــات
إعـ ــادة الـنـظــر ف ــي بــرام ـج ـهــا ،وكــانــت
الفروع الجامعية تنشأ وتستمر بال
ّ
تــرخـيــص ،إال أن ذل ــك لــم يـعــد قائمًا
اليوم.
الرهان األساسي يبقى على املديرية
العامة للتعليم العالي التي تجزم أنها
سـتـسـلــك ط ــري ــق ت ـجــديــد االعـ ـت ــراف
بالشهادات التي تمنحها الجامعات
ً
ابتداء من عام  ،2019وتؤكد
الخاصة،
ّأن الجامعة التي ال تستحصل على
قـ ــرار اع ـت ــراف ب ـش ـهــادة اخـتـصــاص
معني سيطلب منها التوقف مباشرة
عن تدريس هذا االختصاص.

سد القيسماني في ادنى مستوياته

ع ـل ــى االسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب بـ ـ ـ ـ ــ 500الـ ـ ــف مـتــر
م ـك ـع ــب ،م ــا ي ـع ـنــي أن ك ـل ـفــة تـخــزيــن
امل ـتــر املـكـعــب ال ــواح ــد تـ ــراوح ب ــن 40
و 50دوالرًا .ومــع احـتـســاب استمرار
االنفاق على سد التسربات والصيانة
وال ـت ـش ـغ ـي ــل وكـ ـلـ ـف ــة ان ـ ـشـ ــاء مـحـطــة

الـ ـتـ ـك ــري ــر وت ـش ـغ ـي ـل ـه ــا وص ـي ــان ـت ـه ــا
واالس ـت ـم ــاك ــات ودفـ ــع ال ـف ــوائ ــد على
ق ــرض االنـ ـش ــاء ...سـنـكــون أم ــام كلفة
خـ ـي ــالـ ـي ــة بـ ـك ــل امل ـ ـعـ ــاي ـ ـيـ ــر ،م ـ ــن دون
م ـح ــاس ـب ــة أو مـ ــن يـ ـح ــاسـ ـب ــون .ســد
بريصا الذي فشل كليا في جمع املياه

ولم يحاسب احد ،وسد شبروح الذي
مئة مليون
تضاعفت كلفته الى نحو ُ
دوالر (بــدل  40مليونًا كما أعلن يوم
تدشينه) وال يــزال يتسرب منه نحو
 200ليتر بالثانية الواحدة ،وغيرهما
مــن مشاريع الـســدود السطحية ،هي

مشاريع ال تجمع أكثر مــن الــديــون...
اكثر منها مشاريع حقيقية اليصال
امل ـي ــاه ال ــى ال ـن ــاس .ول ــو كــانــت هـنــاك
نية حقيقية لــذلــك ،ملــا تركت شركات
كبرى كـ«نسله» تضع يدها على مياه
الينابيع واالبار الجوفية في فالوغا

(ب ــال ـق ــرب م ــن م ـش ــروع ال ـس ــد) لتبيع
املياه املعبأة في كل العالم ،فيما تدفع
ال ــدول ــة تـكــالـيــف خـيــالـيــة عـلــى انـشــاء
س ــدود مـخــربــة للنظم االيـكــولــوجـيــة
لـ ـت ــروي الـ ـن ــاس ب ـم ـيــاه م ـعــال ـجــة فــي
محطات تكرير!

