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جورج كالّس: منسوب الفساد مرتفع
في املؤسّسات التي ال تمارس رقابة ذاتّية

متيز لبنان تاريخيا بأنه منارة اشعاع وعلم، وانه مدرسة الرشق ومعهده وجامعته. مل تأت هذه االوصاف من فراغ، امنا 
كون هذا الوطن املتنوع بثقافاته واملنفتح عىل كل الحضارات لعب دورا محوريا يف عملية الرتبية والتعليم، وتحّول اىل 

ميزان علمي يقاس به مستوى الخريجني الذين تنفتح امامهم ابواب الحياة العملية

الدكتور جورج كالس.

مسؤولية املؤسسة 
التعليمية واالكاديمية هي 

االساس ملنع الفساد

الرصيد  كون  حضوريا  االمتحانات  اجراء  يف  هو 
االكادميي والرتبوي للبنان سيتعرض الهتزاز الثقة 
به وتدين رصيده اذا مل تجر االمتحانات حضوريا، 
ناهيك بفقدانها للقانونية. عندما دعا وزير الرتبية 
والتعليم العايل اىل اجراء االمتحانات حضوريا كان 
يلتزم القانون ويحافظ عليه، وكل مطالبة اخرى 
من االهايل والتالمذة نتفهمها لكن لن تتم مخالفة 

القوانني.

■ هل ميكن الحديث عن فساد تربوي؟
املؤسسات،  يف  فساد  هناك  الدول  اعرق  يف   □
والرتبية يف لبنان هي ككل املؤسسات. منسوب 
الفساد موجود مبستوى مرتفع يف بعض املؤسسات 
فيام  دورها،  عىل  الذاتية  الرقابة  متارس  ال  التي 
التي  هي  سمعتها  عىل  تخاف  التي  املؤسسات 
متارس هذه الرقابة، ومسؤولية املؤسسة الرتبوية 
هي االساس ملنع الفساد. اما الخطر االسايس فهو 
ما ينتج من بعض املؤسسات التي يجب ضبطها 
اىل  تحتاج  امنا  فقط  الرتبوي  التفتيش  عرب  ليس 
ضبط امني، الننا نرى تزويرا للشهادات الجامعية 
فعيل،  اجراء  اي  نر  مل  االن  واىل  والختصاصات، 
سنوات.  ثالث  منذ  حصل  جزيئ  اجراء  باستثناء 
احتفاالت  لبنان وتقيم  اىل  مثة مؤسسات تحرض 
مناقشات  وتجري  والفنادق،  املطاعم  بعض  يف 
ومتنح  االفرتاضات،  التمثيليات  اىل  ترقى  صورية 
املراقبة  فخرية.  وغري  فخرية  دكتوراه  اشخاصا 
العامة  املديرية  وال  الرتبية  وزارة  مهمة  ليست 
للتعليم العايل وال اي مؤسسة تربوية. الخوف ان 
يتم تبييض الشهادات يف لبنان، اذ مثة جامعات 
يف  وتجارية،  ضعيفة  واخرى  وافرتاضية  وهمية 
املقابل هناك جامعات عريقة قامت عىل جهودها 
ويف  لبنان  يف  والعلمية  العربية  الفكرية  النهضة 
ومحرتمة  ناشئة  جامعات  وهناك  العريب،  العامل 
حجزت لها مطرحا يف الساحة االكادميية، اللبنانية 
فقط  لبنان  صورة  عىل  نخاف  نحن  والعربية. 

من بعض الرتاخيص التي متارس بعض الخفة يف 
التعاطي، ومع االسف هناك عدد كبري من الزبائن 
التي ال تقترص عىل تزوير شهادات  الخفة  لهذه 
امنا تطاول اسس التعليم. لذلك، مهمة كل القوى 
واملؤسسات الرقابية يف لبنان امنية وغري امنية، من 
ادارية وتفتيشية االطالع ومعرفة الخطر الن الكثري 
من االخبار واملقاالت التي صدرت خالل سنتني تنبه 
وتحذر من تبييض الشهادات والتزوير والنيل من 
لبنان ورصيدها،  التعليمية يف  سمعة املؤسسات 
واالكادميي.  الحضاري  لبنان  رصيد  من  وبالتايل 
يتبع ذلك امران اساسيان: صورة لبنان الحضارية 
والعلمية يف الخارج، واللوم الواسع والعميق عىل 
النقابات املنظمة قانونا التي تقع عليها مسؤولية 
بعض  الشهادات.  ومستوى  للرتاخيص  الرقابة 
املؤسسات التي لديها رخصة يسمحون لها بفتح 
املؤسسات  وبعض  هندسية،  الختصاصات  فروع 
بارشت تسجيل الطالب وتعليمهم قبل الحصول 

عىل اذونات مبارشة. 

واملعاهد  للجامعات  الرتاخيص  منح  هل   ■
واملدارس من ضمن هذا الفساد الرتبوي؟

□ ال اقول انه سبب الفساد، بل هو ناجم عن عدم 
التسعينات  يف  اعطيت  الرتاخيص  كون  الضبط، 
دون  من  والطائفية  السياسية  املحاصصة  ضمن 
دراسة الحاجة. يف حني ان الجامعة اللبنانية االكرث 
انتشارا يف لبنان ترتيث يف فتح فروع يف املناطق 
واالرياف النها تدرس الحاجات وفق قيودها، كام 
تفعل الجامعات العريقة مثل الجامعة االمريكية 
والجامعة  )اليسوعية(  يوسف  القديس  وجامعة 
للجامعات  والعشوايئ  الفطري  النزع  العربية. 
جعل الرقابة غري منضبطة. هذا املوضوع كبري جدا 
التجاوزات  الفساد معروف وكذلك  الن موضوع 
واالخطاء، وقد حصلت ادعاءات وتحركت نيابات 
عامة. املسؤولية هي مسؤولية املجتمع ال وزارة 

الرتبية والتعليم العايل فقط.

القرن  اواخر  يف  وتطورات  تحوالت  حصلت 
املايض اثرت عىل مؤسسات الدولة اللبنانية سلبا، 
وازداد الكالم عن تنامي الفساد الذي طاول كل 
مناحي الحياة. لكن االخطر ان احد وجوهه هو 
الفساد الرتبوي الذي كان نتاج عقلية املحاصصة 
الطائفية والسياسية يف كل يشء، من دون االنتباه 
اىل ان هناك قطاعات يجب ان تبقى عصية عىل 
الرتبوي  القطاع  وتحديدا  املدمر  السلوك  هذا 
واالكادميي، كونه من املالذات التي تحمي لبنان 

لجهة الحضور والدور والسمعة الطيبة. 
ابرز  احد  اىل  امللف  هذا  حملت  العام"  "االمن 
لبنان  يف  التعليم  وتطوير  صون  عىل  املشتغلني 

وابعاد السياسة عنه الدكتور جورج كالس. 

■ كيف ميكن تشخيص الوضع الرتبوي عموما يف 
لبنان، املدريس والجامعي؟

□ الوضع مضطرب، خصوصا بعد االقفال واعتامد 
حاجات  باب  من  هو  الذي  بعد  من  التعليم 
الرضورة لكنه غري قانوين. االمتحانات من بعد غري 
قانونية لعدم وجود ترشيع ينص عىل ان تجري 
عملت  والجامعات  املدارس  ان  علام  حضوريا، 
مع االهايل واالدارة ووزارة الرتبية والتعليم العايل 
قدر املستطاع، لكن كانت هناك ارباكات واسعة. 
ايجاد مخرج جزيئ  النيابية  الرتبية  حاولت لجنة 
املحاولة،  تنجح  ومل  املاضية  السنة  لالمتحانات 
ملعالجة  قوانني  مشاريع  النواب  من  عدد  وقدم 
التعليم  لترشيع  متامسكة  تكن  مل  لكنها  الوضع 
من بعد. مثة خلل بني املدارس والجامعات، كون 
بعضها مصنف بالنجوم كام الفنادق، لجهة ارتفاع 
بالرسعة  االنرتنت  توفري  عىل  والقدرة  االقساط 
الكافية، والفروقات بني املناطق الفقرية والريفية 
التي ال يتوافر فيها االنرتنت دوما والتفاوت بني 
العائالت التي سعت اىل تأمني االجهزة واالنرتنت. 
هذا ما اوجد خلال مل يستطع املرشع ايجاد حلول 
له، والفجوة موجودة اصال. لذلك، االمل االسايس 

يف  السيايس  العشوايئ  التوظيف  يدخل  اال   ■
ادارات الدولة لحملة الشهادات من جامعات دون 

املستوى االكادميي من ضمن الفساد الرتبوي؟
□ اذا ثبت ذلك هناك مسؤولية، الن مؤسسات 
الدولة ال توظف اال حملة الشهادات املطلوبة 
الحصول  يتم  ان  اي  يعادلها،  ما  او  للوظيفة 
عىل املعادلة من وزارة الرتبية والتعليم العايل. 
دون  من  اشخاص  توظيف  تم  هل  االساس 
سؤال  هذا  لشهاداتهم،  معادلة  عىل  حصولهم 

يطرح وال يجزم فيه.

الرتبوية  الربامج  تنفيذ  عىل  رقابة  من  هل   ■
للفساد  مانعا  تشكل  كونها  والجامعية  املدرسية 

عىل قاعدة النجاح للمستحق؟
عىل  نعرف  نحن  طوباوية.  شعارات  هذه   □
املستوى التعليمي، هناك التفتيش الرتبوي الذي 
لديه كينونته واستقالليته وميارس مهامته بشكل 
والدورية عىل  امليدانية  الرقابة  واسع من خالل 
كل املؤسسات وبخاصة الرسمية، وهذا له عالقة 
التعليمية  الرتبوية  املناهج  املدارس  التزام  مبدى 
هنا  والثانوية.  والتكميلية  االبتدائية  املرحلة  يف 
التي  املدرسة  ألن  مدرسة،  كل  رصيد  اىل  نعود 
الخوف  علينا  ورصيدها  اسمها  عىل  تخاف  ال 
تطبق  قوانني  هناك  العايل  التعليم  يف  منها. 
اجهزة  اىل  لحاجتها  تطبق  ال  القوانني  وبعض 

رقابية نظامية، لذا يجب وضع هيكلية للتعليم 
العايل اذ ال توجد مديريات ومصالح ودوائر، بل 
اشكالية  يطرح  ذلك  كل  بالتكليف.  قامئة  لجان 
والتعليمي  االكادميي  ورهانه  الرسمي  التعليم 
يف لبنان ثم التعليم االكادميي الجامعي الخاص، 
وهنا املشكلة. يف التعليم الجامعي الرسمي، اي 
الكلية  اللبنانية حرصا وما شابهها مثل  الجامعة 
الحربية هناك انضباط ورقابة، لكنهام يخضعان 
للنسبية يف املؤسسات الخاصة. بعض الجامعات 
رمبا يستفيد من حالة الرتهل املوجودة يف البلد 

عىل كل املستويات.

■ كيف تنظر اىل عدم تطبيق القوانني واستنسابية 
تطبيقها تربويا؟

□ هناك عدم التزام دائم من املؤسسات التعليمية. 
الرغم من  بواجباته عىل  يقوم  الرتبوي  التفتيش 
محدودية عدد املراقبني واملفتشني، ويبقى الرهان 

يصدر  لذاتها.  املؤسسة  تعطيها  التي  الثقة  عىل 
والعاملية،  العربية  للجامعات  تصنيف  سنويا 
االسايس  امليدان  تشكل  التي  العربية  والدول 
لخريجي الجامعات يف لبنان خصوصا يف مجاالت 
الهندسة، لديها رشوطها وتصنف الجامعات وفق 
تقارير ومعايري علمية دقيقة، وتختار الخريج النه 
خريج هذه الجامعة او تلك وتفضله عىل اخرين 

استنادا اىل رصيد الجامعة الذي هو االساس.

■ ملاذا ال توجد رقابة تربوية موحدة فعلية عىل 
التعليم الرسمي كام الخاص، مدرسيا وجامعيا؟

الرقايب،  بعملها  الخاص  التعليم  مصلحة  تقوم   -
لكن يف ظل الترشذم الكبري الحاصل اليوم مل تعد 
االمور منضبطة اىل حد فرض القوانني واالنظمة. 
اي  قيمة  من  تخفف  تسهيالت  تحصل  احيانا، 
مستوى ألي مدرسة، اما يف قانون التعليم العايل 
وما يتعلق بالجامعات الخاصة فال يوجد اي نص 
التعليم،  حرية  من  انطالقا  رقايب  عمل  اي  عىل 

وهناك ضبط لاللتزام بالقوانني والرشوط.

■ كيف السبيل اىل مكافحة الفساد الرتبوي؟
فهو من  الرتبوي واالكادميي  الفساد  اذا وجد   □
التي  القانونية هي  النقابات  الفساد االجتامعي. 
رقابة مسبقة وآنية والحقة عىل اصحاب  متارس 
وادائهم وسلوكهم.  االختصاص وعىل مامرساتهم 
نقابة املهندسني،  املثال ما يحصل يف  عىل سبيل 
هذه  اىل  ينتسب  َمن  يف  تكمن  املشاكل  واكرث 
النقابة؟ علينا النظر يف القوانني التي تبنى عليها 
انظمة النقابات املنظمة قانونا. ال تزال الشهادة 
اللبنانية الرسمية، رغم كل يشء، تحتفظ مبوقعها، 
يف  االسايس  دورها  لها  العريقة  الجامعات  فيام 
ان  العايل  التعليم  يستحق  اال  والخارج.  الداخل 
ملاذا  متخصصة؟  وندوات  مؤمترات  حوله  تعقد 
مل يتم اعالن حالة طوارئ اكادميية ملواكبة هذه 
من  اليس  خطورتها؟  من  الرغم  عىل  القضية 
الرضوري انشاء خلية ازمة عىل االقل لبحث سبل 
الحد من انهيارات الثقة بالتعليم العايل والنهوض 
نحن  فيام  االوضاع،  تتفاقم  ان  قبل  مجددا،  به 
الكثري  تحمل  جديدة  جامعية  سنة  ابواب  عىل 
من الضياع والتحديات بازاء ما ينتظر الجامعات 
والطالب يف ظل مواسم جائحة كورونا واالحوال 
ندوبها  سترتك  والتي  املستقرة،  غري  االجتامعية 

واثارها عىل املجتمع االكادميي يف لبنان.
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