
 	  ،2020 العــام  منــذ  لبنــان  فــي  األزمــات  تزاحمــت 
فتســببت بتــردي األوضــاع المعيشــية آلآلف األســر 
ــى  ــن أدن ــى تأمي ــادرة عل ــر ق ــت غي ــي بات ــة الت اللبناني
مقومــات الحيــاة، وفــي مقدمتهــا اســتمرار التعليــم 

ألوالدهــم فلــذات األكبــاد.

حرصــت 	  القاتــم  الضبابــي  الوضــع  هــذا  أمــام 
المبــّرات بمدارســها وجامعتهــا، علــى االســتمرار 
 20 مــن  ألكثــر  عادلــة  تعليــم  فــرص  تأميــن  فــي 
ألــف متعلــم ومتعلمــة بينهــم 4000 يتيــم ويتيمــة 
و985 طالبــا مدمجــا مــن ذوي الصعوبــات التعلميــة 
و 600 طالــب مــن ذوي اإلعاقــة البصريــة والســمعية 
والنطقيــة وطيــف التوحــد، فضــا عــن  1000 طالــب 

جامعــي.

ولمــا كان األهــل يعانــون مــن جــراء هــذه الظــروف 	 
الشــرائية  القيمــة  رواتبهــم  أفقــدت  التــي 
وأحالتهــم عاجزيــن عــن مواكبــة الغــاء الفاحــش، 
بــا عمــل، فصــار  عــددا كبيــرا منهــم  وجعلــت 
أبناؤهــم ضحايــا ظــروٍف قــد تضطرهــم مكرهين 
إلــى تــرك مدارســهم وجامعاتهــم بســبب العجــز 

عــن تأميــن المســتلزمات.

ــاء 	  ولمــا كانــت المبــّرات حريصــة علــى مواكبــة أبن
مجتمعهــا فــي مســيرتهم التعلميــة، مكافحــة 
مــن أجــل الحفــاظ علــى اســتمرار التعليــم النوعــي 
ــى  ــاومة عل ــا، دون مس ــها وجامعته ــي مدارس ف
جــودة تعليــم  امتــازت بهــا منــذ تأسيســها قبــل 

43 عامــا. 

العامليــن 	  رواتــب  دعــم  ملتزمــة  كانــت  ولمــا 
والمعلميــن واألســاتذة فــي مؤسســاتها لتأميــن 
ــة  ــة العمل ــي قيم ــد تدن ــة، بع ــم  الحياتي حاجاته

اللبنانيــة.

لــذا، كان ال ّبــد للمبــّرات أن تتحــرك، كعادتهــا فــي 	 
ــاندهم،  ــا تس ــب أهله ــى جان ــف إل ــات، فتق األزم
الداعميــن  ألخوتنــا  الكبيــر  الــدور  علــى   

ً
معولــة

فــي  يومــا  يبخلــوا  لــم  الذيــن  والمتبرعيــن 
مؤازرتهــا ومــّد يــد العــون لهــا.

ــدف 	  ــدة ته ــادرة جدي ــرح مب ــوم تط ــي الي ــا ه وه
الذيــن  لطابهــا  المالــي  الدعــم  تقديــم  إلــى 
دراســتهم،  اســتكمال  ســبل  بهــم  ضاقــت 
 إلــى التخفيــف مــن ثقــل األوزار الماديــة 

ً
ســاعية

األهــل. يحملهــا  التــي 

الحالكة 	  الظروف  هذه  في  مساهماتكم  إن 
هي أساس نجاح هذه المبادرة لتوصل آالف 
دراستهم  واستكمال  األمان  بر  إلى  الطاب 
واستمرار تعليمهم، فاإلنفاق على العلم هو 

خير زكاة وعمل صالح.

ــى دعــــوة  ــلـ ــوم الــــمــــبــــادرة عـ ــ ــق ــ ت
ــريـــن إلـــــى الـــتـــبـــرع بــمــبــلــغ  ــيـ ــخـ  الـ

ثاثمائة دوالر )300$( سنويا 
الواحد،  الطالب  تعليم   في 

ً
مساهمة

أو أي مبلغ ُيقّدم كمساهمة، والله ال 
يضيع أجر المحسنين.

نستقبل مساهماتكم في:
مدارس ومعاهد المبرات كافة.

مكاتب الجمعّية في لبنان والخارج.
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