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 !قبل االنهيار... لبنانيةانقذوا الجامعة ال

 
 نسيب حطيط. د

شرة او بالوصاية باالضافة ي الجامعة اللبنانية خطر االنهيار والسقوط دون ان يتحرك احد النقاذها سواء على الصعيد الرسمي، الجهات صاحبة العالقة والمسؤولة مباتعان
وهيئاته الشبابية خصوصًا عن الموت السريري جامعة التي تموت بصمت واالغرب صمت المجتمع االهلي بوية عن الكارثة التي تتعرض لها الياسية والتر ت القوى السلصم

 ...للجامعة
ة بمنع التفرغ او جة القوانين والبيروقراطية االداريالفراغ نتي ن يرغب لملءالجامعة اللبنانية التي تعاني من النزف الدائم ألساتذتها ، سواء بالتقاعد او الهجرة وال تفتح ابوابها لم

م الالزمة التي تعيشها والتي ال تستطيع بسببها التعاقد مع اساتذة جدد او حتى تأمين مواد القرطاسية او المحروقات او حتى مواد التطهير والتعقيالتعاقد او بسبب االزمة المالية 
 !..ل بعدم لزوم التعقيم لالسطحدراسات تقو  كتفاء بنشرضد وباء كورونا واال

النقاذها قبل بدء العام الدراسي بعد حوالى الشهرين او الستكمال ما تبقى من امتحانات العام الدراسي الماضي او الجراء  جامعة االبنانية في العناية الفائقة ويجب المبادرةال
 .... امتحانات الدخول

 جز عامها الدراسي؟هل يمكن للجامعة ان تستمر وتن...اتعن المحروق د رفع الدعموالسؤال المطروح بع
 

 صاريف االنتقال الى الجامعة ؟هل يمكن لالساتذة ان يتحملوا م
 

 هل يستطيع الطالب تحمل اجور النقل اليومية الى الجامعة؟
 

 الضاءة ؟النثريات واهل تستطيع ادارة الجامعة تامين مستلزمات القرطاسية واللوازم االدارية و 
 

وهذه النسبة بازدياد %( 06اكثر من )اتذة الجامعة اللبنانية هم من االساتذة المتعاقدين ؟ ان النسبة الكبيرة من اس..الدوام الرسمي اليومي هل يستطيع الموظفون االداريون تأمين
الف ليرة في اغلب االحيان وال  86الف ليرة و  06ساعة التدريس بين  قد يقبض بدلستاذ المتعافاذا كان اال...مستمر بسبب تقاعد االساتذة وحجب التفرغ عن الذين يستحقونه

 ... مليون ليرة سنويا يقبضها بعد سنتين من انجازها 18مليون ليرة و 12ساعة في المعدل العام اي ما يتراوح بين  056السنوية الـ يتجاوز عدد ساعاته
 

مما يعني انه سيدفع ...ي وهذا غير واقع...تنكة البنزين التي توصله للجامعة في اليوم الواحد حتى يجمع بدل ثمن ساعات  5يس ن يقوم بتدر مما يفرض على االستاذ المتعاقد ا
الدراسي  نى من العامللحد االد وبناء على ما تقدم وانقاذاً ...وكذلك االستاذ المتفرغ الذي سيصرف نصف راتبه على النقليات...وال يقدر على ذلك ..من جيبه حتى يعلم الطالب 
 :ياسية ما يليالرسمية والنقابية التمثيلية والطالبية والقوى السنطالب ونقترح على الجهات 

 
 .اعالن حالة طوارئ تربوية على صعيد الجامعة والبدء بورش عمل دراسية القتراح الحلول -
 
 .وب توفيرًا الجور النقلاقصى النجاز النصاب القانوني المطليومين كحد  رها بيوم اوتعديل برامج توزيع الدروس ودوام االساتذة المتفرغين وحص -
 
 .أيام في االسبوع واختصار البرامج والمشاريع 4للطالب ليصبح  تعديل الدوام االسبوعي -
 
 .ساعة وحصرها بيومين او ثالثة كحد اقصى 066او  566زيادة عدد ساعات المتعاقدين الى  -
 
 .ذة المتفرغين تقل عن ضعفين وكذلك رواتب االساتريس بنسبة الل ساعة التدزيادة بد -
 
يصها للجامعة لتغطية الفروقات الناجمة عن زيادة بدل الساعات سواء عبر آلية مشابهة للصندوق االهلي المدرسي او اي منظومة زيادة رسوم التسجيل السنوية وتخص -

 .اخرى

https://www.nidaalwatan.com/author/473-%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A8-%D8%AD%D8%B7%D9%8A%D8%B7


 
 .الدولية ية والعلميةسسات الثقافطلب المساعدة من الهيئات والمؤ  -
 
 .عتهم وفق اطر قانونية او مباشرة عبر رئاسة الجامعةودعوة الخريجين والقادرين لدعم جام" معة اللبنانيةهيئة دعم الجا"تاسيس  -
 
التي يتم الحديث عنها واستعمالها  لية الرديفةواردات الماوالكشف عن ال...قبل تامين أوراق للطباعة على االقل(. وفر او تسديد العجز في الجامعة)عدم التحدث عن تأمين -

 .لتغطية العجز والحاجات الجامعية
 
 . مجلس الجامعة واقرار التفرغ العودة الحياء -
 
ي لحفظ بمفعول رجع جلس النيابيحفظ حقوق االساتذة الذين بلغوا سن التقاعد ولم يستطيعوا التفرغ منذ سنتين بسبب الفراغ الحكومي والعمل على اصدار قانون في الم -

 .عامًا في الجامعة اللبنانية 06من حقوقهم وشيخوختهم بعد اكثر 
 
ليرات  26يتراوح بين  يحفظ لالساتذة المتقاعدين القيمة الشرائية لتعويضاتهم التقاعدية والتي تالشت نتيجة سعر صرف الليرة وهم الذين دفعوها على سعر دوالر اقرار قانون -
 ...ليرة 2566و

 
 .عدوا خالل هذه الفترةمنعًا لمآٍس اجتماعية سيتعرض لها الذين تقا لكوذ
 

وتتماثل مع مسؤولية تحرير االرض النها تتعلق بتحرير االنسان من الجهل ومن تجارة ...اللبنانية مسؤولية وطنية ال تتعلق بطائفة او حزب او مذهب ان مسؤولية انقاذ الجامعة 
 . ماضي فقطء كما في المن االغنيا التعليم او احتكاره

 
 
 
 

 


