
 

          
وت ف   2022 سانني  4 بير

 
ي مع الجامعة اللبنانيةكلمة الرئيس بسام 

ي اليوم التضامن 
 
 بدران ف

 
  رحاب الجامعة الوطنية، وه  مناسبة لنعلن من خاللكم للمسؤولير  وللرأي العام  

أهال وسهال بكم ف 
الطبيعية   المناخات  إليها  لتعود  اإلفراج عن ملفاتها  تختنق والمطلوب  اللبنانية  الجامعة  بأن    

اللبنان 
 .س من جديد وتتنف

ة منذ العام   وهو التاري    خ الذي صودرت فيه صالحياتها األساسية وجعل    1997الجامعة اللبنانية أسير
ورات األكاديمية بأي صلة   ال تمت إىل الض 

 .كل متطلباتها عرضة للتجاذبات واالستثمارات الت 
تلبية حاجا  الجامعة ماليا عير موازنتها، ووظيفيا عير منعها من  تها، هو اعتداء عىل حق  إن محارصة 

ولنكن   الدولة.  مسؤولية  هو  بل  والموظف  االستاذ  مسؤولية  ليس  الحق  وهذا  التعليم.    
ف  الطالب 

  مراجعة لألدبيات المطلبية منذ العام  
     1997واضحير  وف 

نالحظ بوضوح تكرار العناوين واالزمات ف 
 .الجامعة

هو إعادة الصالحيات كاملة إليها. هذه الصالحيات  إن الحل الجذري لما تمر به الجامعة اللبنانية اليوم  
  أعطيت لها بقانون، سحبت منها بقرار. وبقرار مماثل يمكن للجامعة إعطاء الجميع حقوقهم وفق  

الت 
، كما تردد دائما  

 .أعىل المعايير األكاديمية مع الحفاظ عىل متطلبات الوفاق الوطت 
  بذلك،  لقد سمعنا من الجميع انهم يدعمون استقالل ال

جامعة ويريدون دعمها. لكن الواقع ال يش 
يجب التذكير بأن عدم تعزيز الجامعة اللبنانية هو خرق واضح للطائف الذي نص رصاحة    وبالمناسبة

 .عىل تعزيز دورها
بوعود   مر  وتحقيقها  ومستجدة  قديمة  مطالب  اليوم ه   الجامعة  اهل  بها  ينادي    

الت  المطالب  إن 
فليس من الطبيع  ان تدفع الجامعة اللبنانية سنويا إىل التوقف القرسي عن العمل  إيجابية لم تر النور،  

  كل جامعات العالم 
 
ض ان تسلك طريقها بسالسة كما يحدث ف  .النشغالها بالمطالبة بأمور وحقوق يفي 

  ينص عليها االعالن العالم  لح
  إطار الحقوق االنسانية الت 

 
قوق  أن مطالب اهل الجامعة اليوم تندرج ف

االنسان، فكيف ألستاذ متعاقد ان ينتظر عرس  سنوات ليعرف ان كان سيدخل جنة التفرغ او المالك،  
، وكيف لموظف او مدرب ان يعمل   وكيف لمتعاقد آخر ان ينتظر سنة كاملة ليحصل عىل حقه الماىل 

قانو بمنطق  عنها  اإلجابة  يمكن  ال  اسئلة  ها.  غير او  الظروف  هذه    
ف  سواء  شهري  أجر  او  دون    

ن 
  
 .مؤسسان 

، نعلن تمسكنا بالعمل للحفاظ عىل مكتسبات الجامعة اللبنانية وما حققته    
  هذا اليوم التضامت 

 
إننا ف

  هذه األيام القليلة القادمة.  
، وه  تنتظر المزيد من االنجازات ف  من ارتقاء عىل المستوى العرنر  والعالم 

ام األكاديم  والعلم  النهاء العام الجامع   نحن نملك االرادة الصلبة لمواجهة التحديات بمزيد   من االلي  
 .لطالبنا االعزاء وبإرصار عىل تحقيق المطالب كاملة

  يشعر 
الت  الجامعة  بها، هذه  الالحق  الغير   بكل مكوناتها تطلق الضخات إلزالة  سنوات، والجامعة 

  تصد
الت  استمراريتها وديمومة عملها، ه     

ف  بأنها مستهدفة  اليوم  داهم  أهلها  المواجهة عندما  رت 
ية   المخير مواردها  وأنفقت كل  المواجهة،  هذه    

 
ف شهداء  لها  وسقط  جائحة كورونا  خطر  الوطن 



 

مليون    50البالغة  والبحثية للدفاع عن صحة المواطن. مع ذلك لم تستطع حت  الحصول عىل حقوقها  
 .$ رغم صدور قرار واضح عن مدع  عام ديوان المحاسبة

التضامن م ها  وقفة  ، وموظفيها وطالبها وأهلها، أعتير الح  التعليم   اللبنانية، مع جسمها  الجامعة  ع 
ا،   وقفة تعيدنا بالذاكرة إىل محطات كان فيها النضال من أجل الجامعة وموقعها األكاديم  أوال وأخير

بية والتبعيدا من األجندات واإل    هذه الوقفة ال بد ىل  أن أحتر  وقوف وزير الي 
عليم العاىل   ستهدافات. ف 

الدكتور عباس الحلتر  مع الجامعة ونضة قضاياها، فهو منذ اليوم االول لتسلمه الوزارة عمل عىل حمل  
مقومات   وتوفير  تطويرها  ورة  وبض  وبوظيفتها  بدورها  مؤمنا  مطلقة،  قناعة  عن  الجامعة  مشعل 

  واجهت وزير التعل
، تبت  مطالبها  صمودها واستمرارها. وعىل رغم كل العقبات والعوائق الت  يم العاىل 

ورة مناقشتها وإقرارها من     مجلس الوزراء وكله إرصار عىل رص 
  مصمما عىل طرح ملفات الجامعة ف 

وبق 
 والموازنة. وال يسعنا إال أن نحتر  موقفه ونتضامن أيضا  

ملف العمداء اىل التفرغ إىل المالك والمدربير 
  
والتاريح  الطليع   للدور  تهميش  اي    مواجهة 

ف     معه 
ف  بوي خصوصا  الي  المجال    

ف  به  يقوم  الذي   
الثقة بأن يتمكن معاليه من   . ومن موقع  أيضا كرئيس للجامعة وباسم أهلها كلنا ملء  التعليم العاىل 

  العام
  مجلس الوزراء كأولوية عىل المستوى الوطت 

 ."إعادة طرح قضية الجامعة ف 
ا، نقول للجميع إن الجامعة اللبنانية ه  إحدى  ً الركائز األساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات    أخير

  هدم هذا الضح، ألنكم تهدمون ما تبق  من هذا الوطن
 .وبناء المستقبل اآلمن، فال تساهموا ف 

 
 .عشتم عاشت الجامعة اللبنانية عاش لبنان

 
 
 

وفسور            بسام بدران البر
 

 رئيس الجامعة اللبنانية         


