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إعداد فاتن الحاج

للمشاركة في صفحة «تعليم» التواصل عبر البريد اإللكترونيfelhajj@al-akhbar.com :

تربوي يسعى إلــى دفعه إلــى إعمال
الفكر الـنــاقــد واإلفـ ــادة مــن التجارب
واكتساب املعارف واملهارات ومعرفة
الـ ـ ـ ــدروس امل ـس ـت ـق ــاة ،وب ــذل ــك يـتـعـلــم
الـ ـط ــال ــب الـ ـت ــاري ــخ ل ـي ـع ــرف ويـ ـك ـ ّـون
ثقافته التاريخية وليس ليعلم.

الصراع على المضمون وليس
على التفكير

الذاكرة الجماعية وال ّ
تمس بكرامة
أي طائفة أو ح ــزب ،وي ـ ّ
ـدور الــزوايــا
إليجاد صيغة يتفق عليها الجميع.
ّ
ف ــي امل ـقــابــل ،ي ــرى رم ــال أن املـطـلــوب
ع ــرض الــوقــائــع الـتــاريـخـيــة كـمــا هي
وع ـ ـ ــدم ال ـ ـخـ ــوف مـ ــن ال ـت ـع ـل ـيــق عـلــى
الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل .ي ـ ـقـ ــول إن م ـ ــا ي ـح ــدث

مـ ــع م ـن ــاه ــج الـ ـت ــاري ــخ هـ ــو ال ـخ ــاف
ع ـلــى تــوص ـيــف األح ـ ـ ــداث خ ــوف ــا من
االنقسام ،فتجري التعمية واإلشارة
إل ــى الــواق ـعــة م ــن دون ع ــرض اآلث ــار
املـ ـت ــرتـ ـب ــة عـ ـنـ ـه ــا ،وك ـ ـ ـ ــأن املـ ـطـ ـل ــوب
ت ـعــريــف ال ـط ــال ــب ب ــال ــواق ـع ــة نفسها
وليس بمجريات األح ــداث في قالب

استخدام
التاريخ
ألغراض
البروباغندا،
ال لتنمية
التفكير
التاريخي
(هيثم
الموسوي)

ل ـك ــن الـ ـنـ ـق ــاش ال ـ ــدائ ـ ــر فـ ــي ال ـل ـج ــان
هـ ــو ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـ ـتـ ـ ــوازن لـ ـي ــس ف ـقــط
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــوص ب ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي ال ـ ـصـ ــور
واملستندات والشخصيات ،بمعنى
إذا وض ـ ـع ـ ـنـ ــا صـ ـ ـ ـ ــورة ل ـش ـخ ـص ـيــة
محسوبة على فئة معينة يجب أن
نضع فــي املقابل صــورة لشخصية
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـطـ ـ ــرف اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــر .مـ ـ ــا ي ـح ـص ــل
هـ ــو اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـت ــاري ــخ ألغ ـ ــراض
«الـ ـ ـب ـ ــروب ـ ــاغـ ـ ـن ـ ــدا» ،هـ ـ ــذا م ـ ــا ت ـق ــول ــه
الـبــاحـثــة ال ـتــربــويــة وع ـضــو الهيئة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ـل ـتــاريــخ م ـهــى شـعـيــب.
برأيها ،الصراع بني واضعي منهج
التاريخ هو على املضمون وكيفية
صياغة رواية واحدة ،فنرى أن الهم
األس ــاس ــي يـصـبــح ش ــو بــدنــا نشيل
وشــو بدنا نحط وشــو بدنا نحفظ
الـ ـتـ ـلـ ـمـ ـي ــذ ...ولـ ـي ــس ال ـ ـهـ ــدف وض ــع
ك ــل ال ــرواي ــات ف ــي ت ـص ــرف الـتـلـمـيــذ
وتعليمه كيف يفكر ويحلل األحداث
التاريخية».
ً
ت ـ ـقـ ــول« :إذا أردن ـ ـ ـ ــا مـ ـث ــا أن نـعـلــم
القضية الفلسطينية اليوم ،ال يمكن
أن ن ٍّـت ـعــاطــى م ــع ال ـط ــال ــب ع ـل ــى أن ــه
متلق سلبي ،فنفسر له التاريخ على
قياس املجموعات املكونة للجان ،بل
يجب تنمية مـهــاراتــه حــول القضية
بأن نشركه في النقاش حول مفهوم
املقاومة ومقاطعة إسرائيل وحقوق
ال ــاجـ ـئ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن وال ـظ ـل ــم
الـ ـ ــذي ل ـح ــق ب ـه ــم ف ــي أرضـ ـه ــم وف ــي
بـلــد ال ـل ـجــوء» .تـسـتــدرك« :طــابـنــا ال
ي ـس ـت ـط ـي ـعــون إقـ ـن ــاع اآلخـ ـ ــر ب ـعــدالــة
ق ـض ــاي ــاه ــم ،ألنـ ـه ــم ال يـسـتـطـيـعــون
مقارعته باملعلومات والحجج».

جامعات

الجامعة اللبنانية :منع الطالب
من دراسة أكثر من اختصاص
حسين مهدي
ف ــوج ــئ ط ـ ــاب ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،بـ ـم ــذك ــرة إداريـ ـ ــة
صادرة عن رئيس الجامعة اللبنانية،
فؤاد أيوب ،تمنعهم من التسجيل في
أكثر من اختصاص في العام الدراسي
ذات ــه وفــي مــراحــل الـشـهــادات (إج ــازة،
ماستر ،دكتوراه) كافة ،وال تسمح لهم
بالتسجيل في مرحلتني مختلفتني.
وضعت رئاسة الجامعة خطوتها في
خانة «الـقــرارات اإلصالحية» ،بحسب
م ــا ق ــال ــه م ـس ـت ـشــار رئ ـي ــس ال ـجــام ـعــة
لـلـشــؤون اإلعــامـيــة ،علي رم ــال ،الــذي
ّ
أشار إلى أن القرار يهدف إلى «تحسني
مـسـتــوى الـتـعـلـيــم» ،فـنـظــام الـتــدريــس
 LMDامل ـع ـت ـمــد ف ــي ال ـج ــام ـع ــة يـنــص
على وجوب حضور الطالب للمقررات
ب ـن ـس ـب ــة  ،%70م ـ ــا ي ـج ـع ــل الـ ـت ــزام ــه
ال ـح ـض ــور ال ـك ــام ــل ف ــي اخ ـت ـصــاصــن
ً
مستحيال.
وجد رمال في قرار أيوب فرصة لزيادة
املقاعد الدراسية املتوافرة في الكليات
الـتــي يـسـ ّـجــل فيها طــالــب اختصاصًا
ثانيًا أو إضــافـيــا ،ورأى أن مــن فوائد
ه ــذا ال ـق ــرار «تــوف ـيــر الـجــامـعــة للكلفة
ّ
يسجل
التي تدفعها على الطالب الذي

في اختصاصني ،مع ما يرافقه من كلفة
اسـتـئـجــار املـبــانــي وتــوفـيــر األســاتــذة
وغ ـي ــر ذلـ ــك م ــن األم ـ ـ ـ ــور» .وبــالـنـسـبــة
إل ــى ال ـطــاب الــذيــن يتسجلون حاليًا
ف ــي اخ ـت ـصــاصــن ،ي ـقــول رم ـ ــال ،إنـهــم
ملزمون بتعليق تسجيلهم في واحد
م ـن ـه ـمــا واس ـت ـك ـم ــال ــه الحـ ـق ــا ،ع ـنــدمــا
ينهون اختصاصهم األول.
ّ
عبر العديد من الطالب عن استيائهم
مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــرار ع ـب ــر وسـ ــائـ ــل ال ـت ــواص ــل
االجتماعي التي ّ
غصت بــردود الفعل
االح ـت ـج ــاج ـي ــة ،وقـ ـ ــرر طـ ــاب وأن ــدي ــة
ط ــاب ـي ــة فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة م ــواجـ ـه ــة مــا
س ـمــوه «الـ ـق ــرارات التعسفية لرئيس
الجامعة» ،مــن خــال الــدعــوة للتحرك
غـ ـدًا ال ـث ــاث ــاء ،ع ـنــد ال ـســاعــة ال ــواح ــدة
وال ـن ـصــف ظ ـه ـرًا ،أمـ ــام مـبـنــى اإلدارة
املــركــزيــة للجامعة .الــدعــوة ال ـصــادرة
ع ــن األن ــدي ــة وامل ـج ـم ــوع ــات الـطــابـيــة
(نـ ـ ــادي رادي ـ ـكـ ــال ،ن ـ ــادي س ـم ــا ،ن ــادي
ن ـبــض ال ـش ـب ــاب ،ح ـم ـلــة ال ــوض ــع مش
ّ
طـبـيـعــي وطـ ــاب مـسـتـقـلــن) ،رأت أن
منع الطالب من التسجيل في أكثر من
اخـتـصــاص «ق ــرار غير منصف وغير
رف ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ّـص ـ ــوت
عادل ،ووجب
عاليًا أمــام انتهاكات رئاسة الجامعة
ل ـح ـق ــوق ـن ــا» .ودع ـ ـ ــا املـ ـعـ ـت ــرض ــون كــل

ط ــاب الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة بمختلف
توجهاتهم لتلبية الــدعــوة والــوقــوف
إلــى جــانــب طــاب الجامعة اللبنانية
في الوقفة االحتجاجية.
أش ـ ـ ــارت ال ـط ــال ـب ــة روان ك ــرن ـي ــب (م ــن
ّ
ن ــادي س ـمــا) إل ــى أن امل ــذك ــرة مخالفة
لـلـقــانــون وتـتـنــاقــض وح ــري ــة الـطــالــب
وح ـقــه ف ــي الـتـعـلـيــم وامل ـع ــرف ــة .ودع ــت
الطالبة سالي موسى (من نادي نبض
الشباب) مجلس الجامعة إللغاء القرار

اعتصام لألندية الطالبية رفضًا
لقرار رئيس الجامعة
«امل ـج ـحــف وال ـظ ــال ــم» وإال «فــاألنــديــة
ستتجه نحو التصعيد» .وأصدر قسم
الطالب في اتحاد الشباب الديمقراطي
بيانًا رأى في القرار الصادر «استمرارًا
ف ــي ن ـهــج تــدم ـيــر ال ـجــام ـعــة الــوطـنـيــة
والـحـ ّـد مــن طموحات الطالب الفقير،
وعائقًا أمام تحقيق أحالمه» .ورفض
االت ـحــاد األس ـبــاب الـتــي سيقت ،وهي
الـ ـلـ ـغ ــط ال ـ ـ ــذي س ـي ـح ـص ــل ج ـ ـ ــراء ذك ــر
االختصاص في استمارة االنتخابات
الطالبية والنقص في التغطية املالية
والتمثل بنظام الجامعة في فرنسا.

رأي
دور األستاذ
الجامعة الوطنية
في
*
وفاء نون

ال يمكن الحديث عن دور األستاذ الجامعي بتعقيداته وتشعباته
بمعزل عن وظيفة الجامعة في إنتاج املعرفة ،ودورها في التطوير
االقتصادي واالجتماعي والثقافي .لكن في الجامعة اللبنانية،
يـصـعــب ب ـل ــورة دور االسـ ـت ــاذ ف ــي ض ــوء وظـيـفـتـهــا وأه ــداف ـه ــا؛
فالجامعة الوطنية لم تنشأ وفق خطة مدروسة أو رؤيــة تربوية
واض ـحــة لـلــدولــة الـلـبـنــانـيــة ،بــل ن ـشــأت بـفـضــل ن ـضــاالت الـطــاب
واألساتذة على ّ
حد سواء ،من أجل تأمني مجانية التعليم العالي
وديمقراطيته.
رغــم ذلــك ،نجح األســاتــذة الذين أسهموا في إنشاء الجامعة في
صياغة دورهم في تلك املرحلة ،وبالتالي دور الجامعة ووظيفتها.
فـكــان لهم دور أس ــاس فــي إنـتــاج املـعــرفــة ،وأسـهـمــوا فــي تطوير
الجامعة الوطنية وفي وضع قوانينها وصياغة برامجها التعليمية
فــي ضــوء رؤيتهم لــدورهــم الوطني فــي تلك املرحلة ،وكــذلــك في
العمل النقابي حيث وقفوا جنبًا إلــى جنب مع الطالب في وجه
احتكار الجامعات الخاصة للتعليم.
عندما نشأت الجامعة اللبنانية ،كانت دار املعلمني العليا هي حجر
الزاوية ،ما يعني ارتباط الجامعة ارتباطًا وثيقًا بالتربية والتعليم
اللذين يجب أن يكونا نتاج الجامعة الوطنية في املقدمة .ومن ثم
تطورت الجامعة ،وأنشئت الكليات ذات الطابع اإلنتاجي ،وأقصد
هنا إنتاج املعرفة (كليات الحقوق والعلوم واآلداب ومعهد العلوم
االجتماعية) ال الكليات ذات الطابع الخدماتي (الهندسة ،الصحة،
الصيدلة ،الطب وإدارة األعمال) ،بهدف إنتاج املعرفة والعلوم في
خدمة ما يلزم املجتمع لتطويره .فنشأتها وتطورها عكسا الوعي
الثقافي لألساتذة والطالب في تلك املرحلة .فلم يتم بداية إنشاء
الكليات ذات الطابع الخدماتي ،أي إن الجامعة الوطنية لم تتطور
انطالقًا من الحاجات الخدماتية وحاجات السوق االستهالكية.
إن األساتذة والطالب في تلك املرحلة ،كانت لديهم استراتيجية
أكاديمية في توجيه سياسة التوظيف والعمل بخالف ما ُيطرح
ال ـيــوم ،حـيــث يـتــم تـبــريــر إن ـشــاء بـعــض االخـتـصــاصــات وتعديل
الـبــرامــج التعليمية بــ«حــاجــات ال ـســوق» ،واألجنبية قبل املحلية.
ّ
متخرجي الجامعات
يكفي النظر هنا إلــى نسبة املهاجرين من
للتأكد من غياب السياسة التوجيهية في التربية والتعليم العالي.
ما أوردته ليس من باب الحنني إلى زمن النضاالت والعمل النقابي
الـحــق ،بــل مــن بــاب اإلض ــاءة على واج ــب األسـتــاذ تـجــاه الجامعة
الوطنية ومن خاللها تجاه الوطن ،حيث إن دوره ال يقتصر فقط
على القيام بواجباته األكــاديـمـيــة والبحثية وحـســب ،بــل يتعداه
إلــى إدراك واجبه األســاس في الحفاظ على الجامعة وحمايتها
وتطويرها عبر ممارسته لواجبه ُ في العمل النقابي.
كلما ُسئلت عــن الجامعة الـتــي أ ِّ
درس فيها ،كنت أجـيــب بفخر
بأنني أنتمي إلى كلية العلوم ...إلى كلية كان الفضل ألساتذتها
في إنشاء الصرح التربوي األهم في لبنان .لكنني في الوقت عينه
كنت أتـســاءل أيــن نحن الـيــوم مـ ّـمــا قــدمــوا؟ الكثير مــن األســاتــذة
اليوم ال يعلمون أن ّ
مجمع الحدث الجامعي أنشئ بفعل االستقالة
الجماعية ألســاتــذة كلية الـعـلــوم ،الــذيــن كــانــوا متعاقدين آن ــذاك،
والذين تركوا بغاليبتهم الجامعة األميركية ليلتحقوا بالجامعة
الوطنية بــراتــب أقــل بعشر مــرات ّ
مما كــانــوا يتقاضونه .التفرغ
إنما يكون باالنتماء إلى الجامعة من أجل السهر على مصلحتها
ومصلحة طالبها وليس من أجــل راتــب في آخــر الشهر .التفرغ
للجامعة اللبنانية وليس فيها ،لم يكن يومًا شعارًا أطلقناه خالل
تحركاتنا من أجــل التفرغ في الجامعة اللبنانية ،بل يتعداه إلى
املمارسة والتطبيق .لذلك كــان ال بد من العمل "مــن أجــل جامعة
وطنية مستقلة ومنتجة".
فـمـنــذ نـشــأتـهــا إل ــى ال ـي ــوم ،عــانــت الـجــامـعــة الــوطـنـيــة م ــن إهـمــال
الحكومات املتعاقبة ومن محاربتها ومحاولة تهميشها وإلغاء
دورهــا الوظيفي الــذي بــات بحاجة إلــى تعريف ،وذلــك من خالل
مـصــادرة استقالليتها اإلداري ــة واملالية واألكاديمية في مجلس
الــوزراء ،ومن خالل تدخالت أحــزاب السلطة في تفريغ األساتذة
والـتــوظـيــف واملـنــاقـصــات ،وكــذلــك مــن خــال تقليص ميزانيتها
املالية بحجة عدم إنتاجيتها ،وإعطاء التراخيص لبعض الدكاكني
السلطة ،وإعطاء املنح التعليمية
الخاصة التابعة ألحزاب ورجال ّ
ألبناء موظفي الدولة ...واليوم يتم تخطي قوانني الجامعة وأنظمتها
طبق بعضها ّ
األكاديمية واإلداريــة ،وإن ّ
يطبق باستنسابية .كل
ذلك وأستاذ الجامعة اللبنانية ال ّ
ّ
معني
يحرك ساكنًا وكأنه غير
بكل هذه القضايا .من أجل هذه القضايا وغيرها الكثير الكثير،
تداعى عدد من أساتذة الجامعة اللبنانية من كل الكليات والفروع
"مــن أجــل جــامـعــة وطـنـيــة مستقلة ومـنـتـجــة" تستعيد وجــودهــا
ودورها وتحدد وظيفتها في املجتمع ،في ضوء التطورات العلمية
والثقافية املتسارعة.
*أستاذة في كلية العلوم
وعضو في مجموعة «من أجل جامعة وطنية مستقلة
ومنتجة»

