كلمة البروفسور سليم دكاش اليسوعي في اللقاء الوطني حول
التربية ،في السابع من شهر شباط (فبراير)  ،2022في القاعة الكبرى
للسراي الحكومي عند العاشرة صبا ًحا.
إنّ ّالحديثّفيّالتربيةّعلىّمستوىّالمؤسساتّالمدرسيةّوالجامعيةّ،
واألخيرة ّهي ّالتي ّتعنينا ّمباشرة ّفي ّهذه ّالمداخلةّ ،هو ّحديث ّعنّ
القضيّة ّالوطنية ّالكبرى ّالتي ّهي ّفي ّأساسات ّنشأة ّلبنان ّالحديثّ
وتطوره ّبمختلف ّأبعاده ّاالقتصادية ّوالسياسية ّواالجتماعيةّ .وهذهّ
القضيةّالكبرىّالّتتناولّفقطّجامعاتّبحدّ ّذاتهاّ ،أكانتّتاريخيّة ّأوّ
حديثةّالنشأةّأوّالجامعةّاللبنانيةّالرسميّةّ ،بلّإنهاّتتناولّنظامّالتعليمّ
الجامعيّ ّالعالي ّعامّة ّإذّإنهّهوّالمسؤولّعنّإنتاجّالمعرفةّوإعدادّ
المواردّالبشريةّالكفوءةّوبالتاليّفيّتعدديتهّوتنوعهّ.هوّالمكونّلثروةّ
لبنان ّالحقيقيةّ ،أي ّالرأسمال ّالبشريّ ّالرياديّ ّمنذّّ 1866و ّّ،1875
وكذلكّهوّالمؤسسّللكيانّاللبنانيّّالحاليّبفضلّالمئاتّالّبلّاآلالفّ
من ّمتخرجيه ّالذين ّعملوا ّفي ّحقول ّالسياسة ّواالقتصاد ّواالجتماعّ
والدينّ.وإذاّتحدثناّاليومّفيّإطارّهذا ّاللقاء ّالتشاوريّ ّالوطنيّ ّعنّ
وضع ّالنظام ّالجامعيّ ّكقضية ّوطنية ّكبرى ّجامعة ّفألن ّاألخطارّ
محدقةّبهّمنّأكثرّمنّجانبّومنهاّذاتيّةّومنهاّخارجيةّ .
 ّأولّاألخطارّتأتيّاليومّ ،منّالناحيةّالذاتيّةّ،منّالوهنّوالضعفّلضمانّجودة ّّالتعليم ّفيّظل ّغيابّقانونّضمانّالجودةّواالعتمادّ
المؤسسيّّممّاّأصابّالنظامّالتعليميّّالجامعيّّوالشهادتّالتيّتمنحهاّ
المؤسسات ّالجامعية ّاللبنانيةّ .أقول ّهذا ّألن ّالتربية ّبصورة ّعامّةّ
تأسست ّونمت ّوازدهرت ّبفضل ّضمان ّالجودة ّوالتعليم ّوالتعلمّ،
والتعليمّالعاليّ،والجزءّالهامّّمنهّالّيزالّالقاطرةّالقويةّلضمانّجودةّ

التعليمّوبالتاليّضمانّجودةّالشهادةّالتيّينالهاّالمتعلمّ.إن ّموضوعّ
ضمان ّالجودة ّهو ّأساس ّألنه ّيفترض ّسلّمّا ّصارما ّمن ّال ِقيَم ّأهمهاّ
النزاهةّوالموضوعيةّوممارسةّالحوكمةّالجامعيةّبروحّمنّالمسؤوليةّ
العاليةّ،حيثّالّمساومةّعلىّاألساسياتّاألخالقيةّوالقواعدّالقانونيةّ
حرفا ّوروحّاّ .فالخضات ّالتي ّيعيشها ّ ّبعض ّالقطاع ّالجامعيّ ّبفعلّ
التساهلّفيّمنحّالشهاداتّوتجاوزّالقانونّإنماّترتدّّسلباّعلىّالجميعّ
وتبنيّتاريخاّمشوهاّللتعليمّالجامعيّّ.إن ّالتعليمّالجامعيّ ّاللبنانيّ ّفيّ
بداياتهّوحتّىّتأسيسّالجامعةّاللبنانيةّفيّالسنةّّ،1954باإلضافةّإلىّ
تأسيس ّبعض ّالجامعات ّفي ّالثمانينيات ّمن ّالقرن ّالماضي ّحافظّ
ويحافظّعلىّمستوىّالشهادةّ،إنماّدخولّفكرةّالتسليعّوالربحّالسريعّ
علىّهذاّالنظامّدفعّإلىّتصورهّمجاالّلالتّجارّوالربحيةّوإلىّالدخولّ
فيّتنافسيةّبعيدةّعنّمفهومّالرسالةّوالخدمةّالذيّاتّسمّّبهّروادّالتربيةّ
الجامعيةّفيّلبنانّ .
ثانيّاألخطارّالتيّيواجههاّالتعليمّالجامعيّّفيّدورهّالطليعيّّالوطنيّّ
وهوّالذيّبُنيّأيضاّعلىّروحّالحريةّ،ممارسةّّوعقيدةّوعلىّمفهومّ
المسؤولية ّواحترام ّالتنوع ّالـ ُمبدع ّفاغتنت ّالجامعات ّمن ّهذه ّال ِقيمّ
وأغنتّالحياةّاالجتماعيةّوالسياسيةّواالقتصاديةّاللبنانيّةّإذ ّإنّ ّعددّاّ
كبيرّا ّمنّالمتخرجينّمنّالمؤسساتّالتربويةّوالجامعية ّساهمواّ ّفيّ
صياغةّالفكرّوالثقافةّوالحضارةّاللبنانيةّوالعربية ّوفيّحملّّقضاياّ
العدلّوالتنميةّ.والواضحّأنّالجامعةّ،بوجهّعامّّ،والتاريخيّةّمنهاّّالتيّ
لعبتّدوراّفيّنشأةّالكيانّاللبنانيّّ ،لمّتقمّبالدورّالمطلوبّمنها ّكماّ
يجب ّعلى ّصعيد ّمرافقة ّالكيان ّاللبنانيّ ّوتطوره ّوخصوصا ّعندماّ
تالشتّمقوماتّالدولةّّمنذّالسعينياتّمنّالقرنّالماضيّحيالّبعضّ
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األسئلة ّالجوهريّة ّ ّكمصير ّالكيان ّوتطييف ّالعمل ّالسياسيّّ
والمحصاصات ّاإلدارية ّوأسس ّالهوية ّالضائعة ّبين ّاالنتماء ّالىّ
المواطنةّاللبنانيّةّوفيّالوقتّعينهّ،ارتباطهّبالطائفةّوذلكّلإلجابةّعلىّ
السؤالّاألساسيّ ّمنّنحنّوماذاّنريدّ ّوكيفّنخرجّمنّاألزمةّ.فالّ
يكفيّأنّيصدرّبيانّّفيّلحظةّسياسيةّمعينةّونتعاونّمعّالوزاراتّفيّ
مشاريع ّمحدودةّ ،بل ّإن ّالمراد ّأن ّتقوم ّالجامعة ّومفكروهاّ
واختصاصيوهاّبالعملّالدؤوبّعلىّتطويرّالفكرّالسياسيّ ّاللبنانيّّ،
فالّيُتركّهناّالموضوعّللمزاجياتّالمتقلبةّوالسياساتّالضيقةّ .
وثالث ّهذه ّاألخطار ّيأتي ّاليوم ّمن ّاألزمات ّاالقتصادية ّوالسياسيةّ
واالجتماعية ّالتي ّتتخبط ّبها ّمؤسسات ّالتعليم ّالعالي ّبفعل ّالضائقةّ
الماليةّالواقعةّفيهاّوالناتجةّعنّمحدوديةّالطالبّفيّدفعّأقساطهّ،حتّىّ
لوّكانتّقليلةّ،وعنّدولرةّاالقتصادّبحيثّتدفعّالجامعةّماّالّيقلّّعنّ
ّ75بالمئةّمنّمصاريفهاّبالعملةّاألجنبيةّفيّحينّأنّمداخيلهاّتتراوحّ
ما ّبين ّّ 1500و ّّ 3900ليرة ّللدوالر ّالواحدّ .فالجامعة ّالتي ّكانتّ
تستوفيّمئةّمليونّدوالرّأميركيّ ّللسنةّالواحدةّوستونّبالمئةّمنهاّ
لألجورّ،أصبحّمدخولهاّمعّالتضخمّوانهيارّالليرةّماّيزيد ّقليال ّعنّ
الـّّ10ماليينّدوالرّأميركيّّ.كيفّنستطيعّإكمالّالمسيرةّبهذهّالقيمةّ
الزهيدةّ؟ّوفيّواقعّاليومّ،وأمامّالضائقةّالتيّحلتّبجامعاتناّ،أصبحتّ
سياستهاّاالقتصاديةّتقشفيّةّوغيرّمنطقيّةّّإلىّحدّبعيدّبحيثّالّمجالّ
لتطبيق ّالقواعد ّالمحاسبية ّفي ّاستيفاء ّرأس ّالمال ّواالهتالك ّوفيّ
استيفاءّنسبّالتقاعدّوالتطويرّالمؤسسيّوالتوظيفّفيّالبحثّالعلميّّ،
وفي ّحين ّأن ّأجور ّاألساتذة ّوالموظفين ّوخصوصا ّاالختصاصيينّ
منهم ّبقيت ّعلى ّحالها ّأو ّازدادت ّبعض ّالشيء ّمن ّدون ّأن ّتفيهمّ
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حقوقهمّ .إن ّهذه ّالضائقةّ ،قبل ّالحديث ّعن ّمضاعفاتها ّالسيئة ّعلىّ
هجرة ّاألدمغةّ ،إنما ّتعطل ّقدرة ّالصروح ّاألكاديمية ّوالمستشفياتّ
الجامعيةّعلىّالمقاومةّكماّيجبّ،بالرغمّمنّتوحيدّكلمتناّفيّرابطةّ
جامعةّلبنانّفيّاألولّمنّأيلولّّ2021بأنّنعيدّفتحّأبوابّمؤسساتناّ
للتعليمّوالتعلمّوإعطاءّالطالبّعالمةّأملّورجاءّبأن ّجامعاتّلبنانّ
باقيةّعلىّعهدهاّفيّتوظيفّالغاليّوالنفيسّمنّأجلّإعدادّأجيالّالغدّ
اللبنانيّ ّاإلعدادّالممتازّكماّفعلتّباألمسّواليومّ.والّننسى ّأنّنقولّ
إنّأرصدةّهامةّلهاّصفةّالمالّالعامّمخصصةّلمنحّالطالبّولتقاعدّ
األساتذةّوالموظفينّموجودةّفيّالمصارفّاللبنانيةّوقدّأعلنتّرابطةّ
جامعاتّلبنانّرأيهاّمطالبةّبأنّيحرّرّللجامعاتّبعضاّمنّأرصدتهاّ
لصالحّالطالبّالذينّينالونّالمنحّمنّالجامعاتّلتستطيعّالوقوفّعلىّ
رجليها ّفال ّنرى ّالمؤسسات ّتنهار ّوكذلك ّمستقبل ّالرأسمال ّاللبنانيّّ
المعرفيّ ّالحقّّ .فإن ّركيزة ّأساسيّة ّمن ّاالقتصاد ّاللبنانيّ ّذاهب ّإلىّ
االنهيارّأالّوهوّاقتصادّالمعرفةّحيثّأنّّهذاّاالقتصادّبحاجةّإلىّمدّهّ
سريعّاّبالوسائلّالماديّةّوالمعنويّةّوإالّّوقعّفيّحالةّالغيبوبةّ.والعودةّ
الى ّالحياة ّستكون ّصعبة ّ ّللغاية ّفي ّوقت ّّت ُعطى ّفيه ّالجامعات ّفيّ
محيطنا ّ ّالعربيّ ّكلّ ّمقوّمات ّالخروج ّإلى ّ ّالعالميّة ّوتسلّق ّالترتيبّ
العالميّّ .ورابع ّاألخطار ّأننا ّال ّنفهم ّالصمت ّالمريب ّمن ّالهيئاتّ
الرسميةّتجاهّالهجرةّالمستفحلةّللكفاءاتّاللبنانيةّوهوّبحدّذاتهّإستقالةّ
من ّالقرار ّومواجهة ّاألزمة ّومن ّتبعاتها ّالهجرة ّالمنطقية ّلألساتذةّ
واألطباءّوالممرضينّوالممرضاتّإلىّآفاقّيستردّونّ ّفيهاّشيئاّمنّ
كرامتهم ّالمفقودة ّوقدراتهم ّعلى ّاإلنتاج ّالمعرفيّّ .ويعلم ّالجميع ّأنّ
وراءّالضائقةّاالقتصاديةّهنالكّأزمةّثقة ّلدىّالشبابّالمغادرّبأنّالّ
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أمل ّ ّيرجى ّمن ّالطبقة ّالسياسيّة ّالحاكمة ّبعد ّنيل ّالشبّان ّالشهادةّ
الجامعية ّأو ّالبكالوريا ّالثانويةّ ،وجلهم ّمن ّالرياديين ّواألوائل ّفيّ
صفوفهمّوفيّاالمتحاناتّالرسميةّّ.وإلىّالهجرةّإلىّالخارجّّ،ت ُضافّ
حكما ّالهجرة ّالداخلية ّحيث ّإن ّالتسرب ّمن ّالجامعة ّبلغ ّحدًّا ّواسعاّ
نقدرهّبـّّ25مئةّمنّالطالبّتركواّمقاعدهمّأوّأنهمّلمّيتقدمواّإلىّالتعلمّ
العاليّللتحصيلّالعلميّّ .
إنناّ،منّموقعناّ،نناديّبالتاليّّ :
أوالّ :مطالبة ّوزارة ّالتربية ّوالتعليم ّالعالي ّبتحقيق ّأسمى ّقواعدّّ
االنتظامّالعامّ ّعبرّمراجعةّالقوانينّالحاليّةّمثلّالـّّ 14/285لتتالءمّ
وحاجياتّالحياةّاألكاديميةّ،كماّنطالبّالمجلسّالنيابيّّهيكليةّالمديريةّ
العامةّللتعليمّالعالي ّواالنتهاءّمنّدراسةّالطلباتّاألكاديميةّالمقدمةّ
إلىّمجلسّالتعليمّالعاليّوقدّباتّعددهاّمئةّوسبعينّومنهاّماّتمّتقديمهّ
منذ ّالسنة ّّ 2016وكذلك ّإقرار ّقانون ّضمان ّالجودة ّوغيرها ّمنّ
القوانينّمثلّالتعلمّعنّبُعدّبشكلّيحميّالشهادةّاللبنانيّةّفالّتتحوّلّإلىّ
مجرّدّسلعة ّوذلك ّكلّهّّلمساعدةّالجامعاتّفيّضبطّمساراتها ّوفيّ
تحقيقّضمانّالجودةّ .
ثانياّّ:دعوةّالحكومةّإلىّالتحريرّ ّالفوريّّ ،وبالعملةّالصعبةّ ،بعضاّ
منّاألرصدةّالمحفوظةّفيّالمصارفّمنّناحيةّلمساعدةّاألهاليّفيّ
دفع ّمستحقاتهم ّالجامعية ّوكذلك ّلدعم ّصناديق ّالمنح ّفي ّالجامعاتّ
لصالحّالطالبّوذلكّمنّخاللّماّيسمىّّعرفّاّب"الدوالرّالطالبيّ"ّ .
ثالثا ّّ :الدعوة ّإلينا ّجميعاّ ،مسؤولين ّوشركاء ّفي ّالهم ّالتربويّّ ،إلىّ
العمل ّمن ّأجل ّاستنباط ّاستراتيجية ّتربوية ّتطويرية ّشاملة ّتنقذّ
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المؤسسةّالتربويةّ ،أكانتّمدرسيةّأوّجامعيةّ ،معّاالشارةّإلىّوضعّ
المستشفيات ّالجامعية ّالدقيقّ .ونأمل ّأن ّتكوّن ّرابطة ّجامعات ّلبنانّ
شريكاّفيّاالستراتيجيةّالمنويّوضعهاّلتأتيّمالئمةّلحاجاتّالتعليمّ
العاليّوتطويرّقدراتهّ ّّ.
رابعاّ:نناديّالقيّمينّعلىّجامعاتناّالعملّمعاّ،نحنّأمّّالبنتّوالصبيّ،
كلّّبحسبّميزاتهّالتفاضليةّ،منّأجلّتعظيمّاإلنتاجّالمشتركّوترشيدّ
اإلنفاقّبعيداّعنّاإلزدواجيةّّوالتماثلّفيّالبرامجّواألداءّحيثماّّكانّ
ذلكّممكنّاّ .
خامساّ:نناديّالمتخرجينّواألصدقاءّالذينّاستفادواّمنّنظامّالتعليمّ
الجامعيّ ّاللبنانيّ ّفنالوا ّشهادة ّوتدريبا ّوتكوينا ّأدى ّبهم ّإلى ّالنجاحّ
والعالميةّلكيّيساهمواّمعنوّيًّاّومادّيًّاّاليومّفيّالذودّعنّهذهّالصروحّ
المكونةّللرأسمالّاللبنانيّّالبشريّّوالماديّّ.وبالمناسبةّواجبناّأنّنشكرّ
أولئكّالمتخرّجينّواألصدقاءّالذينّيساهمونّاليومّفيّتعزيزّصمودّ
الجامعاتّواألساتذةّوالطالبّعبرّبرامجّالمنحّوالتوظيفّالمتنوعةّ .
فيّالختامّكلمتينّّ :
األولى ّالعملية ّالتربوية ّهي ّجهد ّمشترك ّما ّبين ّالدولة ّ ّواإلدارةّ
الجامعيةّواألستاذ ّواألسرة ّوالطالبّنفسهّ،ونجاحهاّيأتيّمنّالوعيّ
بأنّهذاّالجهدّفيّّأساسهّمسؤوليةّمشتركةّ،كلّمنّناحيتهّالستمرارّ
تميزّالوطنّاللبنانيّّفيّإعدادّرأسمالّلبنانّالكفوءّبمهاراتهّوأخالقيتهّ ّ.
والثانية ّأن ّالمؤسسة ّالجامعية ّمهما ّكان ّارتباطها ّأو ّ ّاسمهاّ ،هيّ
مؤسسةّوطنيةّللوطنّكلهّبمجردّأنهاّنالتّاعترافا ّرسمّيًّاّلبنانّيًّا ّبأنّ
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تكونّجامعةّمدعوّةّلضمّالجميعّوهذاّتحدّعليناّجميعاّأنّنرفعّلواءهّ
لتنتصرّالمؤسسةّالجامعيّةّوالوطنّ ّ.
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