
4

اتهم وزير اخلارجية الفرنسي 
ج��ان م��ارك آي��رول��ت، أم��س، وزير 
اخل��ارج��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي اجل��دي��د 
ب���وري���س ج��ون��س��ون ب��أن��ه ك��ذب 
على  م��ش��ددا  البريطانيني،  على 
أن���ه ب��ح��اج��ة إل���ى ش��ري��ك »يتمتع 

مبصداقية وميكن الوثوق به«.
وصرح آيرولت الذاعة »اوروب 
1« »ليست لدي أي مخاوف حول 

جونسون،  ب��وري��س 
ل���ك���ن���ك���م ت���ع���ل���م���ون 
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رؤساء اجلامعات اخلاصة املشاركون في اللقاء )تصوير: محمود يوسف(

عقد »جتمع اجلامعات اإلحدى عشرة« 
لقاء صحفيا ت��ن��اول فيه »اوض���اع قطاع 
والصعوبات  لبنان  ف��ي  العالي  التعليم 
ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا واحل���ل���ول واخل��ط��وات 
الواجب اتخاذها إلنقاذه«، على »مسرح 
بيار أبو خاطر« في كلية العلوم اإلنسانية 
في اجلامعة اليسوعية - طريق الشام، 
ش������ارك ف���ي���ه رئ���ي���س ج���ام���ع���ة ال��ب��ل��م��ن��د 
البروفسور الياس الوراق، رئيس جامعة 
البروفسور  بيروت  في  يوسف  القديس 
سليم دك��اش، رئيس اجلامعة األميركية 
في بيروت الدكتور فضلو خوري، رئيس 
جامعة ب��ي��روت العربية ال��دك��ت��ور عمرو 
ج���ال ال���ع���دوى، رئ��ي��س جامعة احلكمة 
اخل��وري خليل شلفون، رئيس اجلامعة 
ج��وزف  ال��دك��ت��ور  األم��ي��رك��ي��ة  اللبنانية 
القس  هايكازيان  جامعة  رئيس  ج��ب��را، 
بول هايدوستيان، رئيس جامعة الروح 
ال��ه��اش��م،  الكسليك األب ط���ال  ال��ق��دس 
رئيس جامعة سيدة اللويزة » األب بيار 
جنم، رئيس اجلامعة اإلسامية في لبنان 
اجلامعة  ورئيس  املولى  دينا  الدكتورة 

األنطونية األب ميشال جلخ.
وقال دكاش: »نحن اجلامعات اإلحدى 
عشرة وهي مبعظمها من مؤسسي رابطة 
اللقاء  إل��ى ه��ذا  الداعية  لبنان  جامعات 
لاجتماع  م��دة  منذ  تنادينا  الصحافي، 
والتقينا  األكادميية  أمورنا  في  للتداول 
ف��ي امل��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي ملناقشة م��ش��روع 
قانون لتشريع التعليم عن بعد في حال 
ال����ض����رورة، ورف��ع��ن��ا ال���ص���وت ل��اف��راج 

ع��ن مشاريع ق��وان��ن أخ���رى، مثل ضمان 
ج��ودة التعليم العالي اجلامعي وهيكلة 
مديرية التعليم العالي، وتباحثنا إثر ذلك 
والتعليم  التربية  وزارة  مع  العاقة  في 
التي نعانيها من  املعاناة  العالي، وع��ن 
جراء جتميد عمل مجلس التعليم العالي 
واللجان الفنية واملديرية العامة للتعليم 
العالي، وكأن هناك قرار بكرسحة التعليم 
ال��ع��ال��ي اخل���اص ب��ال��رغ��م م��ن مراجعتنا 
الفردية امللحة، إال أننا تفاجأنا في ليلة 
من دون ضوء قمر أنه مت التشريع لفروع 
جامعية واختصاصات فيها من اجلنوب 

حتى الشمال مرورا ببيروت«.
ث���م ت���ا ال��ب��روف��س��ور ال������وراق ب��ي��ان 
التجمع، بعنوان »قطاع التعليم العالي 
بخطر واملطلوب اتخاذ خطوات طارئة«، 
ق��ال فيه: »أم���ام ال��وض��ع اخلطر وإن��ف��اذا 
ل��ل��رس��ال��ة ال��ت��ي جت��م��ع��ن��ا، ق���ررن���ا نحن 
جتمع اجلامعات اإلح��دى عشرة الرائدة 
في لبنان أن ندق ناقوس اخلطر وندعو 
الدولة، رئاسة جمهورية ومجلس نواب 
وح��ك��وم��ة إل���ى وج����وب اح���ت���رام رس��ال��ة 
اجلامعات ودوره���ا«، داعيًا ال��ى »تعين 
مدير عام أصيل للتعليم العالي، لتنظيم 
ال��ع��م��ل داخ����ل امل��دي��ري��ة وال���ب���ت مبئات 
بالبرامج  اخلاصة  للتراخيص  امللفات 
التعليمية اجلديدة والعالقة في الوزارة 
منذ سنوات عدة من دون مسوغ فني أو 
قانوني«، مشددًا على ض��رورة التنسيق 
ب���ن احل��ك��وم��ة واجل���ام���ع���ات ف���ي وض��ع 
مشاريع القوانن والقرارات املالية التي 

ستحدد مصير التعليم العالي في لبنان، 
بهدف تسهيل عمل اجلامعات في تقدمي 
التعليم العالي باجلودة التي متيز بها 
لبنان وه��ذا التنسيق يتحقق من خال: 
رفع القيود التي تفرضها املصارف على 
ودائ����ع اجل��ام��ع��ات، حت��ري��ر العمليات 
امل��ص��رف��ي��ة وال���ت���ح���وي���ات اخل��ارج��ي��ة 
مصاريف  لتغطية  األجنبية  بالعمات 
ومشترياتها  التشغيلية  اجل��ام��ع��ات 
البحث  وم��راك��ز  للمختبرات  امل��ط��ل��وب��ة 
ال���ع���ل���م���ي وس������واه������ا، إل�����غ�����اء ج��م��ي��ع 
لتشغيل  الضامنة  املصرفية  ال��ك��ف��االت 
االخ��ت��ص��اص��ات اجل��دي��دة واإلف����راج عن 
ال��ك��ف��االت امل���وج���ودة ل��دي��ه��ا ف��ي ال��وق��ت 

الراهن«.
واعلن الوراق عن ان البيان الذي صدر 
»ه��و موضوع وج��ودي ليس فقط لقطاع 
التربية بل للبنان، ونحن في كل احاديثنا 
مع املعنين شددنا على اال يصيب القطاع 
التربوي ما اصاب القطاعن اإلستشفائي 
التربية  واملصرفي«، موضحا ان »وزي��ر 
هو وزي��ر وصاية على التربية والتعليم 
ال���ع���ال���ي، وال ش����يء ف���ي ال��ب��ي��ان م��وج��ه 
ض��ده، ب��ل ه��و دع��وة للتحاور والتعاون 
والتواصل، ألن هناك مواضيع نعتبرها 
اكيد  الوقت  اساسية وجوهرية، وعامل 
ليس لصاحلنا او لصالح قطاع التعليم 
ال��ع��ال��ي، وه����ذا ال��ب��ي��ان ل��ي��س م��وج��ه��ا ال 
لوزارة التربية وال لرئاسة احلكومة، هذا 
البيان هو اكادميي بحت ووجودي للبنان 

ولقطاع التربية فيه«.
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