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 9/2004/ 16/أد اتريخ  89علم وخرب رقم    

 19/8/2021احلازمّية، يف                     

 

 يف موضوع بداية السَّنة اجلامعيَّة اجلديدة  بيان صادر عن رابطة جامعات لبنان
ب واألهل الكرام   إىل األساتذة والطَُّّلَّ

نفسها لبنان  جامعات  جتد  ة،  اجلما عوابت  والصُّ األمل  فيها  يعمُّ  الايت  العصيبة  م  األَّيا هذه  عرب   ،يف 
والتاضاُمن والتاكاُتف يف ما بينها وبني أساتذهتا    األُلفة الراابطة الايت جتمعها، مدعواة إىل إظهار أقصى درجات  

اليأس  يف  للوقوع  ومنًعا  وصَّلبة،  برِفعة  األكادميياة،  اجلامعياة  املسرية  مواصلة  أجل  من  وموظافيها،  هبا  وطَّلا
 يف هذا اإلطار نعلن التاايل: .بناني القاتل، واهنيار مداميك الوطن اللُّ 

د   . أ وجندي التيليل،  انفجار  يف  سقطوا  الاذين  حاَّي  والضا هداء  الشُّ لعائَّلت  مؤاساتنا  عن  نعربي 
هداء  2020مؤاساتنا لعائَّلت شهداء انفجار مرفأ بريوت يف الراابع من آب   ، طالبني للشُّ

هداء  ا وأنا بني، خصوصً الرااحَة والرامحة، واالقتصاص من قاتليهم خريجيني من جامعاتنا،    الشُّ
األليمة  األحداث  هذه  نتيجة   ،وإنا  سوى  ليست  يوم،  جيري كلي  مماا  وغريها  فظاعتها  على 

 لسوء اإلدارة والفساد املستشري واإلمهال واالرجتال على أكثر من صعيد.
ة واحملروقات ابلريغم من احلالة املأساوياة الايت تعيشها البَّلد على صعيد أتمني .ب  اخلدمات العاما

اسياة إلنقاذ ياألساسياة الضارورياة لَّلتيصاالت والتاواصل والتانقُّل، وابلرُّغم من انعدام الرُّؤية السي 
هَبا اجلدد الكثريين الاذين    البَّلد وإصَّلح ما جيب إصَّلحه، فإنا جامعات لبنان تُعاهد ُطَّلا

قبوهلم احلالييني  متا  ب  الطَُّّلا وكذلك  تسجيلهم،  سيتمُّ  االختصاصات   والاذين  خمتلف  يف 
ا ستقوم مبا هو   نوات، أبهنا مستخدمًة خمتلف الطُّرق والوسائل، وكذلك سوف   ،ضروريي والسا

ن الغايل والنافيس،  ،وتعمل مع بعضها البعض لبداية أتمني سنة جامعياة كاملة متكاملة   تؤمي
ا  املطالبة  أبمع  للمسؤولني  يتما  حلثيثة  احتياجات  ن  بوياةأتمني  الَّتا سات  واملؤسا   اجلامعات 

ب، فَّل شيء مطلًقا يُثين جامعاتنا عن أتدية   الستمرارياة التاعليم لألجيال من التاَّلمذة والطَُّّلا
ف الاذي    لكفوءاللُّبناني االبشريي  رسالتها األكادميياة التاارخيياة يف إعداد وختريج الراأمسال   واملثقا

وام.   نفخر به على الدا
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هبا وعائَّلهتم، حبيث    .ج   تبذلإنا جامعاتنا اعتمدت وستعتمد خطا التاضامن والتاكاُفل مع طَّلا
جهودها غريها  ال  أبن  أقصى  أو  ماديياة  ألسباب  األبواب،  على  طالب  دون    ،يبقى  من 

وكذلك فإنا جامعاتنا هي ضنينة   معتمدين على إخَّلصه والتزامه،  مباشرة أو متابعة دراسته،
ائعة حاليًّا أن  أبالا يهاجر شبابُنا إىل اخلارج أليي سبٍب كان، وخصوًصا بسبب   املقولة الشا

للعلم   صاحلة  أرًضا  يُعد  مل  هو لبنان  على  قرارها  ذت  اختا فجامعاتنا  يف التاعلُّم.  املستوى  ذا 
براثن االهنيار واالحندار،  من  عملياة إنقاذ الوطن  تساهم فعليًّا يف  رسالتها، وأبن  استمرارياة 
القدرات  تفعيل  عرب  ولة،  والدا والوطن  والكيان  لُبنان  عن  فاع  الدي يف  ُجهًدا  توفير  لن  وهي 

ياسيي واالقتصاد ،الفكرياة ألساتذهتا وخرية ابحثيها  يي احلاصل.أمام الوهن السي
د على استمرار رسالة املستشفيات   . د ثنا عن استمرارياة الريسالة األكادميياة، فإنانا نشدي وإن حتدا

احلكومياة  ة كما  اخلاصا املواطناجلامعياة،  ة  صحا خدمة  يف  من   ،  اجلديدة  األجيال  وإعداد 
الوابئياة،  األطبااء اجلائحة  ي  تفشي إعادة  مع  خصوًصا  ياة ت   مثمنيني،  الطيب ي الفرق  ضحيات 

واألدوية  ومناشدين  والتامريضياة،   الوقود  أتمني  يتما  أبن  ولياة  والدي الوطنياة  املسؤولة  اجلهات 
ياة الضارورياة الستمرار خدمتها.  واملستلزمات الطيب ي

 إنا رابطة جامعات لبنان تُبقي اجتماعات جملسها مفتوحة ملتابعة خمتلف التاطوُّرات، ساعةً  .ه
بساعة، حبيث تُعلن تباًعا عن القرارات والتاوجيهات الايت سوف تتاخذها ملا فيه خري ُأسرها  

واإلدارياة  القاسية  األكادميياة  احملنة  هذه  جتاوز  على  يساعدان  أن  وجلي  عزي  املوىل  سائلني   ،
امية.   وعلى القيام بواجبنا مبا يتوافق ورسالتنا السا


