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رؤساء الجامعات واملؤسسات التربوية:
مس باملدخرات
ال حلول مالية على حساب الطالب وال ّ
أع �ل��ن رؤس � ��اء ال �ج��ام �ع��ات ال �خ��اص��ة وات �ح��اد
المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان في
اج�ت�م��اع ع�ق��دوه ف��ي بيت المحامي ،بدعوة
م ��ن ن �ق �ي��ب ال �م �ح��ام �ي��ن ف ��ي ب� �ي ��روت م�ل�ح��م
خ�ل��ف ،رف�ض�ه��م اي ح��ل م��ال��ي ع�ل��ى حساب
ط��اب ل�ب�ن��ان وت��ام��ذت��ه ودع ��وا إل��ى وج��وب
اشراكهم في القرارات االقتصادية والمالية
واالجتماعية التي تتخذها الحكومة في ما
خص المؤسسات التعليمية.
حضر االجتماع الى خلف ،كل من رئيس
الجامعة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ب�ي��روت البروفسور
ف�ض�ل��و خ � ��وري ،ورئ �ي��س ج��ام �ع��ة ال�ق��دي��س
يوسف ف��ي ب�ي��روت األب البروفسور سليم

دك��اش اليسوعي ،ورئ�ي��س جامعة بيروت
ال�ع��رب�ي��ة ال��دك �ت��ور ع �م��رو ال �ع��دوي ،ورئ�ي��س
جامعة الحكمة األب الدكتور خليل شلفون،
ورئيس الجامعة اللبنانية األميركية الدكتور
ج ��وزف ج �ب��را ،ورئ �ي��س ج��ام�ع��ة ه��اي�ك��ازي��ان
القس الدكتور بول هايدوستيان ،ورئيس
جامعة ال��روح ال�ق��دس االب ال��دك�ت��ور طال
الهاشم ،ورئ�ي��س الجامعة األنطونية األب
ميشال الجلخ ،ورئيس جامعة سيدة اللويزة
األب ال��دك�ت��ور ب�ي��ار ن�ج��م ،ورئيسة الجامعة
اإلس ��ام �ي ��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان ال� �ب ��روف� �س ��ورة دي�ن��ا
ال�م��ول��ى ،ورئ�ي��س جامعة البلمند الدكتور
ال �ي��اس ال� � ��وراق .ك�م��ا ش ��ارك ف��ي االج�ت�م��اع

ممثل رابطة جامعات لبنان الدكتور جورج
ن�ع�م��ه ،وع ��ن ات �ح��اد ال �م��ؤس �س��ات ال�ت��رب��وي��ة
ال�خ��اص��ة االب ب�ط��رس ع ��ازار وال �ح��اج محمد
سماحة والدكتور نبيل قسطه.
واص ��در المجتمعون بيانًا أك ��دوا فيه ان
التعليم العالي وم��ا قبل الجامعي في لبنان
ك��ان وال ي��زال رس��ال��ة وح��اج��ة وطنية ماسة،
وأي حل مالي يكون على حساب طاب لبنان
وتامذته وشبابه ،أو على حساب المستوى
ال�ت�ع�ل�ي�م��ي وال �ج��ام �ع��ي واألم � ��ن االج �ت �م��اع��ي،
مرفوض رفضًا مطلقًا وكليًا وسلفًا.
وأص��ر المجتمعون على وج��وب اشراكهم
في أي قرارات تتخذها الحكومة في ما خص

المؤسسات التعليمية لما تضم من طاقات
علمية ولما لها من دور أساسي ليس فقط
في انقاذ االقتصاد في لبنان ال بل في انقاذ
االنسان فيه.
وحذروا من المس بالمدخرات االجتماعية
وال��ودائ��ع المصرفية ال�ع��ائ��دة للمؤسسات
التعليمية وألساتذتها وطابها والعاملين
فيها ،والذي من شأنه ،لو حصل ،أن يعرض
استمرار عملها ويهدد بشكل أكيد مستوى
ال �ت �ع �ل �ي��م ف �ي �ه��ا ورس ��ال ��ة ل �ب �ن��ان ال �ت��رب��وي��ة،
وذل��ك م��ن أج��ل حمايتها وض�م��ان مستواها
التعليمي تحقيقًا لألهداف التي نشأت هذه
المؤسسات من أجلها.

