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 ،  النداء األخير
 

ئ شعلة األمل .... أنقذوا الجامعة اللبنانية  ...... حتى ال تنطف 
والمؤمنير    أهلها.  بإرادة  مت 

َّ
وتقد واستمّرت  اللبنانية  الجامعة  إنشاء   مرت عىل 

ً
عاما واحد وسبعون 

 .بدورها 
الجامعة ريادتها، وكان   تاريخها منحت   من نضاالت أساتذتها وطالبها عىل مدى 

ً
واحد وسبعون عاما

  تطّورها وتمايزها عىل الصعد كافةلهؤال 
 .ء الفضل الكبير ف 

 أصبح عدد متخرج   الجامعة أكير من  
ً
 معظمهم يتبوأ أعىل المراكز    350بعد واحد وسبعير  عاما

ً
ألفا

ة؟   بنجاحاتهم، فهل يعقل أن أقف اليوم ألعلن توقف المسير
ً
 ويبهرون العالم يوميا

ً
 ودوليا

ً
 وعربيا

ً
 محليا

  الجامعة،    منذ تسلم  لمهام  
ة العمل األكاديم  ف  كرئيس للجامعة قبل أشهر، عملت عىل تعزيز مسير

  تعانيها، وفق األولويات 
 .ومواجهة المشكالت التى

ق 
َّ
اب المدربير  والموظفير  وعام دراس  معل اب األساتذة وإض    شكل تام، إض 

كانت الجامعة مقفلة ف 
  آن.  

ة ف 
ّ
  ذكرى تأسيس الجامعة  عىل سلسلة من المطالب المزمنة والمحق

  أن أقف ف 
كان األمل يحدون 

  
ً
  بها أفعاال

جمة إيمان    للنهوض والتطوير لهذه المؤسسة العريقة وليى
الحادية والسبعير  إلطالق خطتى

 
ً
 وعربيا

ً
 محليا

ً
ما ملموسا

ُّ
  العالمية بعدما حققت تقد

 .ومشاري    ع تنقلها إىل مصاف 
االكاديم العملية  إطالق  إعادة  من  نا 

َّ
األساتذة  تمك وانصاف  الرواتب  تصحيح    

ف  وعود  عىل  بناًء  ية 
 .والعاملير  بمختلف مسمياتهم 

ة إيجابية، وتحملنا    كثير
ً
اب شامل، هو أننا تلقينا وعودا   اض 

 
لكنَّ الذي حدث قبل أن تدخل الجامعة ف

أنه   يتحقق رغم  لم  الوعود   من هذه 
ً
، لكن شيئا الجامع  الدراس   العام  باستئناف  حيوٌي  المسؤولية 

  أي جامعة
 
وري الستمرار العمل ف  .وض 

ة، ال بل  
ّ
فكل القوى والسلطات المعنية بملف الجامعة، كانت تعلن عىل المأل تأييدها لمطالبها المحق

وعة بأعىل السقوف   المطالبة بحقوقها األكاديمية والمالية والقانونية المشر
 ف 
ً
 .أن بعضها ذهب بعيدا

 لم يتحقق عىل ط
ً
همل حقوق الجامعة وقضاياها  لكنَّ شيئا

ُ
ت   مجلس الوزراء. بل كانت 

اولة القرار ف 
  الرعاية والدعم لتأدية وظيفتها

  تخٍل غريٍب عن الواجب ف 
  االدراج، ف 

 .وملفاتها وترم ف 
فهل ُيعقل إذا أرادت الجامعة أن تطالب بحاجات أساتذتها إدخالهم إىل التفّرغ وإدخال المتفرغير  إىل  

  هذا  المالك وتطو 
ل معهم القوى السياسية وغير السياسية ف 

َّ
ير برامجها األكاديمية والبحثية، أن تتدخ

  الجامعة اللبنانية
  جامعات العالم لكنه واقع مؤلم ف 

 !الموضوع؟ هذا األمر لألسف ال يحصل ف 
وهل ُيعقل أن تحصل تدخالت وضاعات فوق رؤوس أهل الجامعة من أجل تسمية عمداء لكلياتها  

  الجامعة اللبنانية؟ ومع
 
  العالم فلماذا نراه يحصل ف

 
  أي جامعٍة ف

 
 اهدها؟ هذا األمر ال يحصل مثله ف

ية؟  من المطالب التعجير 
ً
  راتبه شهريا

ب )الموظف( بتقاض   وهل ُيعقل أن يكون حق المدرِّ



 

  استمراريتها وديمومة عملها
دة ف 

ّ
  أن الجامعة اللبنانية محاضة ومهد

 .كل ذلك يعت 
 .أيها المسؤولون أعيدوا للجامعة صالحياتها، وكف  

 أيتها السيدات، أيها السادة، 
 ،  باهلل عليكم قولوا ىل 

 
ً
 قوته اليوم  وثمن دوائه أن ينتج علما

 لتأمير 
 ومعرفة؟ وكيف  كيف ألستاذ جامع  ال يملك الحد االدن 

د 
ِّ
له ألنه ال يستطيع دفع فاتورة المول  .ألستاذ أن ينير عقول طالبه وهو ال يستطيع إنارة مي  

م أبناء مجتمعه وهو مضطر لبيع مقتنياته لدفع أقساط مدارس أوالده؟
ِّ
 كيف ألستاٍذ أن يعل

 له بسبب عدم
ً
  واقعه وال دخل شهريا

ب ُيماثل األستاذ ف    مجلس    وكيف لموظف ومدرِّ
إقرار عقده ف 

 إىل مركز عمله؟ 
ً
 الوزراء ويطلب منه الحضور يوميا

  خدمة الجامعة والمجتمع، ولم يعد يملك القدرة عىل دفع نفقات عالجه،  
كيف لمتقاعد أفت  حياته ف 

 أن يعيش بكرامة لسنوات حياته الباقية؟ 
  معاه

د الدكتوراه بسبب عدم قدرة الجامعة  هذا مع العلم أن العديد من المتقاعدين ما زالوا يعملون ف 
ات وإنجازات  .عىل التخىل  عنهم لما يمتلكون من خي 

 :نسألوهنا 
 كلفة الطالب    366طالبة وطالب أن تعمل بموازنة قدرها    80.000كيف لجامعة تضم  

َّ
ة أي أن مليار لير

  
ً
 تساوي ما ُيعادل حاليا

ً
 ترتفع إىل    160سنويا

ً
ت    104ال     إذا ما أضفنا لها   200دوالرا   أقرَّ

مليارات التى
 لتغطية المساعدة االجتماعية وفروقات بدل النقل 

ً
 .مؤخرا

هذا المبلغ الزهيد يجب أن ينفق عىل الرواتب واألجور والتعويضات لألساتذة والموظفير  والمدربير   
  وك

ل أنواع  والعاملير  عىل اختالف مسمياتهم الوظيفية، إضافة إىل نفقات الصيانة وإيجارات المبان 
  
ات ومراكز البحث ف    المختي 

ة عىل مساحة الوطن 67النفقات التشغيلية ف   .وحدة جامعية منتشر
  حير  أن الحد األدن  العالم  هو ب ير  ) 200

  الجامعة اللبنانية ف 
( 6000-4000دوالر فقط للطالب ف 

التسجيل   العمل. وللعلم أن رسم    أسواق 
 
تنافس  ف    دوالر إلنتاج مستوى علم  

 
السنوي للطالب ف

 .مرحلة اإلجازة ُيعادل تسعة دوالرات فقط
  السمعة  

هذا هو الواقع الذي نعانيه منذ بدء العام الجامع  الحاىل  ومع ذلك حققنا المرتبة األوىل ف 
  لبنان وفق تصنيف 

 
منا   QS المهنية لطالبنا ف

َّ
تيب العام بير  جامعات    100العالم  وتقد   اليى

نقطة ف 
 .العالم
 اللبنانيون،  أيها 

ابات سنوية     أن الجامعة اللبنانية تعودت القيام بإض 
لطالما ساد اعتقاد خاطئ لدى الرأي العام اللبنان 

 لمكاسب مالية
ً
 !تحقيقا

وإقرار عقود مدربيها   أساتذتها  وتفّرغ  الجامعة  موازنة  زيادة  إن مطلب  االعتقاد.  تدحض هذا  األرقام 
  استقر 

  مصلحة أبنائها الذين اختاروها لسببير  رئيسيير   وتعيير  العمداء، يساهم ف 
ار الجامعة ويصب ف 

هما، كما تظهر استطالعات الرأي، المستوى العلم  وكلفة التعليم المنخفضة، وقد نجحت الجامعة  
 
ً
 ودوليا

ً
  تأمير  المستوى العلم  التنافس  محليا

 .عىل الدوام ف 



 

. استفادت   لقد تمكنا من تأمير  الحد األدن  من المساعدات االجتماعية للعبور إىل نهاية العام الجامع 
لتسديد بعض الحاجات المالية لألساتذة   PCR الجامعة من بعض الموارد المستوفاة من فحوص ال  

، لكن هذه الموارد شارفت عىل النفاذ   .والموظفير  والمدربير 
ل مؤسساتها؟ قد يقول البعض كيف لد  أن تموِّ

ً
 واقتصاديا

ً
 ولة منهكة ماليا

  الوقت ذاته نحاول  
ننا من تشغيل كليات ومعاهد الجامعة. وف 

ِّ
  تمك

نحن طالبنا بموازنة الحد األدن  التى
المانحة،   الهيئات  من    

إضاف  تمويل  عىل  الحصول  العاىل   والتعليم  بية 
اليى وزير  معاىل   مع  بالتعاون 
ة
ّ
. لكننا لم    ونتواصل مع جهات عد   النطالق العام الدراس  المقبل بشكل طبيع 

لتأمير  الدعم الكاف 
ن حتى اآلن من عبور مرحلة الوعود إىل الواقع الملموس

َّ
 .نتمك

ان المحلية واألجنبية   كات الطير  لدى شر
ً
كل هذا يحصل وللجامعة حقوق مالية عالقة منذ سنة تقريبا

ر ب   
َّ
  تقد

ك  ناتجة من فحوص ال مليون   50وهذه الحقوق التى ات الجامعة طيلة   PCR دوالر أمير لمختي 
كات بواقع    استوفتها هذه الشر

ة جائحة كورونا، التى  .دوالر )فريش( عن كل راكب 50فيى
د  
ِّ
هذه األموال ما زالت محتجزة ولم نتوصل إىل أي حل مع أصحاب الشأن للوصول إىل تسوية، واشد

 .السلطات المعنية للتدخل والمساعدة لحل هذه المسألة عىل أن حق الجامعة لن يضيع وأدعو 
من   سيمكنها  المانحة  الجهات  من  المساعدات  تقديم  إىل   

ً
إضافة الجامعة عىل حقوقها  إن حصول 

النهوض   تتحقق خطة  األقل ريثما  المنتجة لمدة عامير  عىل  االستمرار وتطوير مواردها ومؤسساتها 
  تطرحها الحك

 .ومةاالقتصادي والماىل  التى
 أيها اللبنانيون، 

  لبنان فه  تضم  
أستاذ    5000أخاطبكم اليوم ألقول إن الجامعة اللبنانية ه  جوهرة التعليم العاىل  ف 

ات علمية وبحثية أتت من     المالك والتفّرغ والتعاقد، ُيمثلون خي 
  أوروبا    460ف 

جامعة دولية مرموقة ف 
ات تتف  كا وكل أنحاء العالم وكل هذه الخي    قاعات كليات الجامعة ومعاهدهاوأمير

 ف 
ً
 وبحثيا

ً
 .اعل علميا

م  
ِّ
قد
ُ
ت أن  التنّوع  بفعل هذه  استطاعات    

التى اللبنانية،  الجامعة    
ف   
ً
ة ه  حرصا المير      462هذه 

ً
مسارا
والمدربير    الموظفير   عند  نجده  التنوع  هذا  والدولية.  والعربية  المحلية  العمل  أسواق    

ف   
ً
تخصصيا

 .مياتهم الذين يحملون شهادات علمية من اإلجازة إىل الماسيى والعاملير  بمختلف مس
 من هذه الكفاءات

ً
  إذ أعرض أمامكم هذا الواقع، أصارحكم بأن الجامعة بدأت تخش جزءا

  .إن 
التقاسم   عىل  الخالف  بسبب  والبحثية  العلمية  بتهجير كفاءاتها  السلطات  تساهم  أن  ُيعقل  فهل 

 والتحاصص؟ 
أنه   

ً
شا   

أخف  أو    وال  المالك  خارج  لوضعهم  والعاملير   األساتذة  من  الطلبات  ات  عشر  
ً
يوميا   

يردن 
 اإلستيداع واإلجازات بدون راتب ومنهم من ُيغادر لبنان دون أي إجراء إداري؟ 

ن بعض الفروع والشعب من السير بالعام الجامع  المقبل.  
ُّ
 إىل عدم تمك

ً
إن هذا الواقع سيؤدي حتما

يدفعنا،   ما سوف  الجامعة  وهذا  لوحدات    
الجغراف  باالنتشار  النظر  إعادة  إىل  الواقع  هذا  استمر  إذا 

 .وإعادة هيكلتها 
الفئات   لجميع  التعليم    

ف  الحق  وأمنت  الوطن  مساحة  عىل  وحداتها  توزعت    
التى الجامعة  إن 

ة خاصة وأن   طالب  % من ال  72االجتماعية، بما يتالءم مع وظيفتها التنموية، لن تستطيع إكمال المسير
؟ 
ً
  انهارت تماما

 ينتمون إىل الطبقة المتوسطة التى



 

الجامعة سمحت لجميع الفئات االجتماعية بالتحصيل العلم  من دون الحاجة إىل االنتقال من سكنهم  
  . الجامعة  4األساس  نت  وأمَّ ت، 

َّ
موق سكن  عن  للبحث  اضطروا  الطالب  من  فقط  شير    %2000 

 بفعل غ
ً
ال
َّ
  الحدث والذي هو اليوم معط

ع رفيق الحريري ف    مجمَّ
  السكن الجامع  ف 

ياب  لطالبها ف 
 !الصيانة الالزمة وعدم القدرة عىل دفع بدالت التشغيل

امِن مع متابعة الدراسة لمساعدة أشهم  26وقد سمح هذا االنتشار لحواىل   % من الطالب بالعمل باليى 
  ظل األوضاع االقتصادية الصعبة

 .ف 
 أيها اللبنانيون، 

يات! ه  الجامعة الوحيدة  إن الجامعة اللبنانية، مهددة بوجودها، وال تستطيع بمفردها م
ّ
واجهة التحد

ها، وكأن الدولة تدفعها إىل   وكة لمصير
ات اآلالف من أبنائكم، لكنها اليوم ميى القادرة عىل استيعاب عشر
ما ال تريد لها أن تكون جامعة أكاديمية لكل اللبنانيير  

 .االنهيار، وربَّ
 فهل نستسلم؟

 وسبعون عا
ٌ
م ال، لقاؤنا اليوم تحت شعار واحد

َّ
... باإلرادة والتحدي نستمر ونتقد

ً
 .ما

مات  .نحن ما زلنا نمتلك اإلرادة الصلبة لكنها تحتاج إىل الحد األدن  من المقوِّ
  
َ
وطالبا أهاٍل  الجامعة.  مكونات  بير   والتضامن  بالتكاتف  التحديات  مواجهة  عىل  مصممون  نحن 

 .إىل دعم الدولةوموظفير  وأساتذة وكل المؤمنير  بدورها وظيفتها لكننا بحاجة |
  ذكرى تأسيس الجامعة نقول

 :ف 
  . لن نتخىل عن مسؤولياتنا تجاهها سنستمر نعط  بالطاقات والكفاءات وبرصيدنا العلم  واألكاديم 
  أعطتنا وأعطت  

نتنازل عن أي منها وسنحم  الجامعة التى ل حقوقنا ولن  حتى نحافظ عليها ونحصِّ
 .اللبنانيير  الكثير 

  
  وضع كارنر

 متطلبات الجامعة من موازنة تلت   حاجاتها وتحتضن  نحن ف 
م المعنيون لتأمير 

َّ
 فإذا لم يتقد

  لتعليم أكير من  
    80.000أساتذتها ومختلف العاملير  فيها وتؤمن الدعم الكاف 

ً
 جيال

َّ
طالبة وطالب فإن

 عن ه
َ
ل الدولة المسؤولية ية الساحقة من اللبنانيير  سيتشب بال علم ولتتحمَّ

 .ذه الكارثةمن األكير
والهيئات     

المدن  المجتمع   
ُ
مات

َّ
منظ وكذلك   

ُ
البلديات رأِسها  وعىل  المحليِة  المجتمعاِت  أدعو    

إنت 
بتعرفٍة   نقل  خطوِط  بتأمير    

والموظفير َ الطالِب  دعِم    
 
ف الة  الفعَّ والمساهمِة  للمساعدِة  الداعمة 

ضة
َّ
 إىل بعض النفقات التشغيلية كتأمير  تعرفات مخف

ً
نت    70بنسبة    منخفضة إضافة % لخدمات االنيى
 .لكل أهل الجامعة

 لالحتياجات الملحة
ً
 .كما نتمت  عىل الجهات المانحة اإلشاع بتقديم الدعم للجامعة اللبنانية تلبية

ات   الواقعية واالعتماد عىل خي  يتالءم مع احتياجاتها  بما  الجامعة  الدولة إىل تعزيز موازنة  كما ندعو 
  إعداد مشا

 .ريعها التنموية واإلصالحية الجامعة ف 
 .مّرات عىل األقل 10وتعزيز موازنة صندوق تعاضد األساتذة والموظفير  ومضاعفة التقديمات 

ان كات الطير   تحصيل حقوق الجامعة من شر
 .المساعدة الفعالة من أصحاب الشأن ف 

   
ها من زيادة وارداتها عي  تعزيز قطاعاتها اإلنتاجية ف 

ُ
ن
ِّ
إن حصول الجامعة عىل مستلزمات بقائها سيمك

  هذا الشأن ما قد 
 ف 
ً
 ملموسا

ً
ما
ُّ
ية والعالجية كافة، وقد حققنا حتى اآلن تقد المراكز الصحية والمخي 

  
 عىل أهل الجامعة والمجتمع اللبنان 

ً
 .ينعكس إيجابا



 

عىل الطاقة البديلة ولدينا بعض التقديمات ونستمر باالتصاالت لك  نحقق اكتفاًء يشمل    زيادة االعتماد 
 .كل وحدات الجامعة

لتطوير   العلمية  المعايير  وفق  الشهادات  وحملة  العاملير   أمام  المهنية  التخصصية  المسارات  فتح 
  أسواق العمل وذلك مقابل بدل يتوا

ورية ف  فق مع الواقع االقتصادي  مهاراتهم المهنية والتقنية الرص 
 عن هذا التوّجه

ً
  لبنان، وقد أعلنت كلية الهندسة مؤخرا

 .ف 
  حينه

  ودوىل  من خالل آالف الخريجير  عي  منصة خاصة ُيعلن عنها ف 
 .إطالق حملة دعم وطت 

  دائرة التجاذب بير  أه
ل  إن الجامعة اليوم مقفلة، وه  مهددة اذا استمر التخىل  عنها، وبقيت ملفاتها ف 

السلطة. آن االوان لوقفة ضمير ومسؤولية تعط  الجامعة حقها لتتمكن من االستمرار والحفاظ عىل  
 
ً
 .طاقاتها وأداء مهماتها خدمة للبنانيير  جميعا

وتهاوت     
الوطت  البنيان  ع 

َّ
تصد الجامعة  فإن ضاعت  أروقة جامعته  ينطلق من  الوطن  الحفاظ عىل 

 .أعمدته
 عىل األمن 

ً
  والسلم االجتماع  وصورة لبنان ال تخذلونا حفاظا

 .المعرف 
 مع الجامعة وحمل قضاياها بصدق وإيمان 

ً
 أود أن أشكر كل من وقف فعليا

ً
ا   .أخير

 .أشكر وسائل اإلعالم عىل متابعتها الدائمة لقضايا الجامعة
 معنا مس

ً
اس الحلت   الذي وقف دائما   عبَّ

بية والتعليم العاىل  القاض 
  أود أن اشكر وزير اليى

ً
ؤوال" متضامنا

 ."وداعما
 لنحم  الجامعة اللبنانية، 

 ليبفى لبنان، 
 
 

وفسور            بسام بدران البر
 

 رئيس الجامعة اللبنانية         


