حول الناتج العلمي والمعرفي
نواتج التعلم في لبنان رؤية وواقع

 -1مقدمة:
لٌس الناتج ألي عمل معرفً – أممً – رقما ً أو جدول أرقام ٌمكن أن ٌوضع بدقة ووضوح
فً موازاة جدول المد خال والمععٌاال المرقمة أٌضا ً  ،حتى ن رج من خل مقارنة سرٌعة
ب خصة عن الربح وال سارة.
ولٌس ذلك ناشبا ً عن ؼٌاب أو قلة المععٌاال اإلحصابٌة الدقٌقة فً أكثر من مجال فحسب ،1بل
إن المشكلة األدق هً فً عدم وضع البحث حول الناتج فً إعار منعقً عبٌعً ٌ ،تسلسل فً
بنود وفقراال ترتبع فٌما بٌنها برابعة السبب والنتٌجة أحٌانا ً أو برابعة الجزء والجزء المكمل
أحٌانا ً أ رى أو برابعة التعارٌؾ والحدود والمصادٌق أو األحكام والموضوعاال  2وما إلى
ذلك.
ولإلٌضاح فإن البحث فً الناتج ٌرتبع بشكل وثٌق بتحدٌد المشروع المنتج  :حدود وإمكانٌاال
بشرٌة ومادٌة ومععٌاال كثٌرة أ رى تتعلق فقع بتحدٌد هوٌة المشروع المنتج دون الحدٌث
عن أٌة إضافة أ رى.
فقد ٌكون ممكنا ً تحدٌد الهوٌة بمإسسة معرفٌة ما – جامعة ما على سبٌل المثال – إذ ال مانع
من الناحٌة النظرٌة حصر البحث والسإال عن الناتج المعرفً ب هذه المإسسة وإعداد النتابج
لتقارن أو تتكامل مع نتابج أ رى من هنا وهناك .3
ؼٌر أن فً ذلك تفرٌع بمبدأ الهوٌة العلمٌة الكام ةل ذاال التشكل المو ضوعً والتً هً ؼٌر
قابلة للتجزبة  ،وإن كانال تتشكل من مإسساال علمٌة متنوعة ممتدة على جؽرافٌة معٌنة  ،ؼٌر
أن كل جزء على حدة ال ٌشكل كٌانا ً مستقخً  ،أو ال ٌنبؽً أن ٌشكل كٌانا ً مستقخً على األقل فً
محاولة تقدٌم أجوبة دقٌقة على البحوث واألسبلة المتعلقة بموضوع الناتج.
من الممكن حتما ً مناقشة مبدأ "الهوية العلمية الكاملة" قبوالً أو رفضا ً ،ولكن من ؼٌر الجابز
بحال من األحوال التوؼل فً بحوث الناتج بدون تحدٌد الموقؾ النظري من هذا المبدأ.
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وذلك ألن البحث لن ٌتؽٌر من الناحٌة الشكلٌة أو المنهجٌة  ،لكنه ٌإدي إلى رإى جزبٌة ال
تصلح أن تكون مادة أولٌة للتحلٌل والنقد الموصل إلى تبنً عع إصخحٌة وتنموٌة واعدة .
فهً لٌسال جزبٌة بمعنى النقص فحسب بل هً جزبٌة بمعنى الحاجة العضوٌة إلى نتابج
أ رى قبل أن ٌبدأ العمل التحلٌلً النقدي للناتج وهو – على ما أظن – الؽاٌة من وراء هذا
النوع من البحوث ألنه الضوء الذي سوؾ ٌسلع على ال عع والبرامج التعوٌرٌة عند بلوغ
بداننا.
أول نٌة حسنة لدوابر الفعل والقرار فً ل
والبحث فً هذا المبدأ ٌستهل بعرح مسؤلة البال فً قبول أن الهوٌة العلمٌة هً تشكل عبٌعً
موضوعً فً حدود معٌنة وصٌؽة محددة واضحة وشروع ومواصفاال اصة  ،4عوضا ً عن
االعتقاد بؤنها مسؤلة اعتبارٌة اتفاقٌة اصعخحٌة تت ذ بشؤن تكوٌنها قراراال سٌاسٌة وقانونٌة
وتنظٌمٌة واقتصادٌة فتولد بناء على ذلك بشكلها ومضمونها وسابر مكوناتها.
الفارق جوهري بٌن المعتقدٌن  ،فإذا كانال الهوٌة العلمٌة تتشك ل موضوعٌا ً فً سٌاق تارٌ ً
عبٌعً ،فإنه لزام على الباحث أن ٌتبٌن بدقة العناصر والقواعد النظرٌة التً تحدد هوٌة علمٌة
 أٌة هوٌة  -ثم نقوم بتعبٌق هذه العناصر والقواعد على مشروعنا لن رج بحدود واضحةلذلك المشروع حتى نشرع بدراسة ناتجه والعمل على نقده وتحلٌله.
كما ٌمكن أن ٌسفر هذا المعتقد عن عع وتوضٌحاال إصخحٌة سٌاسٌة بدالً من اإلقتصار
على توصٌاال تعلٌلٌة أو عخجٌة علمٌة كما هو متوقع  ،وذلك إذا تبٌن أنّ السٌاسة تقوم بتجزبة
ؼٌر مشروعة لهذه الهوٌة العبٌعٌة وهو ما ٌ لؾ إعاقة ال سبٌل إلى إزالتها إال بإعادة اللحمة
لألعضاء التً تععلال بسبب اإلنفصال فحسب  ،وهذه اللحمة سوؾ تعٌد لكل منها دوره
وفاعلٌته وإنتاجه  ،وبهذا ٌمكن أن نتوقع توصٌاال ذاال عابع سٌاسً ولكنها برؼم ذ لك لٌسال
استعراداً أو ابتعاداً عن صلب الموضوع ،بل هً مما ثبال بؤنه من جملة ما ٌجب فعله حصراً
للمعالجة والتعوٌر والتقدم  .أما إذا كانال هذه الهوٌة مجرد قرار سٌاسً سلعوي أو مرسوم
ٌ عه وٌمحوه القلم الرسمً ،فإن بحث الناتج ٌضعر فً هذه الحالة أن ٌت ذ له حدوداً مرتبعة
بهذا القرار أو ذلك المرسوم  ،وحٌنها ٌكون هناك تمٌٌز بٌن ما هو أساسً وما هو مكمل أو
ثانوي بنا ًء على حدود السٌاسة ودوابرها الم ترعة  ،وٌكون على عاتق كل أدواال الوزن
والتقٌٌم أن ال تتجاوز فً خصاتها حدود المسلم وهو حدٌث قٌامة موعودة لمإسساال الوعن
المستقل العزٌز.
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سوؾ تدور الدابرة فً بحث كهذا على كل شًء  :المال – الكادر البشري – المإسساال  .لن
ٌبدو األمر ؼٌر عبٌعً بل متناسب تماما ً مع كل مقدماال الحدود والتعارٌؾ بالهوٌة االعتبارٌة
المحددة.
بعد تحدٌد الهوٌة ٌنبؽً تحدٌد المٌزان النظري المإهل إلععاء األوزان والمثاق ٌل للناتج وهو
بعد على صورة مادته األ ولٌة الم تلعة  .وهنا أٌضا ً فإن التفرٌع بهذا البند النظري ال عٌر قد
"التقارٌر ا لمقنعة" الذي احترفته
أدى فً تعور ؼٌر سوي إلى نشوء أدب جدٌد وهو أدب
المإسساال التً ترٌد أن تصنع إنجازاتها وقٌمتها ودورها من خل جملة من العناوٌن التً ال
تتصل بحٌاة الناس وحاجاتهم ومشاكلهم اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة ،ومع ذلك فهً تقدم على شكل
نفاق علٌها ،
ناتج مهم ٌبرر للمإسسة وجودها واستمرارها وربما المزٌد من دعمها واأل
والقارئ المسإول لهذا النوع من التقاري ر تؤ ذ به الحماسة إلى التباهً بؤرقام هذه التقاري ر
وإحصاءاتها فً حدٌثه السٌاسً الدعابً  ،لكنه وفً أوقاال معٌنة ٌتحدث خل تسوٌقه
ألولوٌاته الدا لٌة بما يشً بعدم اقتناعه بكل تلك التقارٌر المعدة بإتقان.
فلقد صرّ ح أكثر من مصدر مسإول وفً أمكنة متعددة من العالم العربً بان القعاع الجامعً
هو قعاع ؼٌر منتج والعامل ون فٌه هم من فبة المحظوظٌن الذٌن ٌنعمون بما تؽدق علٌهم
السلعة من النفقاال والععاٌا  .المال فً هذا النوع من الال قارٌر ٌحتل مركز الصدارة  ،ومن
المفارقة ان المال المنفق ٌتحوّ ل إلى ناتج فٌقال أن المال المنفق على هذه ال مإسسة العلمٌة
الجامعٌة أو تلك ه و  2.3ملٌاردوالر 5لإلستنتاج أنها أهم و أؼنى جامعة فً العالم أو أن
م صصاال المركز البحثً الثخثً هً من أعلى الم صصاال أو ما إلى ذلك .إن عنوان المال
ال ٌنبؽً حتما ً أن ٌكون عابراً فً بحوث الناتج ولكنه ٌنبؽً أن ٌؤتً فً سٌاق مقارن وأن
ٌرتبع بحاجاال المجتمع ومتعلباته.
وقد ٌبدو اإلنفاق على المشارٌع والمإسساال العلمٌة لدٌنا مرضٌا ً من خل المقارنة مع اإلنفاق
العلمً فً الدول المتقدمة ولكن هذا الرضا سرعان ما ٌتبدد عندما نجد ان العابد عندنا الناتج
عن هذا اإلنفاق هو أٌضا ً ناتج أولً ٌحتاج إلى بحث ودراسة وتقٌٌم من جدٌد ،كؤن ٌكون الناتج
من هذا الم ال المزٌد من المراكز البحثٌة أو المإتمراال أو اآلالال العلمٌة الجبارة وهذا كله
م تلؾ ع ن أن ٌكون العابد ببساعة هو المزٌد من الؽنى الملحوظ فً زٌادة الناتج المحلً أو
الكبرى
المزٌد من استثمار ال ثرواال الم ودعة أو المزٌد من ترشٌق المإسساال الوعنٌة
كمإسساال العاقة أو تعوٌر الصناعاال وزٌادة اإلنتاج وبالتالً التصدٌر  .فالعابد هنا واضح
ونهابً وباال الداللة على ما آل إلٌه استثمار هذا المال فً المشارٌع العلمٌة البحثٌة.
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كذلك ٌجب أن ال ٌت ذ المال ذرٌعة فً تجزبة الهوٌة العلمٌة الكاملة  ،كؤن ٌقال أن التعاون
العلمً العابر للحدود السٌاسٌة لكل دولة هو أم ر ٌ لق تعقٌداال مالٌة كبٌرة ٌ ،حتاج تذلٌلها إلى
القٌام بوضع تنظٌماال قانونٌة تفصٌلٌة تؽرق اإلتفاقاال فً روتٌن إداري قاتل ؼالبا ً ما ٌإدي
إلى وفاة ؼٌر معلنة لهذا التعاون  .6كذلك ال ٌجب أن ٌكون المال مادة للتعاون العلمً المشرؾ
مع أكبر وأهم جامعاال العالم وذلك بقعع ال نظر عن الفابدة التً ٌمكن أن ٌقدمها مثل هذا
التعاون ،فالناتج العلمً ؼٌر منوع بالتؤكٌد بتدوٌن األسماء فً السجخال الذهبٌة ألٌة مإسسة
معرفٌة كبرى وال بوضع التواقٌع جنبا ً إلى جنب مع تواقٌع رإساء هذه المإسساال كنازا او
ؼٌرها والتقاع الصور واستعراضها فً عمل دعابً مثٌر للضحك.
الرتب العلمٌة أٌضا ً واأللقاب والشهاداال هً مما اعتدنا على رإٌته فً هذا النوع من التقارٌر.
وقد ٌجدر بنا وفً إعار بحث جاد حول الناتج بمعناه األدق أن نعٌّن متى و كٌؾ تصبح الشهادة
أو الرتبة العلمٌة نا تجا ً ومتى تكون على العكس من ذلك  ،سببا ً من أسباب ضعؾ الرإٌة
السلٌمة أو قل انعدامها أحٌانا ً .هل الرتبة العلمٌة هً ناتج على كل حال؟ ٌبدو أننا نحمل ردود اً
إٌجابٌة على هذا السإال فً ما نضمره من عرٌقة تفكٌرنا الباعنٌة فً التق ٌٌم وإحصاء الناتج .
ولذلك شاهدان متناقضان ولكنهما ٌشٌران معا ً إلى ناحٌة واحدة محددة.
الشاهد األول هو ما نجده فً واقعنا من رؼبة جامحة بتجاوز اإلمتحاناال بنجاح ونٌل العخمة
للحصول على الشهادة ولو على حساب المعلومة نفسها  ،7وقد نستؽرب كٌؾ ٌمكن الحصول
على العخمة دون المعلومة  ،ؼٌر أن هذا واقع مإسؾ له عرقه وأسالٌبه وتدرٌباته ال اصة
المإكدة .وقد نجد تؤٌٌداً لذلك – فارقا ً مثٌراً للدهشة بٌن نسبة العخب الناجحٌن فً الجامعاال
ال اصة والجامعاال الحكومٌة (فارق قد ٌصل إلى حد  )%65أو أكثر فً بعض األحٌان دون
أي شعور بالحاجة إلى القٌام بدراسة علمٌة جادة لتحدٌد ال لل الذي ٌدل علٌه هذا التفاوال
برٌر هذا التفاوال فً إعار نفس الجٌل فً
بوضوح ،إذ ال شًء ٌمكن أن ٌكون تفسٌراً عبٌعٌا ً لال
بلد واحد أو حتى فً مدٌنة واحدة  .الصمال المعبق هو الذي ٌس ود ،ثم تعد بعد ذلك لوابح
ال رٌجٌن لتؤ ذ مو قعها المرموق فً تقارٌر أ بحاث الناتج لمإسساتنا الجامعٌة لنزعم بعد ذلك
أننا بلؽنا بمإسساتنا تلك مبلؽا ً متقدما ً للؽاٌة.
عالً فً مإسساال الؽرباء
ة
الشاهد الثانً هو ا عتزازنا الكبٌر بكفاءاتنا التً تعمل بجدٌة وكفاءة
البعٌدة .إننا نعتز بما فقدنا و سرنا ،اعتزاز باللخسارة ،واألعجب من ذلك أننا نجد صعوبة فً
 6أشارال بعض التقارٌر الصحفٌة إلى أن قٌمة المشروعاال فً إحدى الدول العربٌة تربو على ال مسٌن ملٌار دوالر بسبب البٌرقراعٌة
المعتمدة.
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لعه حسٌن نص معبر عن عبادة العخمة فً أنظمة التعلٌم عندنا.

نعق ألقابهم العالٌة أو ا تصاصاتهم العصرٌة التً ال صلة لها بما نشاهد ونكابد فً كل ٌوم .
إنهم حٌث هم أصحاب ألقاب علمٌة عالمٌة وٌحتلون مراكز علمٌة وإدارٌة مرموقة وٌعملون
على مشارٌع ؼاٌة فً التعور والتقدم فً م تبراال هادبة مسالمة ،ؼٌر أن الكثٌر من أبحاثهم
وإسهاماتهم ال تصل إلٌنا إال بعشا ً وتنكٌخً وحرقا ً .إنهم ٌساهمون أحٌانا ً فً تعوٌر التقنٌاال
التً تستعمل فً الفتك بنا وتدمٌر مدننا وأرٌافنا ول كنهم ال ٌعرفون ذلك وال ٌتوقعونه  ،وحده
العقل الجبارهو الذي ٌعرؾ كٌؾ ٌبنً ماكنته العمخقة بناء على جهود وإسهاماال هإالء .نحن
رؼم ذلك ندرجهم فً تقارٌر إحصاء الناتج بوصفهم من أهم ما لدٌنا.
هذان الشاهدان ٌبرزان بوضوح أن فقرة الرتب العلمٌة شابكة للؽاٌة وال تعبر عن ناتج ببساعة
هما يدالن كٌؾ ننتج أحٌانا ً شهاداال تحتاج بجدٌة إلى من ٌتؤكد
مهما بدال مهمة فً تقارٌرنا  .ؾ
من حقٌقتها وأحٌانا ً أ رى نقوم بإنتاج الكفاءاال الحقٌقٌة ونبقٌها معلقة بٌن الس ماء واألرض ،
ٌب وتسٌر بها إلى حٌث تصبح قععة صؽٌرة فً آلة جبّارة تؤكل األعمار
حتى تقعفها الٌد الؽر ة
واألدمؽة الوافدة من عالمنا وؼٌر عالمنا  ،حٌث الضٌاع والخإنتماء  ،ألجل أن الصنع ؼنىً
رافٌا َ وحضارة تقنٌة متقدمة للؽاٌة.
إن استمرار ما عرؾ بنزؾ األدمؽة وعدم وجود سٌاساال إلٌقاؾ هذا النزؾ أو لإلستفادة م ما
سمً بمجتمع الشتاال المعرفً  ،لٌحتم علٌنا أن نقارب بند الكفاءة فً تقا رٌر الناتج مقاربة
رث بكل التقٌٌماال التشرٌفٌة التً سوؾ نتحدث عنها بالتفصٌل فً مكانها من
حذرة ؼٌر م كال ة
هذه الدراسة.
من جهة أ رى فإن الحاجاال المتواضعة فً سوقنا المحلً ال تمكن من ا البار ومعرفة حقٌقة
الشهاداال الجامعٌة المتنوعة كما سوؾ نبٌن  ،حٌث أن هناك الكثٌر من الوظابؾ التً تعلب
مواصفاال جامعٌة عالٌة فٌمن سوؾ ٌشؽلها  ،مع أنها سوؾ تإد ى بما سٌحوز علٌه الموظؾ
فً أشهر أو حتى أٌام وظٌفته األولى  .وه ذا ما من شؤنه أٌضا أن ٌضعرنا إلى تب ّنً نفس تلك
المقاربة الحذرة فً هذا النوع من البحوث.
النشرهو أٌضا من العناوٌن المهمة التً تستعرض فً جداول إحصابٌة مت صصة لإلستدالل
على الناتج العلمً  .ولهذا العنوان -كما لؽٌره -محاذٌره و مستلزماته  ،إذ أنّ المنشوراال عندما
تتحوّ ل إلى مجرّ د رصٌد عددي تمكن الباحث من اإلرتقاء األكادٌمً والحصول على الرتب
العالٌة ،أو عندما تكون الشهادة التً تإ ّكد أنّ المإسسة تعمل بنشاع و حٌوٌة ،فً كل هذه
اإلحوال فإنّ النشر ٌصبح مؤزقا ألنه الوسٌلة السهلة لإلسالالاروتؽعٌة البعالة العلمٌة واإلنتاجٌة،
أي أن الباحث ؼالبا ما ٌمكنه أن ٌجد المجلة المستع ّدة لنشر مقالته -و بعض هاتٌك المجخال

تتقاضى اً
ثمن على النشر ،أي أن النشر ٌمكن أن ٌكون سلعة باإلمكان الحصول علٌها فً سوق
البٌع والشراء.
كذلك أصبح النشر ببعده العددي فحسب شؽل المإسساال الشاؼل  ،وذلك من أجل التباري فً
هذا المجال  ،لذلك عمدال الكثٌر من المإسساال العلمٌة فً عالمنا إلى نشر مجخال علمٌة
تقً وال تحكم وال
محلٌة ؼٌر موثقة عالمٌا ً وأصبحال المكان األمثل لمن ٌرٌد نشر مقاالال ال م
تقرأ ،الؽرض الوحٌد منها أن تظهر كعنوان على صفحاال السٌرة الذاتٌة للباحث أوعلى جداول
النشر العلمً للمإسسة أو للبلد الذ ي النتمً إلٌه  .واألنكى من ذلك أن عدداً ال ٌستهان به من
الجامعٌٌن فً مإسساتنا أخ ذوا ٌنحون منحى التزوٌر الذي هو أبعد ما ٌكون عن اإلستقامة
المهنٌة وذلك من خل زج أسمابهم على مقاالال علمٌة معتبرة ال عخقة لهم بها – إلى جانب
أسماء مإلفٌها الحقٌقٌٌن – الذٌن تربعهم بهم عخقة مصلحة وتنفع فً كثٌر من األحٌان ،
وبعض أولبك ٌقوم بترجمة بعض المقاالال المنشورة من لؽة إلى أ رى ،أو ٌسعو على مقالة
 ،8إلى أشكال كثٌرة من أعمال
منشورة ثم ٌعٌد نشرها باسمه بعد تؽٌٌر عفٌؾ فً هٌؤتها
التزٌٌؾ والتزوٌر التً نشؤال عن آفة التعامل مع موضوع النشر على قاعدة احتسابٌة
احصابٌة .ولقد اعتمد ال الكثٌر من المعاٌٌر العلمٌة العالمٌة ألجل التقلٌل من اإلنعباعاال
ال اعبة الناشبة عن كمٌة النشر كإسقاع أٌة دورٌة ؼٌر محكمة عالمٌا ً عن اإلعتبار أو إععاء
قٌمة المنشور مبنٌة عن تؤثٌره وظهوره المتكرر فً مقاالال علمٌة أ رى.
غٌر بعٌد عن النشر العلمً ٌ ،خحظ أن األن شعة العلمٌة يفرد لها موقعها ال اص فً أٌة
معبوعة أو صفحة إلكترونٌة ألٌة مإسسة صوصا ً المإتمراال العالمٌة التً تعقد فً تلك
المإسسة العلمٌة.
هذه األنشعة من مإتمراال أو ورش عمل أو دوراال تدرٌبٌة أو ندواال هً بخ شك عامل
والحٌوي فً هذه المإسسة  ،ولكنها ٌجب أن ترتبع
ة
مساهم فً تكوٌن الرإى حول واقع النشاع
بمحدداال أ رى تإشر على جدٌّة هذه األنشعة ومساهمتها الواضحة فً تفعٌل العمل العلمً
اإلنتاجً ،أي أنها بحد ذاتها ال ٌنبؽً أن تعد ناتجا ً إال إذا اقترنال بتتمة مثمرة على الصعٌد
العملً من فتح آفاق علمٌة جدٌدة ومفٌدة  -وأحٌانا ً ضرورٌة – أو فتح قنواال اتصال مع
براال علمٌة ومعرفٌة.
إضافة إلى األنشعة الرسمٌة اإل حتفالٌة هناك إهتمام أحٌانا ً برصد حركة ونشا ع الباحثٌن فً
ٌومٌاتهم المإسسٌة  ،وهو م ا معناه كمٌة الوقال المععى لنشاعه البحثً والمنتج الواقعً أو
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المتوقع ،ه نا أٌضا ً كخم عنه ٌمكن أن ٌُقال ،فالبحث ٌصبح أكثر قٌمة عندما ٌكون المبحوث
عنه شٌبا ً معتبراً فً مجتمع المإسسة التعلٌمٌة بلحاظ الحاجاال المحلً ة ال بلحاظ حاجاال
اآل رٌن أو أولوٌّاتهم  ،أيّ أنّ البحث ال ٌقٌّم فقع بما ٌتمتع به الباحث من مواصفاال الجدٌّة
والمثابرة والكفاءة ،بل الجودة و الجدوى ،إذ أنّ المبحوث عنه شرٌك أساسً فً إععاء القٌمة.
وآ ر ما نود اإلشارة إلٌه فً هذه المقدمة هو المإسسة العلمٌة نفسها ،جامعة كانال أو م تبرا ُ
علمٌا ً أو مركز أبحاث ،فهً عبعا ً لٌسال عنوانا ً عابراً فً بحوث وتقارٌر الناتج ولذلك فهً
عنوان ٌنبؽً التوقؾ عنده بدقة وعناٌة.
الجامعة على سبٌل ال مثال ٌرتبع دورها وناتجها – أو قل يتوقؾ – على مناهجها العلمٌة
المعتمدة وقد ال أكون مبالؽا ً إذا قلال أنه نادراً ما تكون الجامعة نفسها موضوعا ً ألبحاثها عندنا،
والسإال حول التناسب بٌن مقرراال مناهجها وبٌن حاجاال مجتمعها هو سإال ؼٌر رسمً أي
أ ّنه ؼٌر معروح فً اإلجتماعاال الرسمٌة ذاال الشؤن والقرار  ،ألن اإلجابة فً الؽالب هً
إجابة إهمالٌة م تعمدة نظراً لإلعتقاد المتجذر بعدم وجود أي قعاع إنتاجً معرفً ،وبما أن
األوعان ال ٌمكن أن تكون أوعانا ً تامة ال لقة إال إذا كانال ذاال مإسساال ك برى وعلى رأسها
المإسسة الجامعٌة  ،و الوجود ال ٌرتبع بعدم وال ٌكترث به  ،وبما أن مشابهة البلدان المتق ّدمة
هو العرٌق الحصري للتعور واإلرتقاء ،لكل هذه األسباب معا ً أمكن فك اإلرالباع بٌن الجامعة
ومحٌعها ،وهناك فجواال تبدو واضحة بٌن حاجاال المجتمع وما ٌهمه وما ٌعنٌه فً حٌاته
التقنٌة واإلقتصادٌة ،وما تنفق فً سبٌله األموال والساعاال والجهود واألعمال .ولٌس هناك من
عمل جاد لمعالجة هذه الفجواال أو تبرٌرها ،حٌث ٌبدو أنه ال مبرر ل تقدٌم بٌاناال توضح فٌها
فلسفة تكوٌن المناهج وتحدٌد مقرراتها على هذا النحو أو ذاك.
وما قٌل عن المإسسة الج امعٌة ٌصلح أن ٌُقال عن الم تبرا ال ومراكز األبحاث والح اجاال
العلمٌة وؼٌرها من المإسساال  ،فهً جمٌعا ً ملزمة بؤن تكون على صلة بواقعها ومجتمعها ،
ألنّ مبرر وجودها هو أن تكون المحل الذي تحمل إلٌه الحاجاال على شكل إشكاالال ٌمكن بعد
صٌاؼاتها فً أسلوب علمً أن تكون موضوع دراساتها وبحثها من أجل إٌجاد حل تام أو
جزبً لها  ،وبتراكم هذا النوع من النتابج ٌتشكل الناتج العلمً الذي ٌستمد قٌمته من ال دمة
التً ٌإمنها لمحٌعه ومجتمعه.
ولذلك سوؾ نعمد فً هذه الدراسة إلى الناتج فً صٌؽته التقرٌرٌة ونناقشه وفق البنٌة الفكرٌة
والنظرٌة المتكاملة لبحوث الناتج العلمً ثم نحاول بعد ذلك أن نتلمّس الناتج فً ؼٌر إعار

الصٌؽة التقرٌرٌة ،من خل وضع إعار نظري آ ر أكثر داللة على القٌمة والدور والجدوى
والنفع وما إلى ذلك.
وقبل ذلك سوؾ نستهل فً بحث مبدأ الهوٌة العلمٌة المتكاملة  ،أل ّنه كما قلنا اإلعار الذي ال بد
من دراسة المععٌاال فً دا له  ،إذ بدونه ٌمكن لنا أن نقدم جداول وأرقاما ً دقٌقة ونردؾها
بتحلٌخال وتعلٌخال سلٌمة ،لكنها ؼٌر مجدٌة ألنها لم توضع فً إعارها العام والشامل.

 -2مبدأ الهوية العلمية الكاملة
ال أحد ٌستعٌع أن ٌنكر تعلق وارتباع الجامعة اللبنانٌة منذ نشؤة كلٌاتها التعبٌقٌة اصة
بالمإسسة الجامعٌة الؼربٌة والفرنسٌة على وجه التحدٌد  ،وذلك من خل مشاركة األساتذة
الفرنسٌٌن فً التعلٌم عندما لم ٌكن العاقم التعلٌمً اللبنانً مكتمخً بعد  9فً أول األمر ،ثم من
خل نسبة األساتذة اللبنانٌٌن المت رجٌن من فرنسا الذٌن ٌدرسون حالٌا ً فً الجامعة اللبنانٌة .
كذلك ٌتضح هذا اإلرتباع أكثر من خل عقود التعاون واإلتفاقٌاال العلمٌة المو ّقعة بٌن
الجامعة اللبنانٌة والجامعاال الفرنسٌة  ،10كذلك فإنّ المناهج ال تدرٌسٌة فً الكلٌاال التعبٌقٌة
تصمم بتؤثٌر واضح مما هو معتمد ومتبع هنالك  ،وقد كان هذا اإلرتباع – وال ٌزال – ٌضعر
الباحث فً تقٌٌمه للناتج البحث عن صورة الجامعة اللبنانٌة فً التقٌٌم الفرنسً وما آل إلٌه أمر
رٌجٌها فً المإسساال واإلداراال واألسواق الفرنسٌة تحدٌداً أو الؽربٌة عموما ً.
وربما كان هذا المنحى عبٌعٌا ً ،وذلك أنّ دراسة الناتج تكون دابما ً مصوؼة من خل ما ٌ ّعه
قلم الم رجاال المإسسٌة على لوح البٌبة التً تنتمً لها.
وقد استدل دابما ً على جودة الكثٌر من المفرداال وحسن سٌر العمل من خل ما أثبته المت رّ ج
أسلؾ .إذاً إن مٌل هذا المنحى لٌس زٌؽا ً أو
من هذه الجامعة فً الدو ابر اإلنتاجٌة الفرنسٌة كما نا
اعوجاجا ً بل هو د لٌل إضافً أنّ ال أحد ٌعمل لوحده  ،فهو دابما ً جزء من كل وهذا الكل هو
كٌان ؼٌر مربً  ،كان ٌرمً بثقله ؼربا ً بالنسبة لجامعة كالجامعة اللبنانً ة نشؤال لتحاكً أوالً
النموذج الؽربً – الفرنسً -فً أسسها وإداراتها ومناهج تدرٌسها وارتبعال به  -ال بمحٌعها
 فً ما ٌتعلق بالمتابعة العالٌة والدراساال المعمقة  .والسإال عن الناتج ٌصبح بذلك متفرّ عا ًعن السإال عن هذا الكٌان وتلك الهوٌة ،صوصا ً إذا كانال النسبة األكبر من األساتذة ال تزال
تعمل بوحً – ؼٌر معلن – وربما ؼٌر واع من هذه الهوٌة واإلرتباع فً الجامعة اللبنانٌة.
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وهً تمثل أكثر األتفاقٌاال العلمٌة المفعلة.

وإذا كان التارٌخ والنشؤة ٌبرران انتماء الجامعة اللبنانٌة لهذا الكٌان أو الد ول فً مكوناال هذه
الهوٌة فهل هذا ٌعنً بانه اإلع ار العبٌعً لها؟ وهل ٌمكن الحدٌث فً هذا المجال عن إعار
وهوٌة علمٌة عبٌعٌة تصوؼها وتشكلها عوام ل ال تقبل اإلهمال أو اإلستثناء ؟ نحن ندرج جملة
من المخحظاال الم تصرة لمجموعة من المكوناال العبٌعٌة ألٌة هوٌة علمٌة بؽٌة إثباال
الوجود الحقٌقً لهذا التصور ولٌس فقع الوجود النظري اإلفتراضً ،وعلٌه ٌكون فً تجاهل
هذه الهوٌة سرانا ً وبعخنا َ حتى فً جداول الناتج السمٌنة والمملوءة باألرقام الزاهٌة
واإلحصاءاال الفنٌة واإلنجازاال العالٌة  ،كما أن اإلنتماء إلٌها ٌجعل من جملة األنشعة
والعناوٌن الع لم ٌة ناتجا ً حقٌقٌا ً ومه ّما ً وهً بعد فً البداٌة ألنها تمثل مقدمة ضرورٌة وج ّدٌة
لبداٌة العمل المنتج.
أ -اللغة
لسنا ننظر هنا ألعروحة قومٌة أو ما شابه  ،إنما نقول ببساعة أن اللؼة بما هً وسٌلة للبٌان،
فهً تفرز إعاراً عبٌعٌا ً للتواصل المتمٌز ،صوصا ً فً الشإون العلمٌة التً تحتاج إلى الكثٌر
من التبيان والمدارسة والمعالجة العمٌقة  ،وال ٌكفً فٌها مجرد اإلشاراال شؤن الكثٌر من
مجاالال التواصل األ رى.
اللؽة إذاً تععً قرابة اصة للعارفً ن بؤسرارها وأسالٌب التعبٌر فٌها  ،وذلك بسبب سهولة
وسرعة سرٌان المعلومة واستثمارها من جهة  ،ومن جهة أ رى بسبب إمكانٌة اشتراك أكبر
عدد ممكن من العاقاال والمهاراال فً ورش التواصل والتعاون ،فخ ٌعود األمر مقتصراً على
عدد محدود من الناس  .ولذلك ،حٌن ولدال الجامعة فً أور وبا الؽربٌة فً القرن الثالث عشر ،
لسفة والقانون
وابتدأال تبتعد تدرٌجٌا ً عن المناهج الدراسٌة الدٌنٌة فحسب وأ ذال تدرس ال ؾ
والعب والفلك والحساب والموسٌقى وؼٌرها ،فإنّ هذه المإسسة قد أفادال بشكل كبٌر من اللؽة
الختٌنٌة التً كانال لؽة أوروبا ا لعلمٌة واألدبٌة الؽربٌة الموحدة  ،وهذا ما جعل هذه الجامعة
مإسسة ذاال جؽرافٌة تتعدى الجؽرافٌة اإلثنٌة أو السلعوٌة فً ذلك الوقال وبدأال المعرفة
تسٌر فً أسخك وأوصال هذا الكٌان الجدٌد إنعخقا ً مما نالج عن اإلحتكاك بالعالم اإلسخمً
الم تق ّدم بعلومه ومعا رفه وآالته وصناعته فً ذلك الوقال  ،من الترجماال التً كانال تنقل علوم
المسلمٌن ومعارفهم إلى الختٌنٌة وهو ما ٌكفل انتشارها على عول الرقعة الجؽرافٌة الممتدة
من ممالك إٌعالٌا الجنوبٌة إلى أقصى الشمال البرٌعانً أو اإلسكند نافً ،برؼم ما كان ٌسود
هذه الرقعة من التناقضاال السٌاسٌة وؼٌرها  ،إال أن كٌانا ً علمٌا ً جدٌداً أ ذ ٌتشكل بفضل عدة
من العوامل منها اللؽة العلمٌة المشتركة وهً اللؽة الختٌنٌة  .اإلحتكاك مع شرق متمدن ومع
آالته ومصنوعاته وحبره وورقه وعبه وفن ونه ومع أندلس حضاري عامل بشتى ص نوؾ

العمارة والنظم المدنٌة والزراعٌة وؼٌرها كل هذا أشعل هاجسا ً حضارٌا ً ال فً مكان منعزل
ضٌق بل فً جؽرافٌة ممتدة عل مدى آالال الكٌلومتراال .11
الحضارة اإلسخمٌة نفسها مدٌنة بازدهارها لذلك التفاعل الهابل والتواصل فً إعار لؽوي
واحد ,إذ إنّ اإلسخم بسع اللؽة العربٌة على كل الرقعة التً وصل إلٌها من بخارى على ت وم
الصٌن إلى المحٌع األعلسً  ،فكان أن أ ّدى هذا التوحٌد اللؽوي إلى انتفاع وتفاعل ق ّل نظٌره
وكانال الم عوعة تسافر من الشرق إلى الؽرب ،أو العكس بالعكس فً حركة ال تهدأ وكان ما
ٌكتب فً بؽداد سرعان ما ٌقرأ فً قرعبة  ،واآللة المبتكرة فً فاس تصبح مستعملة ومعتمدة
فً حلب وهكذا .كذلك ٌمكن أن نرى بوضوح كٌؾ ٌمكن أن تكون اللؽة مانعا ً حقٌقٌا ً من إنتاج
هوٌّة موحّ دة وإعار ٌعمل المنتمون إلٌه فً صٌؽة تكاملٌة ال تعاونٌة فحسب .12
ولدى تتبع هذا الجانب فإننا ال نجد لدى الجامعة اللبنانٌة أٌة مبادرة على مستوى تعرٌب
المناه ج العلمٌة التدرٌسٌة كما فعلال عدة من الدول العربٌة أو على األقل العمل على تعوٌر
اللؽة العربٌة وتمكٌنها من الد ول على ع المعلوماال التقنٌة المعاصرة وذلك ألنه لن ٌسعؾ
اللؽة العربٌة وأهلها نفاذ القلة من الملمٌن باللؽاال األجنبٌة إلى مصادر المعلوماال ومناهل
ً 13
المعرفة بل سٌإسس ذاك إلنفصام المجتمعاال واندحارها أمام هٌمنة ثقافٌة مؤزومة أصخ .
معلوم أنّ هذه الفجوة الناشبة عن تدرٌس العلوم التقنٌة باللؽة األجنبٌة (الفرنسٌة – اإلنجلٌزٌة)
قد أثرال على العمل البحثً  ،وذلك لتعذر كتابة األبحاث باللؽة العربٌة بعد تعوّ د الباحث على
اللؽة األجنبٌة فً حدٌثه عن معارفه العلمٌة ،ولكن األقسى هو عدم اإلهتمام بإٌجاد موضوعاال
بحثٌة لها صلة بتعزٌز وتمكٌن اللؽة العربٌة من لعب دور أكبر فً تداول المعلوماال  ،كتلك
البحوث التً نشعال بها بعض الدول العربٌة مإ راَ كالمترجم اآللً من وإلى اللؽة العربٌة،
.
أو أبحاث التعرؾ عل ى الحرؾ العربً المكتوب ب ع الٌد لتحوٌله إلى الحرؾ اآللً
والمإسؾ أ ّنه ٌوجد من عمل من اللبنانٌٌن أثناء تحضٌره لنٌل الدكتوراه فً العمل على
التعرؾ على الحروؾ فً إعار لؽة أجنبٌة  ،من دون أن ٌستفاد من هذه الكفاءة فً العمل
البحثً المذكور فً الجامعة الوعنٌة أو ؼٌر ها من األبحاث التً بدأ ٌسمع لها ذكر فً بعض
الدول العربٌة  .14وهنا ٌنبؽً أن تسجل مخحظة مهمة فً تؤثٌر الهوٌة العلمٌة على صناعة
الهدفٌة البحثٌة وهً شًء أهم من الحافز الذي ٌمكن أن ٌوجده مجرد الحصول على الشهادة
أحٌانا ً أو الد ول فً دوامة التعلٌم و البحث للبحث التً ال تنتهً وذلك ألنه ال ٌمكن أن تصبح

11قصة الحضارة-الباب  34ص2-1 .
 12تارٌخ العلوم عند العرب الفترة العباسٌة األندلسٌة.
 13التقرٌر العربً الثالث للتنمٌة الثقافٌة ،ص 121
 14التقرٌر ,ص 141

هذه المواضٌع البحثٌة أولوٌة فً بلد صؽٌر كلبنان إال إذا تخشى هذا التصور الضٌق وأعٌد
وضعه فً مكانه العبٌعً للعب دوره فً ماكٌنة الكٌان العلمً الواسع.
ب -التاريخ والتراث
من المإكد أن اإلنسان ٌتفا عل بقوة مع ماضٌه وتارٌ ه وتراثه ،وٌبدو ذلك واضحا ً فً أوقاال
الهزٌمة ،حًنما ٌلوذ بصور األجداد المجٌدة بحثا ً عن التعوٌض للذاال المهزومة والمحعمة ،
كما ٌم كن أن ٌكون التفاعل معكوسا ً بحٌث تصنع الهزٌمة نوعا ً من النقمة المقنعة لك ّل ذلك
القوي هو العدو المتربّص
التارٌخ فٌقوم بالتماهً مع القوي المعاصر حتى لو كان ذلك
والمفترس.
وقد عرؾ المجتمع العربً واإلسخمً نوعا ً من اإلنكفاء واإلنؽخق فً ارتباع منكوس  ،مقٌال،
تكفٌري ،بالتراث والتارٌخ الدٌنً القومً وأ ذ ٌح كم على كل ما وراء األفق بؤ ّنه نجس ٌحرم
تناوله واستعماله  .وأدى كل ذلك إلى نشوء آراء موؼلة فً إنكار الحقابق العلمٌة البدٌهٌة ،15
ولم تكن هذه الحقبة سوى الرمٌة األولى فً لعبة كرة الت لؾ العشوابٌة التً تنتقل من النقٌض
إلى النقٌض بٌن برهة وأ رى  .إذاً لم ٌمر وقال عوٌل حتى ظهر ال ع الالغرٌبً الداعً إلى
محاكاة الؽرب – المعاصر الؽالب القاهر والقوي -من أ مص األقدام إلى عرؾ الشعر بوصفه
عرٌق حصري لولوج عالم السعادة والحضارة والتمدن  .16مهما ٌكن من أمر ،فإنّ األفكار و
المق ّدساال الموّ حدة كل هذه
العاداال و التقالٌد المشتركة و العقابد المتقاربة أو المتعابقة و
شكلال عبر ال ّتارٌخ حجر الزواٌة فً نشوء روابع أٌّة أمة تجاوزال فً تشكلّها حدود القبٌلة أو
العشٌرة .فكٌؾ إذا وضعال هذه المشالركاال ً
عددا من الشعوب فً مسار تارٌ ً واحد بإسًا و
ّ
وعز ًة ونصرً ا و ضع ًفا و فقرً ا وؼنىً و سعاد ًة و ما ٌمرّ به أي مسار تارٌ ً ألي شعب
شقاءأ
و ألي أمّة ٌ ،بدو أن الركوب معًا فً عربة التارٌخ لمسافة زمنٌّة عوٌلة ٌإ ّدي إلى نشوء
 .و قد تذوب العناوٌن
روابع ال ٌمكن أن تتب ّدد أو أن تمحى مهما ت ّم إهمالها أو تجاهلها
التارٌ ٌّة و التراثٌّة بعضها فً بعض و تتدا ل و تتحلل وهً تقوم بتشكٌل بعٌا للهوٌّة ،حٌث
أن ال ّدٌن ٌمكن أن ٌصبح ثقافة و عاداال و ً
تراثا كما ٌمكن أن ٌصبح لو ًنا من ألوان القومٌّة
فٌتآخى ال ّناس على وحً أحرفه و أشكاله و صوره حتى بعد إقصابه و إبعاده عن م رافق
العٌش و الحٌاة و التحوّ ل إلى العلمانًّة ً
بعٌدا عن جوهر الالصوراال الدٌنٌّة .و هذا أمر ملموس
فً الؽرب الذي بقً ال ّدٌن فٌه العبًا أساسًٌا فً تك وٌن الهوٌّة المشتركة حتى بعد و ضعه جانبًا
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و تنحٌته الكاملة عن مراكز الفعل و دوابر القرار .فقد بقً التمٌٌز واضحً ا فً عخقاال دول
الكنٌسة الشرقٌّة بعضها مع بعض كما التمٌٌز فً دول الكنًسة الؽربٌّة أٌضًا.
و قد أقحم لبنان فً أدوار م تلفة فً نقاشاال تارٌ ٌّة وجؽرافٌّة ودٌنٌّة و دار النزاع حول
ّ
ّ
ٌتجزء من
الالراث و ال ّتارٌخ الذي ٌنتمً إلٌه  ،ورسال سفٌنة األمر فً النهاٌة على أ ّنه جزء ال
محٌعه العربً و اإلسخمً فهو عضو مإسّس فً جامعة ال ّدول العربٌّة كما أ ّنه عضو مإسّس
فً منظمة المإتمر اإلسخمً.
و فً هذا اإلعار تشهد الجامعة ال لبنانٌّة على مستوى العلوم بداٌة متواضعة  ،حٌث ال ٌزال
منهج التدرٌس إلى اآلن الًٌا من أٌّة مادة تتح ّدث عن تارٌخ العلوم عند العرب و معلوم أن هذا
ال ّنوع من اإل تصاصاال بدأ ٌؤ ذ حٌ ًّزا فً الكلٌاال العلمٌّة التعبٌقٌة نظرّ ا ألهمٌته فً صٌاؼة
و صناعة الهوٌّة العلمٌّة الكاملة الّتً نحن بصدد الحدٌث عنها  .نعم هناك بعض التموٌل من
قبل الجامعة لبعض األبحاث حول موضوعاال متفرّ قة متعلّقة بتارٌ نا العلمً و قد كان لً
شرؾ تحكٌم بعض هذه األبحاث ا لذي ق ّدم للجامعة ا للبنانٌّة بعلب التموٌل والدعم وهو ٌعد
كناتج بتحقٌق و صٌاؼة معاصرة لم عوعة رٌاضٌّة من القرن العاشر المٌخدي ألبً جعفر
ّ
المنع قة ،و قد قلال فً تقرٌري التحكٌمً أن قٌمة هذه األبحاث تكمن فً
ال ازن حول األعداد
إعادة رسم معالم الهوٌّة العلمٌّة ا ّلتً ٌنبؽً أن تكون لنا إعاراً ومنعلقا  .وهناك بعض التعاون
فً إعار برنامج التعاون البحثً اللبنانً السوري بٌن أساتذة من الجامعة اللبنانٌة وأساتذة فً
بعض الجامعاال السورية حول تحقٌق بعض األعخم والموضوعاال كالمربعاال السحرٌة
وؼٌرها ممّا تمٌّز به البحث ال رٌاضً عند العرب ،كما أنّ هناك فرقا ً بحثٌة ش ّكلتها الجامعة
اللبنانٌة تشتمل على أساتذة م شتؽلٌن بهذا الموضوع.
ج -السياسة الدولية:
ص ّنفال المنعقة العربٌة ومحٌعها اإلسخمً من قبل الؽرب – القوي المعاصر -بؤ ّنها أرض
لقد ُ
ذاال ثرواال عابلة – صوصا ً بعد اكتشاؾ النفع – تعٌش فٌها شعوب ذاال تارٌخ عرٌق
وحاضر بابس ٌسوده الت لّؾ وحٌاته الثقافٌة والفكرٌة والروحٌة ممتلبة بؤنواع القٌود
ال محعمة محبعة مهزومة ولذلك سارعال الدول الؽربٌة إلى
واألؼخل .و بكلمة شعوب لها ذا ٍ
احتخل ما استعاعال احتخله قبل الحرب العالمٌة األولى وتقاسمال ما تب ّقى كؼنابم لتلك الحرب.
وقد كان الهدؾ دابما ً لش ّتى المسمٌاال :االستعمار ،اإلنتداب ،اإلستقخل الممنوح والمزوّ ر هو
الحصول على الثرواال المو دعة ،ولهذا كان ال ٌار الوحٌد أمام هذه الشعوب هو ال ضوع
والقناعة بما ٌقسمه لها هذا المسٌعر – المحتل أو ؼٌر المحتل أحٌانا ً – وهو ما معناه أنّ هذا

القعار القادم ال ٌ ٌّرنا بٌن الركوب فٌه أو أن ندهس أمامه فإنّ الركوب محظور  ،و أن نصبح
دولة سٌّدة نداً بمن ٍة من الؽرب ،فهذا متناقض مع لبّ الفلسفة الؽربٌة السٌاسٌة المعاصرة القابم
على القوّ ة والسٌعرة واإلستثمار واإلفتراس  ،ولكن لٌس بؤنٌاب بالضرورة بل بكثٌر من
المقرّ راال حول حقوق اإلنسان وآالؾ البنود القانونٌة  .ال ٌار إذاً هو إمّا أن نقؾ أمام القعار
فنزحل ونموال وإمّا أن نقؾ على الرّ صٌؾ الهامشً إللقاء التحٌّة على أسٌادنا الجدد الؽرباء.
ؼٌر أنّ المفٌد فً هذه المهمّة الشرسة أ ّنها أن الجال لنا الكٌان الذي هو نحن والذي استعصى
ٌوما ً على الكواسر قبل أن ٌصبح ععاما ً للحشراال بعدها فتال وقسم ،أي أ ّننا وبدالً من أن ٌكون
لنا كٌان فكري اجتماعً سٌاسً تارٌ ً ن تاره عن قناعة ووعً ومعرفة  ،جاء الؽرب
وحبسنا فٌه قسراً حٌنما باال واضحا ً أن لبّ سٌاسته بعد استبعاد التذوٌق والتزوٌر هً فً عدم
إععاء الفرصة ألٌّة بقعة فً أوعاننا لتتحول إلى بقعة استقخل وندٌة ،نعم هً تدعو األفراد
للهجرة وترك األوعان والد ول والتحلل فً مجتمعاالها للمساهمة فً تصحٌح هرمها ال ّس ّكانً
المتداعً بعد أن ٌصبح حامخً لكل العناوٌن الممٌزة لذاته الجدٌدة مت لًٌا تمامًا عن ماضٌه و
تارٌ ه و تراثه و مقدساته.
ًإذا إن السٌاسة الدولٌة هً االن مبنٌة على فلسفة القوي و الضعٌؾ  ،اآلكل و المؤكول ،
المستثمر و المستثمر  ،وال محل فً تلك السٌاسة لعناوٌن الفضٌلة و الصداقة و المحبة و
اإلحسان و المعروؾ و ما إلى ذلك.
و إذا كانال ظروؾ تارٌ ٌة جعلال م ّنا الٌوم أمّة ضعٌفة مؤكولة مستثمرة ال تفتح فرصة ألي
جزء منها -على حدة -لٌحلق فً سماء الؽنى و اإلستقخل و العزة إال إذا علبال بنضال مرٌر و
دقال أبوابها بالٌد المضرجة  ،فلماذا ٌتجاهل كل هذا المععى و ما فٌه من دوافع التراص و
التواصل و التحوّ ل من التشتال و التشرذم إلى الكٌان األصلً الكلً التارٌ ً -و المفروض
حالًٌا بفعل سٌاسة اإلستثمار المحاصرة –و نحن هنا ال نتح ّدث بالضرورة عن التوحّ د فً كٌان
سٌاسً واحد بل عن إعادة الحرارة و ال ّدم الحً إ لى أوصال الهوٌة العلمٌة القدٌمة  ،التً نمال
بمثابرة عجٌبة برؼم صراعاال أقعارها و أقالٌمها السٌاسٌة و السلعوٌة.
و ٌكون ذلك بتب ّنً آلٌاال للتشبٌك و ا لربع بٌن المإسساال الجامعٌة و البحثٌة-التقنٌة على وجه
سعً
ال صوص -بٌن م تلؾ أقعار الدول العربٌة و اإلسخمٌة و ذلك صوصًا فً ظل
الشركاال العالمٌة العمخقة إلنشاء روابع و شركاال مع كل مكان فً العالم -بما فً ذلك الدول
قد أشارال بعض
النامٌة – ٌمكن أن ٌساهم فً تعور و تق ّدم المنظومة التقنٌّة لهذه الشركاال  ،ؾ
التقارٌر أنّ شركالي  IBM, HPتنفق أكثر من ثلث مً زانٌاتها قً البحث العلمً ارج

ري الجانب العربً
الوالٌاال المتح ّدة األمٌركٌة  ،وهو ما ٌعنً أن الفرح والسرور الذي ي عال
واإلسخمً من مجرد التوقٌع على اتفاق شراكة علمً أو بحثً مع شركة أو مإسسة أجنبٌة
نظراً لما ٌإول إلٌه من عملٌاال تموٌل وتمكٌن المزٌد من العخب من الحصول على شهاداال
دكتوراه ،سوؾ تؽري الجانب اآل ر – االقوى واأل رقى علمٌا ً وتقنٌا ً ألنه سوؾ ٌعع ى فً
مقابل األلقاب واألوسمة التً منحها لهإالء العلبة المتمٌزٌن المزٌد من التقدم والتعور.
وقد لوحظ مع األسؾ أن مبادراال التنسٌق بٌن الدول العربٌة و اإلسخمٌة ال تزال جولة،
وأبرز ما ٌشار إلٌه فً هذا إالحاد الجامعاال العربٌة ومحاوالته إلنشاء مركز إلٌداع الرسابل
واألعروحاال العلمٌة  ،ولكن هذا اإلٌداع بقً مقتصراً أكثر الوقال على إسم المإلؾ والعنوان
بم تصر ؼٌر مفٌد.
وقد ٌشار فً هذا المجال أٌضا ً إلى اتحاد م جالس البحث العلمً فً الدول العربٌة ولكنه وُ صؾ
بالعقٌم والمذهل  ،حٌث اقتصرال أنشعته على تبادل الزٌاراال وعقد اإلجتماعاال الموسمٌة أو
إقامة دوراال تدرٌبٌة.
والشراكة العلمٌة بٌن المإسساال الجامعٌة
وقد لوحظ فً المقابل قفزة نوعٌة فً التعامل
والبحثٌة العربٌة على وجه ال صوص  ،والم إسساال الجامعٌة والبحثٌة الؽربٌة  ،فقد بلػ عدد
المشروعاال البحثٌة العربٌة المقدمة فً البرنامج اإلعاري السادس - 2006 – 2002وهو
برنامج تعاونً علمً عالمً رصد له اإلتحاد األوروبً مٌزانٌة اصة قدرها  315ملٌون
ٌورو – حوالً  2271فاز منها حوالً  523مشروعا ً  ، 17وكانال حصة المشارٌع اللبنانٌة
المقبولة هً  48مشروعا ً من أصل  173مشروع مقدم.
وقد رصد البرنامج اإلعار ي األوروبً السابع مٌزانٌة وقدرها  50.5ملٌار ٌورو وهو ما
ٌإه له للعب مركز الصدارة فً دعم األبحاث فً العالم العربً والمتوسعً على وجه
ال صوص.
الثنئٌة بٌن كثٌر من الجامعاال العربٌة والجامعاال أو مراكز األبحاث
هذا ناهٌك عن الشراكاال ا
الؽربٌة ،كشراكة جامعة الملك عبد هللا فً السعودٌة مع جامعاال كؤكسفورد وكامبردج
25
وٌحصل مركز أك سفورد الجدٌد للرٌاضٌاال التعبٌقٌة على منحة سنوٌة تقدر بحوالً
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ملٌون دوالر على مدى مس سنواال وهو ٌعمل على إٌجاد حلول رٌاضٌة للمشاكل التً لها
أهمٌة اصة فً السعودٌة . 18
ولسال أدري لعمري ما الذي ٌمكن أن ٌكون هذا الحل الرٌاضً المكلؾ إلى هذا الح ّد.
والجامعة اللبنانٌة لٌسال استثنا ًءا فً هذا المشهد العام وذلك أنه ومن أصل أكثر من  18ماستراً
بحثي فً مجال العلوم التقنٌة فً هذه الجامعة وأكثر من 150دكتوراه مشتركة ،فإن نصٌب
األسد فً مسؤلة الشراكة ال ٌزال من حظ الجامعاال الؽربٌة والفرنسٌة على وجه ال صوص.
إن مجرد تفوق الدول الؼربٌة فً مجال العلوم والتكنولوجٌا ال ٌكفً وحده كمبرر لهذ اإلقبال
الجامح وؼٌر المدروس  ،والذي توضع فٌه الجهود والدعاية واألدمؽة والمناهج وما إلى ذلك ،
بل إن مشارٌع أكثر جدٌة وأكثر هدفٌة ٌمكن أن تإشر لضرورة السعً الحثٌث إلقامة تعاون –
على وقع المععى السٌاسً الذي ال ٌمكن الفرار منه – مع دول أقل رتبة فً المستوى العلمً
والتقنً قد ٌكون هو األحجى واألرجح فً إعار البحث عن الناتج الذي ٌنفع شعوبها وٌمك ث
فً قدراتها وم ّد راتها.
د -المصلحة:
فعٌا ً
بعٌداً عن السٌاس ة وأحداثها وأحوالها وأعمالها وأعخمها ،فإن هناك بعداً مصلحٌا ً ن
للمإسساال العلمٌة باال ٌعرؾ باقتصاد المعرفة ،وقد حل االبتكار الذهنً العلمً فً المرتبة
األولى ،قبل رأس المال والعمل فً تحدٌد مسار التقدم لدى أٌة منظومة اقتصادٌة  .فاالسالثمار
الحكومً وال اص فً تموٌل البحث العلمً واحترام الملكٌة الفكرٌة والمعاٌٌر األكادٌمٌة فً
التوظٌؾ والترقٌة هً من بٌن األسباب التً كانال وراء تفوق الؽرب فً تحوٌل األفكار
الجدٌدة إلى مشروعاال تجارٌة ناجحة لعقود من الزمن.19
أدى ؼٌاب هذه المواصفاال إلى قصور مإسساتً وث قافً وتقنً واضح فً العالم العربً،
وٌبدو هذا القصور واضحا ً فً لبنان الذي لم تفلح جامعته الوعنٌة فً المساهمة بشكل ملح وظ
ببناء اقتصاد ٌقوم على اسالثمار المعرفة واالبتكار والبحوث عوٌلة األمد  .ؼٌر أننا ال نستعٌع
أن نعزو هذا الضعؾ فً المساهمة االقتصادٌة المعرفٌة إلى االستقالة من قبل الكفاءة العاملة
أو السٌاسة األكادٌمٌة للمإسسة  ،كما ال نستعٌع أن نعزو ذلك لضعؾ وقصور الكادر البشري
–كما سوؾ نبٌن -وال حتى فً اإلتفاق والدعم المالً للعمل البحثً  .كل هذا قابم على قدم
وساق فً مإسستنا الجامعٌة  :السٌاساال األكادٌمٌة تتوق للم ساهمة فً قعاع اإلنتاج وأظنها
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تتلهؾ ألن الحظى بشرؾ التحول من مجرد التعلٌم والتع لم والدور ان هكذا إلى األبد  ،إلى
الضلوع فً عة إنتاجٌة تنموٌة اقتصاد ٌة واعٌة ،وال أظنها تبتعد عن أه دافها حٌنما ٌنشؤ بٌنها
وبٌن السوق وشابج وروابع وعخقاال وعقود وتبادل  .ولماذا ٌكون النشاع فً م تبراتها ذاال
التجهٌزاال المكلفة المتعورة ،والعمل البحثً العمٌق والعوٌل األمد ،لماذا ٌكون كل ذلك فً
دمة اشكاالال واستفهاماال ال صلة لنا بها ،كل ما تعدنا به هو حفنة من المقاالال العلمٌة على
صفحاال المجخال العالمٌة وهً التً تعتبر ز انة المعرفة الم جلوبة والمجمعة من كل أنحاء
الؽربً األمٌركً -حاجته وٌجد فٌه
العالم لٌؤ ذ منها المشروع البحثً اإلنتاجً العالمً-
اإلجاباال أو أجزاء اإلجاباال على أسبلته الناشبة عن المشكخال التً تعترضه على عري قه
للتنمٌة والتعور.
المجاالال التقنٌة  ،هم من رٌجً
كذلك فإن الباحثٌن العاملٌن فً مإسستنا الجامعٌة فً
الجامعاال المتقدمة وال شك فً امتخكهم ما ٌمتلكه الباحث الكؾ ء فً أي مكان آ ر وذلك
واضح من خل أبحاثه القدٌمة والحدٌثة والتً تقبل للنشر فً المجخال العالمٌة المرموقة .كما
أن هإالء ٌتوقون للمساهمة فً بناء اقتصاد قابم على المعرفة ؾي بلدانهم ،إنهم بالتؤكٌد سوؾ
ٌحصلون علٌه حٌن النشر فً المجخال البعٌدة
ٌسرون بشرؾ هذه المساهمة أكثر مما
المت صصة ،هذا باإلضافة إلى مصلحة ونفع مادٌٌن فً استثمار معرفته الت صصٌة فً
مرافق السوق وأنشعته وعدم اإلقتصار على إفراؼها سنوٌا ً على لوح الصؾ لٌنشؤ لفه أجٌال
المت صصٌن الذٌن سوؾ ٌلحقون به على دابرة أبدٌة مؽلقة من التعلٌم والتعلم.
أما نقص المال – العام -فهو لم ٌعد المبرر المقنع لعدم وجود تلك المساهمة فً إنتاج اقتصاد
المعرفة ،وإذا كنا سوؾ نفرد بنداً اصا ً لدراسة العنصر المالً فً المشروع البحثً فإن المهم
هنا أن نإكد أن اإلنفاق باال معقوالً ،وباال ضرورٌا ً البحث الجاد عن األسباب التً تحول دون
الشروع ببناء الجسور والروابع بٌن الجامعة الوعنٌة ،م تبراتها ومراكزها البحثٌة ،وبٌن
السوق وعالم اإلستثمار وقعاع اإلنتاج الصناعً ومجاالال ال دمة والؽذاء والدواء وؼٌر ذلك.
والذي ٌبدو أن البحث عن أسباب العزوؾ عن تحوٌل تلك المصلحة إلى معٌار الناتج وأداة
قٌاسه وتقٌٌمهٌ ،وصل حتما ً إلى دراسة النبض العمٌق وال اص للقرار فً لبنان ،وربما قٌل أن
هذا ٌ رج البحث عن أهدافه – أو قل ٌوصله إلى صمٌم ما ٌبحث عنه -ولكننا نسجل فحسب
بدٌهٌة أن تكون هذه المصلحة هً المعٌار  ،أما القرار بشؤن ذلك فهو متروك لدهالٌز السٌاسة
وكوالٌسها.

ه -عخقة الجامعة اللبنانٌة بمحٌعها:
لٌسال العخقة العلمٌة بٌن الجامعة اللبنانٌة والجامعاال العربٌة واإلسخمٌة مع األسؾ تعبٌراً
جدٌا ً عن اعتناق مبدأ الهوٌة العلمٌة ،بكل ما ٌحوٌه هذا المبدأ من مصالح ومحاذٌر ودوافع
وحوافز وم زون وعاقة ،كما أنها لٌسال تعبٌراً عن رأي آ ر أو معتقد أو مبدأ آ رٌ ،ناقض
األول كلٌا ً أو جزبٌا ً حتى تمكن دراسته ومعرفة مٌزته وأوراق عمله ،إنها ال ت رج إال نادراً
عن إعار العخقاال الموقعة نظرٌاً ،أمام كامٌراال الرصد اإلعخمً ووسع عقوس احتفالٌة
ومظاهر رسمٌة وبروتوكولٌة  .وقد بقً أكثر هذه اإلتفاقٌاال مجرد أوراق رسمٌة محفوظة فً
سجخال المإسسة ،ربما ٌتم إ راجها من وقال آل ر فً حدٌث رسمً عن وجود عخقاال
تعاون وتنسٌق مع هذه الجامعة أو تلك ،ؼٌر أنها فً مجملها تحتاج إلى التفعٌل و التحول إلى
مشارٌع إنتاجٌة استثمارٌة نافعة ٌ .مكننا أن نتحدث فً هذا اإلعار عن برنامج التعاون البحثً
،
السوري – اللبنانً والذي ٌنفذ حالٌا ً بٌن الجامعاال والهٌباال والمراكز العلمٌة السورٌة
ق صٌػ ة
والجامعة اللبنانٌة والمركز الوعنً للبحوث من جهة أ رى  ،وٌقر دعما ً مالٌا ً و ؾ
تعاقدٌة مباشرة مع الباحث ،بحٌث ٌتم تموٌل البرنامج مناصفة بٌن الجانبٌن السوري واللبنانً ،
وقد تم حتى اآلن تنفٌذ أربعٌن بحثا ً علمٌا ً باإلضافة إلى تسعة مشروعاال تم التعاقد علٌها
مإ راً أو ضمن إعار اإلعخن الثامن .وقد نصال المادة الثالثة من هذا االتفاق إلى ضرورة أن
تكون المشارٌع المقبولة ذاال مواضٌع متصلة بإشكاالال واهتماماال ت ص البلدٌن فً حٌاتهما
البٌبٌة والتنموٌة والصناعٌة والػذابٌة وما إلى ذلك .وبالفعل فإننا نجد حٌن استعراض المشارٌع
المقبولة فً األعوام المنصرمة ،أن ها تتصل بجدٌة بمشكخال هً فعخً محل اهتمام البلدٌن.
ونذكر على سبٌل المثال المشارٌع التً تتعلق بالعاقة كدراسة جدوى استعمال العنفاال الرٌحٌة
لتولٌد العاقة من الرٌاح فً سورٌا ولبنان ،أو الدراساال البٌبٌة كدراسة جٌولوجٌا وإٌكولوجٌا
المصاعب البحرٌة والملوثاال العضوٌة وؼٌر العضوٌة على عول الشاعىء اللبنانً ا لسوري
المشترك.
وقد رصد للمشارٌع التسعة المقبولة فً إعار اإلعخن الثامن مبلػ  $140000وهو مناصفة
على عاتق البلدٌن وقد تمحورال هذه األبحاث حول الؽذاء والبٌبة والعاقة المتجددة ودراسة
اإلنتاج
الموارد المابٌة البحرٌة والعذبة وإدارة الكوارث العبٌعٌة وتؽٌٌر المناخ وتعوٌر
الزراعً .كما تجدر اإلشارة أن بعضا ً من األبحاث فً هذا اإلعار كانال تتمحور حول التارٌخ
العلمً للعرب والمسلمٌن وهو ما سبق وأشرنا إلى موقعه فً لق الحوافز والدوافع.
ٌفٌد هذا االستعراض فً اعتبار هذا البرنامج موافقا ً لمبدأ الهوٌة العلمٌة  ،لٌس فقع ألنه ٌحا ول
أن ٌبٌن دمج المدمج م ما هو ؼٌر مدمج – أي أن هذا اإلتفاق ٌنعلق من هوٌة جامعة

للمإسساال العلمٌة والجامعٌة بٌن البلدٌن وهو ٌقوم بنفض الؽبار عنها ورفع الموانع أو
الحواجز المصعنعة ،بل واألهم هو أنه ٌعلب من الباحث العلمً العامل فً إعار هذا
المشروع أن ٌقدم ناتجا ً ذا صلة بالمسؤلة العلمٌة التقنٌة التً تحمل أهمٌة للحٌاة فً مجاالتها
كافة فً البلدٌن  .مع أن دراسة الناتج فً بعده التنموي واإلقتصادي (المصلحة) ال تبدو مٌسرة
– حتى اآلن – ؼٌر أن شوعا ً مهما ً قععه هذا البرنامج فً توافقه – فً المقوماال على األقل
– وفً اإلنفاق على تواضعه مع ما ٌنبؽً أن ٌكون عخقة وتعاونا ً ومه مة تنعلق جمٌعها من
اإلٌمان عمٌقا ً بمبدأ الهوٌة العلمٌة الكاملة ؼٌر القابلة للتجز إة أو التبعٌض  .أما ما ٌلً من
مراحل العمل التعاونً فً إعار هذا المشروع  :أي جدٌة الباحثٌن المتمثلة فً تحدٌد المشكلة
والمثابرة سعٌا ً وراء مشارٌع الح  ،فهً أمور ٌصعب تحدٌدها  ،ألن الناتج الذي ٌت ذ شكل
المنشور ٌمكن أن ٌكون مهما ً  ،ولكن لم ٌتحول بسبب اإلعاقاال البٌروقراعٌة أو حتى السٌاسٌة
إلى مشروعاال استثمارٌة  ،أو ٌمكن أن ٌكون فارؼا ً من المعنى ال ٌصلح إال لتزٌٌن النواتج
التقرٌرٌة ذاال اإلنجازاال التً تقام لها احتفاالال ولكن أحداً لن ٌذوق لها ثمرة فً ٌوم من
األٌام.
أما بالنسبة للعخقاال بٌن الجامعة اللبنانٌة والجامعاال العربٌة فإن المشهد ٌبعث حالٌا ُ على
األسؾ ،حٌث أن مشارٌع التعاون الموقعة بقٌال فً أكثرها مجرد محفوظاال لم تتعدى الملفاال
التً اشتملال على بنودها  .فقد وقعال الجامعة اللبنانٌة اتفاقٌة تعاون مع جامعة الٌرموك فً
األردن وكخً من جامعة القاهرة وبنها واإلسكندرٌة وقناة السوٌس ؾ ي مصر وجامعة ناٌؾ
العربٌة للعلو م األمنٌة فً السعودٌة و جامعة موالي اسماعٌل فً المؽرب  .وهناك اتصاالال
حالٌة لتوسعة رقعة التعاون العلمً مع بعض الجامعاال العربٌة األ رى فً الكوٌال وعمان
والجزابر.
ولٌس لهذه اإلتفاقٌاال أي أثر ٌذكر فً حٌاة الجامعة اللبنانٌة وبرامجها التعلٌمٌة البحثٌة
واألكادٌمٌة ،ما خ إيفاد بعض العخب من كلٌاال العب والهندسة والصٌدلة والزراعة إلجراء
 .ال تبادل
تدرٌباال كان ٌمكن أن تكون بدون الحاجة إلى توقٌع اتفاقاال أو مشارٌع تعاون
لل براال وال لألساتذة فً إعار هذه اإلتفاقٌاال  ،خفا ً لما تنص علٌه بنودها وهو مبرر
وجودها كما أحسب ،وكذلك ال أبحاث وال منشوراال مشتركة وال تبادل للعخب فً المراحل
التعلٌمٌة العالٌة.
لقد كان ٌمكن أن ٌكون المشه د عادٌا ً لو تجاهلنا ما ٌلزم من اإلعتقاد بمبدأ الهوٌة العلمٌة وإن
تجزبة هذه الهوٌة والرؼبة أن ٌتحول كل جزء على حدة إلى هوٌة جدٌدة متٌنة شاملة راس ة،
هما معا ً فصول مسٌرة الت بع والضٌاع الذي ٌحكمنا  .لماذا ٌكون التعاون مع الدول الؽربٌة -

الؽرٌبة -ناشعاً وح اً
ٌوي ،وٌكون أكثرها على شكل دمة ٌإديها العقل الكفوء والذي ٌبحث عما
ٌعبر من خله عن أهلٌته وكفاءته  ،فخ ٌجد سوى اإلن راع فً عمل بحثً ٌتناول أحدث ما
عرحته التقنٌة فً الؽرب ،وٌفوز فً النهاٌة بما ٌعع ى من ثقة وتقدٌر من خل النشر على
فً أجزاء الهوٌة
الصفحاال العالمٌة المرموقة ،هذا فً الوقال الذي ٌكون التواصل العلمً
الواحدة شبه مععل وال ٌجد من ٌولٌه العناٌة وٌععٌه األولوٌة.
ومما ٌجدر ذكره فً مجال عخقة الجامعة اللبنانٌة بمحٌع ها ،العناٌة التً أولتها للعخقاال مع
الجامعاال فً البلدان اإلسخمٌة  ،التً بدأال تثٌر اإلهتمام من خل إنتاجها البحثً الذي بدأ
ٌحتل مراتب متقدمة وأحٌانا ً متفوقة فً مإشراال وجداول القٌاس العالمٌة.
وقد اعتبر تقرٌر ل  Canadian Research Firm Science Metricsأن النمو فً
إنتاج ونشر األبحاث العلمٌة فً إٌران ه و األعلى فً العالم حٌث قفز عدد األبحاث المنشورة
فً  2011إلى أكثر من  30000مقالة منشورة ،و قد بلػ معدل النمو ما ٌقرب من 11
ضعؾ لمتوسع النمو العالمً فً  . 2009و ٌتوقع أن تصل إٌران بذلك فً العام  2017إلى
منزلة من اإلنتاج البحثً العلمً معادلة لما هً علٌه كندا على سبٌل المثال  .والذي ٌعنٌنا أن
هذه العفرة فً هذا البلد هً عمل علمً ٌمال بمساره واهتماماته ونواتجه إلى جوهر وصمٌم
مبدأ الهوٌة العلمٌة ،حٌث ظهرال هذه العفرة فً أكثر من مجال حٌوي .فً المجال العبً وما
قدمه البا حث اإلٌرانً العامل فً حقول ال  biotechnologyلشعبه وأمته فً هذا المجال
وفً المجال الصناعً و صوصا ً فً تقنٌاال التواصل المتعورة وما وضعه التقدم اإلٌرانً
البارز فً مجال النانو Technologyفً تصرؾ هذه الصناعاال وكذلك فً المجال الدفاعً
والصناعاال العسكرٌة والبرنامج النووي.
فقد أفردال الجامعة مإ راً عنوانا ً إدارٌا ً مستقخً لتنسٌق وتفعٌل التعاون واالتفاقٌاال الموقعة
بٌن الجامعة اللبنانٌة من جهة والجامعاال اإلٌرانٌة من جهة أ رى.20
كذلك فإن الورشة العلمٌة الملفتة فً تركٌا فً بعض المجاالال الصناعٌة ،قد أثار اهتمام
الجانب اللبنانً وهناك اتفاق للتبادل العلمً والجامعً مع لبنان ٌنتهً فً العام  2012تحدث
وزٌر التربٌة العالً عن ضرورة تجدٌده وتفعٌله  .ومعلوم ما لتركٌا من موقع ووزن ودور
ي الهوٌة العلمٌة ،وما ٌمكن أن ٌنتج عن الربع – أو إعادة الربع -بٌن مإسساال
تارٌخي ؾ
اإلنتاج العلمً حتى ٌتسنى للجسد الواحد العمل برشاقة وأداء ممٌزٌن بعد أن ٌتاح له التحرك
 20هناك حالٌا ً اتفاق موقع مع جامعة عهران وجامعة فردوسً فً مشهد كما أن هناك نشاع علمً ملحوظ لتبادل العخب فً مرحلتٌها
الماستر والدكتوراه فً إعار اتفاق موقع بٌن وزارتً التعلٌم العالً.

بكل مكوناته المبعثرة ،صوصا ً إذا دارال عجلة المشروع العلمً التقنً اإلنتاجً التركً
بوقود وعاقة ووجهة سٌر وهدؾ محلٌة ،ففً ذلك فرصة الستعادة المبادرة المفقودة – أو قل
المسلوبة -والتً تعمل حالٌا ً كموظؾ فً صناعة الكٌان اآل ر وناالجه العلمً والتقنً ومقدراته
فً شتى المجاالال.
هناك أٌضا ً دول إسخمٌة بدأال تلوح فً أفق المإشراال العلمٌة وهً ؼٌر بعٌدة عن المساهمة
فً وال دة وتعور الهوٌة العلمٌة ال اصة بحاجاتها  ،نذكر مالٌزٌا وأندونٌسٌا على سبٌل المثال
ونكتفً هنا بحجرد اإلشارة إلى ما ٌحمله التعاون مع بلدان كهذه من األهمٌة رؼم بعد المسافة
واللؽة ،ؼٌر أن الدٌن والمقدساال المشتركة تععً للمشروع العلمً القابم فً هذه الب لدان
والم ساهم – ولو بشكل محدود -فً إنتاج اقتصاد المعرفة امتٌازاً اصا ً لخقتناع بكسر ؼلواء
القبلة العلمٌة الؽربٌة التً ال نحصل من ورابها إال على مجرد األوراق والنشر واألوسمة
واأللقاب.
 -3قراءة فً الناتج:
قمنا فً ما تقدم بعملٌة فصل وتفرٌق بٌن الناتج وتقارٌر الناتج وق لنا أن هذا الفصل بٌن الكلمة
ومعناها ضروري لفهم أفضل وأدق ،وقد اعتبرنا أن أبرز العناوٌن المعروحة فً تقارٌر
الناتج هً عناوٌن االنفاق والكفاءة والنشر واألنشعة البحثٌة باإلضافة إلى المإسسة العلمٌة
نفسها ونحن هنا سوؾ نحاول أن ندرس بإٌجاز كٌؾ ٌمكن أن نقٌم ونرى ا لجامعة الوعنٌة من
خل عرحنا لهذه العناوٌن.
أ .الموازناال المالٌة
ترصد الجامعة اللبنانٌة حوالً تسعة ملٌاراال لٌرة لبنانٌة على أنشعة البحث العلمً وهو ما
ٌعادل  0.03من الموازنة المالٌة العامة للجامعة وٌتوزع هذا االنفاق على:
 .1دعم المشارٌع البحثٌة الفردٌة بما تحتاج إلٌه من نفقاال المشاركة فً مإتمراال وشراء
التجهٌزاال الخزمة والعمل الحقلً والمٌدانً وما إلى ذلك.
 .2دعم الفرق البحثٌة وتؤمٌن جمٌع ما ٌلزم من تجهٌزاال وتؤمٌناال ونفقاال ونشر وما إلى
ذلك.
 .3تجهٌز م تبراال :تعتمد الجامعة اللبنانٌة عدداً من الم تبراال فً حقول م تلفة وهً مإهلة
بشكل عام للقٌام ببحوث متقدمة نظراً لما فٌها من األجهزة واآلالال عالٌة الدقة.

 .4منح للعخب المتفوقٌن للسفر والمتابعة فً ال ارج سواء فً إعار الدكتوراهاال المشتركة
أو تلك التً تتم فً جامعاال ال ارج بشكل تام وتتلقى الجامعة فً هذا اإلعار هباال على شكل
منح فً بعض المإسساال األهلٌة كجمعٌة العزم والسعادة والوكالة الجامعٌة الفرنكوفرنسٌة
والسفارة الفرنسٌة.
 .5منح لتؤمٌن نفقاال األساتذة الزابرٌن الذٌن ٌشاركون فً التدرٌس واالشراؾ على العخب
فً إعار الماستراال البحثٌة.
 .6االنفاق العام على المعهد العالً للدكتوراه فً مجال العلوم والتكنولوجٌا بما فٌه من توظٌؾ
ومشترٌاال ومتعلقاال ومستلزماال.
ق الجامعة فً مجاالال البحث والتعوٌر مع معدالال االنفاق
نحن هنا ال نرٌد أن نقارن ما تنؾ ه
العالمً ألن هذا لن ٌكون مساعداً فً دراسة وفهم الربع وال عخقة بٌن الناتج كما ً وكٌفا ً وبٌن
االنفاق ،حٌث أن القبول بمجرد المععٌاال الرقمٌة قد ٌإدي إلى فهم مؽلوع فً فهم الناتج
ال تزال بعٌدة كل
وتحلٌله ،وذلك أن الدول العربٌة برمتها مع ما فٌها من الدول النفعٌة –
البعد ،فً ما تنفقه على البحث العلمً والتعوٌر  ،عن المعدال ال العالمٌة لبعض الدول األ رى،
فالعالم العربً مخصق فً هذا المجال للقارة األفرٌقٌة بمعدل  0.2بالمبة من اجمالً الد ل
القومً العام وقد أفادال بعض التقارٌر أن هذه النسبة قد وصلال إلى  0.4بالمبة مإ راً ومهما
ٌكن فهً ال شًء أمام نسب  3.39و 3.37بالمبة فً الٌابان و فنلندا على التوا لًز كما أن ما
تنفقه كبرى الشركاال الصناعٌة التقنٌة على التعوٌر البحثً هو أرقام مرعبة تجعل من أرقامنا
مجرد حبة ال تكاد تبٌن  .فلقد أنفقال هذه الشركاال فً العام  2007فً التعوٌر البحثً ما
ٌقرب من  209ملٌار دوالر فً أمٌركا الشمالٌة و  153ملٌار دوالر فً أوروبا و 151ملٌار
دوالر فً الٌابان  .21وهناك دراساال ومإشراال وجداول لدراسة مردود هذا االستثمار لهذه
الكمٌة من المال فً هذا المجال وهً تإشر بوضوح إلى نسبة أرباح عالٌة تدلل بشكل واضح
على عدم وجود أٌة حماقة فً وضع رإوس األموال العابلة فً دمة األبحاث العلمٌة العوٌلة
األمد وؼٌر مضمونة النتابج.
ؼٌر أننا نعود أدراجنا بعد هذه الجولة المحبعة لنقول إن رفع قٌمة الناتج ال ٌكون بمجرد
إحراز المشابهة بٌن معدالال االنفاق على البحث وبٌن ما ٌصرؾ فً الدول المتقدمة  .وقد
أدرجنا أمثلة على االنفاق الذي برؼم تباهً القابمٌن علٌه إال أنه ٌإدي إلى شراء موقع فحسب
على البحة الذٌن أتٌح لهم شرؾ التعاون وتوقٌع اتفاقاال مع شركاال ومإسساال معرفٌة كبرى
21
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أو إلى شراء وامتخك اجهزة وآالال ال مثٌل لها فً المنعقة ظنا أن هذا سوؾ ٌوفر بمفرده
سلما ً للعروج إلى رتب الدول المتقدمة ولٌس فً ذلك إال است فاؾ بالعقول وملء أسماع الناس
وأبصارهم بكخم وانجازاال ال قٌمة لها.
ولٌس من االنصاؾ القول أن سٌاسة إنفاق المال فً الجامعة اللبنانٌة تقؾ عابقا أمام من
ٌحترؾ العمل البحثً  ،لكنه ال ٌجد ما ٌلزم من التجهٌزاال للقٌام به ،فهً حجة استعملال فترة
من الزمن لوضع الكرة فً ملعب الجامعة والدولة  .وهً إن كانال قوٌة فً ما م ضى إال أنها
اآلن ضعٌفة وباعلة ،إذ أن ما هو متوفر اآلن من الم تبراال والتجهٌزاال والدعم المالً للبحث
الفردي وللفرق البحثٌة وم صصاال للسفر والمشاركة فً مإتمراال كلها تإشر إلى توفٌر ما
ٌلزم للباحث للشروع فً عمله البحثً.
وإذا كان االنصاؾ ال ٌحكم على الجامعة برؼم ضعؾ ما هو مرصود للعمل البحثً فً الوعن
ككل (الجامعة اللبنانٌة – مراكز البحوث – القعاع ال اص )...بالمقارنة مع ما هو معمول به
فً الدول األ رى ،بؤنها ال توفر ما ٌلزم لتمكن الباحث من الشروع بعمل بحثً جاد ،فإن
االنصاؾ عٌنه ٌحتم علٌنا عرح األسبلة ومحاولة النظر الد قٌق فٌما ٌإول إلٌه هذا االنفاق ،ما
هو مقدار ما ٌضٌفه استثمار ٌورو واحد من قبل الجامعة فً العمل البحثً ،إذا كانال االجابة
على هذا السإال هً  0.7بالمبة فً الكٌان الصهٌونً ،فإن هذا السإال ٌبقى بخ أٌة عناٌة
وذلك ألن االجابة واضحة ،إن الناتج اآلن إال ما ندر هو مجرد منشوراال كما نردد دابما ال
تضفً شٌبا ال من قرٌب وال من بعٌد وال بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر على الواقع المحلً وال
تسدي دمة لقعاع معرفً اقتصادي تمكنه من النمو والالعور أو من الوالدة إذا لم ٌكن قد ولد
بعد.
واالنصاؾ عٌنه ٌدفعنا إلى السإال بجرأة عن العرٌقة الال ي تنفق فٌها هذه األموال من قبل
الباحثٌن وٌجب هنا التؤكٌد على أن الباحث هو الوحٌد الذي ٌمكنه أن ٌضبع االنفاق وفق
ال عة الموضوعة حتى لو لم تكن تلك ال عة هادفة ،إن مجرد رإٌة عجلة للبحث العلمً تدور
فً مإسستنا واعتبار هدٌرها ناتجا ً ودلٌخ على حٌوٌة المإسسة ونشا عها ،وانفاق الموازناال
فً سبٌل ذلكٌ ،قابله من جهة أ رى وفً كثٌر من األحٌان مع شدٌد األسؾ  ،عرٌقة ؼٌر
سوٌة فً االنفاق وتبرٌر االنفاق ،وهذان معا ً ٌجتمعان على ابقاء هذا القعاع أرضا ً م سوفة
تضٌع فٌها األرقام والموازناال من ؼٌر أي عابد  .من جهة أ رى فإن الشراء والتجهٌز ؼٌر
ال اضع ألٌة عة مسبقة ٌفضً إلى شراء بعض األجهزة بمباال ألوؾ الدوالراال لتتحول إلى
شؽٌله واستعماله ألنه أتى ارج سياق
مجرد منظر ٌمسح عنه الؽبار بٌن وقال وآ ر من دون ال
الحاجة والحاجة الملحة ،إنه ضرورة الشكل والزمة الرتبة والمشابهة والمحاكاة.

ب .الموارد البشرٌة
ٌبلػ عدد عخب الجامعة اللبنانٌة أكثر من سبعٌن ألؾ عالب بٌنهم أكثر من  300عالب
تعبٌقً ،وأكثر من
ة
تقنً
علمً ة
ة
مسجلٌن فً ماستراال بحثٌة ،حوالً  18ماستر فً مجاال ال
 160عالب مسجلٌن فً دكتوراهاال مشتركة بٌن الجامعة اللبنانٌة وجامعاال أجنبٌة أكثرها فً
فرنسا ،وهو ما ٌجعل منها جامعة كبٌرة ،ولو بالمقٌاس العا لمً ،فً بلد صؽٌر  .وعلٌه فإن
احصاءاال ال رٌجٌن ٌحتل مكانا ً بارزاً فً الناتج التقرٌري المعد للتصفٌق وحصد الثناء .وذلك
أن المت رج ما لم ٌجد فً ما ٌنتظره من وظابؾ السوق ومجاالال عمله وانتاجه استثماراً ولو
جزبٌا ً للمعرفة الجامعٌة التً عمل على تحصٌلها عددا من السنٌن ،فإنه سوؾ ٌتحول حتما ً إلى
البعالة المقنعة أو التجارة العلمٌة أو تسلق الرتب التشرٌفٌة االجتماعٌة والسٌاسٌة أو العقل
الجاهز للتصدٌر .ونحن نقصد بالبعالة المقنعة هو أن ٌكون الجانب المعر فً الت صصً لدى
المت رج الجامعً فً المراحل الم تلفة هو تحدٌداً القاعدة عن العمل والمععل بشكل تام أو
شبه تام ،سواء تجلى ذلك فً االنفصال المهنً التام عن اال تصاص مع المحافظة على
العنوان المرتبع بهذا اال تصاص كؤن ٌعمل المت صص فً المعلوماتٌة فً اد ال المععٌاال
ؾحسب فً إعار وظٌفة عنوانها مدٌرٌة المعلوماتٌة فً مإسسة كذا ،فهو فً المإسسة مسإول
قعاع المعلوماتٌة ؼٌر أنه قعاع ال ٌحتاجه سوى فً مهماال ٌستعٌع أن ٌقوم بها متد رب تعلم
للتو التعاعً مع الحاسوب  .ونقصد بالتجارة العلمٌة صٌؽة التحول من العمل اال تصاصً
العلمً الى الع مل فً البٌع والشراء العلمً ،فهو كمت صص ٌعرؾ المشاكل التً تحصل فً
المإسسة التً هو ٌعمل فٌها ،بموجب شهادته ،وٌعرؾ حلولها بدقة وٌعرؾ من أٌن وكٌؾ
ٌستعٌع شراءها وٌعرؾ أسعارها وعرق إحضارها وتوفٌر الفنٌٌن ال الزمٌن للقٌام بتركٌبها
وتشؽٌلها .أما تسلق الرتب االجتماعٌة والسٌاسٌة فهو أمر واضح فً مجتمع ٌهتز حفاوة للكخم
الفارغ ،حٌث تسعى فٌه الجمعٌاال والهٌباال والمإسساال لترصٌع أروقتها بجملة من األلقاب
العلمٌة العالٌة وذلك عامل مساعد فً تسوٌق نفسها وجلب أنظار الزبابن إلٌها ،هنا ٌكون اللقب
العلمً من أجل التسوٌق ال من أجل ال تصمٌم واالنتاج  ،فً بلد ال ٌكؾ عقله الزبابنً عن
التفكٌر فً كٌفٌة تحوٌل كل شٌا إلى دعاٌة والفتة لتشد االهتمام واالنتباه ٌ .بقى الحدٌث عن
العقول الجاهزة للتصدٌر ،وهنا الفقرة األكثر إٌخما ً فً الناتج التقرٌري الذي تبا هى بما ٌ سره
كل سنة وهو أعجب وأ غرب تباه فً ا لتارٌخ .وذلك حٌنما نعلم أن هناك أكثر من ملٌون بٌر
وا تصاصً عربً مهاجر من حملة الشهاداال العلٌا أو الفنٌٌن المهرة  .وتضم أمٌركا وأوروبا
حوالً  450ألؾ عربً من حملة الشهاداال العلٌا وفق تقرٌر مإسسة العمل العربٌة  .وكثٌرا
ما ٌكون ال روج من الوعن بقصد المتابعة العلمٌة والعودة إلى الوعن للعمل والمشاركة إال أن
التقارٌر تإكد أن أكثر من  54بالمبة من العخب العرب الذٌن ٌدرسون فً ال ارج سواء فً

المراحل الجامعٌة األولى أو فً المراحل المتقدمة ال ٌعودون  .ووفق دراسة أعدها مركز
ال لٌج للدراساال االستراتٌجٌة فً االماراال (أٌار –  )2004فإن االحصاءاال األولٌة تشٌر
إلى وجود  284ألؾ أستاذ جامعً مهاجر فً العلوم الهندسٌة والتعبٌقٌة وأكثر من  450ألؾ
فً مجاالال العلوم الحٌاتٌة والزراعٌة والصحٌة والرٌاضٌة واإلدارٌة ،ورؼم ؼٌاب
االحصاءاال فإنً ومن خل التواصل والعمل العوٌل األمد فً تجمٌع ؼٌر علمً للمععٌاال
من هنا وهناك فً هذا المجال فإننً أت وؾ من أن نصٌب الجامعة اللبنانٌة تحدٌدا فً هذا
النزؾ والتصدٌر المجانً العبثً للعقول واألدمؽة أكثر مما نتوقع  .وقد أشارال بعض التقارٌر
تحدة
أن مساهمة لبنان وحده فً العلمٌٌن العرب والمهندسٌن الموجودٌن فً الوالٌاال الم
األمٌركٌة هً نسبة  15بالمبة .هناك محاولة للمٌل إلى االٌجابٌة والتقلٌل من لوعة هذا النزؾ
الحاصل وذلك من خل االفادة مما باال ٌعرؾ بمجتمع الشتاال المعرفً  ،وهو العمل على
ربع هإالء ال براء المقٌمٌن بعٌداً عن بخدهم بالمإسساال الجامعٌة والمعرفٌة فً بلدهم األ م
من خل تفعٌل العمل بٌن جامعتهم األم واألمكنة والمراكز والمإسساال التً ٌعملون فٌها
واالستفادة مما وصلوا إلٌه من المعرفة وال بر ة فً مسارهم العلمً العوٌل األمد  ،وهً فكرة
ٌمكن أن تحمل العدٌد من االٌجابٌاال شرٌعة أن ال ٌكون الربع هو بٌن ؼرٌب فً الؽربة مع
ؼرٌب فً الوعن ،ؼرٌب فً الؽربة ٌإذٌه أن ٌكون منصرفا ً
عن دمة وعنه إلى دمة
اآل رٌن مع ؼرٌب فً وعنه المنصرؾ عنه و المتسؽني عن دماته بعدما انعدمال فٌه عقٌدة
االنتماء إلى هوٌته العلمٌة الحقٌقٌة .وإذا كان ٌحكى عن فوابد لهذا النوع من االستراتٌجٌاال فً
تجربتً الهند والصٌن فإن العلم العربً ال ٌزال جوال جدا فً هذا النوع من المحاوالال وال
ٌوجد فً الجامعة اللبنانٌة أي دابرة تعنى باحصاء رٌجٌها المشتتٌن فً العالم والتواصل معهم
بؽٌة االستفادة من محبتهم ل دمة أوعانهم فً مشارٌع علمٌة وشراكاال وامتٌازاال معرفٌة
مثمرة .وؼٌر بعٌد عن متابعة الناتج التقرٌري فإن عدد الباحثٌن العاملٌن فً إعار الجامعة
اللبنانٌة بصرؾ النظر عن الهدفٌة أو القٌمة ،هم قلة بالنسبة لعدد األساتذة عموما ً ولكن هذا
الحكم ؼٌر مبنً على إحصاءاال  ،ؼٌر أن المتابعة الواسعة النعاق واالحتكاك المتنوع والعمل
العوٌل األمد فً أعر هذه الجامعة ٌشً بما نقول وٌتحدث عنه بصراحة  ،وإذا كان عدد
الباحثٌن لكل ملٌون نسمة– وهو  – 4627فً كورٌا الجنوبٌة هو أحد مبرراال هذه النهضة
الصناعٌة فً هذا البلد ،فإن التدنً لهذا المإشر فً العالم العربً ٌمكن أن ٌساعد على فهم هذا
القصور فً بناء اقتصاد مرتكز على انتاج واستثمار المعرفة.
ن لص للقول إن الناتج الوحٌد المتبقً والحقٌقً فً هذا المجال هو تلبٌة الحاجاال الواقعٌة
الحقٌقٌة التً تقوم الجامعة بتؤمٌنها من خل المال رجٌن منها كقعاعاال العب والهندسة،
و صوصا الهندسة المدنٌة واالنشابٌة والقعاع االداري والمالً وما شابه.

ج .فً النشر
ٌتوقع أن ٌزٌد عدد المقاالال العلمٌة المنشورة فً الجامعة اللبنانٌة عن  250مقاالً وذلك فً
مس السنٌن األولى من عمل المعهد العالً للدكتوراه فً العلوم والتكنولوجٌا .وقد نتجال هذه
المقاالال عن البحث الجاري فً المجاالال التالٌة  :الفٌزٌاء ،الهندسة الصناعٌة والصٌانة،
المٌكانٌك ،الرٌاضٌاال ،علوم الحٌوان ،ال  ،nanostructuresالمعلوماتٌة ،االتصاالال،
الكٌمٌاء ،الؽذاء ،االلكترونٌك ،االوتوماتٌك ،العلوم البٌعرٌة ،التحكم  ،البٌبة ،االٌمٌنولوجٌا،
الهندسة المدنٌة ،الكٌمٌاء الؽذابٌة ،العلوم السرعانٌة ،الصٌدلة ،الصحة.
والنشر هو فً ا لؽالب فً دورٌاال محكمة ومعروفة و إن كان بعضها ٌقدم فً مإتمراال علمٌة
عالمٌة فحسب ،وال شك أن هذا العدد من المنشوراال العلمٌة هو أمر ملفال فً جامعة كانال
إ لى وقال قرٌب جامعة تعلٌمٌة فحسب فً المجال العلمً التعبٌقً  ،وكانال ترسل عخبها إلى
ال ارج لٌتمكنوا من المتابعة والعمل البحثً ،ألنها تفتقد لمقوماال المتابعة العالٌة والم تبراال
البحثٌة .بعض هإالء عندما ٌعودون وٌصبحون أساتذة فً هذه الجامعة ٌت لون عن صفة
الباحث التً ال ثمرة لها من وجهة نظرهم أو نظر محٌعهم ،وٌبقى منهم ندرة قلٌلة ٌعملون
كباحثٌن فً إعار نشاع فردي معتمد بشكل أساسً على عخقاال وروابع مع ال ارج  .ومعلوم
أن القعاع ال اص فً لبنان ال ٌزال فً مجمله تعلٌمٌا – أي ماستر وما دون – وهذا ما ٌععً
صفة الفرادة ،لهذا العمل البحثً الممنهج الناشع والمنتج بتمٌز على مستوى النشر الذي تقوم
به الجامعة اللبنانٌة.
ؼٌر أننا وبعد هذه الجرعة من النشوة نعود لعرح السإال عن ناتج هذا الناتج ،أي أننا ننتقل
من صفحاال الناتج التقرٌري للتؤمل فً الناتج الواقعً  .وهنا أٌضا ً من المإسؾ االعتراؾ بأن
 ،حٌث ستسفر هذه
ناتج هذا الناتج هو فً مجمله المزٌد من األوسمة واأللقاب العلمٌة
المنشوراال عن أكثر من  160شهادة دكتوراه جدٌدة لعخب مسجلٌن ما بٌن الجامعة اللبنانٌة
وجامعاال أجنبٌة ،وكذلك عدد ال ٌمكن احصاإه من الترقٌاال االكادٌمٌة من رتبة معٌد إلى
رتبة أستاذ مساعد ثم إلى رتبة أستاذ  .المهم أن السوق واالقتصاد وقعاع االنتاج والصناعة
والقعاعاال الحٌوٌة كالؽذاء والدواء والعاقة لن ٌشعر بوالدة هذه المجموعة الجدٌدة من
األلقاب العلمٌة العالٌة ،إذ أن موضوعاال البحث لٌسال آ ذة فً الحسبان أن تكون فً دمة
مشروع التنمٌة الوعنًة أو االنتاج والتعوٌر أو الدفاع ،نعم ٌمكن أن تكون هذه الموضوعاال
ذاال صلة بحاجاال ومشارٌع فً بلد الجامعة الشرٌك وهً فرنسا فً ؼالبٌة األحٌان.

وقد ذكرنا فً ما مضى أن الحصول على الرتب العلمٌة واالكادٌمٌة عندما ٌكونا الثمرة
الوحٌدة للنشر فإن جملة من العلل تبدأ با لوالدة أكثرها فداحة أن تصبح القٌمة العلمٌة مرتبعة
بالعد واحتساب عدد المقاالال بصرؾ النظر عن جودتها أو عن قٌمة محتواها ،وهذا ما شجع
ظاهرة التزوٌر المشرؾ الذي ٌمكن أن ٌتعاظم من اآلن فصاعداً ،أناس معتبرون ولهم قٌمتهم
ومكانتهم العلمٌة واالجتماعٌة ٌقومون بوضع أسمابهم على المقاالال العلمٌة – كما ذكرنا سابقا
– وتنشر على أنهم من بٌن مإلفٌها ،بٌنما هم ال د ل لهم حقٌقة بإعداد هذه المقالة  .ألن هإالء
ٌعلمون أن العرٌق الحصري لبلوغ الرتب األكادٌمٌة العالٌة هً حٌازتهم لعدد من المقاالال
المنشورة وهو ما ٌإهلهم للتشرح إلى مواقع إدارٌة عالٌة.
وقد أععى لبنان عموما ً على مإشر  Hirschموقعا ً ال بؤس به بالنسبة للدول العربٌة األ رى
فهو ٌؤتً فً الموقع الرابع بعد مصر والسعودٌة والمؽرب ،ومعلوم أن هذا المإشر ٌقٌس
االنالجٌة العلمٌة واألثر لهذه االنتاجٌة من خل عدد االستشهاداال فً األبحاث الخحقة .وتشٌر
ا
بعض التقارٌر أن عدد المقاالال المنشورة فً لبنان زاد من  203مقالة فً العام  1996لٌصل
إلى  1070مقالة فً العام  2008وهو عدد ٌقارب نصؾ ما ٌنشر فً العربٌة السعودٌة مثخ،
برؼم الفارق الكبٌر فً المقدراال المادٌة والبشرٌة  .وٌستنتج من المععٌاال المتوافرة أ ن
األبحاث العبٌة كانال تمثل مركز الصدارة فً هذه المنشوراال ٌلٌها الدراساال الهندسٌة ثم
تلٌها باقً اال تصاصاال العلمٌة األ رى.22
د .المإسساال واألنشعة البحثٌة:
ٌعمل فً الجامعة اللبنانٌة نحو  3000أستاذ وهو ما ٌععً فً المعدل أستاذاً لكل  25عالبا ً
23
وهو معدل ؼٌر بعٌد عن المعدل العالمً الذي ال ٌتجاوز ال  1/16فً معظم مناعق العالم
وال ٌتعدى النصاب التعلٌمً لألستاذ ال  250ساعة فً السنة وهو ما ٌسمح له أن ٌزاول عمخً
بحثٌا انتاجٌا ً إلى جانب مهمته التعلٌمٌة.
وقد زادال الرواتب حتى أضحى ٌمكننا مقارنتها بالرواتب التً تععى فً بعض الدول الؽربٌة
المتقدمة ،كما تبنال الجامعة مإ راً سٌاساال الجتذاب األستاذ للعودة مجدداً إلى مضمار البحث
واالنتاج المعرفً ،وذلك من خل الدعوة الممنهجة لتقدٌم مشارٌع للبحث العلمً – الفردي أو
الفرٌقً – من أجل الحصول على دعم مالً معتبر  .كما قامال الجامعة فً المجا ل العلمً
التقنً بتؤسٌس عدة م تبراال نذكر منها  .1م تبر التحالٌل الكٌمٌابٌة  .2م تبر الفٌزٌاء
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التعبٌقٌة  .3م تبر البٌولوجٌا ال لوٌة  .4م تبر مٌكانٌك المعادن واالنشاءاال  .5م تبر
الكٌمٌاء الخعضوٌة  .6م تبر الكٌمٌاء التحلٌلٌة  .7م تبر البٌوتكنولوجٌا  .8م تبر ع لوم
المٌاه والبٌبة  .9م تبر النانو تكنولوجٌا  ,10م تبر البحوث والتحلٌخال لعلوم البٌبة.
كما دعمال وشجعال إقامة المإتمراال أو السفر من أجل المشاركة فً مإتمراال أجنبٌة وقد أقٌم
حتى اآلن عدد ال بؤس به من المإتمراال العالمٌة التً شملال مواضٌع الرٌاضٌاال وعلوم
المواد و النانوتكنولوجٌا والهندسة المدنٌة والبٌبة وؼٌر ذلك  .كما شجعال التبادل العلمً
والزٌاراال البحثٌة ،وهناك مشاركة مهمة فً هذا االعار ألساتذة أجانب فً التعلٌم فً
الماستٌراال البحثٌة المفتوحة وهً تربو على  18ماتسر فً المجاالال العلمٌة التً سبق
ذكرها.
وقد ال ٌكون اً
كافً الصدار احكام سلبٌة ما ٌععٌه ؼٌاب الجامعة اللبنانٌة الكامل عن التصنٌفاال
العالمٌة المعتمدة للجامعاال وأهمها تصنٌؾ جامعة شنؽهاي وتصنٌؾ مجلة تاٌمز البرٌعانٌة
وهً تصنٌفاال تعتمد فً مجملها على االنتاج البحثً جودة وكمٌة – وعلى األثر لهذا البحث
وذلك من خل االسالشهاداال به فً األعمال الخحقة أو من خل الثمرة والمردود فً القعاع
االنتاجً الصناعً  .مع أن ؼٌاب الجامعاال العربٌة عن مثل هذه التصنٌفاال وظهور عدد من
الجامعاال االسرابٌلٌة ٌنبؽً أن ٌشكل صعقة تعٌن على إحٌاء الجسد المٌال لٌعود إلى الحٌاة
حٌوي العمل واالنتاج والتقدم والتعور.
ة
وتدب فً عروقه من جدٌد
نحن نرٌد أن نإكد أن المشروع البحثً فً شكله الراهن هو فً مرحلة ابتدابٌة فً الجامعة
اللبنانٌة ،فهو لم ٌكن إعاراً متكامخً قبل العام  ،2008وعلٌه ال ٌعقل أن نقبل بمقارنته بمراكز
ومإسساال جامعٌة ذا ال م تبراال تعمل منذ أمد بعٌد.
اً فً تحوٌل هذه
و لكننا نعود أدراجنا مرة أ رى لنإكد أن الهم ٌجب أن ٌبقى محصور
المإسساال والمراكز والم تبراال إلى أماكن لخنتاج وأن تصبح األنشعة الكبرى كالمإتمراال
محعاال للتبادل والتعارؾ العلمً المثمر  ،وأن ال تتحول الزٌاراال العلمٌة إلى مجرد سٌاحة
علمٌة تستنزؾ ما ٌجب أن ٌكون دم الحٌاة فً أوصال الوعن ،الذي ٌقوم بعناء من تحال ركام
زمن عوٌل من الضٌاع والحروب والت لؾ والتبعٌة.
الم تبراال كما أسلفنا ٌجب أن ال تكون محجة للزٌاراال الرسمٌة التفقدٌة أو أن تعمل فً ؼٌر
مسار هادؾ ومدروس  .إن شراء أجهزة بمباال األلوؾ من الدوالراال لًس قٌمة فً حد ذاته،
كما أن استعمال هذه األجهزة المتعورة وتشؽٌلها لٌس قٌمة بحد ذاته أٌضاً ،المهم هو كٌؾ ٌة

االستفادة من هذه اآلالال فً المساهمة فً العمل االنتاجً
المعرفة.

وفً تؤسٌس وتعوٌر اقتصاد

 -4خصة فً الناتج الواقعً:
بعد كل هذا االستعراض نرٌد أن نلجؤ إلى تعرٌؾ بسٌع وبدٌهً للناتج الواقعً والحقٌقً
للمإسسة الجامعٌة ،وهو أن ٌساهم الناتج التقرٌري من منشوراال وكفاءاال ،إلى إحداث تؽٌٌر
على أرض الواقع  :تعوٌر صناعً أو زراعً ،تعوٌر فً القعاع الهندسً أو العبً  .إٌجاد
حلول وعخجاال لمشاكل وأوببة فً المجال الؽذابً أو الصحي أو البٌبً ،الحد من التلوث على
أنواعه....
عندما نقوم باالعخ ع على المراكز البحثٌة األكبر فً المجال التقنً وهً المراكز التً تم
ذكرها حول تقنٌة النانو والبٌوتكنولوجٌا والكًمٌاء التحلٌلٌة ،فإننا ن رج بانع ابع أننا فً دولة
تقنٌة صناعٌة متقدمة  .إذ كٌؾ ٌمكننا أن نفسر شراء بعض اآلالال والتجهٌزاال بقٌمة تناهز
الملٌون دوالر إذا لم ٌكن هناك حاجة حقٌقٌة ملحة؟ كٌؾ ٌمكننا أن نفسر كل هذا النشاع وهذه
الكثرة من العن ا وٌن التً تبحث فً هذه المراكز وتشؽل فً إعارها هذه اآلالال األحدث
واالكثر تعوراً.
لٌس فً لبنان الذي ما زال مربكا ً فً تنظٌم حٌاته األولٌة أٌة حاجة للنانوتكنولوجٌا  ،وإذا كان
سوؾ ٌستفٌد ٌوما ً من دماال هذه التقنٌة فً المعلوماتٌة ،الفٌزٌا ء أو المجاالال التعبٌقٌة
اً
ومرفق بدلٌل االستعمال ،والمنتج حتما ً هو دول
األ رى ،فهو حٌن تصبح منتج اً جاهزاً للبٌع
أ رى أكثر جدٌة فً التعاع ي وأكثر منعقٌة فً إٌخء هذا المجال الدعم المالً واالهتمام .
لنفترض أن أبحاثا لبنانٌة ودكتوراهاال وجهود اً ٌومٌة مضنٌة أثبتال لهذه المادة أو تلك
صابص ٌمكنها أن تكون عخجٌة ،وذلك بعد الحصول على نتابج م برٌة مهمة أعان على
الوصول إلٌها تعور واتقان األجهزة المست دمة ،من الذي سٌقدم ٌوما ً على محاولة االستفادة
من هذه النتابج ؟ لو كان الشبك والربع العلمً المنعلق من مبد أ الهوٌة العلمٌة الكاملة آنفة
الذكر قابماً ،ألمكن أن تكون الجهة المتابعة والموصلة لهذه الكشوؾ أو النتابج إلى دابرة
االستثمار واالنتفاع هً جهة عضو فً نفس الهوٌة  ،كؤن تقوم مالٌزٌا أو اٌران او تركٌا
بتحوٌل هذه النتابج إلى دواء جدٌد ٌفرض نفسه فً األسواق العالم ٌة وٌععً للدول المتعاونة
فً انتاجه العابد المادي والمعنوي المعلوبٌن  .ؼٌر أن شٌبا من هذا ال ٌحصل لألسؾ ،الذي
ٌحصل هو اقتناع المجلة العلمٌة العالمٌة بجدٌة هذه النتابج وتععً بذلك االذن بنشرها ،ثم
تصل إلٌها – بدرجة احتمالٌة عالٌة – الٌد التً سوؾ تحولها إلى منالج وعابد وؼنى وقوى

وتمٌز ونفوذ وسٌعرة وما إلى ذلك ،بٌنما ٌكتفً الباحث الذي وصل إلى هذه النتابج بالترقٌة
االكادٌمٌة للتقلٌل من ساعاال التعلٌم او للترشٌح إلى مواقع ادارٌة عالٌة.
لٌس هذا مثل افتراضً على االعخق ،ولعله أهم ما أرٌد أن ٌبدو واضحا ً للعٌان وهو أننا
انتقلنا من مرحلة عدم االنتاج إلى انتاج العدم ،أو ما هو أسوأ من ذلك ،انتاج م ا سوؾ ٌسالفٌد
منه الؽرٌب – ذو السٌاساال المعروفة – والشرٌك المخصق والمانع من أي شراكة أ رى ،
نظراً لبرٌق تقدمه التقنً ،وؼٌاب االٌمان بمبدأ الهوٌة العلمٌة ذاال الجؽرافٌة المتكاملة .لماذا ال
ٌكون م تبرنا فً النانوتكنولوجٌا شرٌكا ً لدول اسخمٌة باتال مذكورة عالمٌا ً فً تقدمها
وانجازاتها فً هذا المجال؟ لماذا ال تستفٌد شركاال تصنٌع السٌاراال والموتوراال فً بعض
البلدان اإلسخمٌة من كل األبحاث ذاال الصلة فً المٌكانٌكا والكٌمٌاء والفٌزٌاء والتحكم وؼٌر
ذلك .لقد عاٌنا وشاهدنا كٌؾ ٌعكؾ عخبنا سنواال لدراسة تعدٌخال تساهم فً التناسب مع
بروتوكوالال الحٌاة فً الؽرب من بٌبة وصحة وتلوث وؼٌر ذلك  .لٌسال الؽربة والنزؾ هً
فً مشاهدة العقول وهً تلوح لألهلٌن واألحباء من على متن العابرة المؽادرة ،بل األصعب
واألمر من ذلك أ ن نكون ؼرباء فً أوعاننا ،نعلب من مجتمعنا ومن أمتنا أن تقبل األرض
بٌن أٌدٌنا وأن تنبهر بما لدٌنا من ألقاب ومعارؾ ذاال المفرداال الً ال ٌعرفونها وال ٌحسنون
حتى النعق بها.
الفهم البسٌع ٌحتم علٌنا أن نبحث عن الناتج الواقعً وأن ال نكتفً بالتهلٌل لناتج تقرٌري ال
قٌمة له  .بكلمة ،ال بد لهذا الناتج أن ٌظهر جلٌا ً فً العناوٌن األساسٌة التالٌة  :العاقة واالنتاج
والدفاع.
أ .العاقة
إذا كان ال بد من التسلٌم بضرورة شراء مولداال العاقة الكهربابٌة من ال ارج  ،فإن مهمة
تكٌٌؾ وترشٌق وصٌانة هذا القعاع تبقى مهماال جسٌمة ال ٌمكن أن توضع ؾ قع على كاهل
المهنٌٌن من ذوي ال براال المحدودة  ،بل ال بد أن ٌنشؤ صلة بٌن مكاتب الدراساال والت عٌع
لهذه المإسسة وبٌن الجامعة اللبنانٌة وأن تفتح هذه األ ٌرة م تبراتها أمام هذا النوع من
اء .لٌكن كل شًء
ال دمة الذي ٌإدي وٌساهم فً تحسٌن قعاع حٌوي للوعن وهو قعاع الكهرب
ممكنا ً :تدرٌس م قرر اال ؼاٌتها المساهمة فً انتاج المت صصٌن فً هذا المجال وانشاء
الم تبراال ال اصة ووضعها فً دمة هذا القعاع  ،ولٌكن هنا تعاون علمً بهدؾ نقل ال برة
إلى العاملٌن العلمٌٌن فً هذا القعاع مع تمٌٌز التعامل مع دول الجؽرافٌة العلمٌة السابقة فً
هذا المجال كإٌران وتركٌا ومالٌزٌا.

ولٌس جابزاً على اإلعخق أن تكون مكاتب الدراساال فً هذه المإسسة مراكز اتصال فحسب
مزودة ب عوع ارجٌة تقوم من خلها بالتواصل مع الشركاال العالمٌة لمعالجة أقل لل .
الكفاءة المحلٌة ٌمكن هنا أن تكون الناتج الحقٌقً والواقعً للمإسسة ال جامعٌة ،وذلك سٌكون
ملموسا ً فً جودة وكفاءة ورشاقة المإسسة الكهربابٌة ككل ،سواء وظؾ فٌها معرفته الجامعٌة
فحسب او حتى نتابج ابحاثه عوٌلة األمد.
أما على صعٌد العاقة المستجدة وهً النفع ،فهو حلم لعالما حمله وتحدث عنه الدكتور مهدي
قانصو الذي رحل ومعه ؼصة األذن ال صماء التً كانال تقابل بها مشارٌعه ومععٌاته  .إن
المشارٌع التً قدمها هذا العقل الجامعً الكؾء هً أٌضا ً ناتج واقعً ألبحاث علمٌة جٌولوجٌة
كان قد قام بها هذا الرجل ،فهً إذا ناتج علمً حقٌقً لهذه األبحاث بدون أي تردد.
هنا أٌضا ً نعود إلى فكرة مجتمع الشتاال المعرفً لن قول أن است راج النفع هو فرصة أكٌدة
الستمالة الكثٌر من الكفاءاال اللبنانٌة التً تعمل فً مجال البحث العلمً فً كبرٌاال الشركاال
النفعٌة فً العالم منذ عقود ،من أجل أن تعود ومعها كل تلك ال برة التً هً إلى اآلن ال صلة
لها بالناتج المحلً الحقٌقً والواقعً ،فتصبح من ا آلن فً دمة هذا االستثمار النافع لقعاع
العاقة والنفع تحدٌداً.
ب .االنتاج:
عند استعراض الصناعاال اللبنانٌة ال نشعر فعلٌا ً بالحاجة إلى ضلوع الجامعة بم تبراتها
وابحاثها عوٌلة األمد فً هذا القعاع – وهو عكس المتوقع – بل ٌكفً هذا القعاع فً احسن
الفروض بعض الشهاداال العلمٌة الوسٌعة ،وهإالء لن ٌجدوا أنفسهم مضعرٌن ربما الستعمال
ما لدٌهم من المعرفة ،بل إن القلٌل منها سوؾ ٌكون كافٌا ً للقٌام بالدور المتاح فً هذه الورشة
الصناعٌة .وهو دور مزٌج بٌن الكفاءة الجامعٌة والكفاءة المهنٌة العالٌة.
ؼٌر أننا نعتقد هنا أن لدٌنا ما ٌكفً لكً ت عو الدولة عوة نحو مزٌد من االنتاج الصناعً ،
وهنا أٌضا ً نإمن بؤن تجربة الدول االسخمٌة المحٌعة ٌمكن أن تشكل فرصة فً تعوٌر هذه
المساهمة الجامعٌة فً القعاع الصناعً والذهاب بعٌداً فً هذا المجال ربما نحو إنشاء عوع
لخنتاج.
وؼٌر بعٌد عن ذلك فإن قعاعاال حٌوٌة كالزراعة والؽذاء تحتاج بشكل متزاٌد للكفاءة الجامعٌة
والم تبر الجامعً ؾي أعمال المراقبة ودراسة الجودة والتعوٌر ومكافحة التلوث وهذه كلها
دوافع نحو إقامة سٌاسة بحثٌة فً مجال الزراعة والكٌمٌاء وؼٌرها  .إن أبحاثا ً تقوم اآلن فً

الجامعة اللبنانٌة لدراسة مواد لن نسمع بها ربما قبل عقود من أجل استبٌان قابلٌتها ا لعالٌة على
منع التلوث وتناسبها بالتالً مع بروتوكوالال أوروبٌة أمٌركٌة لمعالجة التلوث  ،هً أبحاث
عقٌمة مهما بدال مهمة من على متن المجلة التً ستنشر نتابجها ،األولى بهإالء الباحثٌن
األكفاء أن تضعهم سٌاسة حكٌمة وواعٌة لبلدهم فً إعار بحوث ستكون أقل تعقٌداً من النا حٌة
العلمٌة ربما ولكنها سوؾ ٌكون لها ناتج حقٌقً فً هذه الحالة.
ج .الدفاع
لقد ؼدا المشروع النووي اإلٌرانً عخمة فارقة فً سماء الدول النامٌة عموما ً  .وازداد أهمٌة
حتى ؼدا العنوان األصعب فً السٌاسة الدولٌة  .وال مفر من االعتقاد أن هذا المشروع ،رؼم
سلمٌته بحسب تصري ح المسإولٌن االٌرانٌٌن ،ؼدا الجانب األكثر قلقا ً للدول الؽربٌة فً
المشروع التسلحً االٌرانً ،وإن أبرز ما ٌثٌر القلق لٌس هو وجود مناجم الٌورانٌوم فً إٌران
وال عملٌاال الت صٌب التً تقدمها شركاال روسٌا او الصٌن الٌران ،إن نقعة القوة فً هذا
المجال هو وجود علماء إيرانٌٌن ٌمكن لهم أن ٌذهبو بالمشروع إلى واتٌمه ،وٌرجح بعض
المحللٌن أن ال وؾ من امتخك السخح فً إٌران هو أٌقل من ال وؾ من امتخك القدرة العلمٌة
والفنٌة على إٌجاده.24
لقد ان رعال إذاً المإسسة المعرفٌة ومراكز األبحاث فً إٌران فً هذا المشروع وأبعدته
تدرٌجٌا ً عن مجرد مشروع الشراء واالقتناء وهذا ما جعل للمإسساال الجامعٌة االٌرانٌة ناتجا ً
استراتٌجٌا ً مشابها ً لما هو علٌه الحال فً الدول المتقدمة  .الناتج هنا ٌؤ ذ باستراتٌجٌاال الدفاع
 .ولهذا فإن استهد اؾ
إلى آفاق أ رى لم تكن مفترضة أو متوقعة على األقل بهذه السرعة
العلماء ا لنووٌٌن اإلٌرانٌٌن هو عملً ٌؤتً فً سٌاق إنزال الضرباال األصعب لنزع الجزء
األكثر أهمٌة فً آلة هذا المشروع الم ٌفة.
وإذا بقٌنا فً إعار البحث عن الناتج الجامعً فً قعاع الدفاع ،وربما على مستوى أبسع بكثٌر
فإن الجدٌد فً المقاومة فً لبنان هو د ول الجهد الذهنً البح ثً العلمً التقنً على ع إنتاج
القوة و لق المعادالال العسكرٌة الجدٌدة.
وقد تحدث االسرابٌلً عن أنه ٌواجه فً لبنان حرب أدمؽة لم ٌعتد علٌها فً حروبه السابقة مع
العالم العربً .ولدى تتبع المعلن فً هذا الجانب من عمل المقاومة فً لبنان ،فإن هناك حاجاال
جبهوٌة بدأال تز داد الحاحا ً واضعراراً للقٌام بجهود ذهنٌة لتلبٌتها  .وقد بدأال هذه الجهود على
شكل التجربة والحعؤ وتدوٌن النتابج  ،ثم تعورال الحاجاال بعد ذلك فاستحدث لها مكاتب
24
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دراساال تحتاج إلى كفاءة تقع على حافة العمل المهنً العالً وتخمس بعض جوانب العقل
الجامعً .ثم دفعال الحاجاال العسكرٌة المتزاٌدة إلى بناء وتؤسٌس الم تبراال التً تعمل نفس
المنهج الجامعً ،وهنا لم ٌعد ممكنا ً االكتفاء بال براال المهنٌة فحسب ووجد الجامعٌون بابا ً لهم
مفتوحا ً الستثمار كفاءتهم العلمٌة فً دمة مشروع وعنهم الدفاعً  .وٌمكن القول أن هذه
الجهود قد وصلال تحال ضؽع الحاجاال الجبوٌة إلى مرحلة األبحاث عوٌلة األمد.
فمن جهود التجربة وال عؤ والتً أدال على سبٌل المثال ال الحصر إلى والدة نوع محلً من
العبواال المقذوفة بمدٌاال جدٌدة استعملال بنجاح باهر فً تصٌد العمخء المتحصنٌن فً
مراكزهم وبٌوتهم ،إلى الدراساال التً استعاعال أن تتواصل مع عابرة االستعخع االسرابٌلٌة
من خل فك شٌفرتها وقراءة مععٌاتها و رابعها  ،إلى الم تبراال التً تمكنال من صنع
أجهزة الرصد االلكتر ونً التً استعملال بدقة فابقة فً إ صابة االهداؾ المتحكرة إلى األبحاث
العوٌلة األمد التً تتناول العدٌد من القضاٌا الحٌوٌة لنمو هذه المقاومة .كل هذه المسٌرة والتً
أصبحال ناتجا ً حقٌقٌا ً وواقعٌا ً للمإسسة العلمٌة الوعنٌة وحقل استثمار لم ا لدى المت رج من
علم وكفاءة ،قدمال تعدٌخال ال تزال محدودة للؽاٌة فٌما لو قورنال مع ما ٌقدمه العمل الذهنً
التقنً لجبهته على الجانب االسرابٌلً  .ؼٌر أنه برؼم هذا التفاوال فإن د ول ع العمل
الجامعً العلمً على ع الدفاع ساهم فً قلب الموازٌن وأوصل إلى منجزاال وانتصاراال
جعلال االسرابٌلً ٌتحدث عن حرب أدمؽة فً لبنان.
إن الباحث فً تقارٌر الناتج ال ٌستعٌع أن ٌؽفل ما فً هذه التجربة من الداللة على امكانٌة
االفادة من المإسسة الجامعٌة فً الحصول على ناتج حقٌقً وواقعً نبحث عنه فً المرافق
الحٌوٌة من حٌاتنا ال فً السجخال المعوٌة التً تؤ ذنا بعٌداً عن واقعنا وعن مجتمعنا
ومشاكلنا.
ن لص فً نهاٌة هذا البحث إلى القول أن الناتج التقرٌري فً المجال التعبٌقً هو ناتج ملًء
باإلحصاءاال والجداول و األرقام واإلنشعة ،ؼٌر أن ناتج هذا الناتج ٌبقى ضعٌفا ً
وشب ؼابب
ه
عن القعاعاال الوعنٌة األهم وهً قعاعاال اإلنتاج والعا قة والدفاع  .وال ٌفسر هذا الؽٌاب
سوى العبثٌة والخ هدفٌة التً تتحكم بالسٌاساال العامة فً المجال العلمً والتقنً  .وال تمنع
هذه ال خصة برؼم سلبٌتها من النظر بإٌجابٌة للقدرة وال برة العلمٌة الناتجة عن األبحاث
العلمٌة ،حتى لو لم تكن ذاال هدؾ ،فهً قدرة جاهزة لخستثمار واألنتاج عند وصول اإلدارة
الحكٌمة ذاال االرتباع بمبدأ الهوٌة العلمٌة الشاملة إلى سدة الفعل ودوابر القرار ٌ .ضاؾ لما
ذكر أن األحكام القاسٌة ؾي حق الجامعة الوعنٌة لٌسال تسوٌقا ً ؼٌر مباش ر للقعاع الجامعً
ال اص فً لبنان ،فهو – أي القعاع ال اص – ال ٌزال فً مجمله بعٌداً عن الدراساال العلٌا

فً المجال التقنً والتعبٌقً ،ولذلك حصرنا االهتمام فً الجامعة اللبنانٌة التً قععال شوعا ً
مهما ً فً هذا المجال.

