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بيان صادر عن رابطة جامعات لبنان
عقدت رابطة جامعات لبنان اجتماعها الدوري يوم األربعاء الواقع فيه  ،2020/11/18وبعد التداول
مير هبا لبنان عامةً وقطاع التعليم العايل خاصةً ،مت التأكيد على أن اجلامعات اليت ال تبتغي الربح
ابألوضاع اليت ُّ
هي عُنصر أساسي ومتميز يف اجملتمع اللُّبناين مكن لبنان أن يكون متقد ًما يف عامل املعرفة وتنشئة أجيال من
اخلرجيني الذين تركوا بصماهتم يف القطاع الثقايف واالجتماعي ليس يف لبنان فحسب ،وإَّنا يف أحناء العامل كافة.
وأسفت الرابطة أن أييت عيد استقالل لبنان السابع والسبعون والوطن يعاين ما يعانيه من احملن اليت تطاول مجيع
فئات شعبه.
ويف هناية االجتماع أصدرت رابطة جامعات لبنان البيان التايل:
أثرا كارثيًّا على كل القطاعات مبا فيها قطاع
أوًال :تعترب الرابطة أن معاانة لبنان أبزماته غري املسبوقة أحدثت ً
التعليم العايل ،فكان لعوامل اهنيار العملة احمللية والوضع السياسي املتأزم وتفشي وابء كوروان ،ومؤخًرا
انفجار  4آب ،أتثرير ابلغ اخلطورة زاد من معاانة اللُّبنانيني .أما اجلامعات ،فأجربت على اعتماد التعليم
عن بُعد الذي رافقته ضرورة تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واملوارد ،وصيانة مرافقها ومكتباهتا.
ابلرغم من تفاقم الضُّغوطات االقتصادية ،مل تتوان اجلامعات عن أتدية واجباهتا ،خدمةً ألبنائها ،ولتمكينهم
من متابعة حتصيلهم العلمي وبقائهم يف أرضهم وعدم ضياع مستقبلهم ،ألن يف ذلك أمانة أقسمت
اجلامعات على صوهنا ،حتقي ًقا للرسالة املؤمتنة على أتديتها.
أما من جهة أخرى ،فلقد فرضت تلك األزمات ضغوطًا جديدة على الطُّالب مثل وجوب أتمني
التجهيزات الضرورية للتعلُّم عن بُعد ،مما مح َل األهايل أعباءً إضافية يف ظل األزمة االقتصادية املتفاقمة.
اثنيًا :تُشدد الرابطة على ضرورة أن يبقى قطاع التعليم العايل يف لبنان متمكنًا ومرًان ،للحفاظ على مكانته
وقدراته خالل هذه األوقات العصيبة ،ولذا فهي تُشيد ابستمرار اجلامعات األعضاء يف موقفها الداعم
لطالهبا ولذويهم ،خالل هذا الفصل الدراسي ،رغم التدهور املأساوي للوضع االقتصادي ،حبيث أهنا
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الرسوم اجلامعية واستمرت يف دعم طُّالهبا من خالل التقدميات االجتماعية واملساعدات
أبقت على تعرفة ُّ
شعورا منها ابملسؤولية جتاه ما مير به لبنان احلبيب.
واملنح التعليميةً ،
اثلثًا :حترتم رابطة جامعات لبنان ُحرية واستقاللية كل جامعة من اجلامعات األعضاء يف دراسة القرارات املالئمة،
من أجل احلفاظ على استمرارية املؤسسات التعليمية يف التعليم العايل ،واليت تُعتَرب حيوية ملستقبل لبنان
وشعبه ،واثقةً أبن اجلامعات األعضاء ستبذل كل ما يف وسعها لضمان ختُّرج الطُّالب .إن الرابطة تعي
أبن محاية مصاحل مكوانت التعليم العايل ،طُال ًاب وأساتذةً وابحثني وإداريني وعُم ًاال ،قد يتطلب ،يف
املرحلة املقبلة ،دراسة قرارات متوازنة من أجل دميومة قطاع التعليم العايل.
ابعا :تشدد الرابطة على ضرورة احملافظة على أعضاء هيئات التدريس املتميزين ،أصحاب الدور احملوري والرائد
رً
يف ضمان جودة التعليم العايل يف لبنان ،من أجل محاية مستقبل واعد ألبنائه.
خامسا :تؤكد رابطة جامعات لبنان على أن تنوع الطُّالب هو شراين احلياة لكل جامعة ،وملستقبل الوطن
ً
املستدام والنابض ابحلياة.
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