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الناصرة 4.9.15
األهل الكرام
رغم مرور اربعة أيام على إضراب مدارسنا األهلية إال أن الوزارة مل تغري موقفها قيد أمنلة وتابعت يف مواقفها املتعنتة واقرتاحاهتا مل تستجب ألدىن
مطلب من مطالبنا ،بل تابعت يف بث أخبار لوسائل اإلعالم ال أساس هلا من الصحة هتدف إىل خلق بلبلة لدى األهايل.
نذكركم أن السيد رويب ريفلني رئيس الدولة كان قد بادر إىل عقد لقاء يف بيته يوم االثنني بتاريخ  24.8.15مجع بني وزير املعارف السيد نفتايل
بينيت ووفد من مكتب املدارس األهلية يف البالد .ورغم اجلو اإلجيايب الذي ساد اللقاء إال أن األقوال والوعود مل ترتجم إىل أفعال ،بل إن
املسؤولني يف الوزارة أبدوا موقفا أكثر تصلبا من ذي قبل.
قامت عدة مدارس بالتنسيق مع املكتب بتنظيم عدة مظاهرات يف مواقع عدة يف البالد مثل الرملة وحيفا وكفركنا والرامة وكفرياسيف ويافا القدس
والناصرة شارك فيها اآلالف من رجال دين ومديري مدارس ورؤساء جمالس وأعضاء كنيست وأعضاء جمالس وبلديات وقيادات مجاهريية وطالب
وأهايل ،كما أعلن جملس الرامة عن إضراب تضامين مفتوح مع مدارسنا ،كما أعلنت بلدية شفاعمرو عن تضامنها مع مدارسنا األهلية وأعلنت
اإلضراب يوم السبت القادم .وأعلن االحتاد القطري للجان أمور الطالب العرب االضراب العام يوم االثنني القادم.
كما عملنا على تشكيل ضغط عاملي على احلكومة من البالد االوروبية وامريكا  .وقمنا يوم االربعاء  2.9.2015بالسفر اىل الكنيست حيث
سنحت الفرصة للحديث مع  30نائبا ووزيرا يف الكنيست مم ا نقل قضيتنا من اهلامش الذي ارادوا هلا ان تكون فيه اىل مركز االهتمام .وتالقي
القضية اهتماما يف الصحافة العربية واالجنبية باالضافة للمواقع احمللية مما يشكل ضغطا اضافيا على اصحاب القرار.
إننا حنيي مجيع الذين دعمونا وأيدوا موقفنا الثابت يف رفع الغنب الالحق مبدارسنا ،ونذكر أن اهلدف الرئيسي الذي نسعى إىل حتقيقه هو رفع نسبة
الدعم هلذه املؤسسات أسوة مبثيالهتا يف الدولة ،وختفيف األقساط املدرسية عن الطالب وذويهم ،وبالتايل منع حتويلنا إىل مدارس رمسية تفقدنا
خصوصياتنا وهويتنا ،كما نرفض أن نتحول إىل مدارس مميزة ألن ذلك يعين رفع األقساط لتصل إىل سبعة آالف شاقل.
مل يتوقف أعضاء املكتب عن بذل كل ما هو مطلوب يف سبيل حتقيق أهدافنا السامية ولن نتوقف عن ممارسة الضغط على الوزارة ولذلك
ندعوكم للمشاركة في مظاهرة تقام باالشتراك مع لجنة المتابعة ومجلس رؤساء السلطات المحلية والمجلس القطري الولياء االمور

وبلدية الناصرة  -في القدس أمام مكتب رئيس الحكومة يوم األحد بتاريخ  6.9.15الساعة العاشرة صباحا.

اننا ندعو طالبنا املضربني عن الدراسة ان حيضروا مع اهاليهم للمظاهرة لتعلم درس يف املوطن واملدنيات واملطالبة باحلقوق.
نصية مع امسه واسم كل فرد
ستكون هناك باصات لتقل املسافرين للمظاهرة يف القدس يوم االحد  .الرجاء ممن يود السفر فيها ان يرسل رسالة ّ
من عائلته مع رقم اهلاتف الحد التلفونات التالية حبسب مكان انطالق الباص الذي ينون السفر به.
الرجاء انتظار تأكيد وصول الرسالة النصية لتأكيد املشاركة .الرجاء التزود بقبعة وماء للمظاهرة.
الناصرة ونتسريت عليت:
للباصات املنطلقة متام السابعة والنصف من دودج سنرت0545502073 :

0526931705
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للباصات املنطلقة متام السابعة والنصف من املدرسة املعمدانية0586254444:
للباصات املنطلقة متام السابعة والنصف من مدرسة املخلص0558866018:
للباصات املنطلقة متام السابعة والنصف من مار يوسف0547511583:
للباصات املنطلقة متام السابعة والنصف من مركز مار انطون يف الناصرة0544448993:
للباصات من يافة الناصرة من ساحة مدرسة الالتني الساعة السابعة والنصف :تلفون0547557594 :
للباصات من كفركنا من شارع الكنائس الساعة السابعة والنصف0525322070 :
للباصات املنطلقة من حيفا متام السابعة والنصف من شارع مهجينيم قرب كنيسة الالتني 0523230878 :
للباصات من الرامة من مدرسة الالتني الساعة السابعة0508583244:
للباصات من شفاعمرو يف املدرسة االسقفية االبتدائية الساعة السابعة والنصف0508908861 :
للباصات من عكا (خارج باب عكا -شط العرب) الساعة السابعة رقم هاتف0543299710 :
للباصات من معليا من مدخل البلد الساعة السادسة النصف0502852052 :
للباصات من الرملة  -يرجى االتصال باالب عبد املسيح 0505376481
للباصات من عيلبون من امام مدسرة اجلليل الثانوية الساعة السابعة 0546457663 :
للباصات من عبلني من ساحة مؤسسة مار الياس الساعة السابعة 0526750295:
للباصات من الرينة من مدرسة الالتني الساعة السابعة والنصف0507623628 :

"ان كان اهلل معنا ،فمن علينا"  -صفا واحدا من أجل بقاء راية مدارسنا األهلية خفاقة عاليا
باحترام
االب عبد المسيح فهيم
رئيس مكتب االمانة العامة للمدارس المسيحية

