
 :في لبنان (MLF) ةة الفرنسي  لبعثة العلماني  ا

دهو العام الذي  2020 ة جميع يهد   المدارس الخاص 

 

ع أنحاء تهدف إلى نشر اللغة والثقافة الفرنسية في جمي ،ربحال ىال تتوخ  جمعية  يالبعثة العلمانية الفرنسية ه
ر من قرن، أكثمنذ في لبنان البعثة ست تأس  د اللغات والثقافات. متعد  ال، العالم من خالل التعليم العلماني  

ل المشغ  كونها ج. خر  مت 100.000ف وأكثر من موظ   1000طالب و  8000اليوم أكثر من  تضم  و
في  بالكامل في نسيج قطاع التعليم الخاص ةمدمج البعثةلتدريس البرنامج الفرنسي في لبنان،  التاريخي  

 .البالد

 

مدارسها الثانوية و البعثة العلمانية الفرنسية أصبحتبنان، السي ئة في ل ةاالقتصادي  ع اوضاأل ظل  واليوم وفي 
 في خطر. الخمس

 

ة الموازنة )بفضل عمليات ، ضمن مؤسساتها، رائدة في مجال شفافي  البعثةفي الواقع، حتى لو كانت 
كانت قد عملت في تضامن )من خالل إنشاء صناديق التضامن(  نإوالمراجعة الخارجية التي تتم كل عام(، 

لمدنية رؤساء مؤسسات الخدمة الق بالتجانس الفرنسي )من خالل تكليف إدارة مؤسساتها وبصرامة فيما يتعل  
اءالفرنسية التي تدفعها الدولة الفرنسية(، عليها أن تواجه تغييًرا سريًعا للغاية  في  ةالقتصادي  ااألوضاع  جر 

 بنان.ل

 

سسات جميع المؤأن  قطاع التعليم الخاص اللبناني، حيث  علىتماًما  جديدهذا التغيير هو أمر  ومع ذلك، فإن  
القانون وفق  منطقي   غيرو صحي   غير عتبري مماة، ق أي ربح وتبحث عن موارد خارجي  ال تحق  
515/1996. 

ة وهي إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة الوحيد، البعثة العلمانية الفرنسيةلت سج  لقد : ةواضحال نتيجةال
مما سنوات،  3مليار ليرة على مدى  24ة بتدقيق حساباتها، عجًزا قدره التي قامت شركة مستقل   بالدفي ال

 .اً عجزتظهر إلى تقديم ميزانيات ها اضطر

 

، قامت هللجان أ 4مع  تفاقإلابوممكن بسعر التكلفة.  عن تقديم أعلى مستوى تعليمي   البعثة يوماً  لم تتخلى
ر نأحتى ال تضطر  ،بالفعل بتخفيض التكاليف غير األساسية للتعامل مع عجز المؤسساتالبعثة  ها تمر 

 .في وقت قصير للغايةو، ام عن بعد بجودة معترف بهيكما نجحت في نشر جهاز التعل .هالي لدفعهاألل

 

تكون األكثر وقد أصعب مراحلها، اليوم سنوات تدخل  5 الى 4لكن األزمة االقتصادية التي بدأت قبل 
 قطاع التعليم الخاص بسبب عواقب ا أتت أصعب علىضح أنهبها لبنان منذ استقالله. وات   خطورة التي مر  
ا بالكامل  البعثةه تأجور أعضاء هيئة التدريس، والذي طبقب المتعل ق 46/2017تطبيق القانون  إلى  ىأد  مم 

 .٪30 بنسبةزيادة في الرسوم الدراسية 

 

بعض العائالت اللبنانية لم تعد قادرة على تحمل المصاريف  نتائج هذه األزمة أن   واحدة منقد تكون 
 لمدارساص الخ ي  تعليمال ظامالن . ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن  للبعثة المدارس التابعةالضرورية لتشغيل 

ى الا ظامً في لبنان ليس ن الفرنسيةالبعثة العلمانية  ساربح. إنها مساهمة، مثلها مثل اليتوخ  التعليمية  تمؤس 



مستقبلهم ومستقبل بالدهم، والتي تخضع لبناء الشباب  تهدف الى تحضيراألخرى في القطاع الخاص، 
 رس.االمدهذه إلى  اهوالدإرسال أباطالقاً األسر ليست ملزمة وبذلك فإن  بوضوح لقانون العرض والطلب، 

 

اء  في مواجهة األزمة االقتصادية والنقدية، التي تفاقمت بسبب األزمة الصحية ،الجر   ةرد   إن  ف وباء العالمي 
كبير. ال هملقشاركهم قتي ت، اللبعثةفعل األسر التي تمارس ضغًطا قوًيا على المدارس ليس مفاجًئا بالنسبة ل

دوره بالذي يثقل اإلقتصادي  ولكن من المهم أن نالحظ أنهم ليسوا الوحيدين الذين يعانون من هذا الوضع 
 لبعثةا من أن  على الرغم  اً متزايد اً ل عجزعلى األخيرة تحم   ن، وسيتعي  أيضاً لمؤسسات بشكل كبير اكاهل 

بة عليهم حسببتسديد الكلفة اإلضافية األهالي أن ها ستطالب ر تصو  تال   .515/1996القانون  المتوج 

 

ة بالليرة اللبنانية دون زيادة منذ بتحصيل جميع الرسوم الدراسي   البعثة العلمانية الفرنسيةتقوم 
 ى انهيار. ونتيجة لذلك، أد  الي  حال للعام الدراسي   ى ما هي عليهعل االتزمت بإبقائهقد ، و2017/2018

 ٪50رواتب الموظفين ورسوم التعليم، بالقيمة المطلقة، بنسبة قيمة الليرة اللبنانية في الواقع إلى انخفاض 
 .على األقل

 

نا قد ل هذه الجهود المالية لها حدود وك د أن   إليها. ناوصلنؤك 

 ةواجهسها في مرى نفها وتمدارسها في والدم أا وضع العائالت التي تعل  كلي ً  البعثة العلمانية الفرنسيةم تتفه  
 عمليات التسريح. ومع ذلك، فإن  وحتى أن ها تضطر الى القيام ب، تخفيضات في األجور أو الدخل الحر  

اءبالكامل  مضطربة األهاليأولويات  . هموالداآلن من أجل تعليم أ الىوا بأنفسهم ضح   فهمهذه األزمة  جر 
وإنهاء العديد  ة،األجانب بسبب انهيار العملة المحلي   المعل مين يفتوظي عن على التخل   البعثةكل هذا سيجبر 
 .ين أيضاً محلي   ينملاعمن وظائف 

 هو بالفعلما ين، بحقيقي  مستقبله في خطر قد أصبح ونفسه يضعف أكثر فأكثر قطاع التعليم الخاص يجد 
 ذينلا بالنسبة لألهاليأي شيء، سواء  لن يحل  لوم المتبادل ال . إن  الوطني   ركيزة من ركائز النظام المدرسي  

 جبر على إغالق أبوابها.ت، أو للمدارس التي ما يملكونعلى بيع  نوجبري

 

الدولة تتحم ل أو المدارس.  هاليالبلد ومدارسه بحاجة إلى االستقرار الذي ال يمكن أن يأتي من األإن  
وضع عليها والعبء الثقيل  ،في نهاية المطافناتها )التنفيذية والتشريعية والقضائية( جميع مكو  بوحدها، 
. بدون هذا االستقرار، وبدون مساعدة العائالت، وحمايته قطاع التعليم الخاصلنهوض بالالزمة ل الخطط
لتعليم قطاع اأعضاء  أو أي من، البعثة العلمانية الفرنسيةن تمك  ت، لن قساطمن خالل تخفيف األلو حتى 

 ميةنأي شيء، سيحرم لبنان من تب القيام لى عواقب هذه األزمة. إذا لم يتم  ب ع، من التغل  اآلخرين الخاص
 .مدألطويلة ا اً راضرأ أيضاً عنها  نتجوسية، بشري  ال همواردل عالية الجودة

 

ا بالنسبة للبعثة العلماني  مسؤولياتهم. تحم ل مدارس، و، وأهالي، الجميع، دولةً على  قد  يهة فة الفرنسي  أم 
ل د أن ها سوفترة طويلة. مسؤولياتها منذ  تتحم  المجتمع ن من يالمعني  مشاركة جميع أمام تماًما حة فتنبقى متتؤك 

 ا.هخاذمكن ات  أي مناقشة حول الحلول التي يباللبناني وقطاع التعليم، 


