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 التالمذة.عدد من  رحيل بيروت معّرضة لإلقفال إذا تأّكد –الليسيه الفرنسية اللبنانية في فردان 

 

قتصادية االزمة األقطاع التعليم الخاص بأكمله، بسبب  بما يخصّ في خضم االضطرابات، 

، تواجه البعثة العلمانية الفرنسية كورونا المستجدّ  حادة ُتضاف إليها أزمة فيروسالمالية الو

 2020-2019مليار ليرة لبنانية لعام  8,3اآلن تحدًيا مزدوًجا في لبنان. عجًزا قياسًيا قدره 

ذ، دة على مستوى الميزانية مع أولياء أمور التالميالخمس* والعالقة المعقّ  افي جميع مؤسساته

 2020 أّيارشهر في األيام العادية، . البعثة عرضهاتعلى الرغم من الشفافية الكاملة التي 

للعام الدراسي القادم، مما يجعل من الممكن تخطيط الميزانيات على يكون مخّصصاً للتحضير 

ل المرتفع مين، على وجه الخصوص. ولكن بالنظر إلى المعدّ أساس عدد الطالب والمعلّ 

، من هذا العامالثالث  قسطلل الليسيه فردان٪ كمثال في 80رب ا، ما يقةمدفوعالغير  قساطلأل

المؤسسة غير  فإنّ ، تجاهبهذا اإلنيتهم عن هم أو اإلبالغ والدعن إعادة تسجيل أ هلوإحجام األ

 المقبل.  لعام الدراسيّ قادرة على تكوين رؤية واضحة ل

 البعثة كبيرة، قد تضطرأعداد  رحيلفي حال مئات. الطالب، تخشى أن تفقد  8000 من أصل

ن(، أو حتى عدم إعادة فتح مؤسسات معينة، ين وفرنسيّ يإلى فصل المعلمين والموظفين )لبناني

 .فردانالليسيه مثل 

 

 وعد بالشفافية



، المدير العام للبعثة العلمانية الفرنسية جان L'Orient-Le Jourفي مقابلة حصرية مع 

بعثة، "يمّد يده الى أولياء التالميذ"، مع اإلشارة إلى "الجهود" التي بذلتها الكريستوف ديبر، 

ّكد التزامه "بإخبارهم يؤربح، في مواجهة مشاكلها المالية، وللتذكير فإّنها جمعية ال تبغى ال

وذلك  ،"مكوالدندم، ذات يوم، على عدم تقديم األفضل ألنريد أن نال "الحقيقة دائًما". قال: 

السيد لبنان،  في جتماع افتراضي بمشاركة مراقب المراجع المالي اإلقليمي للبعثةخالل ا

السيد جو  ، A&A Porter Novelliباتريك جوزيف، والمدير العام لوكالة العالقات العامة 

. ألنه في هذه األوقات العصيبة، التي تميزت بالحاجة إلى استخدام تقنيات التعلم الرقمي عّياش

 .سوى التعليم" يتبقّ  الجديدة، "لم

 

، الذي منح المعلمين في القطاع الخاص، 46، مع اعتماد القانون 2017كل ذلك بدأ في آب 

حين أن  استثنائية. في تراتبياتب وست ة، زيادات كبيرة في الرواتمثل موظفي الخدمة المدنيّ 

 مؤسساتال" نّ أ إال، الغالبية العظمى من المؤسسات التعليمية الخاصة طبقت القانون جزئياً 

ع ذلك مواجهة مع لجان أولياء أمور قته بالكامل". تب  طبّ  الخمس التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية

رسوم المدرسة، إلى حد رفض التوقيع على ميزانيات ارتفاع وا على لطالب الذين احتجّ ا

الشفافية "ثم أظهرنا  :ديبر أوضحوالمدرسة وحتى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المدارس. 

رسنا، والتي يتم تدقيقها من قبل شركات اميزانيات مد ألولياء أمور التالميذمنا قدّ حين  المطلقة

األزمة االقتصادية، فإن  جّراءر أولياء أمور الطالب بشدة المراجعة الدولية". ولكن مع تضرّ 

من التعليم عن بعد الذي في األمور التربوية، على الرغم  إجماالً في التعافي. بيننا تتأّخر الثقة 

هم ال يزال غير كامل، "تظل هذه الثقة جزئية عندما يتعلق األمر بميزانيات المدرسة"، ويتّ 

البعثة العلمانية " على أنّ بعثة المدير العام لل ة". ويصرّ المؤسسة "بامتالك ثروات خفيّ  هالياأل

االقتصادي". "نحن بالوضع  يتعلّقما في اللبنانيون  هيعيشما مع  ةومتعاطف ةهمتنبّ  الفرنسية

ذلك وبلهم. ودخمفقدان الخوف من المرتبط بمستقبلهم الغامض و همنتشارك بصدق قلقهم وهمّ 

ة لمدة يدراسقساط القرارها "بتجميد األ تعلنأو 46ة تكاليف مشروع القانون مؤسستتحمل ال

 ."ثالث سنوات

 

 أفعل ذلك"س، ذرتأعأن "إذا كان علي 

أعضاء هيئة  . إذا "استمرّ تعقيداً الوضع زيد ياالحتواء الذي تفرضه األزمة الصحية  إنّ 

بدورهم يطالب أولياء أمور الطالب فسالتدريس والموظفين في تلقي رواتبهم بالكامل"، 

شهر الثالث، نظًرا النخفاض تكاليف التشغيل منذ منتصف  قسطبتخفيض رسوم المدرسة في ال

في العام الحالي و"عجز تراكمي على مدى ثالث سنوات  جز قياسيّ . ولكن مع وجود عآذار

مت مؤخراً "قدّ  بما أّنهاسؤال للمؤسسة اليجوز توجيه هذا مليار ليرة لبنانية"، ال  24بقيمة 

ر كذلك أن انهيار الليرة ا". وتقدّ ا رسميًّ نتظر ردًّ تلة لوزارة التربية والتعليم وميزانيتها المعدّ 

٪ بالقيمة المطلقة. ومن هنا 50اللبنانية أدى إلى انخفاض الرسوم الدراسية واألجور بنسبة 



بريس السّيد الفرنسية اللبنانية في بيروت، الليسية جاء النداء األخير الذي أطلقه مدير مدرسة 

ه "تهديد". أنّ على ره البعض فسّ  نداءالثالث.  قسطيي، للعائالت لدفع رسوم المدرسة في اليتل

على ة. الرسوم الدراسيّ  تسديدفضل من حيث األبالتحديد هي ة درسومع ذلك، تعتبر هذه الم

أفعل ذلك"، معترفاً، مع ذلك، بـ س، رذعتأجاب جان كريستوف ديبر: "إذا كان علّي أن أذلك 

ديًدا، بل دعوة "ألنه ليس ته فّسرهذا الوضع غير المسبوق. و ةواجهفي م" راء"قلق المد

ًدا، تقول إلعادة بناء الشراكة بين المدرسة وأولياء األمور والمعلمين". وإذا كان الوضع معقّ 

الثالث للعائالت التي  قسطالرسوم الدراسية لل تقسيطنها "مستعدة لأ البعثة العلمانية الفرنسية

ال يزالون  هالياألقبولها حتى اآلن. لكن  تمّ التقسيط ٪ من طلبات 98 تطلبها"، مع العلم أنّ 

 ."إستجابةلم يعط الكثير منهم حتى اآلن أي عالمة وبحاجة للتعبير عن نواياهم، "

 

 واجبهو الثالث  قسطدفع ال

ر ل بشدة ضد إغالق المؤسسات التي توفّ ناضالدولة الفرنسية ت أنّ على أيًضا  التشديديجب 

. وفي هذا Covid-19أزمة  الذي تأّثر بشّدة جّراءالتعليم الفرنسي في جميع أنحاء العالم، 

السياق ، فإن "وزراء الشؤون الخارجية، جان إيف لودريان ، وزير العمل والحسابات العامة، 

 واالشؤون الخارجية، جان بابتيست ليموين، أعلن زارةجيرالد دارمانين، ووزير الدولة لدى و

للمواطنين الفرنسيين في الخارج، بما يصل إلى  عطاةإعادة تقييم سقف المنح الدراسية الم عن

مليون يورو لمساعدة شبكة وكالة التعليم  100مليون يورو وسلفة )مستحقة( بقيمة  50

( ". إجراء من شأنه أن يفيد مدارس اللغة الفرنسية الخاصة AEFEالفرنسي في الخارج )

في لبنان هي األكبر في العالم مع وجود أكثر من  AEFEشبكة  في لبنان، خاصة وأنّ 

 طالب. 60.000

ر. "نخشى فقدان عدة مئات قرّ تأن  بعثة العلمانية الفرنسية، يجب على الحزيران 20بحلول 

 من الطالب. لن يكون أمامنا خيار سوى فصل المعلمين والموظفين، اللبنانيين والفرنسيين،"

قبل بتجديد عقودهم أو عدمه  ينممعلّ ابالغ ال ر. وقال "يجب أن يتمّ ف جان كريستوف ديبتأسّ 

التالميذ  اءوليأل هللقانون اللبناني". ومن هنا نداء وز، وفقاً الموعد النهائي في الخامس من تمّ 

ذلك الثالث )أو االلتزام ب قسطلاح أن يمنحنا دفع . وقال "من المرجّ والدا" لتعليم األنمع للعمل"

". الذي نحتاجهلين للعام المقبل وعدد المعلمين فكرة عن عدد الطالب المسجّ  (على األقلّ 

ه ال يخفي "حيرته" ألن إنّ و"، الصوابون عملد من أن جميع الشركاء سيمتأكّ أنا "وأضاف 

يصدقوننا. فقط ال  ازالوما  هالي. "لكن األاوعودهجميع ب تزمالبعثة العلمانية الفرنسية الت

عت على وقّ المرتين في طرابلس اقتنعت واللبنانية  -يذ المدرسة الفرنسية لجنة اآلباء من تالم

تنا انا كل قدرذسف. ومع ذلك، فقد استنفشيء مؤ، وهو 2020-2019ميزانية المدرسة لعام 

 ".هذا البلد نا نمتثل لحقوق األفراد وقوانينأنّ إلقناعهم 

في طرابلس، الليسيه الفرنسية اللبنانية  * الليسيه في بيروت، الليسيه الفرنسية اللبنانية المرتين

 النبطية. –الليسيه الفرنسية اللبنانية حّبوش  و نهر ابراهيم


