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رابطة جامعات لبنان...
رغــم أن رابـطــة جــامـعــات لبنان ُتـقـ ّـر بــالـتـ ّ
ـردي الــذي
ّ
وصل إليه واقــع التعليم العالي في لبنان ،إل أنها
ٌّ
فوجئت بــأن يـقـ ّـرر كــل مــن جامعة القديس يوسف
والجامعة األميركية فــي بـيــروت ،وهـمــا جامعتان
ـؤسـسـتــان ،تعليق عضويتهما فــي الــراب ـطــة ،بال
مـ ِ
َ
ســابــق إنـ ـ ــذار .وف ــي ح ــن أن ال ـجــام ـعــتــن تــرفـضــان
تغطية االنتهاكات والـتــزويــر واالخـتــال الوظيفي
في دور الجامعات ،تؤكد الرابطة أن نوعية التعليم
وإقرار الهيئة الوطنية لضمان الجودة يقع في رأس
سلم أولوياتها

ّ
التعليم العالي يهتز
الجامعات األعضاء

تهديد أكاديمي

ّ
عــلــق رئـيــس الجامعة اليسوعية ،األب سليم دك ــاش،
عضويته فــي راب ـطــة جــامـعــات لـبـنــان .حصل ذل ــك في
االحتفال الذي أقامته الجامعة ،أخيرًا ،في عيد ّ
القديس
ّ
يــوســف ،شفيعها .يومها قــال دك ــاش إن ال ـقــرار اتخذ
باالتفاق التام مع الجامعة األميركية في بيروت .أما
الــدوافــع التي أعلنها فهي «رفــض تغطية االنتهاكات
واالخـ ـت ــال الــوظـيـفــي ف ــي دور ال ـجــام ـعــات والـتـهــديــد
األك ــاديـ ـم ـ ّـي ال ـت ــي يــواج ـه ـهــا ب ـس ـبــب انـ ـح ــدار ال ـن ـظــام
ّ
ّ
الثقافي بسبب األزمة
الجامعي إلى الهاوية ،والتهديد
األخــاقـ ّـيــة وال ــروح ـ ّـي ــة ال ـتــي يـمـكــن تلخيصها بكلمة
ّ
ّ
الفساد ّ
اللبنانية
الهوية
املعمم ،والتهديد الذي يطال
بسبب فقدان معاملها».
ورأى أن «الـتـعـلـيــم الـعــالــي فــي لـبـنــان أص ـبــح رهينة
ّ
ّ
والطائفية ،بعدما ّ
توسعت شبكة
التجارية
املصالح
ّ
 52مؤسسة
ـن
ـ
م
مجموعة
ـوم
ـ
ي
ـ
ل
ا
لتصبح
الجامعات
ّ
ّ
يبلغ عدد طلبها  200ألف طالب» .وقال إنه «لم يعد
ّ
بإمكاننا التحدث عن جامعات بعدما وضع الجيش
اللبناني ،أخيرًا ،يــده على تجارة للشهادات ّ
ّ
تتم في
ّ
ّ
أربع جامعات على األقــل .وقد تمكنت جامعة جديدة
من الحصول على االعتراف ببرامجها في غضون ّأيام
ّبينما كان البعض اآلخر ينتظر سنوات» .وأكد دكاش
أنه لم ّ
تتم بلورة ّ
أي رؤية رسمية شاملة ومتابعتها
ّ
بـشــأن إن ـشــاء الـجــامـعــات ال ـجــديــدة ،وال تــوجــد خطة
لتوزيعها وفقًا لحاجات البلد واملناطق ،وخصوصًا
ب ـح ـس ــب الـ ـتـ ـخ ـ ّـصـ ـص ــات .وال ـ ـبـ ــرامـ ــج أو الـ ـشـ ـه ــادات
ّ
امل ـم ـن ــوح ــة ت ـت ـك ـ ّـرر ح ـي ــث ال ـك ـل ـ ّـي ــات ال ـت ــي ال تـتـطــلــب

ّ
الجامعات المتهمة بالتزوير غير أعضاء في الرابطة

ّ
ألنها ّ
تدر أرباحًا».
استثمارات ضخمة
وانـتـقــد غ ـيــاب الـتـشــريـعــات ّال ـتــي مــن شــأنـهــا صياغة
شـ ــروط مـ ـح ـ ّـددة ل ـق ـبــول امل ــرش ـح ــن وفـ ــرض مـمــارســة
ّ
تتطلب مــن ّ
أي جامعة االمتثال
ضمان الـجــودة التي
ُ َ
ّ
ّ
الدولي.
لعمليات االعتماد املعت َرف بها على املستوى
ه ـن ــاك أي ـض ــا ال ـن ـقــص الـ ــواضـ ــح ف ــي م ـعــرفــة حــاجــات
ّ
ّ
تستمر في تخريج الطلب من دون
السوق ...الجامعات
ّ
ّ
سوقية.
أي قاعدة أو قيمة
مفاجأة
َ
قرار الجامعتني فاجأ الرابطة ورئيسها الدكتور سامي
منقارة وهو ال يعلم كما قال لـ «األخبار» ما إذا كانتا
يأته جواب نهائي في
انسحبتا كليًا من الرابطة ،إذ لم ّ ِ
هــذا الـخـصــوص ،لكنه أوض ــح أن ــه لــم تتقدم الجامعة
بــاقـتــراح يـصـ ّـب فــي رفــع ّمستوى التعليم العالي ولم
تأخذ الرابطة به «وكنا نفضل أن يعمل الرئيس دكاش
إلــى جانب الجامعات األعـضــاء في معالجة الشوائب
وهــو يعلم أن الــرابـطــة تتابع حاليًا عبر لجنة جــودة
التعليم العالي ،الدفع في اإلسراع بإقرار ضمان الجودة
املوجود قيد الدرس في لجنة التربية النيابية».
ّ
منقارة نفى أن تكون أي من الجامعات املتهمة بالتزوير
أعضاء في الرابطة ،معلنًا موافقته على كــام دكاش
بشأن األوضــاع السيئة التي يمر بها التعليم العالي،
«لكن ما انتهى إليه من تعليق العضوية موقف ال يمت

إلى واقع األمور بصلة ،ذلك أن املسؤول ّ
عما يعانيه هذا
القطاع ليس رابطة جامعات لبنان ،وجامعة القديس
يوسف عضو فيها منذ عام  ،2005وكانت شريكة في
كل القرارات والنشاطات التي اتخذتها الرابطة والتي
نـ ّـص نظامها األســاســي على أنها تعمل على تنسيق
جهودها في رفع مستوى التعليم العالي في ما يتعلق
باملعايير األكاديمية وتطوير التعليم العالي».
وقال« :كنا نتمنى على الرئيس دكاش أن يسمي األمور
بأسمائها ،وأن ّ
يحدد من هي الجهة املسؤولة عن هذا
ّ
ّ
التردي ،ال أن يعلق عضويته بما يوحي وكأن الرابطة
هي املسؤولة».

ضمان الجودة ورسم السياسات
بحسب منقارة ،باتت الرابطة طرفًا استشاريًا في رسم
سياسة التعليم العالي ال سيما مــن خــال املساهمة
في وضع تعديالت ملموسة على نص مشروع قانون
الهيئة الوطنية لضمان الجودة ،ويشارك مندوبون من
لجنتي «ضمان الجودة» و«اإلسهام في رسم سياسة
التعليم العالي» فــي مناقشة القانون الــذي لــم ُيبصر
ّ
النور بعد .إل أن لجنة ضمان الجودة أصدرت كتيبًا في
األول من آذار  2018يتضمن معايير وإرشادات الجودة
العتمادها بصورة خاصة في الجامعات األعضاء في
الرابطة.

الرابطة التي ّ
تأسست في عــام  2005تضم  19جامعة
فـقــط .وم ــن الـجــامـعــات املــؤسـســة الجامعة األميركية،
جامعة بـيــروت الـعــربـيــة ،جامعة هــايـكــازيــان ،جامعة
روح الـقــدس ـ الكسليك ،الجامعة اإلســامـيــة ،جامعة
سـيــدة الـلــويــزة وجــامـعــة البلمند .وقــد انضمت إليها
ّ
في العام نفسه كــل من الجامعة اللبنانية األميركية،
جامعة القديس يوسف ،جامعة الحكمة ،جامعة الشرق
األوسط وجامعة الجنان.
ب ــن ع ــام ــي  2006و ،2007ان ـت ـس ـبــت إل ـي ـهــا الـجــامـعــة
اللبنانية والجامعة األنطونية .أما الجامعات األعضاء
مـنــذ ع ــام  2012فـهــي جــامـعــة املــديـنــة (امل ـن ــار ســابـقــا)،
الجامعة العاملية والجامعة اللبنانية الكندية ،لينضم
في عام  2016كل من جامعة طرابلس وجامعة العائلة
املقدسة.
أع ـضــاء الــرابـطــة هــم رؤس ــاء الـجــامـعــات وه ـنــاك هيئة
تنفيذية تعمل إلدارة شؤونها بإشراف رئيسها ،وهي
تـعـمــل م ــن خ ــال ل ـج ــان :لـجـنــة اإلدارة والـ ـع ــدل ،لجنة
اإلسهام في رسم سياسة التعليم العالي ،لجنة البحث
العلمي املشترك ،لجنة التعاون الجامعي ،لجنة ضمان
الجودة ،ولجنة القوانني واألنظمة.

ّ
مهمات داخلية وخارجية

للرابطة مهمتان خــارجـيــة وداخـلـيــة .تتضمن املهمة
الخارجية تمثيل الجامعات لــدى اإلدارات الـعــامــة ال
سيما وزارة التربية ولجنة التربية النيابية ورئاسة
الحكومة ورئاسة مجلس النواب وتأمني سير عالقاتها
مع االتحادات والرابطات الجامعية اإلقليمية والدولية.
أما على املستوى الداخلي ،فتؤمن الرابطة ،كما يشير
منقارة ،توثيق التعاون بــن الجامعات األعـضــاء في
رفــع مستوى التعليم الـعــالــي ال سيما فــي مــا يخص
ً
املعايير األكاديمية وتطوير التعليم الجامعي ،فضال
عــن تنسيق العمل فــي مـجــاالت األب ـحــاث والــدراســات
واملؤتمرات واملعارض والندوات واالستفادة املشتركة
مــن املختبرات واملكتبات واملـشــاغــل ،وتشجيع تبادل
الخبرات بــن األســاتــذة مــن مختلف الجامعات ودعــم
قيام عالقات وثيقة بني الطالب.
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 ...LIUجامعة اإلنماء المتوازن والوحدة والتواصل
عبد الرحيم مراد *
ننتمي إلى جيل عانى َّ
األمرين في حراكه التعليمي،
ً
متنقال بــن بلدة وأخ ــرى ،وبــن مــدرســة ومــدرســة،
وأحيانًا بــن دولــة ودول ــة ،وإذا اتـخــذت مــن نفسي
ً
ْ
بلغت محطات التغيير والتنقل
مثاال على ذلك ،فقد
ّ
املدرسية عندي أكثر من عشر ،بني قريتي غزة في
البقاع الـغــربــي ،والـقــريــة امل ـجــاورة لها جــب جنني،
ثم عاليه وصيدا ،ثم دمشق والقاهرة فبيروت ،في
الجامعة اللبنانية وجامعة بيروت العربية ،دون
أن أنـســى ال ـبــرازيــل كمحطة مــن مـحـطــات التعليم
الجامعي ،األمــر الــذي جعلني والكثير من أقراني،
نشعر بمسؤولية تربوية شخصية نحو منابتنا
األولـ ـي ــة ،ع ـ ّـززه ــا لــدي ـنــا ان ـت ـمــاء جـيـلـنــا إل ــى حقبة
سياسية وضاءة ،قادها جمال عبد الناصر.
ّ
وحد
بني هذين الحدين ،حـ ّـد املعاناة في التعليم،
الـطـمــوح ال ــذي أيقظته فينا الـنــاصــريــة والـعــروبــة،
تبلورت لدينا فكرة العمل الـعــام ،وفـكــرة أن يكون
االنطالق فيه من التربية والتعليم ،وميزنا أنفسنا
بـهــا بـمـشــاريــع صـحـيــة وخــدمــات ـيــة وبــإن ـشــاء أول
مــدرســة ألب ـنــاء ال ـش ـهــداء فــي ب ـي ــروت ،ثــم بانطالق
م ـشــروع ـنــا ال ـت ــرب ــوي امل ـت ـكــامــل ف ــي الـتـعـلـيــم ال ـعــام
والتعليم املهني والتقني ،وفــي الرعاية التربوية
ً
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وفـ ـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـج ــامـ ـع ــي م ـم ـثــا
بــالـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة الــدول ـيــة ،بـفــروعـهــا التسعة
ف ــي ل ـب ـنــان ،وب ــام ـت ــداده ــا إل ــى ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ،ثم
بانتشارها في دول االغتراب اللبناني ،قناعة منا
ب ــأن الـتـعـلـيــم ح ــق لـكــل إن ـس ــان ،وإي ـمــانــا بــاإلنـمــاء
املـتــوازن على الصعيد اللبناني ،ووضــع لبنة في
الوحدة التربوية عربيًا ،مقدمة لوحدة َّ
أعم وأشمل.
لم يكن الهدف لدينا أن نكون رقمًا عدديًا يضاف
إل ــى مــا هــو قــائــم فــي الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم ،وإن ـمــا أن
نسير بهذا املـجــال خطوة إلــى األم ــام حيث حققنا
على املستوى املعرفي نجاحًا مميزًا في الشهادات
الرسمية فــي التعليم ال ـعــام ،وفــي التعليم املهني
والتقني ،ونــال طــاب الجامعة اللبنانية الدولية
املــراتــب األولــى في امتحانات الكولوكيوم املؤهلة
ملزاولة املهنة في الصيدلة وعلوم التغذية والعلوم

املخبرية والعلوم الصحية ،وتمكن فريق البحث
الـعـلـمــي فــي الـجــامـعــة مــن تــوجـيــه ال ـطــاب إلنـجــاز
الغواصة والحوامة والسيارة البرمائية،
صناعة َّ
بـعــد أن ّأمــنــا امل ـنــاخ املـنــاســب للتعليم الـعــالــي من
خ ــال ال ــوف ــاء ب ـحــق ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة ،وامل ـســاحــات
الـخــاصــة بــاملــاعــب وال ـحــدائــق وقــاعــات الـتــدريــس،
وع ـل ــى صـعـيــد ال ـت ـج ـه ـيــزات ال ــواف ـي ــة وامل ـخ ـت ـبــرات
ال ـكــام ـلــة وامل ـك ـت ـبــة ال ـشــام ـلــة ،ورب ـط ـهــا ب ــأح ــدث ما
توصلت إلـيــه شبكة املعلوماتية ،للحصول على
املعرفة بأيسر السبل وأسرعها ،مع طواقم أكاديمية
مـشـهــود لـهــا بــالـكـفــاءة الـعــالـيــة ،وبـمــواكـبـتـهــا لكل
جديد على صعيد البرامج واملناهج وتكنولوجيا
التعليم ،وبإنجازاتها املستمرة على صعيد تنفيذ
بــرامــج الـتــوأمــة بــن جامعتنا وجــامـعــات أوروبـيــة
وأمـيــركـيــة وك ـنــديــة ،لـهــا دوره ــا املـمـيــز وسمعتها
ال ـح ـم ـي ــدة ف ــي مـ ـج ــال ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــال ــي وال ـب ـحــث
العلمي ،ثم على صعيد إعــداد الكفاءات وتأهيلها
للتدريس الجامعي ،وهــذا يستلزم إع ــداد كفاءات
دوري ــة وسـنــويــة لـبـعـثــات أكــاديـمـيــة مــن جامعتنا
إل ــى جــام ـعــات أخ ــرى مـمـيــزة فــي الـتـعـلـيــم الـعــالــي،
وكل هذا معزز بتبادل الخبرات مع هذه الجامعات
ـدام أس ــات ــذة زائ ــري ــن مـنـهــا إل ـي ـنــا ،وبــإيـفــاد
بــاس ـت ـقـ ّ
أساتذة منا إليها.
إننا أمام النجاح الذي حققناه في الكليات الخمس
الـ ـت ــي ان ـط ـل ـق ــت ب ـه ــا الـ ـج ــامـ ـع ــة ،وه ـ ــي ال ـص ـي ــدل ــة،
والهندسة ،والتربية ،والعلوم والفنون ،واإلدارة،
والتي توفر أكثر من سبعني اختصاصًا أكاديميًا،
ه ــي بــرســم ال ــزي ــادة واالت ـ ـسـ ــاع ،ح ـيــث اسـتـحــدثـنــا
وأضفنا دبـلــوم التربية والتعليم  TDوشـهــادة ال ـ
 MBAإلى االختصاصات املناسبة لكل منهما في
التربية والتعليم واإلدارة واالقتصاد وعلم النفس
واإلعالم ،ولدينا في وزارة التربية والتعليم العالي
ملفات كاملة على مستوى املاجستير والدكتوراه،
وملفات مستوفية الشروط إلضافة كليات جديدة
ككلية الطب والهندسة املعمارية وهندسة البترول،
كـ ـض ــرورة تـحـتـمـهــا ال ـح ــاج ــة ،وي ـفــرض ـهــا الـتـطــور
ويؤكدها استكمال البنى األكاديمية للجامعة.

عبد الرحيم مراد

في أقل من عشر سنوات
أصبحنا في لبنان الجامعة
األفضل إعدادًا واألكثر عددًا بين
الجامعات الخاصة

لـقــد ص ــدر مــرســوم الـجــامـعــة تـحــت الــرقــم /5294/
بـتــاريــخ  ،22/3/2000وف ــي أق ــل مــن عـشــر سـنــوات
أصبحنا في لبنان الجامعة األفضل إعدادًا واألكثر
عددًا بني الجامعات الخاصة ،باحتضان أكبر عدد
من الطالب والطالبات ،وغطى انتشارنا املحافظات
اللبنانية كــافــة ،وقدمنا حــوافــز أكاديمية ومادية
لكل مستحق ،ولم نحرم طالبة أو طالبًا من إكمال
تحصيله الجامعي لسبب مــالــي ،مــا دام جــادًا في
دراسـتــه ومستمرًا في نجاحه ،فالقسط الجامعي
لدينا مدروس بعناية لتقديم أجود أنواع التعليم
بــأقــل كلفة ممكنة ،وحــزمــة املـنــح التعليمية لدينا
واسعة ،وتشمل منح التفوق الدراسي في امتحانات
القبول بعد الشهادة الثانوية ،ثم منح التفوق التي
يبرز أصحابها أثناء الدراسة الجامعية ،ثم املنح
الـتــي نقدمها للمؤسسات االجتماعية والخيرية
بموجب قــوائــم تــزودنــا بها ونــدقــق فــي أسمائها،
واملنح التي تصدر عن مكتب رئيس الجامعة بعد
دراســة الطلبات املقدمة من أصحابها .إضافة إلى
ك ــل ه ــذا ،ف ــإن وج ــود الـجــامـعــة ف ــي ك ــل مـنـطـقــة من
لبنان ،هــو وفــر اقـتـصــادي على األه ــل ،وراح ــة بال
ّ
لـهــم ألن ــه يـمــكــن ال ـطــالــب مــن ال ـح ـصــول عـلــى أعلى
الدرجات واملؤهالت العلمية ،دون أن يتكبد مشقة
اإلقامة وأعباءها املادية في مكان آخر.
كما وتنشط الجامعة وطالبها وكلياتها لتفعيل
األنشطة الالصفية باإلضافة إلــى تنظيم حمالت
توعية لكافة املشاكل االجتماعية ،وحمالت تبرع
مل ــؤس ـس ــات خ ـي ــري ــة وت ـل ــك ال ـت ــي ت ـع ـنــى بــالـعـنــايــة
الصحية وذلك من أجل تطوير وتفعيل العالقة مع
املجتمع.
ومـ ــن أجـ ــل ربـ ــط خــري ـج ـي ـهــا ب ـس ــوق ال ـع ـم ــل ت ـقــوم
الجامعة بإجراء معارض سنوية تساعد الخرجني
عـلــى إي ـج ــاد ف ــرص عـمــل بــاإلضــافــة إلج ـ ــراء ورش
عمل لتطوير الطالب قبل الدخول إلى فرص العمل
بالتعاون مع مؤسسات حكومية والحكومية.
إنها رسالتنا في الحياة ،مواصلة املسيرة نحو غد
أفضل إن شاء الله.
* رئيس الجامعة اللبنانية الدولية

