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الناصرة فً 2015/4/22
األهل الكرام
تحٌة طٌبة وبعد
نظرا للظروف التً تمر بها مدارسنا األهلٌة فً البالد فقد وجدنا أنه من الواجب علٌنا أن نطلعكم
على آخر التطورات والمستجدات التً تتعلق بوضعٌة مؤسساتنا .نذكركم ،بداٌة ،أن هذه المدارس
قد أقٌمت منذ مئات السنٌن لتقدم رسالتها الدٌنٌة واإلنسانٌة والتربوٌة والتعلٌمٌة ألهلنا وأبنائنا هنا،
ففتحت أبوابها أمام الجمٌع حفاظا على البقاء فً هذه األرض المقدسة .ولقد نجحت هذه المؤسسات
فً ترسٌخ رسالتها وتحقٌق أهدافها ،وتمكنت من تخرٌج أفواج هائلة من أبناء وبنات شعبنا الرواد
فً مجاالت عدٌدة .كما تمكنت ،بفضل هللا تعالى أوال وبفضل الكوادر المخلصة من معلمات
ومعلمٌن أكفاء ،وبفضل إداراتها الحكٌمة ،وعلى مدار سنوات طوٌلة ،أن تتبوأ مكانة مرموقة بٌن
مجمل المدارس فً البالد.
أهلنا األعزاء
قامت وزارة المعارف ،فً السنوات األخٌرة ،وبشكل ممنهج ،بتقلٌص مٌزانٌات مدارسنا
ومستحقاتها ،ولم ٌخف بعض الوزراء وبعض المسؤولٌن خطتهم الرسمٌة ،بل تم اإلعالن عنها فً
وسائل اإلعالم المتعددة .لقد وصل حجم التقلٌصات فً مستحقاتنا إلى نسبة عالٌة جدا أرهقت كاهل
المدرسة وذوي الطالب ،وبتنا نقف أمام أزمة مادٌة حادة.
توجهنا مرارا وتكرارا للمسؤولٌن فً الوزارة بهدف إٌقاف هذا التدهور ،وكان هدفنا الرئٌسً عدم
اإلثقال على األهل ،وعدم رفع األقساط المدرسٌة ،مدركٌن أن هذه السٌاسة من شأنها أن تمس
بقدرات مدارسنا وطاقاتها فً متابعة مشوار العطاء الذي اعتدنا علٌه ،ومدركٌن أنها تمس بالمستوى
العلمً والتربوي المنشود والموجود .وبعد االتصاالت المكثفة مع المسؤولٌن فً الوزارة أقمنا
طاقما للمفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق ٌضمن لنا االستمرار فً تأدٌة دورنا ورسالتنا
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التارٌخٌة ،لكن لألسف الشدٌد فقد وجدنا أن بعض االقتراحات ستلغً خصوصٌة مدارسنا أوال
وتلغً الطابع التربوي والدٌنً الذي اعتدنا علٌه منذ قٌام الدولة وحتى الٌوم.
أٌها األهل األعزاء
 إننا نرفض اإلثقال على كاهل أولٌاء األمور نتٌجة ما تتعرض له مدارسنا من تقلٌصات. ونرفض تغٌٌر وتبدٌل المبادئ التً أقٌمت مدارسنا على أساسها. نطالب وزارة المعارف أن تتعامل معنا بشكل عادل أسوة ببقٌة المدارس من حٌثالمٌزانٌات والتموٌل مما ٌصب فً خدمة الطالب وذوٌهم مادٌا وعلمٌا وتربوٌا ،مما ٌكفل
عدم رفع األقساط المدرسٌة.
 كما نطالب أن تفتح مجاالت االستكمال فً وجه معلمٌنا أسوة بزمالئهم فً المدارسالرسمٌة.
 كما نطالب بأن ٌشمل برنامج "أفق جدٌد" جمٌع مدارسنا ،كً تتمكن مدارسنا من فتحأبوابها ساعات أطول ،مما ٌنعكس إٌجابا على المستوى التعلٌمً والتربوي.
وبعد
إننا نؤمن أن لنا حقوقا وعلٌنا واجبات ،ونحن نعلن التزامنا بها ،ونرى أن تحقٌق مطالبنا ٌحقق
أهدافنا وأهدافكم.
نخبركم أننا على استعداد لطرق كل األبواب المشروعة فً سبٌل الحصول على حقوقنا ،وقد
قمنا حتى الٌوم بكل ما ٌتوجب علٌنا ،ولم نكل ولن نمل .أما وقد وصلنا إلى ما وصلنا إلٌه الٌوم
فإنا نعلن أننا سنبدأ بخطوات احتجاجية إليصال صوتنا إلى القريب والبعيد.
إننا نؤمن أن مصلحة الطالب أوال وأخٌرا هً فً بقاء هذه المعاهد الرائدة مفتوحة تقدم خدماتها
كما اعتادت علٌه حتى الٌوم ،ونحن على ثقة أنكم ستتفهمون كل خطوة احتجاجٌة سنقوم بها
وواثقون أنكم ستكونون سندا ألبنائنا ولمؤسساتنا.
باحترام
األمانة العامة للمدارس المسٌحٌة
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