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آليات إعادة إنتاج عدم المساواة 
في نظام التعليم العالي في لبنان 
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ملخص
يقّدم هذه المقال الخصائص األساسية لنظام التعليم العالي في لبنان من خالل دراسة 
برنامج منح، الذي يتيح دخول مجموعة من الطالب المحرومين إلى جامعة خاصة نخبوية، 
بهدف فهم الحقائق المحددة ضمن هذا النظام، وتحليل آليات بناء عدم المساواة في هذا 

السياق المحدد.
تسلط الورقة الضوء على هيمنة القطاع الخاص ذي الَعرض التعددي والطائفي بدرجة 
كبيرة على حساب القطاع العام. والذي يؤدي في هذا السياق إلى عملية انتقاء تعتمد على 
المال الــذي بــدوره يشكل عامـــًال مــحــددًا في االستراتيجيات التعليمية للعائلة، خصوصًا في 
غياب نظام هيكلي مركزي للدعم المالي. كذلك، تتقاطع فــوارق جندرية وإقليمية مع عدم 
المساواة في الحصول على التعليم وفي الحياة الجامعية. وبالتالي تقدم هذه الدراسة فرصة 
للتأمل في مسألة عدم المساواة في لبنان وتبرز نتائج هذه الدراسة أهمية أخذ استراتيجيات 
محددة السياق بعين االعتبار لتفسير التباين بين صيغ العمل لبرنامج المنح وبين الواقع على 

األرض في لبنان.
الكلمات المفتاحية: الوصول إلى التعليم، الجامعة، طالب منح، عدم المساواة االجتماعية، 

نظام التعليم في لبنان.
Abstract

With the goal of understanding the specific realities within the Lebanese higher 
education system and analyzing the mechanisms of construction of inequalities in this 
particular context, this article presents the key features of this system through the lens 
of a scholarship program that gives access to a group of students from underprivileged 
backgrounds to a private elite university.
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This paper highlights the domination of the private sector, with its pluralist largely 
sectarian offer, at the expense of the public sector. This context leads to selection by 
money which constitutes a determinant factor in the family educational strategies, 
especially in the absence of a centralized and structured financial aid system. Further, 
important regional and gender gaps intersect with inequalities in access to education 
and then in the way university is experienced. This study thus provides the occasion to 
reflect on the question of inequality in Lebanon; its findings highlight the importance 
of taking into account the context specificity of strategies to interpret the discrepancy 
between the modalities of action of the scholarship program and the reality on the 
Lebanese ground.
Keywords: education access, university, scholarship students, social inequality, 

financial aid, Lebanese education system

مقدمة
نــظــام التعليم الــعــالــي فــي لــبــنــان نــظــام تــعــددي وغــيــر عــــادل إلـــى حــد كــبــيــر. حــيــث يتّسم 
هذا النظام بفوارق دينية، اجتماعية ومناطقية مهمة، تتطور مع مــرور الوقت وتتقاطع مع 
الوصول إلى التعليم وتتوافق مع بنية المجتمع اللبناني. تميل الدراسات السوسيولوجية القليلة 
المتوافرة عن نظام التعليم العالي في لبنان إلى تفضيل المعيار االجتماعي الُكلي والتحليل 
الَكّمي. درست األمين وفاعور (El Amine and Faour, 1998) دور المنشأ الجغرافي والجندر 
في إمكان الوصول إلى التعليم والحراك االجتماعي بناًء على دراسة استقصائية للطلبة في 
الجامعة اللبنانية. بينما بنى كسباريان (Kasparian, 2003) على معلومات ديمغرافية ومهنية 
اجتماعية لتسليط الــضــوء على عــدم الــمــســاواة المناطقية والجندرية فــي مــا يتعلق بمعدالت 
االلتحاق وخيارات التخصصات. كما قدم قبانجي (Kabbanji, 2012) لمحة عامة عن المشهد 
الجامعي في لبنان وحــدد سماته الرئيسية. بينما اهتمت دراســات أخــرى بقضية التفاعالت 
بين التعليم العالي وسوق العمل. حلل أبو رجيلي (Abourjeily, 2003) االستراتيجيات المهنية 
 (Kasparian, للطلبة بــنــاًء على منشئهم االجتماعي ومــســارهــم الــدراســي. وأجـــرى كسباريان
(2011 دراسة استقصائية لخريجي الجامعة لفهم التصورات تجاه اإلندماج في سوق العمل. 
وعلى هذا النحو، يهدف هذا المقال تقديم منظور نوعي، اجتماعي جزئي عن آليات بناء 
عدم المساواة على مستوى التعليم العالي بما يسمح لنا بتسليط الضوء على عوامل االختيار 

غير االقتصادية.
في البداية، سنقدم مدخًال عن مشهد التعليم العالي في لبنان باالعتماد على مصادر 
مــحــدودة مــن المعلومات والــدراســات الــمــتــوافــرة. وعلى هــذا، سنضيف معلومات أخــرى عن 
كيفية بــنــاء عـــدم الــمــســاواة مــن خـــالل دراســــة بــرنــامــج مــنــح، وبــاالعــتــمــاد عــلــى مــشــروع بحثي 
متعمق استغرق 4 سنوات. تقوم إحدى وكاالت التنمية الدولية بتمويل برنامج المنح وباختيار 
الطالب من بيئات محرومة وتتيح لهم إمكان الدخول إلى جامعة خاصة. تشمل المعلومات 
على وثائق رسمية، مقابالت ُمعمقة إضافة إلى مشاهدات ضمن الجامعات الثالث الُمضيفة 

التي تم اختيارها من الوكالة الُممولة لتنفيذ برنامج المنح.
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أوًال: مشهد التعليم العالي في لبنان 
الخاص وغير الُمتجانس

مشهد التعليم العالي اللبناني مخصخص إلــى حــد كبير وغير متجانس، ويعكس بذلك 
ــتـــصـــادي الــلــيــبــرالــي والـــتـــنـــوع الـــديـــنـــي فـــي لـــبـــنـــان. بــعــد وصــــف الــمــشــهــد، ســنــشــرح  الـــتـــوجـــه االقـ
الطريقة الــتــي اخــتــار بها بــرنــامــج المنح الجامعات الُمضيفة، مفضًال الجامعات الــتــي تتبع 

النموذج األمريكي.
تأسست الجامعات التبشيرية األولــى خالل القرن التاسع عشر لتوفير التعليم الحديث 
الــالزم للمهن الحرة مثل الطب، القانون، التجارة واإلدارة العامة. احتكرت هذه الجامعات 
التعليم العالي لمدة قرن تقريبًا إلى حين إنشاء الجامعة العامة. فكانت الجامعة األميركية 
فــي بــيــروت (AUB) أولـــى هـــذه الــجــامــعــات وتــأســســت فــي عـــام 1866 بــاســم الــكــلــيــة الــســوريــة 
البروتستانتية من جانب أنغلو أمريكان بروتستانت. بعد ذلك بفترة قصيرة، تأسست جامعة 
الــقــديــس يــوســف (USJ)، وتــعــتــبــر أول جــامــعــة كــاثــولــيــكــيــة وفــرانــكــفــونــيــة فــي الــمــنــطــقــة. أسسها 
اآلبــاء اليسوعيون بحلول عام 1875. وبعد ذلك بفترة طويلة بعد االستقالل، افتتحت فروع 
 (the Ecole Superieure des Lettres and the Centre d’Etudes الــفــرنــســيــة،  لــيــون  لــجــامــعــة 
(Mathématiques، في عام 1945 ولكن أغلقت مرة أخرى في عام 1975 في بداية الحرب 
األهلية. فرضت هــذه الجامعات ازدواجــيــة فــي الثقافات واللغات فــي نظام التعليم ودوائــر 
ومن  اإلنكليزية.  باللغة  المتمثلة  األنغلو - ساكسونية  الثقافة  فرضت  جهة،  فمن  المفكرين؛ 

.(Bashshur, 1997) جهة أخرى، فرضت الثقافة الالتينية المتمثلة باللغة الفرنسية
اتبع جيل ثاٍن من الجامعات الخاصة تنفيذ قانون تنظيم التعليم العالي الذي صدر في 
عام 1961؛ حيث َقدس هذا القانون حرية التعليم العالي الخاص. اكتسبت هذه المجموعة 
من الجامعات التي ُتعين على أســاس ديني ومناطقي، مكانة محترمة في فسيفساء التعليم 
العالي. كما تعتبر هــذه الجامعات طائفية، نخبوية ومكلفة إلــى حــد كبير، وتضم مؤسسات 
متنوعة تتبع النموذج األمريكي. من ضمنها جامعات أسسها المبشرون المشيخيون (الجامعة 
األمــريــكــيــة الــلــبــنــانــيــة)، وجــامــعــات أســســهــا بــروتــســتــانــت أرمــــن مــن الـــواليـــات الــمــتــحــدة (جــامــعــة 
هــايــغــازيــان)، وجامعات أسسها الرهبان الــمــوارنــة (الـــروح الــقــدس لجامعة الكسليك وجامعة 
نــوتــردام)، وجامعات أسسها بطريرك الـــروم األرثــوذكــس (جامعة بلمند). وأســســت مجموعة 
أخـــرى جــامــعــات لــمــوازنــة الــجــامــعــات الغربية بــهــدف تعزيز التعليم الــعــربــي واإلســالمــي ومن 
ضمنها جامعة بيروت العربية، جامعة المنار، والجامعتان اإلسالميتان. رسوم هذه المجموعة 

أقل وكذلك نخبويتهم أقل ومع ذلك لديهم سمعة جيدة.
تم إنشاء الجامعة اللبنانية في عام 1951 بهدف تدريب المدرسين، إتاحة دخول عدد 
أكــبــر مــن الــطــالب إلـــى التعليم الــعــالــي، ولــمــواجــهــة هيمنة الجامعتين الخاصتين الكبيرتين 
القائمتين مــنــذ فــتــرة طــويــلــة وهــمــا AUB وUSJ. تسهم وزارة الــتــربــيــة فــي مــيــزانــيــة الجامعة 
اللبنانية والــتــي بــدورهــا تستفيد مــن استقاللها اإلداري والــمــالــي منذ الــحــرب األهــلــيــة. تقدم 
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الجامعة اللبنانية للطالب دخـــوًال شبه مجاني وتــرحــب بــطــالب مــن منشأ جــغــرافــي، طائفي 
واجتماعي أكثر تنوعًا من الجامعات الخاصة (El Amine, 2004). بالرغم من ذلــك، بسبب 
خضوع الجامعة اللبنانية إلدارة سياسية سيئة، لم تنجح بتحقيق الشروط التربوية والمادية 

.(Abourjeili, 2009) المثلى
وقـــد تــعــرضــت جـــودة الــتــدريــس فــي الــجــامــعــة اللبنانية النــتــقــادات واســعــة بسبب مشاكلها 
ــتـــربـــوي  مــــن حـــيـــث الــــتــــدريــــس الــمــتــمــثــلــة بــــعــــدم تـــنـــويـــع طــــرائــــق الــــتــــدريــــس وضــــعــــف الــــدعــــم الـ
(Abourjeili, 2009). وال تزال بعض الكليات تتبنى برنامج تقييم تقليديًا وتقدم تعليمًا بطريقة 
التلقين (El Amine, 1999). وقد يسهم وضع الُمدرسين غير الُمثبتين في شرح المشاكل في 
طريقة التدريس. فبسبب انخفاض الرواتب في القطاع العام، يعمل العديد من المدرسين 
بـــالـــتـــوازي فـــي الــجــامــعــات الــخــاصــة (Favier, 2000). فـــي عـــام 2013، ُأعـــيـــد تــقــيــيــم لــرواتــب 
المدرسين، ولكن بسبب التأثيرات العكسية للغياب الطويل للسياسة العالمية حال دون تغيير 
فــي وضــع رواتـــب الــمــدرســيــن. وبــحــلــول عــام 2000، بلغت نسبة المدرسين غير الُمثبتين 75 
بالمئة. وفــي 2014، منحت الــــوزارة عــقــود تثبيت بشكل جــمــاعــي، ومــع ذلـــك، خضعت عملية 

التعيينات لمنطق المحسوبية والمصلحة الشخصية على حساب الكفاءة.
 (El Amine, 1999; ــــروع ــفـ ــ ــهـــم عـــلـــى الـ ــعـ وقـــــد أثـــــر هـــــذا فــــي تـــأهـــيـــل الـــمـــدرســـيـــن وتـــوزيـ
(Favier, 2000. أخيرًا، إن موارد الجامعة العامة نادرة وبنيتها التحتية متدهورة ويمكن رؤية 
.(Favier, 2000) ذلك في األبنية المتداعية وقلة المصادر في المكتبات وسوء حالة المعدات

وفي اآلونة األخيرة، ظهرت فئة جديدة من الجامعات (عمومًا غير طائفية وغير ناطقة 
باللغة اإلنكليزية). هذه الفئة «موجهة نحو السوق» بحسب المصطلحات التي صاغها قبانجي 
(Kabbanji, 2012). ظهرت هذه الفئة من عام 2000 استجابًة للطلب المتزايد على التعليم 
العالي. ويقدم هــذا النوع من الجامعات أجــورًا ميسورة (أجــور الــدراســة بين 1000 و5000 
دوالر) ويقدم أيضًا مساعدة مالية لجذب الطبقة المتوسطة الدنيا والطبقة المحرومة من 
الــطــالب. شكلت هــذه الجامعات بديًال من الجامعة اللبنانية عن بعض طــالب المنح إذا لم 

يحصلوا على المنحة.
ُتسهل هذه الجامعات التجارية إمكان الوصول إلى التعليم العالي لشرائح جديدة من 
الــســكــان الــمــحــرومــيــن نتيجة ألجــورهــا المعتدلة والــمــســاعــدة الــمــالــيــة الــمــقــدمــة لمعظم طــالب 
الجامعة. أهم هذه الجامعات هي الجامعة اللبنانية الدولية (LIU) والجامعة األمريكية للعلوم 

.(AUST) والتكنولوجيا
في هذا السياق، أطلقت وكالة التنمية الدولية ألول مرة في لبنان عرضًا لمشروع تمويل 
برنامج منح في 2010، في إطار نشاطات أحد فروعها بعنوان، «توسيع الوصول إلى التعليم 

العالي وتنمية القوى العاملة».
واخــتــارت الوكالة لتطبيق برنامج المنح ثــالث جامعات خاصة ناطقة باللغة اإلنكليزية 
وذات سمعة جيدة تتبع نموذج الفنون الليبرالية األمريكي كأسلوب في التدريس. الجامعات 
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الثالث من ضمن هاتين المجموعتين كالتالي: الجامعات التبشيرية األولى التي تم تأسيسها 
من جانب تبشيريين، وجامعات الجيل الثاني الطائفية. اختارت الوكالة بشكل خاص جامعات 
ذات اســتــراتــيــجــيــة تــعــمــل عــلــى تــطــويــر الــكــفــاءات متعلقة بــاألنــشــطــة الــجــمــاعــيــة بــيــن الــطــالب، 
وتــعــرف هـــذه االســتــراتــيــجــيــة بــمــا يسمى «االســتــقــطــاب االجــتــمــاعــي»، (Garcia, 2010) مــقــارنــًة 
بنموذج مدرسة األعمال في الواليات المتحدة حيث ال تكمن قيمة الدرجات بالتعلم وحده 

.(Vaara and Faÿ, 2011)

تــطــبــق أيــضــًا هـــذه االســتــراتــيــجــيــة فــي بــعــض مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي فــي فــرنــســا مثل 
HEC كــمــا وصــفــهــا غــارســيــا (Garcia, 2010). تتيح هــذه الــمــؤســســات الــمــرونــة فــي مــا يتعلق 
بااللتزامات األكاديمية لَحْيد اللعبة األكاديمية وتشجيع الطالب على االنخراط بكل أنواع 
ج مفاهيم مثل العمل الجماعي،  األنشطة بهدف تكييف الــطــالب مــع قيم الــشــركــات. فــتــروِّ
المسؤولية، والمشاركة. وهــذه المفاهيم ُأعيد تجميعها تحت فكرة «الــقــيــادة» والتي تعتبر 
جودة أساسية في التنشئة االجتماعية الجامعية. تستثمر هذه الجامعات بنشاطات طالبية 
جماعية من طريق دعم مجموعة متنوعة من جمعيات الحياة الطالبية، لتشجيع الطالب 
على المشاركة في الحياة الطالبية. تعتبر هــذه الجامعات من أرفــع الجامعات نظرًا إلى 
أقدميتها ولجودة التدريس فيها وبذلك تحافظ على قاعدة عمالئها من الطبقة المتوسطة 

والطبقة العليا.
يــزيــد بــرنــامــج المنح فــرص الترقية االجتماعية للطالب مــن طــريــق إتــاحــة الــفــرصــة لهم 
لدخول هذه الجامعات. وبالفعل، فإن الطالب الذين يدخلون جامعات خاصة نخبوية يثرون 

رؤوس أموالهم االجتماعية ويحصلون على فرص أفضل في سوق العمل.

ثانيًا: االختيار القائم على أساس المال 
في نظام التعليم العالي

يتميز مشهد التعليم العالي في لبنان بمجموعة من المؤسسات الخاصة التي تتفاوت 
فيها الرسوم الدراسية وجودة التعليم بين جامعة وأخرى، باستثناء ملحوظ للجامعة اللبنانية 
العامة والــتــي تتطلب رســومــًا دراســيــة منخفضة. تمثل الــعــوائــق المالية عامل اختيار أساسيًا 
بين الشباب في لبنان، كما تسهم العوائق المالية أيضًا باستمرارية عدم المساواة في فرص 
الوصول إلى الجامعة على أســاس المنشأ االجتماعي (Nauffal, 2004). األمــر متاح للطالب 
وعائالتهم باختيار المؤسسة وبإيجاد طــرق لتغطية الــرســوم الــدراســيــة، إذ إن هــذا االختيار 
سيحدد المستقبل المهني للفرد. سنقدم خــيــارات المساعدة المالية المتوافرة ونحلل كيف 

يتوافق برنامج المنح، الموصوف هنا، مع هذا السياق.
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ثالثًا: دعم مالي غير كاٍف وغير مركزي
في القطاع الخاص

نظام الدعم المالي في لبنان غير كاٍف ويعمل عمومًا على أساسات المحسوبية وطائفية. 
تقدم الحكومة منحًا قليلة للدراسات ولذلك يكون الدعم بين أيــدي المؤسسات التعليمية، 
الجمعيات الطائفية واألحزاب السياسية. يعتمد الطالب والعائالت على استراتيجيات فردية 
للتمكن من دفع الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة. بعض الطالب يعملون بدوام كامل 
خالل دراستهم بينما يسعى آخرون للحصول على قروض من البنوك على الرغم من ارتفاع 
أسعار الفائدة. وتمثل اإلعــانــات المالية التي يتلقاها موظفو القطاع العام وبعض موظفي 

القطاع الخاص مصدرًا معتبرًا لتغطية تكاليف الدراسة.
تقدم بعض الجامعات الخاصة والمؤسسات الخاصة الطائفية والسياسية بعض المنح 
لطالبها. ووفــقــًا لــألرقــام الــتــي قدمها األمــيــن وفــاعــور (El Amine and Faour, 1998)، فإن 
36 بالمئة مــن الــطــالب (باستثناء الــطــالب فــي الجامعة اللبنانية) تلقوا مساعدة مالية في 
التسعينيات، وارتــفــعــت هــذه النسبة منذ ذلــك الحين. تعتمد معظم هــذه المنح على الحاجة 
ـــم الــحــاجــة الــمــالــيــة  الــمــالــيــة وتـــوفـــر خــفــضــًا نــســبــيــًا لــلــرســوم الـــدراســـيـــة بــنــحــو 40 بــالــمــئــة. وُتـــَقـــيَّ
مـــن خـــالل تــقــيــيــم الــمــعــلــومــات فـــي اســتــمــارة طــلــب الــمــســاعــدة الــمــالــيــة الــتــي يــمــلــؤهــا الــطــالــب 
وغــالــبــًا مــا يليها مقابلة. وفــي بعض األحــيــان، يتبعها زيـــارة إلــى سكن العائلة كما الــحــال مع 

.Université des Pères Antonins (UPA) جامعة
غــالــبــًا تــســتــخــدم اســتــراتــيــجــيــة الــمــســاعــدة الــمــالــيــة فــي الــجــامــعــات لــجــذب الــعــمــالء. فتنفق 
الجامعات مبالغ كبيرة جــدًا لتقديم هــذه الخفوض. على سبيل المثال، تلقى 38 بالمئة من 
إجمالي عــدد الــطــالب المسجلين فــي جامعة AUB مساعدة مالية فــي عــام 2011 - 2012 
بمبلغ إجمالي قــدره 20.4 مليون دوالر. على نحو مماثل، أنفقت جامعة LAU 16.8 مليون 
دوالر في نفس العام لتقديم مساعدة مالية لـــ29 بالمئة من طالبها. على الرغم من ذلك، 
إذا أخــذنــا الـــزيـــادة الــســنــويــة فــي الــرســوم الــدراســيــة بعين االعــتــبــار، تبقى الــرســوم الــدراســيــة 
م الــمــنــح أيــضــًا فــي حـــاالت اســتــثــنــائــيــة. فــي بــعــض الــجــامــعــات،  مرتفعة رغـــم هـــذا الــنــظــام. تــقــدَّ
يدرس أبناء الموظفين اإلداريين عادًة بالمجان إضافة إلى اليتامى، ويعفى أبناء الشهداء (1) 
بــعــض األحـــيـــان مــن الـــرســـوم الــدراســيــة. فــي بــعــض األحـــيـــان، يــقــدم نـــوع ثـــاٍن مــن الــمــنــح على 
 (Melonio and أســاس الــجــدارة. فتقدم هــذه المنح على أســاس درجـــات امتحان البكالوريا
(Mezouaghi, 2010. تقدم بعض الجامعات هــذا النوع من المنح لجذب الطالب الجيدين 

وتحسين سمعة مؤسستهم.

في لبنان وفي الشرق األوســط، تم إيجاد استخدامات سياسية طائفية لشخص الشهيد. في لبنان،   (1)
الشهيد غالبًا يعتبر تحت تمثيل شيعي لحزب الله في إرادة لصراع وطني. وعـــادًة يتم تبني عائلة 

.(Maalouf, 2005) الشهيد من جانب الحزب السياسي الذي انتسب إليه الشهيد
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تــحــتــاج الــجــامــعــات بــحــد ذاتــهــا إلـــى الــتــمــويــل مــن مــصــادر خــارجــيــة لتتمكن مــن تقديم 
المساعدة المالية. تعتمد بعض الجامعات على الرسوم الدراسية لتمويل مكتب المساعدة 
4 بالمئة مــن رســوم كــل طالب ُمسجل بينما تتلقى  USJ التي تسحب  المالية مثل جامعة 
معظم الجامعات مثل LAU ،AUB، وHU تبرعات من أفراد ومؤسسات ومنظمات دينية 
أو ســيــاســيــة (Melonio and Mezouaghi, 2010). وتــوفــر وكــــاالت الــتــنــمــيــة الــدولــيــة الــدعــم 
أيــضــًا لــلــجــامــعــات وغــالــبــًا مــا تــفــرض شـــروط مــحــددة أو هـــدف مــعــيــن مــســتــقــل عــن الــنــظــام 
الــذي ُيعمل بــه. على سبيل الــمــثــال، تــقــدم وكــالــة األمــم المتحدة إلغــاثــة وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين (األونــروا) الدعم للطالب الالجئين الفلسطينيين، وفي اآلونة األخير تقدم 
دعمًا لالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية. وتمول مؤسسات مهنية أخرى مجاالت 

دراسية محددة.
وهــنــاك نـــوع ثــالــث مــن الــمــنــح ُيــقــدم إلـــى طـــالب معينين أو إلـــى أعــضــاء مجتمع معين 
مــن مــنــظــمــات خــارجــيــة، ويــتــبــع هـــذا الــنــوع مــن الــمــنــح لمنطق طــائــفــي. فــتــقــدم هـــذه المنحة 
لخدمة مصالح سياسية من خالل عالقات المحسوبية. على سبيل المثال، قدمت مؤسسة 
الـــحـــريـــري الــتــي تـــم تــأســيــســهــا فـــي عـــام 1983 مـــا يـــقـــارب 36000 مــنــحــة بــيــن عــامــي 1983 
و2010 لتعمل هذه المنح الُمقدمة على خدمة المجتمع المسلم السني بشكل رئيسي بحسب 
موقع المؤسسة (2). يعمل العديد من المنظمات الخيرية أيضًا على خدمة المجتمع المسلم 
 (Le 1991 الــشــيــعــي، فــمــثــًال قــدمــت لــجــنــة دعـــم اإلمــــام الخميني 13000 مــنــحــة بــحــلــول عـــام
(Thomas, 2012. وبالتالي تستفيد المنظمات من حالة عدم التوازن بين الرسوم الدراسية 

الــمــفــروضــة مــن الــجــامــعــات الــخــاصــة وضــعــف قـــدرة األســـر على توفير الــدعــم الــمــالــي، وهــذا 
مــن المساعدة المالية المتوافرة،  يعزز االنقسام بين المجتمعات المختلفة. وعلى الــرغــم 
ــوا يــمــثــلــون نــســبــة قــلــيــلــة من  ــ ال يــمــلــك الـــطـــالب الــمــحــرومــون نــفــس الـــخـــيـــارات، ولـــذلـــك مـــا زالـ

إجمالي خريجي جامعات النخبة.
يتوافق برنامج المنح الذي درسناه هنا مع هذا السياق. فيقدم هذا البرنامج الفرصة 
لــلــطــالب الــمــحــرومــيــن بـــدخـــول جــامــعــات الــتــعــلــيــم الــعــالــي الــنــخــبــويــة، ويــتــم اخــتــيــار الــطــالب 
لمستفيديه (تتراوح  الدراسية  الرسوم  إجمالي  يغطي البرنامج  الحاجة المالية.  على  بناًء 
الــرســوم بــيــن 7000 و23000 دوالر فــي الــســنــة أو 100 لــــ 400 بــالــمــئــة مــن الــنــاتــج المحلي 
اإلجمالي السنوي للفرد الواحد). إضافة إلى ذلك، تغطي المنحة نفقات المعيشة والكتب 

والرواتب الشهرية.

موقع مؤسسة رفيق الحريري: <http://www.rhf.org.lb> (تــم الــوصــول إلــى الموقع في 20 شباط/  (2)
فبراير 2017).
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رابعًا: الخيارات الُمتاحة للطالب المحرومين 
في غياب المنحة الدراسية

لــم يــكــن ليتمكن المستفيدون مــن هـــذه المنحة مــن أن يــدخــلــوا جــامــعــة خــاصــة نخبوية. 
فــالــرســوم الــمــتــزايــدة مــن عـــام إلـــى آخـــر تــعــيــق دخــــول الــطــالب مــن أســـر مــتــواضــعــة إلـــى هــذه 
الجامعات. فمن دون هذه المنحة، كانوا سيدخلون الجامعة اللبنانية أو الجامعات األحدث 
التي تقل تكلفتها عن الجامعات النخبوية. مع ذلــك، سيكون لهذا األمــر تأثير في تجربتهم 
الجامعية. فقد أشار معظم الطالب، من خالل المقابالت، إلى أنهم من غير المنحة، ستكون 
الــجــامــعــة اللبنانية الــبــديــل الــوحــيــد لــهــم ألســبــاب مــالــيــة. والــعــديــد منهم لــديــه تــجــربــة مــع هــذه 
الجامعة بنفس الــوقــت الـــذي كــانــوا يــقــدمــون بــه على المنحة، ولــذلــك اســتــطــاعــوا أن يشكلوا 

رأيًا بشأنها.
تختلف جودة التعليم بين الكلية واألخرى والدخول إلى المجاالت الدراسية ذات مستوى 
أرفع يعتمد على نتائجهم في امتحانات القبول. بعض الكليات مثل القانون، األدب والعلوم 
ترحب بعدد كبير من الطالب من مستويات غير متساوية في غياب شــروط للقبول. بينما 
بعض الكليات مثل الــطــب، الهندسة واألعــمــال تقبل طالبها بــصــورة انتقائية. فتشتهر بعض 
االخــتــصــاصــات بكونها انتقائية جـــدًا. عــصــام كــان مــن بين الــطــالب الــذيــن قابلتهم. كــان قد 
حضر فــي الجامعة اللبنانية لمدة سنة. يشرح عصام أنــه قــدم على كلية الهندسة ولكنه لم 
ينجح. يقول: «مــن المعروف في الجامعة اللبنانية أنــه من المستحيل ألي شخص أن يدخل 
كلية الهندسة». بعد ذلــك، اختار عصام اختصاص علوم الكمبيوتر الــذي ال يتطلب امتحان 
قبول. بشكل مماثل، لم ينجح بسام على الرغم من أنه طالب جيد في امتحان القبول لكلية 

العمارة. يقول بسام: «أرادوا 30 أو 40 طالبًا وكان عدد المتقدمين 1100».
لدخول كلية الطب، يحتاج الطالب إلتمام سنة واحــدة من علم األحياء قبل أن يستطيع 
أن يأخذ امتحان القبول. فبعد أن يكون الطالب قد استثمر سنة كاملة، يمكن أن ال يتم قبوله 
في الكلية. إلى ذلك، تتيح العالقات الشخصية واالنتماءات السياسية لبعض الطالب دخول 
الكليات من دون نجاحهم في امتحان القبول (Favier, 2000). ويبدو أن هذا التصور شائع 
عند طــالب المنحة الــذي كانوا مقتنعين أن اختيار الطالب ال يتم بطريقة عادلة. وهــذا لم 
يشجع البعض باستثمار الوقت في التقديم خصوصًا في اختصاص الطب. على سبيل المثال، 
محمود الذي كان طالبًا جيدًا، استبعد خيار التقديم ألنه «مضيعة للوقت». وإدوارد الذي كان 
حلمه أن يدرس الطب والــذي كان خياره الوحيد الجامعة اللبنانية لقلة الموارد المالية عند 
عائلته، استبعد الخيار أيضًا. يشرح إدوارد: «إذا لم يكن لدي عالقات، ال أستطيع أن أدخل 
إلــى كلية الــطــب». إسكندر، من قرية في البقاع، أيضًا مقتنع أن اختيار الطالب قائم على 
االنــتــمــاءات الطائفية: «إنــه شــيء أكــرهــه». ولــذلــك اعتبر إسكندر الجامعة اللبنانية، «الخيار 

األخير».



35 آليات إعادة إنتاج عدم المساواة في نظام التعليم العالي في لبنان  / ميسم نمر 

البعض اآلخــر، وصف كيف أن غياب العالقات في تجربتهم عمل ضدهم. بسام، الذي 
تقدم ذكره، لم ُيقبل في كلية العمارة على الرغم من خلفيته األكاديمية القوية. ويعزي بسام 
فشله إلــى الــجــزء غير الموضوعي مــن «الــرســم الفني، والــرســم الــحــر» الــذي َمكن المقيمين 
من تعيين درجــات «كما يــريــدون». خصوصًا أن الجزء الموضوع من االمتحان احتوى على 
«أسئلة رياضية سهلة للغاية» وكان واثقًا أنه سجل درجات عالية فيها. بالمثل، نسرين، التي 
حصلت على 17 من 20 في امتحان البكالوريا، قدمت على دراسات الهندسة وفوجئت بعدم 
قبولها. تقول نسرين: «كان واضحًا من الدرجات التي أعطوني إياها. مثًال أعطوني في اللغة 
اإلنكليزية 13 (أكثر من 20) وفي العربية 13 (أكثر من 20)، مع أنني اعتدت أن أحصل على 

درجات جيدة في هذه المواد وخصوصًا في اإلنكليزية».
َذكر العديد من الطالب أنهم شعروا باإلحباط جراء المجازفة الكبيرة التي قد تقود إلى 
الفشل ضمن المجاالت االختيارية في الجامعة اللبنانية. يصف بسام انطباعه عن الجامعة: 
«فــي الجامعة اللبنانية حتى وإن تــم قبول الشخص، األمــر صعب للغاية». ليال التي أرادت 
أن تقدم على كلية األعمال تقول: «لم ينجح ثالثة أرباع الطلبة المتقدمين. كنت خائفة جدًا 

من ذلك».
َذكــر بعض الــطــالب أيــضــًا غياب المتابعة الشخصية مــن قبل المدرسين نــظــرًا إلــى عدد 
الطالب الكبير في الصف، وخصوصًا في الكليات التي يتم القبول فيها بشكل غير اختياري. 
يقول إدوارد، الذي أراد دراسة الطب: «من بين 5000 شخص، أنا مجرد رقم، ال أحد يراني». 
م المواد في مسارح كبيرة جدًا والعالقة بين الطالب واألستاذ ليست شخصية.  وبالفعل، ُتقدَّ
ولــكــن تــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن هـــذا هــو الــحــال فــي الــمــجــاالت الــتــي ال تتطلب امــتــحــان قــبــول. 
عصام، الذي أتم سنة في الجامعة اللبنانية في علوم الكمبيوتر، يصف صعوباته قائًال: «كان 
الصف يحتوى على 300 شخص. كنت أجلس في الخلف وال أستطيع رؤية أو سماع المدرس. 
كان شيئًا فظيعًا، هذه ليست مؤسسة تعليمية. كسرت مقعدًا وخبئته. كنت أتي كل يوم ألصلح 
المقعد وأجلس هناك. ومــن هناك استطعت أن أرى المدرس وكــان هــذا أمــرًا جيدًا بالنسبة 

إلي. فكنت أتأكد أن لي مقعدًا في الصف الثالث ألتمكن من الجلوس».
توقف عــن الــدراســة بعد الفصل األول وبــدأ يخطط للحصول على تمويل للتسجيل في 
جامعة خاصة. َذكر بعض طالب المنح أنهم انجذبوا إلى عروض بعض الجامعات الجديدة. 
وفــقــًا إلســكــنــدر، اتــصــلــت فــيــه جــامــعــة الــحــريــري عـــدة مــــرات لــتــقــدم لــه مــســاعــدة مــالــيــة. يقول 
إسكندر: «في المرة األولى، أعطوني خصم 30 بالمئة من الرسوم الدراسية وبعد ذلك طلبوا 
50 بالمئة فقط من نتائج امتحان البكالوريا وفي المرة الثالثة، قالوا لي هل تود أن تأتي أم 

ال؟ إذا ما أرادوا طالبًا، يقومون بإقناعهم».
بشكل مماثل، نسرين، طالبة في كلية الرياضيات، حصلت أيضًا على عرض بخصم 
75 بــالــمــئــة مــن الــرســوم الــدراســيــة مــن نــفــس الــجــامــعــة. يــرحــب هـــذا الــنــوع مــن الــجــامــعــات 
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 (Kabbanji, بــنــســبــة مـــتـــزايـــدة مـــن الـــطـــالب الـــذيـــن حـــضـــروا ســابــقــًا فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة
(2012. عــــروض هـــذه الــجــامــعــة مـــألت بــعــض الـــفـــجـــوات الــتــعــلــيــمــيــة فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة 

الطلب  هذه الجامعات بتلبية  قامت  الوقت  نفس  وفي  االختصاصات.  المتعلقة بخيارات 
عند العائالت للتعليم الخاص الذين ينظرون إليه كتعليم أرفــع من التعليم الــعــام. ارتفع 
عـــدد الـــطـــالب الــُمــســجــلــيــن فـــي هـــذه الــجــامــعــات مـــن نــســبــة 7 بــالــمــئــة مـــن الـــعـــدد اإلجــمــالــي 
لــطــالب الجامعات فــي عــام 2003 - 2004 إلــى نسبة 21 بالمئة فــي عــام 2011 - 2012 
(CERD, 2012). بينما انخفضت نسبة الطالب الُمسجلين في الجامعة اللبنانية من 50.4 

بــالــمــئــة فــي عـــام 2003 - 2004 إلـــى 38 بــالــمــئــة فــي عـــام 2011 - 2012. ولــذلــك، يــرافــق 
تــزايــد مــعــدالت التسجيل فــي الــقــطــاع الــخــاص، انــخــفــاضــًا فــي التسجيل فــي الــقــطــاع الــعــام 

.(Kabbanji, 2012)

تقليديًا، أتــاحــت الجامعات النخبوية الــوصــول إلــى المهن الحديثة، المناصب الرسمية 
الــرفــيــعــة والــمــنــاصــب التنفيذية فــي اإلدارة الــعــلــيــا. فــي الــمــقــابــل، أدت الـــدراســـة فــي الجامعة 
اللبنانية إلى وظائف تدريس في المدارس العامة ووظائف تابعة للمديرين التنفيذيين في 
الدولة. على هذا النحو، فإن االستراتيجيات األسرية في اختيار الجامعة تؤدي دورًا أساسيًا 
في إعطاء أبنائهم فرص نجاح أفضل، ولكن هذا يعتمد أكثر فأكثر على الموارد المادية لدى 
األُسر. وعلى الرغم من تأثير البرنامج بضمان دخول المستفيدين إلى الجامعات النخبوية، 

فقد استمر المنشأ االجتماعي للمستفيدين بأداء دور في الجامعة.
في وقت أتى طالب المنح الدراسية جميعهم من مدارس حكومية (وهي شرط أساسي 
لالختيار) الــتــي تــرحــب بــالــطــالب المحرومين، وغــالــبــًا ال تــقــدر حــق التقدير فــي لــبــنــان، فإن 
األغلبية العظمى من أقرانهم في الجامعة الُمضيفة (أكثر من 90 بالمئة) تأتي من القطاع 
الخاص. فالمدارس الخاصة عادًة تجهز طالبها بصورة أفضل لمتطلبات الجامعات الخاصة 

النخبوية، على األقل من حيت إتقان اللغة األجنبية وطرائق التدريس.
ولذلك نتوقع أن يواجه طالب المنحة صعوبات تتعلق بالتكيف مع المعايير األكاديمية 
عند دخول الجامعة. ولربما يفسر االختالف بالمنشأ االجتماعي انخفاض اختيار اختصاص 
األعــمــال عند طــالب المنحة مــقــارنــًة مــع الــطــالب اآلخــريــن. يميل طــالب المنحة إلــى دراســة 
العلوم مثل الرياضيات، علم األحياء، وعلوم المخابر الطبية بينما يفضل الطالب اآلخــرون 
دراسة األعمال (6 بالمئة مقابل 39 بالمئة من طالب المنح) وفقًا للبيانات التي تم الحصول 
عليها فــي عــام 2012 - 2013 مــن ديـــوان الــجــامــعــة. تــتــوافــق هــذه الــبــيــانــات مــع نتائج بــرنــارد 
(Bernard, 2012) التي تظهر تفضيالت الطالب ذوي االمتيازات للدراسات التجارية وهو 
مجال كما سنرى الحقًا، يقدم لهم فرصًا أفضل بالتقدم الوظيفي والحراك االجتماعي في 
لبنان. يسمح لنا تحليل هذه الحالة من برنامج المنح بإلقاء الضوء على أنواع أخرى من عدم 

المساواة المبنية على الجندر والمناطقية.
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خامسًا: الفجوة بين الجنسين في الوصول 
إلى التعليم والمشاريع المستقبلية

بالرغم من أن البرنامج ُيسهل وصول اإلناث من خلفيات محرومة إلى التعليم الخاص، 
إال أن عدم المساواة بين الجنسين ما زالت قوية وتتجلى بطرائق مختلفة. طرح البرنامج 
شــرطــًا الخــتــيــار - عــلــى األقـــــل - 50 بالمئة مــن اإلنــــاث لــالســتــفــادة مــن الــمــنــحــة. ومـــن المثير 
لالهتمام، أن أغلبية طلبات التقديم أتــت من اإلنــاث بعدد 261 طلبًا أي 74 بالمئة مقابل 
93 طلبًا من الذكور أي 26 بالمئة. فيبدو أن برنامج المنح يمثل فرصتهم الوحيدة بالوصول 
إلى تعليم خاص نخبوي، وربما أثر ذلك في دافعهم للتقدم. عندما تكون الوسائل المالية 
محدودة ويكون األبناء قد أدوا جيدًا في الــمــدارس، تفضل األســر عــادًة أن تعطي األولوية 
للذكور فــي التسجيل فــي التعليم الــخــاص. على هــذا النحو، تلتحق اإلنـــاث أكــثــر فأكثر في 
الجامعة اللبنانية (El Amine, 2004). وكما هو موضح في الجدول الرقم (1)، فإن النسبة 
األكبر من الطالب في الجامعة اللبنانية هي من اإلناث (53 مقابل 47 بالمئة). ويمكن أن 
ُيفسر خيار األســرة من خالل االختالفات في التوقعات والتصورات لــدور النساء والرجال 
في المجتمع اللبناني. فيجب على الذكور تأمين المعيشة لعائالتهم بينما يفترض أن يتكفل 
أزواج اإلنـــاث بهم مــالــيــًا عند زواجــهــم. فــالــدور األســاســي للفتيات هــو أن يصبحوا زوجــات 

أو أمهات.
الجدول الرقم (1)

توزع طالب الجامعة حسب الجنس 2014 - 2015
(بالنسبة المئوية)

إجمالي ذكور إناث القطاع

(100) 69994 (47) 32742 (53) 37252 عام

(100) 120163 (51) 61077 (49) 59086 خاص

.CERD 2015 - 2014 المصدر: إحصاءات

فـــي الــــواقــــع، شــــرح الـــطـــالب خــــالل الـــمـــقـــابـــالت كـــيـــف أن الـــوالـــديـــن أعـــطـــوا األولـــويـــة 
لــلــذكــور فــي الــعــائــلــة. فمثًال فــي حــالــة أســرة أمــيــرة، وهــي فــي األصــل مــن قــريــة فــي جنوب 
لــبــنــان، ُتــمــثــل هــذه الــحــالــة. حــصــلــت شقيقتها الــكــبــرى عــلــى شــهــادة مــن الــجــامــعــة اللبنانية 
في الكيمياء الحيوية ولم تجد عمًال. وانتهى بها المطاف بالتدريس في مدرسة محلية 
فــي قــريــتــهــا. بــيــنــمــا شــقــيــقــهــا األكــبــر مــنــهــا لــم يــتــم قــبــولــه فــي الــمــجــال االخــتــيــاري فــي فــرع 
الهندسة في الجامعة اللبنانية نظرًا إلى درجاته السيئة، ولذلك التحق بجامعة أنطوان 
الــخــاصــة. تــقــول أمــيــرة كــان ســيــكــون خــيــارهــا الــوحــيــد مــثــل شقيقتها هــو الــجــامــعــة اللبنانية 
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لو أنها لم تحصل على المنحة. فيبدو أنــه شــيء أساسي عند األســر أن يقدموا الفرصة 
ألبــنــائــهــم لــلــدراســة فــي مــجــال رفــيــع بــغــض الــنــظــر عــن الــتــكــلــفــة. بــيــنــمــا بــالــنــســبــة إلـــى أمــيــرة 
كــمــا غــيــرهــا مــن فــتــيــات عــديــدات فــي هــذه الــمــجــمــوعــة، مــثــلــت الــمــنــحــة لــهــا الــخــيــار الــوحــيــد 
لــتــلــتــحــق بــجــامــعــة خــاصــة مــعــروفــة. فــلــدى اإلنــــاث خـــيـــارات أقـــل مــقــارنــًة بــأشــقــائــهــم فــي ما 

بالتعليم العالي. يتعلق 
ــاء الـــفـــتـــيـــات الـــفـــرصـــة لـــلـــوصـــول إلـــــى جـــامـــعـــة خــاصــة  بـــالـــرغـــم مــــن حــقــيــقــة أنـــــه تــــم إعــــطــ
نــخــبــويــة، إال أنـــه وجـــد اخــتــالفــات فــي تطلعاتهم إلـــى المستقبل. فــقــد أثـــر بــهــم غـــرس التنشئة 
االجتماعية في أذهانهم (Lahire, 2002) من خــالل الخطابات النمطية لوالديهم ولألفراد 
في محيطهم االجتماعي. فقد ُأدمجت التوقعات الجمعية من الفتيات على شكل تصرفات 
«مــؤنــثــة» (Bourdieu, 2014)، ونـــوع مــن تــأثــيــر بجماليون الــمــقــلــوب أو السلبي مـــارس نفسه 
عليهم بــاســتــمــرار. يعتمد اخــتــيــار االخــتــصــاص على الــجــنــس؛ تختار اإلنـــاث اخــتــصــاصــات أقل 
اعتبارًا تقودهم بدورها إلى مهن احتمالية التقدم بها أقل من الذكور. تميل اإلناث الختيار 
عــلــوم الــمــخــابــر الطبية بــأعــداد كــبــيــرة (19 إنـــاث مــقــابــل 3 ذكــــور)، بينما يــخــتــار الــذكــور عـــادًة 
مجال األعــمــال. باإلضافة، تختار اإلنــاث اختصاصات متنوعة أكثر من الذكور مثل التعليم 

واألدب اإلنكليزي.

الجدول الرقم (2)
اختصاصات طالب المنحة حسب الجنس في مرحلة التقديم على الجامعة

اإلجمالي ذكور أنثى االختصاص

14 5 9 إدارة أعمال

49 13 36 علوم

8 3 5 علوم الكمبيوتر

12 5 7 علم األحياء

7 2 5 رياضيات

22 3 19 علوم المخابر الطبية

2 0 2 آخر (تربية، أدب انكليزي)

65 18 47

المصدر: ملفات التقديم لطالب المنحة 2010 - 2011.
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يــقــدم مــجــال عــلــوم الــمــخــابــر الــطــبــيــة الــــذي تــفــضــلــه اإلنـــــاث فـــرصـــًا ضــعــيــفــة فـــي الــحــراك 
الوظيفي. يؤدي هذا المجال إلى العمل كتقني في مخبر أو مشفى. أما مجاالت العلوم مثل 
علم األحياء والرياضيات فغالبًا ما تؤدي إلى وظائف في التدريس. فهذه الوظائف تتوافق 
مع «المؤنث» التي تتوافق مع المهام التقليدية للنساء. وهذا ُيفسر اختيار الفتيات المتكرر 
لهذه المهنة. وبالمقابل، تفتح دراســة األعمال أبــوابــًا أكثر للتقدم الوظيفي. وبالفعل، َيشُغل 
قطاع البنوك في لبنان مكانًا خاصًا في المجتمع وفي االقتصاد. وُيوظف هذا القطاع أعدادًا 
متزايدة مــن الخريجين الشباب ويتيح لهم الكسب الجيد والتقدم والحصول على مكافأة 

.(Abi Yaghi and Longuenesse, 2012) عالية في نهاية الوظيفة
ظهرت بعض األنماط االجتماعية المهينة في تعليقات بعض فتيات المنحة. مثًال، تقول 
ليلى، مــن قرية فــي جبل لبنان، إن أمها شجعتها لتختار مــجــاًال دراســيــًا يتيح لها أن تقضي 
الصيف مع أطفالها وبالتحديد أن تصبح مــدّرســة. تّدعي نسيمة، من قرية في الجنوب، أن 
أمها لم تشجعها على أن تدخل حقًال معرفيًا «صعبًا جـــدًا». وكانت أمها تقول لها «ال تتعبي 
نــفــســك». فــقــد ظــهــر أن مــشــروع تــكــويــن عــائــلــة كـــان مــن أولـــويـــات بــعــض الــفــتــيــات. عــلــى سبيل 
الــمــثــال، كــانــت ليلى تخطط لتعمل فــي بنك قــريــب مــن قريتها وفــي الــواقــع، عندما حصلت 
على شهادتها الجامعية تــزوجــت مــن شــاب ورث متجرًا كبيرًا عــن أبــيــه. وفــي حينها، تغيرت 
مشاريعها فقد أصبحت حامًال وأعلنت أنها تريد مساعدة زوجها في إدارة المتجر الكبير. 
عــلــى هـــذا الــنــحــو، كــانــت الــطــمــوحــات مــحــدودة بسبب تــوقــعــات البيئة االجــتــمــاعــيــة. وكــمــا ذكــر 
بــورديــو (Bourdieu, 2014)، فــإن مبدأ تكافؤ الفرص وفقًا لوظائف برنامج المنحة هو في 

الحقيقة تغطية للفجوات بين الجنسين في اختيار االختصاصات والمهن المحتملة.

سادسًا: ثنائية المديني - الريفي في
العرض التعليمي والبيئة االجتماعية

ال تــتــوزع المؤسسات التعليمية بالتساوي على األراضـــي اللبنانية. فالحصة األكــبــر من 
المؤسسات التعليمية تتركز فــي بــيــروت حيث يتركز النشاط التجاري (انــظــر إلــى الخريطة 
 (Corm, 2012) فــي الشكل الــرقــم (1)). وبــالــمــقــارنــة، فالمناطق المحيطة أقــل تــطــورًا كــثــيــرًا
ولــذلــك فــالــتــعــدديــة بــالــعــرض تــتــضــاءل تــتــدريــجــيــًا كلما ابــتــعــدنــا عــن الــعــاصــمــة. فــالــمــســافــة بين 
ــعـــة فـــي الـــمـــركـــز وبـــيـــن الــســكــن الــعــائــلــي يــضــر بـــالـــطـــالب الــقــاطــنــيــن  مــعــظــم الـــجـــامـــعـــات الـــواقـ
فـــي مــنــاطــق بــعــيــدة. وبــالــتــالــي، لــيــس مــســتــغــربــًا أن يــشــكــل ســكــان بـــيـــروت وجــبــل لــبــنــان نصف 
عــــدد الـــســـكـــان فـــي لــبــنــان ويـــقـــدم ســـكـــان هــاتــيــن الــمــنــطــقــتــيــن ثــلــثــي الـــطـــالب الــمــلــتــحــقــيــن في 

.(El Amine and Faour, 1998) الجامعات
في سبعينيات القرن الماضي، ُقسمت الجامعة اللبنانية إلى عدة فروع إقليمية: بيروت، 
الـــشـــمـــال، الــبــقــاع والـــجـــنـــوب. أتــــاح هــــذا الــتــقــســيــم لــلــطــالب مـــن الــمــنــاطــق الــريــفــيــة وخــصــوصــًا 
ــيـــروت وجـــبـــل لــبــنــان في  الــفــتــيــات إمـــكـــان االلـــتـــحـــاق بــيــنــمــا اســتــمــر الـــطـــالب الــقــاطــنــون فـــي بـ
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االلــتــحــاق بالجامعات الــخــاصــة (El Amine and Faour, 1998). على الــرغــم مــن أن التوسع 
ــــاد الـــطـــالب الــقــاطــنــيــن فـــي مــنــاطــق نـــائـــيـــة، إال أنــــه كــــان له  الــجــغــرافــي لــلــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة أفـ
بعض الــتــأثــيــرات السلبية الــتــي ساهمت بتحويل الجامعة اللبنانية إلــى «آلـــة هائلة وعــاجــزة» 
(Favier, 2000) بسبب قلة التنسيق بين األفــرع من حيث المناهج واالختصاصات الُمقدمة. 
فكانت تــقــدم نفس االخــتــصــاصــات فــي األفـــرع الخمسة (بــمــا فــي ذلــك فــرعــان فــي ضواحي 
بــيــروت). وأدى هــذا إلــى نفقات زائــدة واستثمارات بشرية (Abourjeili, 2009). إضافة إلى 
ذلــك، لــم يتم تقديم التعليم باللغات الثالثة الرئيسية (العربية، اإلنكليزية والفرنسية) في 
كــل االخــتــصــاصــات وفـــي كــل الـــفـــروع. ولــذلــك اضــطــر بــعــض الــطــالب إلـــى االنــتــقــال مــن أجــل 

.(El Amine and Faour, 1998) دراستهم
اعتمدت الجامعات الُمفتتحة حديثًا «الموجهة نحو السوق» استراتيجية تنويع مناطقي. 
وتجذب هذه الجامعات اآلن طالبًا بامتيازات أقل من مناطق ريفية، كانوا ليلتحقوا سابقًا 
في القطاع العام. على سبيل المثال، إسكندر، أحد طالب المنحة من قرية في البقاع، يقول 
خالل المقابلة أنه لو لم يكن قد حصل على المنحة، لكان قد التحق مثل أصدقائه بواحدة 
من هذه الجامعات الجديدة، وهي الجامعة اللبنانية الدولية (LIU) التي افتتحت فرعًا في 
منطقته. قـــال: «كــنــت سأستطيع الــذهــاب إلـــى الــجــامــعــة والـــعـــودة إلـــى الــبــيــت فــي نــفــس الــيــوم 

وكل يوم».
ال يزال الطالب من المناطق الريفية غير ممثلين بشكل كاٍف في المؤسسات النخبوية 
التي تقع عمومًا في العاصمة. على هذا النحو، كان الشرط األساسي للوكالة لضمان التمثيل 
اإلقليمي فــي عملية اخــتــيــار طــالب المنحة (أن يــكــون الــطــالب مــن الـــ 26 مــنــطــقــة) (3). تقدم 
المنحة لهم سكنًا مجانيًا في المدينة. بالتالي، كانت نسبة الطالب، في الجامعة التي تمت 
دراستها، من بيروت وجبل لبنان تقريبًا النصف (51 بالمئة) من مجموعة الحاصلين على 

المنحة. بينما كانت النسبة 92 بالمئة من غير الحاصلين على المنحة.
مــع ذلــك، على الــرغــم مــن وصــول الــطــالب مــن المناطق النائية إلــى جامعة نخبوية، لم 
يتمكنوا مــن االســتــفــادة إلــى أقصى حــد مــن هــذه الفرصة. فــي الــواقــع، ظهر أن الــطــالب من 
المناطق الريفية واجهوا صعوبات أكثر من غيرهم في اختيار مجال الدراسة ألنهم غالبًا ما 
يكونون أقل معرفة بالفرص في سوق العمل. إضافة إلى ذلك، يميل الطالب الريفيون إلى 
الرضوخ لتوقعات بيئتهم االجتماعية في ما يتعلق باختيار مجال الدراسة والتقدم الوظيفي 

بما كان يتعارض أحيانًا مع أهداف البرنامج.

ينقسم لبنان إلــى خمس محافظات والــتــي تنقسم بــدورهــا إلــى مناطق وهــي تقسيمات إداريــــة من   (3)
المستوى الثاني.
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الجدول الرقم (3)
توزع الطالب بحسب المنطقة

نسبة مئوية طالب من دون منح بالمئة طالب المنحة محافظات
44 329 15 10 بيروت
48 358 34 22 جبل لبنان
1 5 12 8 الشمال
2 16 22 14 الجنوب
2 14 17 11 البقاع
3 24 - - من الخارج

100 746 100 65 اإلجمالي
المصدر: ديــوان الجامعة، 30 تموز/يوليو، 2013، البيانات من تسجيل الطالب في الفصل األول للعام 

األكاديمي 2012 - 2013.

خاتمة
فــي الــخــتــام، إن فــجــوات اجــتــمــاعــيــة، مناطقية وطــائــفــيــة مهمة تــتــطــور مــع مـــرور الــوقــت 
وتتقاطع مع عــدم المساواة في الوصول إلــى التعليم. يتميز المشهد التعليمي الجامعي في 
لبنان بهيمنة القطاع الــخــاص على حساب القطاع الــعــام، وهــذا يجعل الــوصــول إلــى التعليم 
يعتمد أكثر فأكثر على الوضع المادي لألسر. عالوًة على ذلك، يسهم نظام المساعدة المالية 
المتوافر للطالب بالحفاظ على وضــع عــدم الــمــســاواة فــي الــوصــول إلــى التعليم. إذ إن هذا 
النظام غير مركزي ومجّزأ، وغالبًا ما يرتبط باألنظمة السياسية والدينية التي ينتمي إليها 
الطالب وأسرهم. تقدم هذه الدراسة فرصة للتأمل في مسألة عدم المساواة في لبنان حيث 
إنها تمثل نظامًا ليبراليًا وطائفيًا تعلو فيه حرية التعليم المؤسساتية (حــق اختيار الجامعة 

وحق إقامة المؤسسات) فوق كل القيم وبالتحديد فوق قيمة المساواة.
إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، ُتــســلــط الــنــتــائــج الـــضـــوء عــلــى أهــمــيــة األخــــذ بــعــيــن االعــتــبــار خصوصية 
االســتــراتــيــجــيــات فــي تفسير التباين بين نــمــاذج عمل بــرنــامــج المنح الــدراســيــة والــواقــع على 
األرض الــلــبــنــانــيــة. عــلــى هـــذا الــنــحــو، فـــإن بــرنــامــج الــمــنــح الــدراســيــة الـــذي يــضــع مجموعة من 
الــطــالب المحرومين (وبــخــاصــة الــنــســاء واألفــــراد مــن المناطق الريفية) على مــســار النخبة، 
أعطاهم من حيث المبدأ فرصًا أفضل لتسلق السلم االجتماعي. ومــع ذلــك، ظهرت عوامل 
أخــرى. فقد أدت التوقعات المتباينة للبيئة االجتماعية إلــى استمرار الفجوة بين الجنسين. 

وبالمثل، حدد المنشأ الجغرافي الفرص المتاحة للطالب.
تشير نتائج الــدراســة طويلة الــمــدى، التي تستند إليها هــذه الــدراســة، إلــى أن ممارسات 
وتــدابــيــر الــعــائــالت تتمركز اجتماعيًا وثقافيًا، وتنتقل إلــى األفــــراد، وتتبعها أنـــواع أخــرى من 
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التفاعل االجتماعي في الجامعة. وفي الجامعة، تتحول هذه التدابير إلى أشكال من عدم 
المساواة في الطريقة التي استجاب بها األفراد للتوقعات النمطية لبرنامج المنح الدراسية.

الشكل الرقم (1)
تموضع الجامعات ولغات التدريس

 (Verdeil, Faour, and Velut, 2013), title «Figure II-28 Universités, langues لبنان  أطلس  المصدر: 
d’enseignement et mondialisation» Presses de l’Ifpo, 2001 <http://books.openedition.org/ifpo/ 415>.
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الجدول الرقم (4)
جدول موجز ألكبر الجامعات، وتاريخ تأسيسها، الرسوم الدراسية، أعداد الطالب ومعدالت التسجيل

نسبة 
مئوية

عدد الطالب المسجلين 
(2012 - 2011)

نسبة 
مئوية عدد الطالب المسجلين 

(2004 - 2003)
نسبة 
مئوية عدد الطالب المسجلين 

(2003 - 1992)
الرسوم السنوية(*) 
(بالدوالر األمريكي)

تاريخ 
التأسيس

الجامعة
النوع

4.0
7,826

5.0
6,619

5.8
5,171

21,000
1866

الجامعة األميركية في بيروت
جامعات 
تبشيرية

4.8
9,362

6.5
8,740

6.2
5,456

6,000
1875

جامعة القديس يوسف
37.8

73,698
50

66,809
45

39,926
70

1959
الجامعة اللبنانية

الجامعات 
الحكومية

-
-

-
-

-
-

-
1945

المدرسة العليا للخطبات
الجيل 

الثاني من 
الجامعات 
الخاصة

3.2
6,320

3.3
4,454

3.9
3,441

16,000
1950

الجامعة اللبنانية األمريكية(**)
0.3

665
0.4

542
-

9,000
1955

جامعة هايكازيان
1.5

2,966
1.0

1,355
0.6

549
5,400

1961
جامعة الحكمة

5.8
11,392

6.8
9,119

31.5
27,927

7,000
1960

جامعة بيروت العربية
3.4

6,645
4.1

5,460
2.5

2,241
8,000

1961
جامعة الروح القدس كسليك

3.5
6,827

3.2
4,236

1.6
1,459

9,600
1987

جامعة نوتردام
2.4

4,723
1.9

2,505
1.1

939
12,000

1988
جامعة البلمند

0.3
541

0.0
41

-
4,800

1990
جامعة المنار

يتبع
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0.2
347

0.4
525

-
-

800
1996

جامعة بيروت اإلسالمية
2.5

4,811
1.3

1,716
-

-
3,900

1996
الجامعة اإلسالمية في لبنان

1.3
2,445

0.6
854

-
-

5,400
1996

جامعة األب انطوان
2.1

4,172
1.8

2,454
1.1

977
1,000

1979
جامعة اإلمام االوزاعي

0.4
798

-
-

-
-

4,500
2007

جامعة الفنون، العلوم والتكنولوجيا 
في لبنان

الجامعات 
الجديدة 
الموجهة 

نحو السوق
8.6

16,721
1.6

2,131
-

-
4,500

2011
الجامعة الدولية في لبنان

0.1
137

0.1
141

-
-

4,800
2001

جامعة الشرق األوسط
0.1

156
0.1

140
-

-
4,300

2000
جامعة المقاصد

1.0
1,855

0.7
977

-
-

3,600
1999

جامعة جنان
0.0

-
-

-
-

-
4,500

1999
جامعة العالمية

1.9
3,710

1.1
1,491

-
-

1,950
2000

الجامعة العربية المفتوحة
2.6

5,015
2.1

2,866
-

-
7,000

2007
الجامعة األمريكية للعلوم 

والتكنولوجيا
0.4

798
-

-
-

-
5,250

2008
الجامعة األمريكية للتكنولوجيا

-
-

-
-

-
3,900

2007
الجامعة اللبنانية األلمانية

يتبع
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0.5
1,039

-
-

-
-

6,700
2006

جامعة رفيق الحريري

0.7
1,281

-
-

-
-

5,400
2007

الجامعة اللبنانية الكندية

0.2
383

0.2
(***)210

-
-

5,100
2009

جامعة العائلة المقدسة

0.2
303

0.2
235

-
-

2,100
2009

جامعة طرابلس

0.5
1,027

0.3
450

-
-

100
1999

جامعة الكفاءات

1.0
2,047

0.3
366

-
-

4,800
2007

الجامعة الحديثة إلدارة األعمال 
والعلوم

0.5
1,037

-
-

-
-

200
2007

الجامعة اللبنانية الفرنسية للعلوم 
والتكنولوجيا

2.3
4,425

0.5
646

-
-

800 4
2009

الجامعة األمريكية للتربية والثقافة

5.9
11,495

6.3
8,417

0.7
603

المؤسسات التقنية والدينية
أخر

هذه الرسوم تقريبية حيث إن كل جامعة تعتمد نظمًا مختلفة للرسوم الدراسية (نظام الرسوم المعتمد على عدد الساعات، نظام الرسوم السنوي... إلخ) وتختلف 
 (*)

ص. تم اعتماد هذه األرقام بناًء على المعلومات الموجودة على مواقع الجامعات في آب/أغسطس 2014 أو 
الرسوم الساعية والرسوم السنوية باختالف االختصا
من خالل اتصاالت مع المكاتب اإلدارية للجامعات.

(**) تأسست تحت اســم الجامعة األميركية للفتيات وحصلت بعدها على تسمية جامعة في عــام 1950. ثم غيرت اسمها إلــى جامعة بيروت للنساء ومــن ثم إلــى كلية 
بيروت وُعرفت أيضًا باسم الجامعة األميركية اللبنانية في عام 1996.

(***) أرقام االلتحاق عندما كانت الجامعة تعرف بالمعهد التقني.
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صفحات من مسيرتي النضالية
مذكرات جورج حبش

جورج حبش
الفلسطينية  الــقــضــيــة  ســيــرة  ُتــخــتــصــر  أن  الــصــعــب  مـــن 
والصراع العربي - اإلسرائيلي بكتاب في هذا الحجم. لكن أن 
يكون الكتاب مذكرات واحٍد من كبار قادة الثورة الفلسطينية 
كان  إذا  فكيف  آخـــر؛  معنى  فلهذا  العربية  الــتــحــرر  وحــركــة 
الفلسطينية  الثورة  حكيم  مذكرات  دفتيه  بين  يحمل  الكتاب 
القضية  فــي  جــاهــد  الـــذي  حــبــش،  جـــورج  قادتها  كــبــار  وأحـــد 
التحرر  وحركة  الصهيوني   - العربي  والصراع  الفلسطينية 
أوائــل  مــن  وكـــان  قـــرن،  نصف  مــن  أكــثــر  مــدى  على  العربية 
المبادرين إلى تأسيس حركة القوميين العرب وإطالق الثورة 
فعاش  عام 1948،  نكبة  عقب  المسلح  والكفاح  الفلسطينية 
في  متنقًال  بيوم،  يومًا  تاريخها  من  جزءاً  وصنع  الثورة  هذه 
من  والعمل  حينًا،  متخفيًا  العمل  بين  هذه  النضالية  مسيرته 
لكن  العلني،  والعمل  أحيانًا،  العربية  السجون  قضبان  خلف 

المحكوم بإجراءات أمنية غير عادية، في معظم األحيان.
النص  تمثل  الــتــي  الــمــذكــرات،  هـــذه  فــي  الحكيم  يــقــّدم  ال 

التي  ولألحداث  النضالية  لمسيرته  وصفيًا  سرداً  والفكرية،  السياسية  كتاباته،  سلسلة  في  له  األخير 
وسياسية  فكرية  رؤيــة  وفــق  محددة  زاويــة  من  والوقائع  لألحداث  قــراءة  يقدم  بل  خاللها،  عايشها 
زالت  ما  الثوري  العمل  في  لمدرسة  أسست  التي  ومواقفه،  سلوكه  حكمت  مبدئية  منطلقات  ووفــق 
أخطاء  من  للتعّلم  نقدي،  بحس  ولــو  بها،  االستنارة  إلــى  بحاجة  والمقبلة  الحالية  العربية  األجــيــال 
السياسي  المشهد  على  تطغى  التي  والتطبيع  والتبعية  الهزيمة  ثقافة  وجه  في  وللتحصن  الماضي، 
العربي، ولمواجهة التحديات والمخاطر والتراجعات المحدقة بالوطن العربي اليوم، في الوقت الذي 

ال يزال المشروع الصهيوني جاثمًا على أرض فلسطين.

384 صفحة
الثمن: 20 دوالراً


