
6869
عدد 109 - تشرين األول 2022عدد 109 - تشرين األول 2022

شكلت الجامعة اللبنانية عىل مدى عقود من انشائها، موئال لكل ابناء الوطن، وكانت الرقم الصعب يف معادلة التعليم العايل 
يف لبنان، ومحل احرتام وتقدير نظرياتها يف العاملني العريب واالجنبي، نظرا اىل املستوى املتقدم الذي يتمتع به كادرها التعليمي 

واالداري، يف حني متيز خريجوها بقدراتهم ومستوى تحصيلهم العلمي

الجامعة اللبنانية في خطر وواجب الدولة حمايتها
بدران: إعادة الصالحيات املصادرة إلى مجلسها

رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران.

اذ  يوما،  لبنان  عىل  الوطنية  الجامعة  تبخل  مل 
شكلت الرافد لكل مؤسساته بالكفايات والخربات، 
وكانت السباقة اىل رفع اسمه عاليا يف كل رصوح 
العلم واملعرفة، ومنها خرج علامء وادباء وشعراء 
وقضاة  ومحامون  واطباء  ومهندسون  وفنانون 
واعالميون وسياسيون ومشتغلون مجلون يف كل 
املجاالت عىل تعددها وتنوعها، ودامئا ما نظر اىل 
خريج الجامعة اللبنانية عىل انه "مغوار علمي" 
التحصيل  السهل عبور معمودية  ليس من  النه 
العلمي، اذا مل يقرن بالجد واالجتهاد والخضوع 
للتجارب واالمتثال لكل ما يطلب منه عىل صعيد 
البحث العلمي وانجاز الجديد املختلف بتميزه. 
حال  تجليات  احد  هي  التي  الجامعة  ان  اال 
الذي  الوطن، اصابها ما اصابه يف درب جلجلته 
النزف  نتيجة  اىل وضع خطري  اوصلها  طال، مام 
الذي اصابها وال يزال برشا وحجرا، بسبب ضآلة 
االمكانات الناجمة عن االزمة غري املسبوقة الواقع 
اىل  اضافة  واقتصاديا،  ماليا  لبنان  عبئها  تحت 
التي  اعتمدت تجاهها  التي  الرسمية  السياسات 
صادرت قرار الجامعة بدل تعزيز استقالليتها عىل 
التطويرية،  الخطط  وتنفيذ  القرار  اتخاذ  صعيد 
وصوال اىل تحقيق نوع من االكتفاء الذايت كنتاج 
طبيعي لالعتامد املفرتض عىل االنتاجية من خالل 

مشاريع اساسية ومهمة. 
ال مغاالة يف القول، ان الجامعة اللبنانية التي هي 
والظروف  املراحل  اخطر  يف  متر  الوطن،  جامعة 
صعوبة وقتامة يتهدد استمراريتها، وهو ما يحاول 
استباق  بدران  بسام  الدكتور  الجامعة  رئيس 
حصوله من خالل املثابرة عىل وضع القيادات امام 
مسؤولياتهم ومحاولة تأمني دعم استثنايئ لعدم 
الوقوع يف املحظور، مقرونا بخطة عملية واضحة 
تحتاج اىل قوة دفع مالية تؤّمن استقرارا مرحليا 
التي يعول  كمقدمة لتحقيق عدد من املشاريع 

عليها يف االستقرار الدائم والتطوير املستدام.

■ هل الجامعة اللبنانية يف خطر حقيقي ام ان 
هناك تضخيام لحجم املخاطر التي تتهددها؟

اىل  والحكومة  اللبنانية  الدولة  سارعت  اذا   □
فمن  واحتضتها،  اللبنانية  بالجامعة  االهتامم 
استمر  اذا  لكن  تكون يف خطر.  لن  انها  املؤكد 
وعدم  الجامعة  له  تتعرض  الذي  االهامل 
الجامعي  التعليم  وضع  وعدم  بها،  االهتامم 
ستكون  حينها  االولويات  رأس  يف  الرسمي 

الجامعة يف دائرة الخطر.

اىل  بالجامعة  ادت  التي  االسباب  هي  ما   ■
الوصول لوضعها الحايل؟

التي  الجامعة  موازنة  هو  الرئييس  السبب   □
استمر  التي   ،2018 العام  منذ  تعديلها  يتم  مل 
للدوالر،  لرية   1500 رصف  سعر  عىل  احتسابها 
جدا  كبري  بشكل  تدنت  التشغيلية  الكلفة  فيام 
الكلفة  الدوالر. هذه  ارتفاع سعر رصف  نتيجة 
وتلبية حاجاتها  الجامعة  مرافق  بكل  لها عالقة 
كل  طبيعي.  بشكل  العمل  الستمرار  االساسية 
ذلك تعطل، وبداية اي عالج الزمة الجامعة يجب 
ان يبدأ بتصحيح املوازنة مبا يتناسب مع الكلفة 
القرطاسية  اىل  وصوال  الصيانة  من  التشغيلية 
وما بينهام، مع ايالء العناية واالهتامم من قبل 
الدولة اللبنانية، من خالل اعتامدها كمستشارة 
الجامعة  اداراتها ومؤسساتها. لدى  للدولة بكل 
الدولة  من  املطلوب  لكن  العلمية،  الكفايات 
اىل  الحالية  االزمة  من  االنتقال  بأن  الوثوق 
البرشي  العقل  يف  االستثامر  عرب  يكون  االنفراج 

والطالب الجامعيني والتطوير الدائم.

■ هل االزمة مالية فقط ام ابعد من ذلك؟
□ االزمة يف الجزء املبارش الذي نعاين منه حاليا هو 
مايل، ويف الجزء االخر تتمثل االزمة يف النظرة اىل 
الجامعة اللبنانية كجامعة بحثية منتجة. نظريت اىل 

الجامعة هي بوجوب تحويلها من جامعة تلقينية 
منتجة،  تدريسية  بحثية  جامعة  اىل  تدريسية 
وهذا ما يجعل منها جامعة لصيقة بسوق العمل 

وتخدم املجتمع بشكل مبارش.

■ اال ترون من االسباب غياب مجلس الجامعة 
وعدم تعيني عمداء اصيلني؟

يزيد  الجامعة  مجلس  غياب  كون  بالطبع،   □
الجامعة، الن شخصا  الكبري عىل رئاسة  الضغط 
مبفرده ال ميكنه القيام بكل يشء. القانون ينص 
اللبنانية رئيس ومجلس  الجامعة  انه يدير  عىل 
هذا  اىل  يحتاج  العمل  وانتظام  الجامعة، 
املجلس. منذ تسلمي رئاسة الجامعة عملت عىل 
االساتذة  تفريغ  العمداء،  تعيني  ملفات:  اربعة 
املدربني  عقود  اصدار  بالساعة،  املتعاقدين 
العمداء  وتعيني  املالك،  اىل  املتفرغني  وادخال 

الذي هو االساس يف انجاز امللفات االخرى.

■ ملاذا حجبت االموال بالعملة الصعبة املحققة 
رفيق  مطار  يف  الكورونا  فحص  عائدات  من 

الحريري الدويل عن الجامعة؟
□ لالسف الشديد ال اعرف السبب املبارش. اكرر 
ملساعدة  رسيعا  االموال  هذه  بتحويل  املطالبة 
ان  علام  والتطوير،  االستمرارية  يف  الجامعة 
يف  نوعية  نقلة  تحقيق  شأنها  من  االموال  هذه 
الجامعة. لدينا خمسة مشاريع تطويرية، وهذه 
عىل  منها،  بجزء  االنطالق  يف  تساعدنا  االموال 
سبيل املثال انشاء مخترب مركزي لسالمة الغذاء 
ومعمل  دوالر،  مليون   2 نحو  وكلفته  والدواء 
للسكري،  للضغط وآخر  ينتج دواء  ادوية  انتاج 
انجاز مرشوع الطاقة الشمسية ومطبعة خاصة 
للجامعة، وتوسعة املركز الصحي حتى يستوعب 
املشاريع  هذه  كل  االشخاص.  من  االكرب  العدد 

تدخل االموال اىل الجامعة اللبنانية.

الجامعة  تدمري  اىل  يسعى  من  هناك  هل   ■
اللبنانية لصالح الجامعات التي تم تفريخها عىل 

مدى عقود؟
الجامعة  احتضان  رسعة  وبأقىص  املطلوب   □
يسعى  من  هناك  كان  اذا  يعنيني  ال  اللبنانية. 
ليال  نعمل  اننا  يعنيني  ما  امنا  تدمريها،  اىل 
ونهارا لتعمري الجامعة، فاذا كان اهل الجامعة 
من  هناك  لن  تعمريها  بقدرتهم عىل  ثقة  عىل 
مشكلة، وحينها كل من يهاجم الجامعة ويسعى 

اىل اضعافها لن يستطيع ان يحقق شيئا.

الجامعة يف ما  اال ترون مسؤولية عىل اهل   ■
آلت اليه االمور؟

□ لو كانت كل الصالحيات يف يد اهل الجامعة، 
العام  الشأن  بادارة  املسؤولية  تحملت  لكانت 
الخاص بها وبادارة موازناتها وكل امورها. لكن 
مصادرة  الجامعة  صالحيات  ان  املعروف  من 
من قبل مجلس الوزراء، وهذا ما يجعل قضايا 
وبشكل  لسنوات  عالقة  ومسائلها  الجامعة 
اوجد  دائم، ودامئا تكون يف حالة مطلبية، مام 
وضعا سلبيا داخل الجامعة بحيث ال يشء يسري 
كانت  وعندما  االرضابات،  نتيجة  اال  ويتحقق 
اهل  كان  مسدود  حائط  اىل  الجامعة  تصل 
ان  اعتبارهم  من  انطالقا  يرتاجعون  الجامعة 
ان  اىل  اخالقية ووطنية،  الرتاجع مسؤولية  هذا 

اتجاهني: واقع الجامعة والواقع الوطني، اذ ان 
ادوية يجعل  انشاء معمل  قادرة عىل  الجامعة 
يف  واردات.  لديها  ويصبح  منتجة  جامعة  منها 
يدفعها  التي  الطبية  الفاتورة  تخفف  املقابل، 
املواطن اللبناين، وهذه ضمن مفهوم الجامعة يف 
خدمة املجتمع. الجامعة تسعى اىل نرش الطاقة 
ومبالغ  عالية  كلفة  تخفف  وهكذا  الشمسية 
تشغيلية ضخمة لتأمني الكهرباء وهذه يف حاجة 
اىل اموال. هناك بعض الدعم وعدنا به النجاز 
الجامعية تحديدا،  املجمعات  طاقة شمسية يف 
هو  ملا  اال  دعام  تعطي  ال  املانحة  الهيئات  الن 
ملك الجامعة اما االبنية املستأجرة فهي خارج 
الجامعة  متتلك  ان  امللحة  االمور  من  دعم.  اي 
كل  انتاج  عىل  قادرة  وتصبح  الخاصة  مطبعتها 
اىل  اضافة  تحتاجها،  التي  الورقية  املستلزمات 
ذلك تعمل الجامعة حاليا عىل توسيع خدمات 
املراكز الصحية والتي يستفيد منها اهل الجامعة 
ومفتوحة للخارج ومن شأن ذلك زيادة واردات 
بها  يقوم  مجتمعية  خدمة  ويقدم  الجامعة 
الدراسات  مراكز  تعزيز  الخطط  وتشمل  حاليا، 
ما  اذا  الدولة  مبشاريع  وربطها  واالسرتاتيجيات 
واضحة  امامنا  والخطط  بذلك،  الدولة  رغبت 
فوري موجود  مال  اىل  نحن يف حاجة  امنا  جدا 

ونحن نطالب به.

وضع  ويتم  طوارئ  حال  تعلنون  ال  ملاذا   ■
الجامعة  لحامية  مسؤولياتهم  امام  الجميع 

الوطنية؟
الننا  جامعية،  طوارئ  حال  العالن  داعي  ال   □
نحن يف حال طوارئ اصال. كل ما اعلناه بوصف 
الواقع الحايل وعدم القدرة عىل تشغيل الوحدات 
حال  القائم، هو  املايل  الوضح  بسبب  الجامعية 
يعلنها  التي  الرصخات  وكل  ذاتها،  يف  طوارئ 
انها  ومبا  طوارئ.  حال  هي  واملوظفني  االساتذة 
جامعة وطنية، فهي مسؤولية الدولة االوىل تجاه 
االف  و5  الطالب  فيها  املقصود  عائلة  الف   80
عن  ايضا  نتحدث  ونحن  موظف.  والفي  استاذ 
مسؤولية الدولة تجاه نصف مليون مواطن لبناين 
اللبنانية وهذه  يستفيدون مبارشة من الجامعة 
عىل  تركز  دامئا  رصخاتنا  لذلك  ضخمة.  رشيحة 
حامية الجامعة وتحصينها وتعزيزها ورفدها بكل 

االمكانات، واالهم تعزيز استقاللية قرارها.

بداية العالج الزمة الجامعة 
يكون في تصحيح موازنتها

وصلت االمور اىل ما وصلت اليه. نحن نطالب 
بأن تعيد الدولة الصالحيات اىل مجلس الجامعة 
وحينها اهل الجامعة يتحملون كامل املسؤولية 
من اعىل الهرم اىل ادىن الهرم، وهم عىل استعداد 
ملواجهة كل التحديات ووضع الخطط، حاليا ال 
كل  الن  املسؤولية  الجامعة  اهل  تحميل  ميكن 

مطالبهم يف يد مجلس الوزراء. 

وما  اللبنانية  الجامعة  النقاذ  من خطة  ■ هل 
هي رشوط نجاحها؟

الجامعة  تحويل  لكيفية  واضح  تصور  لدينا   □
اعتامد  من  يخفف  مام  منتجة،  جامعة  اىل 
يف  هي  التي  الدولة،  موازنات  عىل  الجامعة 
امنا  واضحا كيف ستتطور،  ليس  املنظور  املدى 
اىل موارد  الخطة يف حاجة  تنفيذ  ليك نستطيع 
باسرتداد  ملح  بشكل  نطالب  هنا  من  عاجلة، 
تنفيذ  لنا  تتيح  النها  الكورونا،  فحص  اموال 
يف  تفيد  التي  املوضوعة  الخطط  ومن  الخطة، 

تربية
داود رمال

aborami20@hotmail.com


