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مجتمع وإقتصاد
مؤتمر

مقاومة تسليع التعليم وخــ
تسليع التعليم في لبنان ،ظاهرة أخرى تتصل بأزمة االقتصاد اللبناني.
حيث يسيطر الريع ومنطق الربح السهل والسريع .السياسيون يرون
في التعليم العام «قطاعًا غير منتج» ،ويجري تهميشه وضربه ،في
حين أنهم هم أنفسهم يوفرون كل الدعم المباشر وغير المباشر
للتعليم الخاص .ال يقتصر األمر على «تفريخ» الكثير من الجامعات

الخاصة التجارية ،و»تشركة» إدارات الجامعات العريقة وإخضاعها لنهج
اتصاال وثيقًا بنهج االقتصاد السياسي المتبع.
«نيوليبرالي» يتصل
ً
إشكاليات التعليم طرحها اتحاد األساتذة في الجامعة األميركية
في بيروت ،في مؤتمر عقده الخميس الماضي بعنوان «خصخصة
التعليم» ،وطرح فيه مهمة مقاومة تسليع المؤسسات التعليمية

شعبان :نريد حقوق اإلنسان أم اقتصاد السوق؟
بعدما كان عدد الطالب املسجلني في
مؤسسات التعليم العالي فــي لبنان
عام  1970ال يزيد على  40ألفا ،اصبح
ع ــدده ــم حــالـيــا نـحــو  190أل ـف ــا%86 .
م ـن ـهــم ل ـب ـنــان ـيــون .وي ـت ـخ ـ ّـرج سـنــويــا
نـحــو  30أل ــف ط ــال ــب 10 ،آالف منهم
ي ـت ـخـ ّـرجــون ف ــي الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة.
تشير الــدراســة ،التي عرضها رئيس
اتحاد األساتذة في الجامعة األميركية
في بيروت ،جاد شعبان ،الى أن نسبة
طالب الجامعة اللبنانية مثلت %50
مــن مجمل ه ــؤالء الـطــاب عــام ،1970
وبقيت هذه النسبة مستقرة تقريبا،
مــع تــذبــذبــات (ص ـع ــودا وانـخـفــاضــا)
ل ـتــراوح الـنـسـبــة بــن  %45ع ــام 1992
و %52عــام  ،2003اال انـهــا انخفضت
الى  %38عام .2011
دراس ــة شعبان ،التي تناولت تراجع
دور ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ــرسـ ـم ــي ال ـج ــام ـع ــي
وحجمه ،ونهج االقتصاد السياسي
ّ
الـ ـ ـ ــذي اتـ ـ ـب ـ ــع ل ـت ـس ـل ـي ــع ال ـت ـع ـل ـي ــم فــي
الـجــامـعــات ال ـخــاصــة ،أش ــارت إل ــى ان
ان ـخ ـف ــاض ح ـص ــة ال ـت ـع ـل ـيــم الــرس ـمــي
مــؤشــر خـطـيــر ،الف ـتــة ال ــى ان الـنـســاء
تحولن من التعليم العام الى الخاص،
أما نسبة الرجال ،فبقيت ثابتة تقريبا
في التعليم العام.

ما الذي حصل؟
توجه الطالب؟
والى أين ّ
في القرن التاسع عشر ،لم يكن هناك
أي جامعات رسمية أو حتى محلية في
لبنان ،بل ارساليات أجنبية .تأسست
الجامعة األميركية في بيروت (الكلية
اإلنجيلية السورية سابقا) كارسالية
بــروتـسـتــانـتـيــة ،وتــأس ـســت الـجــامـعــة
الـلـبـنــانـيــة األمـيــركـيــة ( BUCســابـقــا)
كارسالية بروتستانتية أيضا ،فيما
تتبع الـجــامـعــة اليسوعية الرســالـيــة
كــاثــول ـي ـك ـيــة .ول ــم ت ـتــأســس الـجــامـعــة
اللبنانية اال عام  ،1952كــأول جامعة
وطنية غير طائفية وغير تابعة ألي
جهة خارجية .وفي عام  1960تأسست
الجامعة العربية ،عبر جمعية خيرية
تــابـعــة للطائفة الـسـنـيــة ،وكــانــت لها
ارت ـب ــاط ــات بـمـصــر (ارت ـب ـطــت حينها
بحركة الناصريني) .حتى عام ،1975
ضــم لبنان  5جامعات و 7مؤسسات
تعليم الـعــالــي .وفــي عــام  1992زادت
جــامـعــة واح ــدة و 7مــؤسـســات تعليم
عـ ـ ــال .الـ ـي ــوم هـ ـن ــاك  24ج ــام ـع ــة و19
مؤسسة تعليم عال .أي إن لبنان يضم
حاليا  37جامعة خــاصــة ،فــي مقابل
جامعة واحدة رسمية.
ي ـش ـيــر ش ـع ـب ــان ال ـ ــى ان ـ ــه ف ــي ال ـف ـتــرة
امل ـم ـت ــدة ب ــن عـ ــام  1995وع ـ ــام 2001
جـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـت ـ ــرخـ ـ ـي ـ ــص ل ـ ـ ـ ـ ـ ــ 23ج ــامـ ـع ــة
جديدة ،معظمها يبغي الربح ،عكس
ال ـج ــام ـع ــات ال ـعــري ـقــة ال ـخ ـم ــس ،الـتــي
تأسست كمؤسسات ال تبغي الربح.
جاء الترخيص لهذه الجامعات ،وفق
نظام املحاصصة القائم في جمهورية
م ـ ّـا ب ـعــد ال ـط ــائ ــف .ع ـلــى سـبـيــل امل ـثــال
التابعة
رخــص للجامعة االســامـيــةّ ،
ل ـل ـمــؤس ـســة ال ـش ـي ـع ـي ــة ،ك ـم ــا ُرخ ـ ــص
للجامعة األنطونية التابعة للكنيسة

املارونية ،وكذا لعدد من الجامعات...
أحــد أبــرز األمثلة التي يتحدث عنها
شـعـبــان ،الجامعة اللبنانية الدولية
 ،LIUال ـتــي أس ـس ـهــا ال ــوزي ــر الـســابــق
عبد الرحيم مراد عام  ،2001في فترة
توليه منصب وزير التعليم والثقافة،
وهــو ي ــرأس هــذه الـجــامـعــة الـتــي تعد
أكبر جامعة خاصة في لبنان.
في عام  1992كانت الجامعة اللبنانية
تضم  %45مــن مجمل طــاب التعليم
العالي ،يليها الجامعة العربية ،%31
ثــم األمـيــركـيــة  ،%6والـيـســوعـيــة .%6
فــي عــام  ،2011تراجعت نسبة طالب
الجامعة اللبنانية الى  ،%38والعربية
ال ــى  ،%6واألمـيــركـيــة  ،4واليسوعية
 ،%5فـ ـيـ ـم ــا اسـ ـتـ ـقـ ـطـ ـب ــت الـ ـج ــامـ ـع ــة
اللبنانية الدولية  LIUنحو  %9من
الـ ـط ــاب ،وب ــات ــت حـصـتـهــا م ــع بقية
الجامعات املرخصة حديثا نحو %26
ّ
التوسع
من مجمل الـطــاب .جــاء هــذا
ّ
يسمى «دكــاكــن التعليم العالي»
ملــا
على حساب نوعية التعليم في لبنان.

كلفة التعليم وأرباح الجامعات
ت ـق ـيــس دراس ـ ـ ــة ش ـع ـب ــان ك ـل ـفــة ال ـع ــام
الدراسي الواحد على اســاس أرخص
اخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص ج ــامـ ـع ــي ( 30رصـ ـي ــدا
سنويا) .ليتبني أن الجامعة االميركية
ّ
تسجل الكلفة االعلى ( ،)$15900تليها
اللبنانية األميركية ( ،)$15300فيما
سجلت الكلفة فــي اللبنانية الدولية
نحو  4170دوالراّ .
وقدر شعبان ارباح
 LIUبـنـحــو  40م ـل ـيــون دوالر أرب ــاح
س ـنــويــا ع ـلــى اس ـ ــاس وج ـ ــود 17000
طالب مسجل لديها.
ت ـق ـ ّـدر ال ــدراس ــة م ـتــوســط كـلـفــة ال ـعــام
ال ـ ــدراس ـ ــي ف ــي ال ـج ــام ـع ــات ال ـخــاصــة
بـنـحــو  7000دوالر س ـنــويــا .وتـمـثــل
كـلـفــة الـتـعـلـيــم  %50مــن حـصــة الـفــرد
مــن الناتج املحلي ،علما ان متوسط
الـكـلـفــة فــي الـجــامـعــة اللبنانية يـقـ ّـدر
بـ ـنـ ـح ــو  330دوالرا ،ويـ ــرت ـ ـفـ ــع فــي
الجامعات املــرخــص لها بعد الحرب
الى نحو  5000دوالر.
بحسب الدراسة ،ارتفعت األقساط في
الجامعة األميركية بنحو  %60خالل
خ ـم ــس سـ ـن ــوات ب ــن  2008و،2013
بـيـنـمــا ب ـل ـغــت ن ـس ـبــة ال ـت ـض ـخــم نحو
 %30في الفترة نفسها ،أي إن األقساط
ارتـفـعــت ضـعــف مـعــدل الـتـضـخــم ،من
دون أي تبرير منطقي ومقنع للطالب.
ُ
تنفق الدولة اللبنانية نحو  160مليون
دوالر سنويا على التعليم العالي في
لبنان ،يذهب  %90من هذا االنفاق الى
الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة ،ومـعـظـمــه ُينفق
ع ـلــى األج ـ ـ ــور .وي ـم ـثــل ان ـف ــاق ال ــدول ــة
على التعليم الـعــالــي نحو  %0.6من
مـجـمــل ال ـنــاتــج امل ـح ـلــي ،بـيـنـمــا تنفق
االسر على هذا التعليم ما يوازي %4
من مجمل الناتج املحلي ،أي إن عبء
ّ
االن ـفــاق عـلــى التعليم يـتــركــز اســاســا
على ميزانيات االسر ،علما ان الدولة
ُ
اللبنانية تنفق نحو  %4مــن مجمل
الـنــاتــج املحلي على قـطــاع الكهرباء،
و %9على خدمة الــديــن الـعــام .يشرح
شـعـبــان أن ال ــدول ــة تستطيع «اذا ما

قدر شعبان ارباح  LIUبنحو  40مليون دوالر أرباح سنويا (مروان بو حيدر)
ّ

أرادت دعم التعليم» ،أن تخفض كلفة
الدين العام  %10فقط ،لتصبح نسبته
مــن الناتج املحلي  ،%8وبــذلــك يمكن
مضاعفة مساهمة الدولة في االنفاق
على التعليم الرسمي .يقول شعبان
ان «هذا االقتراح ّ
قدم في التسعينات،
ولم يعمل به».

األرقام بين الشائعات والحقائق
يشاع أن نسبة املتعلمني ارتفعت في
لبنان ،وازداد الطلب على الجامعات.
ُ
وي ـ ـشـ ــاع ايـ ـض ــا أن ل ـ ــدى ال ـج ــام ـع ــات
الـ ـخ ــاص ــة الـ ـج ــدي ــدة بـ ــرامـ ــج ت ــواك ــب
«متطلبات الـعـصــر» .ولتأكيد مقولة
ان لبنان يضم اعلى نسبة متعلمني
ف ــي ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة ي ـج ــري الـتــركـيــز
ع ـلــى ارتـ ـف ــاع نـسـبــة ال ـت ـحــاق الـنـســاء
ف ــي ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي م ــن  %8.1عــام
 1990الــى  %47عــام  .2011اال أن هذه
األرقـ ــام تــؤشــر ،وف ــق شـعـبــان ،ال ــى ان
غ ـي ــاب فـ ــرص ال ـع ـمــل ي ـض ـطــر ال ـنــاس
لــان ـت ـســاب الـ ــى م ــؤس ـس ــات الـتـعـلـيــم
العالي بهذه الكثافة .فنسبة البطالة

عند الفئة العمرية  29-15تصل الى
 .%28واح ـص ــائ ـي ــات ال ـب ـنــك ال ــدول ــي
ت ـق ــول إن ن ـس ـبــة ال ـب ـطــالــة ب ــن حملة
ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات ،ت ـص ــل ال ـ ــى  ،%14فـيـمــا
معدل البطالة العام يبلغ  ،%10أي إن
َ
حملة الـشـهــادات الجامعية هــم أكثر
عــرضــة لـلـبـطــالــة م ــن غ ـيــرهــم! كـمــا أن
 %40مــن ال ـقــوى الـعــامـلــة الـتــي أجــري
عليهم البحث ،يعملون في مجاالت ال

يشير البنك الدولي إلى ان
نسبة نمو خلق فرص العمل
لحملة الشهادات تبلغ %0
عالقة لها باختصاصاتهم الجامعية،
أي ــن ه ــي ال ـك ـف ــاءة؟ وأيـ ــن ه ــي بــرامــج
ال ـجــام ـعــات ال ـج ــدي ــدة؟ وخ ــاص ــة أنـنــا
ال نـعــرف شيئا عــن مـخــرجــات العمل
فـيـهــا ،وعــن نــوعـيــة امل ـحــاضــرات التي
تعطى وجودة التعليم.
ب ــرام ــج ال ـجــام ـعــات لـيـســت بــالـتـطــور
الـ ــذي ي ـس ـ ّـوق ل ــه ،ي ـقــول ش ـع ـبــان« ،لــم

ن ـس ـمــع ب ـج ــام ـع ــات ت ـع ـلــم ادارة نـظــم
بـيـئـيــة ،أو الـصـحــة أو غـيــرهـمــا ،لكن
اذا جمعنا كــم يــوجــد ط ــاب فــي هــذه
ال ـج ــام ـع ــات الـ ـج ــدي ــدة تـ ـ ــدرس ادارة
األع ـم ــال وال ـح ـقــوق وادارة امل ـصــارف
فإنهم يصلون الى  40ألف طالب ،أي
 %40مــن طــاب الـجــامـعــات الخاصة.
الــرقــم كـبـيــر ،أي ــن الـتـجــديــد والـبــرامــج
ّ
الخالقة؟» يسأل شعبان .أما بالنسبة
إل ــى س ــوق عـمــل امل ـت ـخـ ّـرجــن ،ف ــإن كل
فــرص العمل التي خلقت ،تركزت في
قـطــاع ال ـخــدمــات ،ال ــذي ال يـحـتــاج في
األس ــاس الــى تعليم جامعي .ويشير
البنك الدولي الى ان نسبة نمو خلق
فــرص العمل لحملة الـشـهــادات تبلغ
 !%0بالنسبة إلــى النساء ،االلتحاق
الجامعي لهن مهم جــدا ،لكن النساء
غير مشاركات في سوق العمل ،اذ إن
نسبة مشاركتهن فيه ال تتعدى .%25

دور التعليم في الحراك االجتماعي
ق ـب ــل ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة ك ـ ــان الـتـعـلـيــم
م ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــا أس ـ ــاس ـ ـي ـ ــا ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــراك

