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رْت، أو ما هي اإلجراءات التي اُتخذت بحّقها، أو ماذا َحلَّ بالذين َأفسدوا وارتكبوا في َعْيِن ال أحد في لبنان يعرف اليوم ماذا ح  ّل بالجامعات التي َخاَلفْت وزوَّ
يقة، التي تطلق ية العر أسئلٌة َتُ ُج بها الصروح االكاديموكَأنَّ شيئًا َلْم َيكن؟ هذه «  عّما م ىعفا هللا»على طريقة  الت إلجراء تسوياتالشمس، وهل ثمََّة محاو 

التفتيش  ي إطارومتابعتها فمخاوف وترسم سيناريوهات للتصدي ألي نوٍع من التسويات خارج االصول القانونية واالدارية واألكاديمية، الى حد إعادة فتح كل الملفات 
يجاد حلوٍل قانونية والمالحقات الق ائية، وا عادة تظهير هذه الف ياإلداري   .لهاحة المتشعبة وا 

َر و َيتَّهِ  ريم المخالفين ى تغم، وصواًل الفي زمِن الَغفلة واإلنشغال بالو ع المالي والصحي واالقتصادي، من واجب كل مهتٍم بالتعليم العالي ان يرفع الصوت ويَحذِّ
 .المؤسسات المخالفةذير المواطنين من وتح

ير للشهادات وا عطاء ُرَخٍص والموافقة على إعتماد وزيادة إختصاصات جديدة، قبل إعطاء ُأذونات ري حول مأزق التعليم العالي، من تزو الكالم التقويمي والتحذي
ستكمال متطّلبات الحصول على التراخيص ومتابعة التدر  اٍت وفروٍع صلى الَتَسرُِّع بإعطاء تراخيَص جديدة الختصااألنظمة، إ افًة ايس وفق القوانين و مباشرة وا 

مفاصله، من  زارة التربية والتعليم العالي وحدها، ُرْغم كّل ما يقع على الوزارة واللجان األكاديمية والتنظيمية المشرفة على التعليم العالي بكلّ هندسية، ليَس مسؤولية و 
سؤولية ت، ولجنة الكولوكيوم ، بل إن المالفّنية، ولجنة اإلعتراف والمعادال ة إدارية، الى مجلس التعليم العالي، واللجنةتزال من دون هيكليالعامة، التي ال  المديرية

ستَغّل التزوير وحاالت التسيُّب وا   ستخدام غياب ، أو أساء الفرديةستثمرها لمصلحته اهنا مسؤولية تراكمية، ويتحّملها بالمباشر ُكّل َمْن تهاوَن واستفاَد وتغا ى وا 
واالستعانة بمعّلمين من مالكات الوزارة، ما ساهم في حالة الّّلستقرار « التكليف»فق مبدأ ى، ما جعل العمل في المديرية يجري و القوانين واألنظمة من ناحية اخر 

 .ابةوالتفٌرد في إدارة هذا المرفق العلمي، بعيدًا عن الشفافية والرق
لء قة بشكل مباشر، بحي  ان التأّخر في ممصالح الجامعات والطالب واصحاب العالا المديرية العامة، تنعكس على ظروف عمل االدارة و غ التي تعيشهفحالُة الفرا 

نتاجيتها. هذا ما يست وتحقيق نقلة ة الهّوة اإلداريّ وجب اإلسراع بردم الفراغ عن طريق التعيين باالصالة او بالوكالة، ستكون له تداعيات اكيدة على دور المديرية وا 
بعدما فر ت ظروف معّينة حالة الفراغ فيها، وذلك حرصًا على إستمرارّية عمل المرفق  رصيد أكاديمي لتوّلي مهام المديرية،نوعية عن طريق تسمية شخصية ذات 

 .العام والحؤول دون توقف الخدمات التي يوفّرها
يكلة اللجان ه مساك بمفاصل الوزارة والسعي إلعادةلمرحلة اإلستثنائية، هي التركيز على وجوب اإلالتربية في هذه ا ي ُتلقى على وزارةوالمسؤولية الوطنية الت

نظيمية ديمية والتت االكالتحديثاالمركزّية، من مجلس التعليم العالي، الى اللجنة الفنّية، ولجنة االعتراف والمعادالت، بهدف إعادة بناء أسٍس صلبة تمّكن من مواكبة ا
 .بالتعليم العالي التي ترتقي

يف نعيد بناء الثقة بالتعليم العالي؟ وأين هي مسؤولية النقابات القانونية، مثل نقابة األطباء واطباء ك»سم اليوم في ظّل هذا المأزق، هو: والسؤال المحوري الذي يرت
« الكولوميوم»حانات في إمتتصاصات واعتمادات اكاديمية، ف اًل عن دورها تراخيص وفروع واخ لتعليم العالي، مناالسنان والصيدلة والهندسة، في رقابتها الرعائّية ل

ستغراٍب، مواقَف «ممارسة المهنةأذونات »و مْوقف»؟ ونحُن نراقُب بَعَجٍب وا  للنقابات التي تتعامل مع تحديات التعليم العالي وما يشوب هذا القطاع، في بعِض « الالَّ
وتحصيني  من دون قيامها بأّي عمل رقابيالجدد وجباية رسوم االنتساب منهم،  فة النقابة تحّولْت الى قبول طلبات الخريجينمباالة، وكأّن وظيانبه، بتساهٍل والجو 

 !لحماية المهنة والمنتسبين إليها؟
الح اري   ودورهمن ُقدراتِه والحفاِظ على َهْيبِتهِ  هياره أْو الَنْيلِ يم العالي ومنع إنولنا أن نسأل بإهتماٍم: أيُّ دوٍر للمرجعيات والقيادات السياسية في تحصين التعل

 .!طاع، من الكماليات على جدول إهتمام المسؤولين؟والعلمي؟ فهل أمسى هذا الق
أزمة التعليم  لذ تصاعد الكالم حو يمي اللبناني. فمنعن اتخاذ المواقف الراف ة لزعزعة الكيان األكاد« المثقف اللبناني»وتبرُز المشكلُة األكبر من خالل غياب 

َفت عنه الت عيلها بعض المؤسسات واإلدارات، لم نقرأ أي موقٍف؛ غير مقاالت يسيرة، وكأَن المثقفين استسلموا حقيقات من تجاوزات كادت أن تطال مفاالعالي وما تكشَّ
دي لما لعليا في التصواجب ان نطرح: أّي دوٍر للجامعات والمعاهد اتفيدًا. ثّم من اللي، مشاركًا أو مسأو استقالوا من دورهم، أو أن بع هم دخل بازار التعليم العا

 حصل؟
طالق إنذارات التحذير من مخاطر وتهديدات ما يحد ، وكأن هذه الجامعات استكانت أو يئسَ إن مسؤولي ْت من ة الجامعات العريقة تكمن في عدم رفعها الصوت وا 

 .هتمام الواجبؤسساتهم ولم ِيعيروا أزمة التعليم العالي اإلاإلكتفاء بإدارة محكمين به، فف لوا الو ع ومن المت
فتًا خلو ى المجتمعية، سّجلْت غيابًا ملحوظًا وتباعدًا يحمُل تساؤالٍت حادة عن اإلنتصار لكرامة التعليم العالي وما يتهدده من اخطار. وكان الو حتى األحزاب والقو 

 ...مناقشة من أّي موقف حول أزمة التعليم العاليلنواب في جلسات السياسية ومداخالت االبيانات ال



 ...ية ومقررات جلساتها المتعاقبة، لم تأِت على أي ذكٍر للمشكلة ال من قريب وال من أقربكذلك الحكومات ببياناتها الوزار 
نيابة عامة  همع الدور النقدي البّناء لالعالم، من حي  انبمسؤولية تتوافق  الق ّية ومتابعتهاو حتى وسائل اإلعالم، إالَّ قليُلها الرصين، غابْت تماما عن طرح 

 .إعالمية
ُبل الحد من ستعليم العالي إعالن حالة طوارئ أكاديمية لمواكبة هذه الق ّية على خطورتها؟! ثم، أليَس من ال روري إنشاء خلية أزمة على األقل لبح  أال يستحق ال

ِظلِّ مواسم  نتظُر الجامعات والطالب فيحمُل الكثيَر من التحدياِت حول ما ي، وَنْحُن على ابواب سنٍة جامعيٍة جديدٍة، تالثقة بالقطاع، والنهوض به من جديد انهيارات
 .واأَلحَواِل اإلجتماعية غيِر الُمسَتِقرَّة والتي ستترُك ندوبها وآثارها على المجتمع األكاديمي« كورونا»
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