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 البيان الختامي والتوصيات:

 معّوقات أوالً : الجامعة اللبنانية / مساًرا ُمضيئًا و

وإنتاج   العلم  بتوفير  معنيَّةٌ  هي  ما  بقدِر   ، الجامعة  فإن   ، أكاديمية  مسألة  من  أبعد  العالي  التعليم  كون 

معنيّةٌ   فهي   ، مجتمعها    –المعرفة  يخصُّ  والدي  –بما  المشاركة  وتعزيز  النمّو  وفي صناعة  بإدارة   ، مقراطية 

 السياسات العامة ، على المستويات كافة . 

الجامعة ، بعامة ، هي المكان المؤتمن على اتصال المعارف والعلوم وإيصالها من جيل إلى جيل ،   -

 ، باستمرار   ، المتقدّمة  المجتمعات  أولت  هنا  من   . واالبتكار  والتجديد  الصقل  في   ، لالستزادة  السعي  مع 

 نايةً خاصة ، ووضعت بتصرفها الموارد المادية والبشرية التي تحتاُجها . الجامعات ع

كما    -  ، البالد جميعًا  أبناء  بين  تجمع  بيئة وطنية ،  بل هي   ، للتعليم  الجامعة مدرسة    يجمعس"ليست 

  الحكومة الراحل رياض الصلح ، لدى إقرار   الجيش ، تحت لوائه ، أبناء البالد جميعهم " ، حسبما قال رئيس

 الجامعة اللبنانية .   إنشاءالمجلس النيابي 

م ا، نتيجة نضاالت طلبتها وأساتذتها ، إلى جهوٍد حثيثة ، ق  1951ُولدت الجامعة اللبنانية في العام    -

نكبّه  ت تبالدور المنوط بها ، والذي    ا حاجات الوطن ، من منطلق إيمانهمبها رجاالت ، بل قاماُت دولة ، تحّسسو

 ة .  األجيال الطالع

يُميِّز ا  - ، أنها األكبر من بنان  والمعاهد الجامعية العاملة في ل  لجامعة اللبنانية عن سائر الجامعات ما 

)حوالي   والطلبة  أساتذتها  وعدد   ، واالختصاصات   ، كلّياتها  عدد  اإلطار  ألفًا    80حيث  يجعلها  بما   ،  ) راهنًا 

 مدني في لبنان .  األوسع ديمقراطية  ، والمؤهّلة لتكون طليعة النضال ال

من المسيرة المضيئة، في تاريخ الجامعة اللبنانية ، ال سيما البدايات ، أّن طيلة العهد الشهابي ، عهد    -

يتّم تعيين عمداء الكليات ، استنادًا إلى كفاءتهم ومالءتهم العلمية ، وبعيدًا من انتمائهم  المؤسسات بحق ، كان  

 الطائفي والمذهبي . 

ها مختلف الشرائح الطالبية ، استطاعت أن تردم الجامعة اللبن - الهوة االجتماعية بين الريف  انية ، بضّمِ

ن الجامعة اللبنانية هي  والمدينة ، بين الغني والفقير ، مما كّرس ديمقراطية التعليم العالي ، ومخطئ من يرى أ

 جامعة الفقراء ، بل هي جامعة الوطن ، من أقصاه إلى أقصاه . 

  67/ 75دور الجامعة اللبنانية : تعليًما وبحثًا وقيًما ، جاء في قانون إعادة تنظيمها ، رقم  في تحديد    -

( أن " الجامعة اللبنانية مؤّسسة عامة ، تقوم بمهام التعليم العالي الرسمي ، في مختلف   26/12/1967)تاريخ  

القيم    تأصيلتوّخيةً ، في كل ذلك ،  فروعه ودرجاته ، ويكون فيها مركز لألبحاث العلمية واألدبية العالية ، م

 اإلنسانية في نفوس المواطنين " . 

لبنان    - إليها جيش  يُرى   ، الوطني  المستوى  ، على  اللبنانية  الجامعة  لدور  ج  استكماالً  المدجَّ  ، الثاني 

من دون    وإلى ذلك ال استقالل حقيقيًّا للبنان  .  معرفةً ، فإن سقطت الجامعة ، سقط الهيكل على رؤوس الجميع

يه جامعتنا الوطنية .    تعليم وطني جامع ، تؤدِّ

رقم    - األكاديمية  المجالس  تنظيم  قانون  فإن   ، اللبنانية  الجامعة  هيكلية  في   ، للديمقراطية  تعزيًزا 

( ، يُمثُِّل قانون اإلدارة الذاتية للجامعة . وخالفًا لكل إدارات الدولة ، فإن الجامعة هي  2009/ 2/ 29) 2009/ 66

 باستثناء رئيس الجامعة والعمداء .  ، تتولى انتخاب وتعيين جهازها اإلداري التي

( ، إالّ    3/4/2014تاريخ    285بالرغم من عدم خضوع الجامعة اللبنانية لُموجب االعتماد )القانون    -

لي ومعاييره المعتمدة العا  أنها قّررت القيام بذلك طواعيةً ، إثباتًا لجودة التعليم لديها ، وتطابقه مع مناهج التعليم 

 عالميًّا .  

لجهة ،  بنانية ، فهي ال تزال في الطليعة محليًّا  ُرغم الظروف غير المالئمة ، المحيطة بالجامعة الل  -

بعض التخصصات فيها . فهي األولى في اختصاصات الهندسة البترولية والصيدلة والفنون الجميلة والسياحة  

اختصاصات الطب والهندسة والكيمياء . وكذا األمر بما خص كلية الحقوق ، وإدارة الفنادق ، وهي الثانية في  

هم من خريجي هذه والُكتّاب العدول    القضائية   الدروس  ذلك أن العدد األكبر من الناجحين في مباريات معهد 

 الكلية . 

اريخها ، الذي أزمة الجامعة اللبنانية ليست بنت يومها ، وإْن كانت تمّر راهنًا بأصعب الفترات في ت  -

حيلها بؤرةً  على حقوقها ، وتسلبها استقاللها ، وتُ   ذه األزمة هي بفعل منظومة، تفتئت يرقى إلى سبعة عقود . فه 

 للتجاذبات المذهبية. 

الثالث   - السنوات  خالل   ، اللبنانية  "ل  الجامعة  جامعةً  غدت   ، الِعجاف  فاقدة  األخيرة  )أي   " طيمة 

رين لها (.  تحنان األم )أي بعض أهلها المب )أي الحكومة ( ، وفاقدةٌ األبوين ( . فهي فاقدةٌ دعم األ  نّكِ
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أيدي    - تأسيسها ، لحملة ممنهجة ضدها ، على  اللبنانية ، منذ  الجامعة  ، التتعّرض  الحاكمة  منظومة 

ل في شؤونها ، منذ العام   وتعليل  .    1990وبتسهيل من بعض أهليها . وتزداد الحملة شراسةً ، ناهيك عن التدخُّ

للطوائف   عابرين  طالبًا  ُج  تُخّرِ  ، وطنية  جامعٍة  وجودَ  يستسيغ  ال  البغيض  الطائفي  النظام  أن  الحملة  هذه 

 والمذاهب . 

السياسيين    - من  القرار  أصحاب  يستكين  وصاية    –ال  وُسلطة  حقوق    –حكومةً  على  االفتئات  في 

( . فالجامعة هي  2009/ 66)   لمجالس األكاديميةالجامعة واستقالليتها ، ضاربين ُعرض الحائط بقانون تنظيم ا

أ علًما   . القول  كما سبق  اإلداري،  تعيين جهازها  تتولى  الوصايةمن  قبل وزير    ن سلطة  ، من  الجامعة  على 

في   ل  التدخُّ السلطة  لهذه  يحّق  وال   ، القانون  عليه  ينّص  ما  حدود  في  هي   ، العالي  والتعليم   عنصر التربية 

  لإلدارة الجامعية وحدها . المالءمة ، الذي يعودُ 

يتبدّى    -  ، واالنتهاكات  اللبنانية  الجامعة  على  االفتئات  مسلسل  وفي   ، ممارسات  استكماالً  عبر  ذلك 

دة أبرزها : تحويل جزء من الرسوم المستوفاة لصالح الجامعة إلى الموازنة العامة / قرار مجلس الوزراء  متعدِّ

التعاقد للتدريس في الجامعة رهنًا بموافقة  الذي جعل  ،    3/1997/ 19اريخ  ت  42الشهير بالقرار    ، سّيء الذكر ، 

حرمان الجامعة من إجراء مباراة لتعيين "عقود مصالحة" /    عة  التدريس بالساء / جعل عقود امجلس الوزر

للعام    موظفيها   الموازنة  /    74المادة    -2014)قانون  الجامعة واجتماعا (  الفّج في أعمال مجلس  /  التدّخل  ته 

 تأخير البّت بمعامالت الجامعة التي تحتاج توقيع وزير الوصاية إلخ ... 

في    -  ، المزمنة  المشكالت  رأس  في  هي  الجامعة(  )موازنة  اللبنانية  الجامعة  في  المالية  المشكلة 

ت  ( ال يمكن تصّوُره ، فقد فقد 2022-2020) الماضيةالسنوات األخيرة . ولكن ما جرى خالل السنوات الثالث 

من قيمتها ، بسبب انهيار العملة الوطنية ، وهذا التدنّي مرشٌَّح إلى مزيد من  %    95هذه الموازنة ما يقرب من  

 ِرد للدوالر في السوق السوداء .  االرتفاع المطّ 

في جملة المشكالت ، التي تُعاني منها بعض كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها ، وتحديدًا المختصة    -

يُفقد  باآلداب وال ما  المحاضراتية" ، وهذا  التلقينية "  التدريس ، بصيغتِِه  علوم اإلنسانية واالجتماعية ، مشكلة 

ر ضآلة الحضور الطالبي )غير االلزامي( الدراسة الجامعية عملية التف  يُفّسِ اعل األكاديمي واالجتماعي ، وما 

 في هذه الكليات والمعاهد . 

 لعلمي / ما لها وما عليها ؟ الجامعة اللبنانية في خضّم البحث ا

اإللزامي النتقال الجامعة ، كل جامعة ، من مجّرد مستورد للمعرفة   الجسرلما كان البحث العلمي هو  

لجهة    ، اللبنانية  الجامعة  في  المسألة  تسليط الضوء على هذه  بمكان  األهمية  فمن   ، لها  منتج  إلى   ، لها  وناقل 

 تعاطيها ، ولنخلص إلى اآلتي :  

الشروع في تبيُّن المسألة ، بأبعادها كافة ، ال بد من طرح األسئلة اآلتية : ما موقع البحث العلمي   قبل  -

دون راهنًا  وتحوُل  حالت  التي  المعّوقات  ما  ؟  وتمارسه  مارسته  وكيف   ، الوطنية  جامعتنا  سياق   في  إطالق 

والمحفِّزات المطلوبة لتنشيط السياق    بحثي جامعي لبناني أصيل معترف به ؟ وأخيًرا ما هي التعديالت الهيكلية

 البحثي في جامعتنا وتطويره ؟ 

إلحاقًا باألسئلة أعاله ، ثمة أسئلة أخرى ال تقل أهميةً ، هي اآلتية : هل تقييم األبحاث في جامعتنا      -

 م ؟ وهل تُستوفى رسل البحث للتقويقدُ الضبط العلمي ؟ أيةُ أبحاث يجب أن تُقدّم للتقييم أصالً ؟ لمن يجب أن يُ يفت 

 ستوفي الُمقيِّم شروط االختصاص الدقيق ؟ يحقًّا معايير التقييم العلمي والشفافية ؟ وهل  

نذهب إلى أن ما أنجزتهُ الجامعة   –أي بما يخص قضية البحث العلمي لدينا    –في مقاربتنا المسألة    -

وقد استأثرت بثلث األبحاث الُمنتجة ، في كل  اللبنانية ، منذ انطالقتها ، كان عاليًا ، لجهة الحجم والمستوى .  

 يجب عدم جلد جامعتنا ، في تناولنا الموضوع . الجامعات العاملة في لبنان . وعليه 

األوَّ   - المسح  ُر    ليإن  يُؤّشِ  ، اللبنانية  الجامعة  كليات  في   ، البحث  ،  على  لواقع  واضحة  قوة  عناصر 

األمكنة بعض  في  تباطؤ  .    ،وعناصر  كذلك  ورشة  واضحة  توفّر  التي  التشريعات  في  تتمثّل  القوة  فعناصر 

إلى نصوص    ، اللبنانية  الجامعة  أساتذة  معظم  مستوى  إلى   ، ومعهد  كلية  كل  في  أبحاث البحث  مراكز  على 

مخّصصة إلنجاز بحث علمي   سابعة ومنشورات ، وإمكانية نصاب جزئي لألساتذة في مراكز األبحاث ، وسنة  

الباحثين واألساتذة مع غير جامعة عربية وأوروبية ، وغيرها الكثير . علًما أن عددًا إمكانية تبادل  عن  ، عدا  

 بين كلية وأخرى.   النجاحات من مسؤولي مرافق الجامعة لم يُفيدوا من هذه اإلمكانيات الُمتاحة ، لذا تفاوتت 

على الجامعة اللبنانية  تراجع البحث العلمي ، في السنوات الثالث األخيرة ، ال تقع المسؤولية فيه  إن    -

الًّ وأخيًرا، التي أدخلت البالد في مأزق مالي ، جعل الدولة في حالة إفالس ، بل على عاتق السلطة الفاشلة ، أو

اللبنانية  اللبناني الذي تخلّ ذلك إلى المجتمع    يعود مالية الجامعة . كما    ا في، مما انعكس إفالسً  ى عن الجامعة 
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من جامعات طائفية ومذهبية من جهة ، وجامعات تجارية من    ،    تِِه األهليةاأكثر لجامعبحدود واسعة ، ُمطمئنًّا  

 جهة أخرى . 

العلمي  - البحث  التركيز على  عدم وضوح  ،   ،  إن  واللوجستية  المالية  المعّوقات  مختلف  إلى  إضافة 

  اإلنتاجيةص ، إلى حد كبير ،  وربّما النفسية ، التي أحاطت بعمل الجامعة اللبنانية، في السنتين الماضيتين ، قلّ 

كما المنشورات العلمية لألساتذة والباحثين ، بعدما كانت الجامعة اللبنانية  العلمية لمراكز األبحاث في الجامعة ، 

  يتراجع   في عملية البحث والنشر العلميين . وهذا ما جعل ترتيب الجامعة اللبنانية ،  ،طليعة الجامعات اللبنانية  

وفق  بحثيًّا   إل،   ) األمريكية  الجامعة  )بالتناوب مع  الثاني  أو  األول  المركز  ، من  المركز    ىمؤّشرات موثوقة 

 الرابع . 

، لعبت مراكز أبحاث كليات الجامعة اللبنانية أدواًرا شتّىرغم محدودية التمويل وصعوبات إدارية    -

لك من فعاليات . لكن النشاط هبط  : عقد المؤتمرات والتبادل العلمي وسوى ذ ملحوظة ، في أنشطة بحثية عدّة  

ر  2019كثيًرا بعد العام   باحثين ، من الجامعة اللبنانية ، وضع مناهج كليات كثيرة في العالم    ألساتذة. وقد قُدِّ

 العربي . 

جحة ، التي يُعتدُّ بها ، في الجامعة اللبنانية "المركز الوطني لسالمة الدواء والغذاء  من السرديّات النا  -

،  والماء   الصيدلة(  كلية   ( إلى   عند   متوقّفين"  تحّول  إْذ   ، األخيرتين  السنتين  في  سيما  ال   ، الكثيرة  انجازاته 

السريع والكفؤ مع جائحة كوفيد  للتعامل  "المركز" وباح  19  محطة رئيسة  فتولّى أطباء  العلمي ،  التعامل  ثوه 

تحّول   وقد   . الوباء  مع   ، نهار  ليل   ، لفحوصات  ركزالم"والعملي  واسعة  نحل  خلية  إلى   "PCR     للعائدين

الجامعات   الساحقة من  وللمغادرين في مطار رفيق الحريري الدولي )مطار بيروت ( ، فيما كانت األكثرية  

 الخاصة خارج ما يجري كلّيًا ، وطنيًّا وعلميًّا .  

الجامعة  ل فريق بحثي من   في آخر إنجازات الجامعة اللبنانية البحثية ، قبل أسابيع معدودة ، توصَّ   -

اللبنانية والجامعة اليسوعية ، بإدارة الباحث ، في جامعتنا الوطنية ، كلود أبي عّساف ، إلى تطوير تقنيّة جديدة 

 . اختراع  ة لتطهير الحليب من الفيروسات ، وجرى تسجيلها كبراء

ل لجامعتنا اللبنانية ، ولبلدنا لبنان أسا  - ًسا ، فهي الحرية التي يتمتع بها األستاذ إذا كان من حسنٍة تُسّجِ

الحرية األكاديمية واالستقالل الوظيفي في جامعتنا  الجامعي واستقاللية الباحث في عمله . وقد جرى تكريس  

 بنصوص قانونية ، تحمي استقاللية الجامعة وحريّة العاملين فيها ، وبخاصة حرية البحث العلمي .  

 

 صيات في المقترحات والتو  –ثانيًا 

ُمكاشفة    -1 المطلوب  إْذ   ، اللبنانية  الجامعة  جلد  لهذا    صريحةعدم  العداء  ال  اإلخالص  موقع  من   ،

الصرح التربوي الوطني الجامع ، فالتراجعات المفهومةُ ظروفُها ، يجب أن ال تحجب نجاحات لها ُمتعدّدة ، 

 تحقّقت في عدة مجاالت ، مما وفّر لجامعتنا الُسمعة الطيّبة . 

الِعجاف    -2 الثالث  السنوات  في   ، جامعتنا  بأداء  العريقة  للجامعات  البحثي  األداء  مقارنة  الظلم  من 

، وما فرضت من حجر للبلد وتعطيل الحياة   19إضرابات األساتذة المتعاقبة ، إلى جائحة كوفيد  األخيرة . فمن  

ضربت   التي   ، والمالي  واالقتصادي  السياسي  اإلفالس  عاصفة  إلى   ، والشعب العامة  قات  ...البالد  معّوِ كلها 

كّل   في   ، اللبنانية  الجامعة  )تأكُّ أصابت  اليومي  عملها  لها  يوفِّر  والتجهيز ل  ما   ، والموظفين  األساتذة  رواتب 

 اللوجستي ، والبنى التحتية المطلوبة ، إلى إنهيار موازنة الجامعة الخ .. ( . 

راشق ، عبر وسائل اإلعالم . فرغم كل الثغرات التي آخر ما تحتاجه الجامعة اللبنانية اليوم هو الت  -3

جامعة ، وفق تضيف    5000جامعة عالمية ، من أصل   500، فهي ما زالت تحتّل موقعًا لها بين أفضل   تشوبها

QS  جامعة عربية. وهي ، لبنانيًّا ، في المركز الثاني بين أكثر من ثالثين جامعة عاملة   25. بل هي بين أفضل

 لجهة جودة التعليم . في لبنان ، 

دورها    -4 على  والتركيز   ، عام  رأي  قضية  اللبنانية  الجامعة  جعل  على  والعلمي  العمل  الوطني 

 واألكاديمي ، عبر ُمختلف الوسائل الُمتاحة .  

ى " أصدقاء الجامعة اللبنانية " ، من ُمقيمين ومغتربين ، للعمل    -5 إنشاء مجموعة دعم ، تحت ُمسمَّ

 امعة ، عل جميع الُصعُد . على مساندة الج

ومن رسوم تسجيل  إنشاء صندوق مالي خاص بالجامعة اللبنانية ، يتغذّى من مساهمة الحكومة ،    –  6

أفراد   به  يُسهم  وما   ، يجيها  خّرِ قبل  من  ال سيما   ، الهبات  ومن   ، القطاع  الطلبة  من مؤسسات   ، ومجموعات 

  ، مانحة  أجنبية  ومؤسسات  دول  تقدّمه  وما   ، األساتذة  الخاص  ينفّذها   ، مشاريع  من  يدخل  ما  إلى  إضافةً 

 ات الحكومية والخاصة ، والشركات المحلية واألجنبية .  سوالطالّب لصالح المؤس
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، (    Board of trusteesالجامعة " ، من الُمفيد إنشاء "مجلس أمناء " )  مجلسمع الحفاظ على "  -7

العريقة ، يتمحور دوره ،   استلهامها من بعض الجامعات   يتمّ   مفّكرين ورجال أعمال ، ذي هيكليةيتشّكل من  

في حّل جانب من أزمتها  يسهم  ، أكثر ما يتمحور ، حول االرتقاء بالمستوى األكاديمي للجامعة ، وتوفير تمويل

 المالية . 

من منطلق االعتراف بتقصير الجامعة اللبنانية إعالميًا ، ينبغي وضع استراتيجية إعالمية ، مع    –  8

، ودحض حمالت االفتراء على   صورتهاالمبادرة إلبراز    تتلقّفستحداث دائرة إعالمية في كل كلية ومعهد ،  ا

الجامعة وتشويه ُسمعتها، ال سيما من قبل " الجامعات " و "المعاهد " الدكاكين ، بهدف كسب بعض الزبائن ! 

أن  إلى  ام . إشارةٌ، في هذا المجال ،  علًما أن حمالت التشويه الممنهجة تنطلق ، في شهر حزيران من كل ع

ا من قبل  حصل فيها ، والتي يجب متابعتهاكات التي تعن بعض االنته   منّزهة بالمطلق  ليست   الجامعة اللبنانية

 إدارة الجامعة .  

اليوم   -9 باتت  التي   ، االجتماعي  التواصل  وسائط  مختلف  عبر   ، إعالميًّا  الجامعة  حضور    تعزيز 

 ي مع مختلف الشرائح المجتمعية . على تماٍس يومواسعة االنتشار ، و 

10-    ، على خالفها   ، والخدمات  المعاش  وتأمين  توظيف  مكان  مجّرد  هي  الجامعة  أن  مقولة  إسقاط 

جا غرار  على   ، ينبغي  بل   . منتجين  غير  ألفراد  إعماوالتقاعد   ، الحقّة  العالم  بإزاء معات   ، اآلتي  التنبيه  ل 

 ( ، أي أنُشر أو تُطرد ! فهذا التنبيه محقٌّ ، وإن بدا قاسيًا . Publish or perishأساتذتها )

تعليمي جامعي ، وترجمة ذلك تحييد الجامعة    -11 بين ما هو سياسي / طائفي وما هو  فّك االشتباك 

 اللبنانية عن المصالح السياسية والطائفية ، التي تؤدي إلى انهيارها . 

التعييناإ  -12 الفروع( ااإلدارية في    ت ذا كانت  )العمداء ومدراء  الواقع    لجامعة  تخضع ، بحكم األمر 

لمعايير طا   ، فيها الطائفي  للجامعة  يد  ، ال  األجدى    ئفية ومذهبية  فمن  وليس  اختيار  ،   ، ونزاهةً  كفاءة  األكثر 

 المستزلم عند الزعيم أو المقّرب من مرجعيته الدينية .  

سدّ جانبًا ة ُمنتجة ، وليست ُمستهلكة بالكامل ، وبذا تاللبنانية جامع  الجامعةالعمل على أن تكون    –  13

 كبيًرا من العجز المالي لديها .  

المجتمع    -14 تطوير  في  إيجابي،  بدور  النهوض  على  اللبنانية  الجامعة  بقدرة  اإليمان  منطلق  من 

 قبل مجتمعها .  اللبناني، يجب أن تتوفّر لها االعتمادات المالية الالزمة من قبل الحكومة ، واحتضانها من 

، الذي يتناقض مع قانون تنظيم الجامعة اللبنانية   97/ 42العمل على إلغاء قرار مجلس الوزراء  – 15

ومن المفارقات ، بل الهرطقات، تعطيل هذا القانون بقرار . علًما أن هذا القرار يُمكن    .، كمؤسسة عامة مستقلّة

 أسر الجامعة الوطنية ؟ !   كّ ، فتف فهل تبادر الحكومة إلى ذلك الرجوع عنه بقرار ،

تشكيل   -16 إلى  والمسارعة   ، السياسية  التجاذبات  عن  وإبعادُها  اللبنانية  الجامعة  استقاللية  تحقيق 

 مجلس الجامعة " ، وتعيين العمداء ، بعد ُمضّي أكثر من أربع سنوات على انتهاء والية بعضهم أو أكثرهم . "

عية القائمة ، لعدم القدرة راهنًا على بناء مجّمعات جديدة ، مع توفير  تعزيز دور المجّمعات الجام – 17

 ( ووسائل النقل وخدمات اإلنترنت .  Foyerالسكن للطلبة )

بالتدريس  –  18 ، رغم إدراك مصاعب 2023  –  2022للعام الجامعي الحالي    ،حضوريًا  ،المباشرة 

أن   . علًما  الطلبة  بُعد    على    اإلبقاءتنقّل  . إضالتدريس من  المتوّخاة  النتيجة  إلى  يؤدّي  الكليات  ال  أن  إلى  افة 

 ، األعمال التطبيقية إلخ .. ( .  المختبرات الطالب )رض حضور التطبيقية تف

اللبنانية    –  19 الجامعة  ميزانية  الملقاة  رفع  بالمهمات  القيام  تستطيع  هذه  لكي  أن  علًما  عاتقها.  على 

 كاد ال تكفي للخدمات التشغيلية . ، ت دنياميزانية التي تدنت إلى حدود ال

مليون دوالر ، لمصلحة الجامعة  52  البالغة  pcr الـ وفي هذا اإلطار ينبغي العمل على استعادة أموال 

 اللبنانية .  

إعار  –  20 وعدم   ، التسجيل  رسوم  من  زيادة  هل   : السؤال  ويبقى   . الشعبوية  للمزايدات  أهمية  ة 

عة ، موازيًا ها  الجامب في الجامعة اللبنانية مع كل التقديمات التي توفّرالمعقول أن يكون رسم تسجيل الطال

 ؟ !  الثانوي الرسمي لرسم التسجيل في التعليم 

والصحية    -21 المالية  التقديمات  توفير  خالل  من   ، لألساتذة  المادي  الوضع  وتحصين  تحسين 

 قوانين والمراسيم التي يتّم إصداُرها .  الواالستشفائية ، مع الحفاظ على خصوصية األستاذ الجامعي ، في 

(  2014غ ) على آخر عملية تفري   سنوات تفريغ األساتذة المتعاقدين بالساعة ، بعد مضّي ثماني    –  22

 قامت بها الجامعة . 
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الجامعة اللبنانية . علًما أن ذلك ال يرتّب أية أعباء    مالكإدخال األساتذة المتفرغين بالتعاقد إلى    –  23

 ى موازنة الجامعة . مالية عل 

، التي تحرم األستاذ المتعاقد من استيفاء مستحقاته المالية في    "عقود المصالحة" إنهاء صيغة    –  24

 إيقاع تدهور العملة الوطنية المتمادي .  على هذه المستحقات   لفترة معقولة ، فتتأكّ 

عتبر اإلنجاز األكبر  نيته ، فهو ياللبنانية ورفع ميزا  حماية ودعم صندوق التعاضد ألساتذة الجامعة -25

 ، الذي تحقّق عبر نضال األداة النقابية "رابطة األساتذة المتفّرغين في الجامعة اللبنانية " . 

الوطني    –  26 فاالتحاد  الطالبية ،  الجامعي ، عبر االنتخابات  الطالبي  القطاع  إلى  الديمقراطية  إعادة 

 إنجازات جّمة، في مسار جامعتنا الوطنية .   لطالب الجامعة اللبنانية ، حقّق بنضاله ،

ض كلياتها، ال سيما فروع اآلداب مجال التدريس ، يجب عزوف الجامعة اللبنانية ، في بع  في  -27 

ضرات التلقينية ، إْذ ينبغي التركيز على التعليم التفاعلي ، حيث للفكر  ا واإلنسانيات وعلم االجتماع ، عن المح

يكون الطالب مشارًكا ، بل العنصر فاعتماد األبحاث والمشاريع الخالقة والُمنتجة ،  النقدي مجاٌل واسع، مع  

 األساسي في تنفيذها .  

في إطار تعزيز دور الجامعة اللبنانية ، يجب على الحكومة جعل باحثيها جزًءا حيويًّا من خططها   -28

اإل الخطط  استيراد  استسهال  وعدم   ، والتشغيلية  واإلعمارية  لمشكالتنموية  والحلول  من  نمائية  جاهزة  التها 

 الخارج . 

بناء قاعدة معلومات صلبة )  –  29 اللبنانية ، بكل كلياتها ومعاهدها ،  تُ Dataعلى الجامعة  حدَّث ( ، 

 شهريًّا ، ُمتاحة للجميع ، بحيث يمكن لباحثي الجامعة العودة إليها واإلفادة منها . 

وليس ما    ،  هيئة مركزية واحدةالبحثية ومشكالتها ، في  ينبغي توحيد متابعة حاجات األنشطة    –  30

مختلف    ه إالّ رعاية البحث العلمي . وعلى أن يُعتمد تنظيمال عمل ل  ،يمنع وجود نائب رئيس للبحث العلمي  

ة من  الكثير من الثغرات ، ويمكن اإلفاد   اليًّا يعتريهادائرة األبحاث القائمة حكلّيًا لتقييم األبحاث ، إْذ أّن صيغة  

 تجارب جامعات عريقة ، في هذا المجال .  

  . فهذه اللغة بات بهدف تعزيز البحث العلمي ، ال بدَّ من اعتماد اللغة اإلنجليزية ، بحثًا ونشًرا    –  31

 لها موقع الصدارة عالميًا ، ال سيما في عالم البحث واألعمال . 

 

تمتلكها الجامعة     التي،  ت العلمية واألكاديميةبعد هذا االستعراض الواسع لإلمكانيات والقُدُراخاتمة :  

ن  ، ،اللبنانية  بدران  بسام  البروفسور  اللبنانية  الجامعة  رئيس  وسعادة  نتشارك  التي    جدُنا  الصرخة  أطلقها  في 

 ( ، فنردّد معه :   2022نيسان   4، في الوقفة التضامنية مع الجامعة )بإزاء المسؤولينمدويَّةً 

ت  - اللبنانية  إليها  الجامعة  لتعودَ   ، ملفاتها  ، عن  أفرجوا عنها   .. وتتنفّس من  ختنق  الطبيعية  الُمناخات 

 جديد ! 

 ، فأطلقوا سراحها !   1997الجامعة اللبنانية في حالة أسر ، منذ العام  -

الجامعي    - التعليم  في  الطالب  حق  على  يعتدون   ، المبالية  غير  بمواقفهم   ، فهم المسؤولون   ،

 الل موازنتها ووظيفيًا ، بمنعها من تلبية حاجاتها ، في حدودها الدُنيا ! . يُحاصرونها ، من خ

 


