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 بيان صادر عن رابطة جامعات لبنان 
 

وبعد الت داول  ،18/11/2020يوم األربعاء الواقع فيه    وري  عقدت رابطة جامعات لبنان اجتماعها الد  
أن  اجلامعات ال يت ال تبتغي الر بح   مت  التأكيد علىابألوضاع ال يت ميرُّ هبا لبنان عام ًة وقطاع الت عليم العايل خاص ًة،  

ًماأن يكون  ز يف اجملتمع اللُّبناين  مك ن لبنان  تمي  هي ُعنصر أساسي  وم أجيال من    نشئة يف عامل املعرفة وت  متقد 
اليس يف لبنان فحسب،  قايف  واالجتماعي   يف القطاع الث  ني ال ذين تركوا بصماهتم  اخلر جي . كاف ة   يف أحناء العامل  وإَّن 

يت تطاول مجيع بعون والوطن يعاين ما يعانيه من احملن ال  ابع والس  قالل لبنان الس  تابطة أن أييت عيد اسوأسفت الر  
 فئات شعبه.

 ايل: البيان الت   رابطة جامعات لبنانويف هناية االجتماع أصدرت 
القطاعات مبا فيها قطاع   على كل    كارثيًّا  امعاانة لبنان أبزماته غري املسبوقة أحدثت أثرً   ابطة أن  تعترب الر    :أو اًل 

لعوامل  الت   العايل، فكان  احملل  اعليم  العملة  الس  ي  هنيار    ا رً ومؤخ    ،ي وابء كوروانم وتفش  املتأز    ياسي  ة والوضع 
عليم ني. أم ا اجلامعات، فأجربت على اعتماد الت  بناني  ابلغ اخلطورة زاد من معاانة اللُّ   آب، أتثرير   4نفجار  ا

 وصيانة مرافقها ومكتباهتا.    ، ة لتكنولوجيا املعلومات واملواردحتي  عد ال ذي رافقته ضرورة تطوير البنية الت  عن بُ 
ولتمكينهم   ،مل تتوان اجلامعات عن أتدية واجباهتا، خدمًة ألبنائها  ،غم من تفاقم الضُّغوطات االقتصادي ة ابلر  

العلمي   متابعة حتصيلهم  مستقبلهم  من  أرضهم وعدم ضياع  أمانة يف  ، ألن   وبقائهم يف  أقسمت   ذلك 
 على أتديتها.  املؤمتنة ة ، حتقيًقا للر سالاجلامعات على صوهنا

أخرى،    اأم   جهة  ضغوطً فلقد  من  األزمات  تلك  الطُّ   افرضت  على  أتمني ال  جديدة  وجوب  مثل  ب 
 ة املتفاقمة.عد، مم ا مح َل األهايل أعباًء إضافي ة يف ظل  األزمة االقتصادي  جهيزات الض روري ة للت علُّم عن بُ الت  

، للحفاظ على مكانته ومرانً   ا نً الرابطة على ضرورة أن يبقى قطاع الت عليم العايل يف لبنان متمك  شد د  تُ   اثنًيا:
اعم وقدراته خالل هذه األوقات العصيبة، ولذا فهي ُتشيد ابستمرار اجلامعات األعضاء يف موقفها الد  

الد    ،هبا ولذويهملطال   الفصل  ال  ،راسي  خالل هذا  ا قتصادي  لوضع االل  املأساوي    ت دهوررغم  ، حبيث أهن 
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هبا من خالل الت   ة واملساعدات جتماعي  قدميات االأبقت على تعرفة الرُّسوم اجلامعي ة واستمر ت يف دعم طُّال 
 ة جتاه ما مير  به لبنان احلبيب.منها ابملسؤولي   ا، شعورً الت عليمي ة  واملنح

القرارات املالئمة،    دراسة ة كل  جامعة من اجلامعات األعضاء يف  ستقاللي  او   ُحر ي ة حترتم رابطة جامعات لبنان    اثلثًا:
ة ملستقبل لبنان  رب حيوي  عتَ يت تُ عليم العايل، وال  ة يف الت  عليمي  سات الت  ة املؤس  ستمراري  امن أجل احلفاظ على 

ب  جرُّ ختوشعبه، واثقًة أبن  اجلامعات األعضاء ستبذل كل  ما يف وسعها لضمان   ابطة تعي . إن  الر  الطُّال 
يف   ،بقد يتطل    ،ااًل م  ني وعُ وابحثني وإداري    وأساتذةً   ابً ال  طُ   ،عليم العايلأبن  محاية مصاحل مكو انت الت  

 . من أجل دميومة قطاع الت عليم العايل متوازنة  قراراتدراسة  ،املرحلة املقبلة
زين، أصحاب الد ور احملوري  والر ائد دريس املتمي  تشد د الر ابطة على ضرورة احملافظة على أعضاء هيئات الت    رابًعا:

 عليم العايل يف لبنان، من أجل محاية مستقبل واعد ألبنائه. يف ضمان جودة الت  
وملستقبل الوطن    ،جامعة   ب هو شراين احلياة لكل  ال  تنو ع الطُّ   رابطة جامعات لبنان على أن  د  تؤك    خامًسا:

 ابض ابحلياة. املستدام والن  
 
 

 


