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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 

16227العدد    2021- 27-10 األربعاء 

ُينا�سد املغرتبني رفد املدار�س بامل�ساعدات

احللبي: ل مرّبر لدى الأ�ساتذة ملقاطعة العام الدرا�سي
في  ن��دوة  اإلع���ام  لوسائل  األسقفية  اللجنة  عقدت 
املركز الكاثوليكي لاعام, بعنوان »الرسالة التربوية 
في لبنان واقع وحتديات«, تناولت وزارة التربية وإدارة 
األزمة التربوية, وواقع الرسالة التربوية املسيحية بني 
امل��دارس واجلامعة, شارك فيها وزير التربية الدكتور 
عباس احللبي, الذي قال: »إذا كانت املدارس اخلاصة 
القطاع  هذا  بانهيار  تنذر  كبيرة  مالية  تواجه مشكلة 
الذي خدم في املجال التربوي ألكثر من ثاثمئة عام, فإن 
الباد تعيش في عني االنهيار االقتصادي الشامل, ولن 
تنجو املدارس الرسمية في حال انهار القطاع التربوي 
اخل��اص ألن احلمل كبير وال حتتمل الباد كارثة على 
هذا القدر من اخلطورة. من هنا جندد رفع الصوت إلى 
جميع املعنيني في الداخل اللبناني من احلكومة إلى 
املؤسسات احلية والناشطة في املجتمع, إلى البلديات 
والشخصيات املقتدرة في كل مدينة وبلدة وقرية, وإلى 
العربي  اخلليج  ف��ي  املنتشرين  اللبنانيني  املغتربني 
وإفريقيا وآسيا واألميركيتني وسائر بقاع األرض, لكي 
يشحذوا الهمم ويرفدوا امل��دارس الرسمية واخلاصة 

مبا هم قادرون عليه«.
بدوره, لفت رئيس اللجنة األسقفية لوسائل اإلعام 
املطران أنطوان نبيل العنداري, الى ان »قطاع التربية 
الناجح واملشرق مهدد, في السنوات األخيرة, باإلنهيار 
ألسباب وأسباب. ومتى انهار, ال سمح الله, انهارت معه 

كل أسس لبنان. فتدمير التعليم يعني تدمير الوطن«.
م��ن ج��ه��ت��ه, رأى رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة اليسوعية األب 
ال��ب��روف��س��ور س��ل��ي��م دك����اش ان »ال��ق��ض��ي��ة ه��ي قضية 
األستاذ واجلامعة  واملعلم  املدرسة  استمرارية وجود 
في ظل الهجرة املتواصلة ال لألساتذة فقط بل األسر 
وللتامذة وللطاب إلى أصقاع أخرى يجدون فيها ولو 
شكا األمن االقتصادي واالجتماعي. ما بني السنوات 

١٩٧٥ و١٩٩٠ اختفت أكثر من مئتي مدرسة كاثوليكية 
من اخلارطة التربوية اللبنانية, فهل نترك األزمة تنتصر 
مدرسة   ٢٠٠ معها  تختفي  بشكل  وغ���دا  ال��ي��وم  علينا 
أخرى أكانت مجانية أم ال. هي قضية استمرارية وجود 
الواقع هي ايضا قضية  التربوية, بل في  املؤسسات 
استرداد ولو جزء يسير من اجلودة التي كانت تتمتع 
بها من قبل ان��دالع وب��اء ك��ورون��ا ال��ذي ف��رض التعليم 
ع��ن بعد منذ عشرين سنة كذلك مب��ا يتضمن جوانب 
إيجابية وكذلك من سلبيات يراها اليوم األساتذة في 
اجلامعة وامل��درس��ة ب��أن أم��را جلا قد ح��دث كما لو أن 
وهذا  واجلامعة  امل��درس��ة  يعرف  لم  والطالب  التلميذ 
يعني أن على اجلامعة واملدرسة مع التعليم احلضوري 
إدخ��ال الشاب إل��ى املجتمع وتثقيفه على العيش مع 
اآلخر واحترام حرية الدخول في ما نسميه املسؤلية 

االجتماعية املشتركة«.
وحذر مدير املركز اخلوري عبده أبو كسم »من خلق 
طبقية بني امل���دارس الرسمية واخل��اص��ة, وه��ذا األمر 
سينعكس طبعا على التامذة واملعلمني. كما نؤكد أن 
تامذتنا يعيشون حال النزوح من مدرسة إلى أخرى 
لتخفيف عبء األقساط املدرسية, فيما يتأمن القسط من 
جهات مانحة دولية مع كل مستلزمات التعليم من كتب 
وقرطاسية إلى أخوة لهم نزحوا عن أرضهم, وخوفي 
إل��ى مرحلة يصبح فيها تامذتنا غرباء في  أال نصل 

وطنهم. نعيش حال قلق على املصير«.
واختتمت ال��ن��دوة بحوار مع احللبي ال��ذي حتدث 
إلى  فأشار  الرسمية  وال��ش��ه��ادات  دوالر  التسعني  عن 
ان »مصرف لبنان سيعطيها على سعر السوق, وهناك 
اتفاق رسمي, لذلك ال مبرر لدى األساتذة ملقاطعة العام 
الرسمية  للمدارس  دوالر  مليون   ١٤ هناك  ال��دراس��ي, 

وهناك تقدميات كثيرة أخرى«. 
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