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لمساعدة الجامعات   Hope Lebلقاء مشروع المجتمع األوروبّي كلمة جامعة القّديس يوسف في بيروت في 

، إجتماع عبر منّصة "زوم" 2021حزيران (يونيو)  24الشرق األوسط وشمال أفريقيا، في بالد في لبنان و

Zoom.  

 

للمشاركة في هذه الندوة عبر اإلنترنت وإعطائي  لي على دعوتهم Hope Lebأودّ أن أشكر مسؤولي منّظمة 

الكلمة ألقول بضع كلمات عن اتّحاد جامعات لبنان والتحدّيات التي تواجه التعليم العالي في لبنان خالل هذه 

  وجوده السياسّي واالقتصادّي واالجتماعّي. من الفترة الصعبة للغاية

 5من قِبَل  2004أيلول (سبتمبر)  16في  تأّسس جامعات لبنان أّن اتّحاد أصدقائي األعّزاء، أبدأ بإخباركم

، والجامعة األميركيّة في بيروت، Haïgazianجامعات مثل الجامعة اإلسالميّة في لبنان، وجامعة هايغازيان 

 19 جامعة لبنانيّة أخرى، ليصبح العدد اآلن 14 تّحادثّم انضّمت إلى اال ؛ وجامعة البلمند، والجامعة اللبنانيّة

 جامعة تضّم أكثر من مائة وخمسين طالب وطالبة.

إعتمدت جميع الجامعات  الذي يهّز العائالت بقدر ما يهّز المؤّسسات التعليميّة :أّوًال، التحّدي االقتصادّي والمالّي 

عادةً، نتحدّث عن  تقريبًا، خاّصةً مع فيروس "كورونا"، خطًطا إقتصاديّة تقشفيّة من أجل تقليل تكاليف التشغيل.

عدد المعلّمين الذين غادروا، ولكن تجدر اإلشارة إلى أّن العديد من الطالب قد هاجروا أو عادوا إلى بالدهم. أنا 

ال أتحدّث عن العدد الكبير من األطبّاء الذين غادروا للعمل في أماكن أخرى في بلدان أخرى، وخاّصةً في دول 

ي البنوك اللبنانيّة ولم يعد بإمكاننا فتحها. قامت بعض المؤّسسات بزيادة رسومها أصولنا الماليّة مودعة ف الخليج.

تمّكن من مواصلة تإلى جلب أموال خارجيّة حتّى  تالدراسيّة ولكّن هذا تسبّب في مشاكل مع الطالب واضطر

  األكاديميّة. امهّمته

األزمة ومّر المستشفى الجامعّي في  جّراء تضّررت بشدّة من كليّات طبيّة ومستشفيات تتضّمنالجامعات التي 

جامعتنا بفترة صعبة من ناحية فقدان الكثير من موارده لمدّة عام كامل بسبب األزمة الصحيّة حيث كان كّل شيء 

ولكن هنا تكمن األزمة االقتصاديّة وعدم استقرار األسواق والعرض  ؛ "19عالج مرضى "كوفيد  حول تمحوري

ة الشرائيّة التي درالخسارة المستمّرة في الق قضًال عن هات الضامنة الخاّصة والعاّمة،االئتمان للجومشاكل 

، وهو ما رواتبفي الجامعة، ال يسعنا إال أن نهتّم بزيادة ال واألطبّاء والمرضى. ى،المستشف ،الجميع صيبتُ 

من تمويل العجز  ، جزئيا،حتّى نتمّكن رصيدتصحيح الحدّ األدنى لتكلفة ال سنقّرره في هذا االجتماع باإلضافة إلى
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وبالتحديد، اختارت تلك  وجودنا. علّةنحن نواصل أيًضا سياستنا في دعم طالبنا،  .مستحقّة الدفع والديون

الجامعات عدم زيادة الرسوم الدراسيّة أو الرواتب حتّى ال تفقد المزيد من الطالب ولزيادة ميزانيّات الِمنَح 

  الدراسيّة.

إّن يث حفي سنة جديدة سأسّميها سنة االنتقال  يجب أن نواجه التحّدي األكاديمّي والتنظيمّي للدراسات ثانيًا،

ة، واحتياطات يّ الصحّ  المخاطر نظًرا إلى ،تمّ بشكٍل كاملتيمكن أن  إلى الدراسة حضوريا ودةفي أّن الع اشك  هناك

إعتمدت إحدى  سياسة االقتصاد وبالنظر إلى مشاكل إمدادات الوقود. االستمرار فيحاجة إلى ال، وتباعدال

 مؤسفتكاليف التشغيل. وكذلك األمر، من المن تقليل المن أجل  ،أيّام حضوريا 4لمدّة  ،جامعاتنا القريبة أسبوًعا

دريس للتعليم عدم االستمرار في الحصول على مقّررات عبر اإلنترنت نظًرا للفوائد التي جلبها هذا النوع من الت

 للجميع.والتدريب الرقمّي. سنناقش هذا خالل هذا المجلس وسنتبنّى األفضل 

نفسيّة المناسبة في هذه األوقات الصعبة، من الضرورّي تطوير الوسائل ال التحّدي الثالث نفسّي واجتماعّي.

أودّ أن أقول  بسبب الحجر واألزمة االجتماعيّة ؛ تي تدهورتلدعم الصّحة العقليّة والبدنيّة للمعلّمين والطالب ال

 بل حسبإّن الهدف من هذه األزمة، وهو الوجه المرئّي لمؤامرة واعية أو غير واعية، ليس إغراقنا إقتصاديا ف

  نفسيا ومنعنا من تنفيذ مهّمتنا. حطيمنات

لهذا السبب، ضاعفت العديد من الجامعات عدد علماء النفس ومستشاري الدراسة لمساعدة المعلّمين والطالب. 

 USJ enجامعة القدّيس يوسف  التابعَين لمهّمةَطين اشنال، تّم اختيار في بيروت في جامعة القدّيس يوسف

mission و  يّةخارجالتهدف إلى المساعدة  التيRise to bloom وكالة التصنيف الدوليّة  من قِبَلTimes 

Higher Education  ،سوف 19"كوفيد  زمنة في يّ الجامع األسرةكمشروع لدعم  ،جامعة 200 من بين ."

تستمّر حملة التلقيح في تحصين  .يّةوالمستقبل اليّةواجه الصعوبات الحنن أنتمّكن معًا  بحيثندعم هذه السياسة 

من أجل تحصين  Pfizerلقاح من شركة "فايزر"  320،000جامعات على  3مجتمعنا الجامعّي ؛ حصلت 

  والطالب من جامعات أخرى. تها الجامعيّة والمعلّمينؤّسسام

من أجل توجيه أو إعادة توجيه السياسة نحو مفهومها  دوًرا وطنيا وحتّى سياسيا تؤّدي جامعتنا ويصّح القول إنّ 

  الخالص المتمثّل في خدمة المجتمع وتكوين شبابنا من أجل المواطنة.

 ؛ ا ومستعدا لمواجهة التحدّياتمتأّهبً يجب أن يكون التعليم العالي في لبنان والتاريخّي  أخيًرا، الكفاح مستمّر.

 هامشيا أو ملحقًا لحياة وطننا، لكن عليه أن يبني مستقبل لبنان، ال سيّما في لحظات األزمة هذه. التعليمليس 


