
 
 2023كانون الثاني  25عين نجم، في 

 

 حضرة رئيسات ورؤساء مدارسنا الكرام المحترمين 

 

 تحية طيبة وبعد 

 

إذ إن سعر  ا،اإلقتصادي بوتيرة سريعة جد   الوضعتفاقم تشعرون وتعانون من كم ال شّك أنّ 

وبحسب المصادر  لخمسة والخمسين ألف ليرة لبنانيّة،حدود االيوم تخطى قد صرف الدوالر 

الى  إضافة   ة،المطلعة قد ال يكون هناك حدود لتصاعده ما لم تبدأ ورشة اإلصالحات الوطنيّ 

ألسعار بما فيها سعر صفيحة البنزين والمازوت اللتين تخطتا ل ما يرافق ذلك من غالء فاحش

 .المليون ليرة لبنانية

 تسمعونة وي صفوف الهيئة التعليميّ لبلبلة الحاصلة فومّما ال شّك فيه أيّضا أنكم تدركون ا

ستمرار في أداء رسالتهم على درين على االوشكواهم إذ أصبحوا غير قاالمعلّمين  هواجس

 .ة العام الدراسيّ الرغم من مشاركتنا الحرص على استمراريّ 

ر وأقدّ  ،يوم من جهد للسيطرة على الوضع كما أني أشعر بتعبكم الكبير وما تبذلونه كلّ 

 مذة.بير على مستقبل التالحرصكم الك

أن  ،ةة والهيئة التنفيذيّ بعد مراجعة اللجنة األسقفيّ ا من كّل ذلك، رأيت من المناسب وإنطالق  

 التوجيهات التالية : كم يلاأرسل 

ستمرار في الحوار والتشاور مع الهيئة إجتماعات مجلس المدرسة مفتوحة لالترك  -

 جهة أخرى.ة من جهة ومع لجنة األهل من التعليميّ 

 ،عة وداعمةة مشجّ مين بمواقف إيجابيّ التعبير عن تقديرنا  لتضحيات األهل وتفاني المعلّ  -

 من وطأة األزمة على كّل األطراف.ة تخفف وبخطوات تحفيزيّ 

 بما يتناسب مع أماكن سكنهم.  زيادة بدل النقل للمعلمين -

امس عشر منه ة من مساء الثامن من شباط ولغاية صباح الخفرصة مدرسيّ إعطاء  -

صل احتقان الحلال اوتنفيس   ،ة جمعاءتجاه مكّونات األسرة التربويّ مبادرة تقدير وتفّهم ك

مين نتيجة ة والمعلّ سات التربويّ ا عن كاهل المؤسّ وتخفيف   ،ةفي صفوف الهيئة التعليميّ 



ا ،وية التي يمّر بها البلدالمأسة االظروف االقتصاديّ  نتيجة وردت  بعد أن خصوص 

 هذا اإلقتراح. لصالح بهذا الشأن اإلستبيان 

ة إذا ما اقتضى األمر ام في األسبوع بدل الخمسة األهميّ التعليم أربعة أيّ  إعتماد مبدأ -

 ظروف كّل مدرسة.  بحسبذلك 

مين ة وحاجة المعلّ ات األهل الفعليّ البدء بإجراء دراسات ميدانية حول إمكانيّ  -

ة مسبقة للعام الدراسي القادم من إعداد موازنة مدرسيّ  ة لنتمكنسات التربويّ والمؤسّ 

ب بالعمالت الصعبة، ة والمتوجّ قيمة األقساط المدرسيّ  بموجبها دحد  ت   2023-2024

التسجيل للعام الدراسي القادم، كما تسمح باالتفاق مع باب فتح يتّم على أساسها و

 االساتذة على أسس واضحة للحّد من هجرتهم.

اإلستمرار في التشاور مع كّل المعنيين بالشأن التربوي تؤكد األمانة العامة يد، على هذا الصع

د لتدارك األسوء وإقتراح الممكن كما من نقابة معلمين واتحادات لجان أهل ومسؤولين في البل

عبر التواصل  ة لهذا العام الدراسيّ سعيها الحثيث لتأمين المزيد من المساعدات المدرسيّ على 

 وجّدية.لداخليّة، والوعود موجودة من الجهات الخارجيّة وا مع العديد

د إتكالنا على هللا الحّي الذي ال يترك اإلنسان المؤمن مهما ال يسعنا إال أن نجدّ في النهاية، 

"هاءنذا  المسيح:ولنتذكر كالم  ،يات والمصاعبومهما كثرت التحدّ  ت الظروف والمحناشتدّ 

 (. 28/20معكم كّل األيام والى منقضى الدهر" )متى 

 

 األب يوسف نصر ب م

 

 أمين عام المدارس الكاثوليكية في لبنان




