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رابطة جامعات لبنان :ل�شرورة اإبقاء
قطاع التعليم العايل متم ّكن ًا ومرن ًا

عقدت رابطة جامعات لبنان اجتماعها الدوري،
وبعد تداول األوض��اع التي مير بها لبنان عموما
وق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي خ��ص��وص��ا ،اك����دت أن
«اجلامعات التي ال تبغي الربح هي عنصر أساسي
ومتميز في املجتمع اللبناني «.
وأس��ف��ت ألن «ي��أت��ي عيد استقالل لبنان ال�77
والوطن يعاني ما يعانيه من احملن التي تطاول
جميع فئات شعبه».
وف��ي نهاية االجتماع ،أص��درت الرابطة بيانا
اعتبرت فيه أن «معاناة لبنان بأزماته غير املسبوقة
أحدثت أث��را كارثيا على كل القطاعات مبا فيها
قطاع التعليم العالي ،فكان لعوامل انهيار العملة
احمللية والوضع السياسي املتأزم وتفشي وباء
كورونا ،أخيرا انفجار  4آب ،تأثير بالغ اخلطورة
زاد من معاناة اللبنانيني .أما اجلامعات ،فأجبرت
على اعتماد التعليم عن بعد الذي رافقته ضرورة
تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات

واملوارد ،وصيانة مرافقها ومكتباتها».
وأك��دت الرابطة ان «اجل��ام��ع��ات ،على رغ��م من
تفاقم الضغوط االقتصادية ،لم تتوان عن تأدية
واجباتها ،خدمة ألبنائها ،ولتمكينهم من متابعة
حتصيلهم العلمي وبقائهم ف��ي أرض��ه��م وعدم
ض��ي��اع مستقبلهم ،ألن ف��ي ذل���ك أم��ان��ة أقسمت
اجلامعات على صونها ،حتقيقا للرسالة املؤمتنة
على تأديتها».
ولفتت ال��ى ان «تلك األزم���ات فرضت ضغوطا
جديدة على الطالب مثل وجوب توفير التجهيزات
الضرورية للتعلم من بعد ،مما حمل األهالي أعباء
إضافية في ظل األزمة االقتصادية املتفاقمة».
وش��ددت على «ض��رورة أن يبقى قطاع التعليم
العالي في لبنان متمكنا ومرنا ،للحفاظ على مكانته
وقدراته خالل هذه األوق��ات العصيبة» ،وأشادت
ب�»استمرار اجلامعات األعضاء في موقفها الداعم
لطالبها ولذويهم ،خالل هذا الفصل الدراسي ،على

رغم التدهور املأسوي للوضع االقتصادي ،بحيث
أنها أبقت تعرفة ال��رس��وم اجلامعية واستمرت
في دعم طالبها من خالل التقدميات االجتماعية
وامل��س��اع��دات وامل��ن��ح التعليمية ،ش��ع��ورا منها
باملسؤولية جتاه ما مير به لبنان احلبيب».
وأكدت رابطة جامعات لبنان «احترامها حرية
كل جامعة من اجلامعات األعضاء واستقاللها في
درس القرارات املالئمة «.
ول��ف��ت��ت ال���ى ان��ه��ا «ت��ع��ي ان ح��م��اي��ة مصالح
مكونات التعليم العالي ،طالبا وأساتذة وباحثني
وإداري��ني وعماال ،قد يتطلب ،في املرحلة املقبلة،
درس ق����رارات م��ت��وازن��ة م��ن أج��ل دمي��وم��ة قطاع
التعليم العالي».وشددت على «ض��رورة احملافظة
على أعضاء هيئات التدريس املتميزين ،أصحاب
ال��دور احمل��وري والرائد في ضمان جودة التعليم
العالي في لبنان ،من أجل حماية مستقبل واعد
ألبنائه».

