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بيروت -فينيسيا   

    82/4/8102 

  جامعة سيّدة اللويزة األب وليد موسىرئيس كلمة 

 حفل العشاء بمناسبة العيد العاشر لتأسيس رابطة جامعات لبنانفي 

 

 والزمالء الكراماألصدقاء أيها 

، بعيد عن التقاليد نا معا ، في جّو أخويّ را  لتلبيتكم هذه الدعوة، وللقائبكم، وشك مرحبا  

 .كولية والمسافات الفاصلةالبروتو

ما كنُت .  بدأ العمل على إنشاء رابطة جامعات لبنانمنذ خمس عشرة سنة، ربما، 

يومها مسؤوال  أو رئيسا  لجامعة سيّدة اللويزة، كانت الجامعة برئاسة األباتي بطرس طربيه، 

 .وكان يمثّلنا في اللقاءات التنظيمية األستاذ سهيل مطر

إزالة التهمة الموّجهة الى الجامعات بأنّها تتنافس :  قاءات تحت هدفبدأت تلك الل

 .وتتصارع وتتحّدى بعضها، وال تؤمن بروح التعاون والتضامن

الجامعات تشّوه سمعة بعضها البعض، وأنها تتنافس بروح البغضاء :  كانوا يقولون

 .واالستخفاف

حسن . لكريم والعالّمة دهذا الرجل الجليل واواستطاع المؤّسسون، وفي طليعتهم 

الشلبي، استطاعوا أن يتجاوزوا هذه العقدة، وأن ينتصروا على كّل تهمة، وأن يجعلوا التنافس 

 .طريقا  الى البناء والتقّدم

ووفق عليهما تحت رقم ووضع القانون والنظام الداخلي، وتقّدمت الرابطة بعلم وخبر 

 .01/8/8114أد تاريخ /28

َمن من الجامعات يحّق له االنتساب الى : األكثر إلحاحا  منذ البداية، كان السؤال 

 الرابطة؟
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نحن نحترم الجميع ونقّدر جهود الجميع ولكن يجب وضع معايير لتجنّب الفوضى، 

، ال سيّما في مرحلة األلفين وما بعدها حيث كثرت وللحفاظ على المستوى الجامعي المطلوب

 .يصالطلبات والتراخ

وكان المجلس التنفيذي األّول برئاسة الدكتور الشلبي الذي تحمل مسؤوليات جّمة، 

 .تقبلها، برضى، وعمل جاهدا  على إطالق الرابطة وتحقيق أهدافها

 :وقد نجحنا في حقول ثالثة

نجحنا الى حّد ما، في المشاركة بوضع المساهمة في رسم سياسة التعليم العالي، وقد  -0

 .للتعليم العالي، ونحن نعمل، بجديّة، على وضع قانون ضمان الجودةالقانون الجديد 

نحو "مؤتمر :  عملنا، من ضمن لجنة التعاون الجامعي، على تنظيم مؤتمرين هاّمين -8

، 01/4/8100-88بتاريخ " بناء منظومة وطنية متكاملة لضمان جودة التعليم في لبنان

-01بتاريخ " يات واآلفاقالتحد:  البحث العلمي والتعليم العالي"ومؤتمر 

سوق العمل والعالقات بين أرباب "ونسعى اآلن الى مؤتمر ثالث حول ، 02/8/8104

 ".العمل والجامعات

وقد .  عملنا على إيجاد أجواء نقيّة للتعاون بين الجامعات بروح اإللفة والمحبّة والثقة -0

 .ق بالتعليم العاليانعكس ذلك على المشاورات الدائمة في جميع الموضوعات التي تتعلّ 

 

 :هنا ال بّد لي من اإلشارة الى ناحيتين

العالي، بشخص وزرائها المتعاقبين، رّحبت بوجود الرابطة  إّن وزارة التربية والتعليم  -"0

أّما المدير العام الدكتور أحمد الجّمال، فكان المثال .  ونظرت إليها بتقدير واحترام

كما .  والقدوة في التعاون وتقديم النصح والتفاعل الحّي مع أعضاء الرابطة، فشكرا  له

امل مع الرابطة في دراسة مشاريع أحيّي رئيسة وأعضاء لجنة التربية على التك

 .القوانين

 مار تقال، وهو مجهّز،  –ة يميجاد مقّر خاص للرابطة، في الحازحقّقنا قفزة نوعيّة في إ- "8
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على تواضعه، بكّل اللوزام الضرورية ونعمل على تفعيله أكثر، بالتعاون مع هذه 

 .اآلنسة المميّزة، أخالقا  وعلما ، رحاب الحلو

 

شكرا ؛ نحن كرابطة، :  وفي هذا االحتفال، أخاطب معالي الوزير ألقول لهواليوم،  

تضّم الجامعة اللبنانية، والجامعات الخاّصة، نؤمن بدورك التربوي ونظرتك البنّاءة، ونطرح 

، رغبتنا في تشكيل خليّة تعاون إلنقاذ ما يمكن إنقاذه، ال سيّما علينا عليك، كما لو إنه واجب

ات والتعليم المهني والتقني معا ، وأنت وية المختلفة، في المدارس والجامعفي الحقول الترب

 .السبّاقن في المؤتمر التربوي منذ أسبوع، على مناداتنا الى مثل هذا التعاون

فباسم المجلس التنفيذي، وباسم الجامعات السبع عشرة التي تضّمها الرابطة، أهنّئكم  

الى االستمرار في ذه المنظّمة، وأدعوكم جميعا  جميعا  بمرور عشر سنوات على تأسيس ه

 .  التعاون، من خالل اللجان العاملة التي أرفع إليها، رئيسا  وأعضاء، تحيّة شكر وتقدير

في الختام، أملي كبير أن السنوات المقبلة ستكون أكثر إنتاجا ، وأوسع دورا ، لكي يبقى 

 .وف الصعبة التي يمّر بها الوطنالتعليم العالي في لبنان، عالمة مضيئة رغم الظر

 .عشـــــــــتم، عاشــــــــــــــــت الرابطة، وعـــــــــــــاش لبنـــــــــــــــان

 

 


