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ندوة بعنوان »الرسالة التربوي
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ــم الـــقـــطـــاع لــيــســتــمــر ــي : نــســعــى الــــى دعــ ــب ــحــل ال
ــة

ّ
ــوار تــربــوي ــ أبـــو كــســم : املــطــلــوب إعـــان حــالــة ط

دوة ال ال
عقدت اللجنة األســقفية لوسائل اإلعالم 
ندوة يف املركــز الكاثولي لالعالم، بعنوان 
»الرسالة الرتبوية يف لبنان واقع وتحديات«، 
تناولت وزارة الرتبية وإدارة األزمة الرتبوية، 
وواقــع الرســالة الرتبوية املســيحية بني 
الرتبية  وزير  فيها  شارك  والجامعة،  املدارس 
األســقفية  اللجنة  رئيس  الحلبــي،  عباس 
لوســائل اإلعــالم املطــران أنطــوان نبيل 
العنداري، مدير املركز الخوري عبده أبو كسم، 
رئيس الجامعة اليسوعية األب سليم دكاش، 

وحرضها مهتمون.
 بداية، حــذر العنداري مــن »خلق طبقية 
بني  املدارس الرســمية والخاصة، وهذا األمر 
سينعكس طبعاً عىل التالمذة واملعلمني«، مؤكداً 
أن »تالمذتنا يعيشون حالة النزوح من مدرسة 
إىل أخرى لتخفيف عبء  األقســا املدرسية 
، فيام يتأمن القسط من جهات مانحة دولية 
مع كل مستلزمات التعليم من كتب وقرطاسية 
إىل أخوة لهم نزحوا عن أرضهم، وخويف أن ال 
نصل إىل مرحلة يصبــح فيها تالمذتنا غرباء 
يف وطنهم. ورأى إننا نشكل حلقة متامسكة، 
لن ندعها تنكرس، واملطلــوب منا إعالن حالة 
طوارىء تربويــة، وتوحيد الجهــود، لوقف 
اإلرتطام املنتظر أقلّه عــىل الصعيد الرتبوي، 
فاإلستقرار ممنوع، ويف اتحادنا قوة، فلنشب 

األيدي ولنتكل عىل الله.«
بدوره، أشار  وزير الرتبية  إىل أن »البالد يف 
م، لكننا كجســم  خضم أزمات تتوالد وتتعا
امللقاة  املسؤوليات  تربوي، نعي وندرك حجم 
عىل عاتقنا، ل ننقذ  العام الدرا  و 
يف التطوير الرتبوي«، مشددا عىل أن » وزارة 
دارة  الرتبية  ليست الجهة التي تكتفي فقط ب
األزمة الرتبويــة، بل أننا مــع فريق العمل 
يف الوزارة ومع جميــع املعنيني يف العائلة 
الرتبوية، بادرنا فور تســلمنا املسؤولية إىل 

إيجاد الحلول ».
وأكــد »إننا مل نطلــب الدعم للمدرســة 
الدولية  املانحة  الجهات  ا  إ فقط،  ة  الرسمي
تركز جهودها عىل دعم مؤسســات الدولة، 
عىل الرغم من مبــادرات الدعم التي تتلقاها 
مجموعات  املــدارس الخاصة من هذه الجهة 
او تل بصورة متفاوتــة وغري معممة. كام 
رير  تحركنا مــع  الحكومة اللبنانية  إلعادة 
مرشوع قانون الـ 500 مليــار لرية ملدارس 
القطاعني الرسمي والخاص كام بات الجميع 
يعلم«، مشــددا عــىل  »إننا لســنا يف وارد 
ايزه، بل  التفريط بقوة القطاع ورسالته و
نســعى إىل مده بالدعم ليقطع هذه املرحلة 
السوداء ويســتعيد قدراته ويستمر يف دوره 

الوطني والرتبوي«.
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