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 -2-بيان حقيقة رقم
 

 

 

 من محلة االمتناع عن أداء املستحقات إىل حرب التشهري والتحريض ضد مؤسسات التعليم اخلصوصي

 ٜبدٚ إٔ تداعٝات نٛزْٚا ايطسز١ٜ ٚايتطسز١ٜ، اخرتقت غسازاتٗا اذتازق١ اإلتٝإ      
ٜؤدٟ خد١َ ع١َُٝٛ يف َسافل   ،ع٢ً األخطس ٚايٝابظ يف قطاع حٟٝٛ ٚطين بػٗاد٠ ايتازٜذ املٛثل

ٚاْدَاجا ٚاْفتاحا ...  الخاص١، أثبتت جٛدتٗا ٚقدزتٗا ع٢ً االزتكا٤ باملٓظ١َٛ ايرتب١ٜٛ تهٜٛٓا ٚتأٖٝ
ٟ ْػب بني عػ١ٝ ٚضخاٖا ، بني بعض اآلبا٤ ٚاملؤضطات ايتع١ًُٝٝ رٜتج٢ً ذيو يف ادتدٍ املفتعٌ اي

عًِ عٔ بعد املفسٚض١ قطسا ٚيٝظ اختٝازا بكساز ارتصٛص١ٝ حٍٛ اضتخكام أدا٤ َطتخكات خدَات ايت
                .َٔ تفػٞ ٚاْتػاز فريٚع نٛزْٚا  ضٝادٟ جيد َسجعٝت٘ األ١َٝٓ ٚاإلْطا١ْٝ يف محا١ٜ أزٚاح املتعًُني

اضتطاع ايتعًِٝ املدزضٞ ارتصٛصٞ إٔ ٜجبت جدازت٘ ٚقدزت٘ ع٢ً ايتهٝف ايطسٜع  ا اإلطازرٚضُٔ ٖ
 ٠ املتُج١ً يف االْتكاٍ َٔ ايتعًِ اذتطٛزٟ اىل ايتعًِ عٔ بعد، ٚبصسف ايٓظس َع ايٛضع١ٝ ادتدٜد

عٔ َسدٚدٜت٘ يف جاْبٗا املتعًل بتهافؤ فسص االضتفاد٠ َٓ٘ ،  ْٚطب١ اضتٝعاب َعطٝات٘ ايته١ٜٝٓٛ 
ادتاد٠   يًُجٗٛدات  ال ميهٔ ايتٓهس  ،ايهفاٜات١ٝ ٚ  ٚايتكٛمي١ٝ املعسف١ٝ ٚاملٓٗج١ٝ املٗازات١ٝ

ملتفا١ْٝ املبرٚي١ َٔ طسف شتتًف األطس ايرتب١ٜٛ ٚاإلداز١ٜ بتجاٚش تاّ يًصَٔ ايرتبٟٛ احملدد يف ايتعًِٝ ٚا
 يٝػٌُ شَٓا َفتٛحا ع٢ً شتتًف فرتات ايّٝٛ ايٛاحد ، ٚاَتدادٙ إىل ضاعات َتأخس٠   اذتطٛزٟ.

ع٢ً جتاٚش صعٛبات ٚايٛقٛف إىل جاْبِٗ َٔ أجٌ َطاعدتِٗ  ،َٔ ايًٌٝ يًتفاعٌ َع أض١ً٦ ايتالَٝر
 ٚيهٔ ايسٜاح جتسٟ مبا ال تػتٗٞ ايطفٔ  ٚإنساٖات ايٛضع١ٝ احملدث١ َٓٗا ٚاملطتخدث١ . 

 حٝح عسف ايكطاع أش١َ غري َطبٛق١ أبطاهلا بعض ايفسقا٤ االجتُاعٝني ايرٜٔ آثسٚا ايسنٛب  
عٔ فكداِْٗ  ع٢ً َٛج١ شتًفات نٛزْٚا االقتصاد١ٜ ع٢ً األضس املتطسز٠ ٚاألنجس تطسزا ايٓاجت١

فٗٓاى ف٦ات  يف اذتٝا٠.  يًخل  يعًُِٗ ٚايٓامج١ عٔ اذتجس ايصخٞ األَين ٚاإلْطاْٞ املفسٚض محا١ٜ
عسفت تطآَا َٛاطٓا َٔ طسف عدد َٔ املؤضطات باختاذ قساز إعفا٥ٗا إَا نًٝا أٚ جص٥ٝا ٚحطب 
اذتاالت تٛافكا ٚتٛجٝٗات ايٛشاز٠ ايٛص١ٝ ٚٚفل شتسجات ايٛضاط١ املفع١ً َٔ طسف األنادميٝات 

عٔ املسح١ً ايػٗسٟ أٟ تأثري ْاتج  دخٛهلاَ ٚ  ٚف٦ات مل ٜعسف َطتٛاٖا االقتصادٟ ادت١ٜٛٗ. 
االضتجٓا١ٝ٥ زفطت صٝػ١ ايتطأَ ايعادي١ اضتخكاقا ، يتطايب باالضتفاد٠ َٔ غري ٚج٘ حل َٔ ْفظ 

َسا١ٖٓ ع٢ً اإلجٗاش املٓظِ ع٢ً َهتطبات  اإلجسا٤ات مبربزات َسدٚد عًٝٗا َٛضٛعٝا ٚٚاقعٝا. 
بأضايٝب ال تتٓاضب ايكطاع مبخاٚي١ تػٜٛ٘ مسعت٘ ع٢ً حد قٛهلِ،  ٚخٛض غُاز املٛاج١ٗ ايتخسٜط١ٝ 

 بتاتا ٚطبٝع١ خدَات ايكطاع ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ٚأدٚازٖا يف ايتٓػ١٦ االجتُاع١ٝ، ٚتتٓاف٢ متاَا
ٚدت٥ِٛٗ يف ضابك١ َٔ ْٛعٗا اىل ايتخاٌَ  ،َع ْٛع١ٝ َسافكٝ٘ َٚستفكٝ٘ َٔ أٚيٝا٤ أَٛز ايتالَٝر 

ٙ اييت نػفت رٛع يف تٓظُٝٗا، ٖٚاألغهاٍ االحتجاج١ٝ ٚايتٓ باألٚصاف  ٚايتٓابص باأليكاب ، 
١ ، اييت مل تٓج َٓٗا تكسٜبا حت٢ املؤضطات اييت عادتت تاملطتٛز  ٚأباْت عٔ ايٓٛاٜا ٚارتًفٝات املبٝ

 املػهٌ ايكا٥ِ بإْصاهلا إىل املصاد ايعًين ٚخًل ْٛع َٔ املصاٜدات ارتطري٠ االْعهاع ع٢ً ايكطاع ...
 ، َت َٛقعٗا يف ايٓطٝج ايرتبٟٛ ، ٚٚثكت يف َٓتٛجٗايف حني إٔ زتُٛع١ أخس٣ َٔ املؤضطات احرت
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 ٚآَٓت مبػسٚعٗا ٚتٛجٗاتٗا ٚطُٛحاتٗا االزتكا١ٝ٥ االجتُاع١ٝ ... ٚقسزت اعتُاد ايتطأَ اذتكٝكٞ
َع ايف٦ات املتطسز٠ ٚفل إجسا٤ات ع١ًُٝ َتٛافك١ ٚاذتًٍٛ املُه١ٓ ٚاملصادم عًٝٗا َٔ طسف أنجس  

تبع ايكطاع ... ٚع٢ً خالف َا جا٤ يف املكاٍ احملدد يًُؤضطات اييت َٔ ج١ٗ َطؤٚي١ ع٢ً تدبري ٚت
ثالت َؤضطات ْػري إىل إٔ األَس ٜتعًل بعدد نبري َٓٗا  خايفت ايتٛج٘ ايٓاغص اآلْف ايرنس يف 

ٜٚٛجد يف أنجس َٔ َٓطك١ غا١ًَ دتًٝص،  ٚاملطري٠، ٚاالشدٖاز، ٚتازن١، ٚإضٌٝ، ٚايٓدٌٝ، ٚعني 
دحطا يتٛج٘  َٚٔ بٝٓٗا املؤضط١ املع١ٝٓ باملكاٍ. ٚ. حملاَٝد، ٚايال٥خ١ ط١ًٜٛ ..بٛعهاش، ٚا َصٚاز، ٚ

ٚغسعت  ايٛضاط١ اييت دعا إيٝٗا ٚشٜس ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، قصدٜت٘ تتُجٌ يف ستاٚي١ با٥ط١ زغِ
 صدزت ع٢ً أضاضٗا زتُٛع١ ٚعكدت بصددٖا اجتُاعات َازط١ْٝٛ، األنادميٝات يف ايكٝاّ بٗا،

ْٜٛٝٛ ٚايرٟ  8  االثٓنيّٜٛ  ٞ عٔ أنادمي١ٝ َسانؼ آضف  ُٜٗٓا َٓٗا ايبالغ ايصادز َٔ ايبالغات،
بني املؤضطات  أٚ حٌ ايٓصاع  خًص إىل ضبع ستاٚز ميهٔ إٔ تعترب َسجعا يتكسٜب ٚجٗات ايٓظس، 

 عًٝ٘ ال ٜصاٍ ٚاذتاضسٜٔ فٝ٘ ٚاملٛقعني  ْكٍٛ بايسغِ َٔ أ١ُٖٝ ٖرا ايبالغ ٚآبا٤ ٚأَٗات ايتالَٝر،
 .َٛضٛع أدا٤ املطتخكات ٜطسح زتُٛع١ َٔ املػانٌ املصطٓع١ يف زبٛع املًُه١

ٚبايسغِ نريو َٔ إٔ ٖرٙ املدازع ِٚفٞ َكدَتٗا َؤضط١ ببٛعهاش قد غسعت يف  تط١ٜٛ        
املًفات ناْت َٛضٛع بالغات صادز٠ عٓٗا َٓر األضبٛع األٍٚ َٔ أبسٌٜ ،ٚستتٜٛات  زتُٛع١ َٔ 

ع٢ً اهلٛا٤،   َٚػازن١ يف يكا٤ صخفٞ تطُٔ تصسحيا  َباغسا َكاالت صخف١ٝ ٚبٝإ حكٝك١،
ٚتفِٗ َٔ ايتطأَ بعدا  ف١٦ َتٓطع١ تػض ايطسف عٔ نٌ َا ضبل، بايسغِ َٔ نٌ ذيو ٜبدٚ إٔ 

نٝف َا ناْت أٚضاعِٗ ٚف٦اتِٗ  ٚاحدا ٖٛ عدّ األدا٤ ٚضسٚز٠ تعُُٝ٘ ع٢ً ناف١ اآلبا٤،
ٚتدفعِٗ زغب١ ج١ْٝٛٓ يًُطٞ بٗرا ايطسح َتٓاضني إٔ ايهًف١ املاد١ٜ ال ق١ُٝ  ُاع١ٝ،ٚغسا٥خِٗ االجت

 .هلا َكاز١ْ َع نًف١ غد اذتبٌ َع ٖرٙ املؤضطات
إال إٔ َا أصبح ٜبدٚ يف األفل ٖٛ إٔ ٖرٙ ايف١٦ تطتػٌ ايظسف١ٝ االضتجٓا١ٝ٥ يتجعٌ ايًخظ١ َٓاضب١         

ٚحتٌٜٛ ايصساع  ٚاألدٜإ ٚايكٛاْني،  ايرٟ ال تربزٙ ايػسا٥ع ٚإظٗاز اذتكد ايدفني يتهػري األْٝاب،
 َٔ نْٛ٘ عاَا مشٛيٝا ٜػٌُ مجٝع املدازع ارتصٛص١ٝ إىل تػدٝص٘ ٚإضكاط٘ ٚحصسٙ

ايٛحٝد٠ اييت تطايب اآلبا٤ بأدا٤  نسٖا باالضِ  نأْٗا املؤضط١ذيف  َؤضط١  بعٝٓٗا بٌ ايتجسؤ ع٢ً  
 إىل َا برَتِٗ َٔ َطتخكات أٚ املؤضط١ ايٛحٝد٠ اييت ضازتإضاف١  َا عًِٝٗ أٚال َٔ َتأخسات،

ٚشتسجات زتُٛع١   ٖٛ تٛج٘ ٜتٓاضل يو ذإْ٘ ع٢ً ايعهظ َٔ نٌ  ا ايتٛج٘ َٓفسد٠ َعصٚي١،ريف ٖ 
 َٔ االجتُاعات ٚايبالغات املػرتن١ ْٚادت ب٘ ايطًط١ ايٛص١ٝ يف غدص ٚشٜس ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ،

اييت زفطت إٔ تبٝع َؤضطاتٗا يف املصاد ايعًين احرتاَا يٓفطٗا أٚال ٚايتصَت ب٘ زتُٛع١ َٔ املؤضطات 
 مسخت يٓفطٗا بايتػٗري باملؤضط١   ٙ ايف١٦رٖٛ إٔ ٖ  ٚاألَس ٚاألد٢ٖ  األْه٢  إٕ  ٚملستفكٝٗا ثاْٝا.

 

 
 



3 
 

 ٚأصٛهلا ثابت١ ٚفسٚعٗا  ٖرٙ األخري٠ اييت ٜػٗد ادتُٝع إٔ أقداَٗا زاضد١، ٚبإدازتٗا ايرتب١ٜٛ،
 .جٛد٠ ٚحسصا ٚتٛاصال ٚتفاعال ٚازتكا٤ ايطُا٤ أتت أنًٗا: يف

ٚبٗرا ايصدد تتطا٤ٍ اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ َا ايرٟ ضٝجعًٗا ترتاجع عٔ قُٝتٗا َٚهاْتٗا َٚٛقعٗا 
ٌٖ باحملاٚي١ ايٝا٥ط١ يًسفض غري املٓطكٞ يف١٦  ايسٜادٟ املعرتف ب٘ ستًٝا ٚإقًًُٝٝا ٚجٜٗٛا ٚٚطٓٝا ؟؟

املتطسزٜٔ َٔ أدا٤ املطتخكات املرتان١ُ َٓر دجٓرب إىل اآلٕ ٚاييت مت فٝٗا اضتػالٍ ايفسص١ اآلبا٤ غري 
يًتخسٜض ع٢ً عدّ األدا٤ يف تٓهس تاّ ملا مت إصتاشٙ يف إطاز ايٛفا٤ بايتصاَات االضتُساز١ٜ 

اعٌ ٛد٠ ٚاألدا٤ ٚايتفٚمبٓطٛب عايٞ ادت ايبٝداغٛج١ٝ جتاٙ ايٛشاز٠ ٚايتالَٝر ٚأٚيٝا٤ أَٛزِٖ،
أيٝظ هلرٙ ايف١٦ َٔ اآلبا٤ ْفظ  ٚاالضتفاد٠ ٚاإلبداع يف أضايٝب تكِٜٛ االضتٝعاب ايفسدٟ ٚادتُاعٞ ؟؟

 ٚنُٓكر يًط١ٓ ايدزاض١ٝ  ٚايٝكظ بأ١ُٖٝ ايتعًِ عٔ بعد نُتُِ يًتعًِ اذتطٛزٟ ايٛعٞ ايتاّ 
أال تطتٛعب  ايعًٝا؟؟ يف تت١ُ املٓاٖج ٚاملكسزات نُٓطًل ال ستٝد عٓ٘ يف ايط١ٓ ايكاد١َ يًُطتٜٛات 

أصبخت دافعٗا يف صساعٗا َع املؤضطات   ٚدٚافع ْرتفع عٔ ٚصفٗا ،ٖرٙ ايف١٦ ايك١ًًٝ بإٔ ْٛاٜا َبٝت١
ٙ املؤضطات َٔ مسع١ ريرب١ٖ ش١َٝٓ ٚجٝص٠ إٔ َا ضٝجسٟ ع٢ً ٖ أمل ٜتِ ايتفهري ٚيٛ ، ايتع١ًُٝٝ 

أْعِ بطُع١ دٜدْٗا ايدفاع عٔ حل  ٚ ْامج١ عٔ ايتػبت حبكٛقٗا املػسٚع١ ضٝػٌُ َؤضط١ بٛعهاش،
 َػسٚع طابع٘ ٚطين غاٌَ تسغب ف١٦ َع١ٓٝ يف ايدفع ب٘ جتاٙ املؤضط١ بايسغِ َٔ أْ٘ ال حتٌُ ٚاشز٠ 

 . ٚشز أخس٣
بعد اضرتاتٝجٞ َطتكبًٞ، ناْت جا٥خ١ نٛزْٚا  ٚ ٚاقع حتُٞ  إٕ ايتعًِٝ عٔ بعد َسح١ً ٚ

فايٛشاز٠ آخر٠ إٜاٙ بعني االعتباز بٓا٤ ع٢ً إدزاج٘ ضُٔ عاَال أضاضًٝا يف تطسٜع ٚتريت٘، ٚبٓا٤ عًٝ٘ 
 . ايبٓد ايجايح ٚايجالثني َٔ ايكإْٛ اإلطاز

أٚ اضتجٓا٤ عٔ ايكاعد٠ ،بٌ ضتهٕٛ ايطباق١ إىل اعتُادٙ   ٚئ تهٕٛ املؤضط١ ببٛعهاش بدعا
 .ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛسٙ ٚاملطٞ ب٘ قدَا يصاحل ايتالَٝر ٚايتًُٝرات ٚتطبٝك٘،
ضترتفع عٔ َجٌ   ناْت اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ بعد صدٚز ايبالغ املػرتى املتطُٔ يبالغتٗا ايطابك١ ٚيإلغاز٠

ٖرٙ ايسدٚد ايٓامج١ عٔ محالت ايتخسٜض ع٢ً اعتباز أْ٘ مبجاب١ أزض١ٝ يًتخاٚز ٚايتٓاشٍ ايرٟ عربت 
تٓاشٍ ٚاعرتف ب٘ إعالَٝا ٚبٛجٛٙ َهػٛف١ َٔ اعتُد يف حكِٗ اي عٓ٘ املؤضط١ َٚازضت٘ فعًٝا،

إال أْ٘ تبني هلا اآلٕ إٔ اهلدف ، ايهًٞ عٔ َطتخكات األغٗس ايجالث١ بعد تطسزِٖ ٚفكدِٖ ألعُاهلِ
ٚبٗرا ايصدد تعًٔ اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ أْٗا ع٢ً قٓاع١  ٚاملبتػ٢ ٖٛ ايتػٗري باملؤضط١ ٚايتخسٜض عًٝٗا،

إْ٘ َػسٚع ايٓطٛز اييت  ايٓجّٛ يف ايطُا٤،  ٚئ تسض٢ بدٜال عٓ٘ غري زاضد١ مبػسٚعٗا ايرتبٟٛ،
ٚبعباز٠ أدم ئ تسض٢ عٔ إٔ تطسح ذيو املػسٚع  ٚترتفع عٔ ايٓصٍٚ إىل ايطفٛح، تسفسف يف األعايٞ،

 يف املصاد ايعًين تبدٝطا أٚ تجُٝٓا، نُا أْٗا ئ تٓطام ٚزا٤ َٔ يدِٜٗ ايسغب١ يف ايصج باملؤضط١ 
نُا حيًٛ يًُصابني بًٛث١ ايتٓهس ٚايًؤّ  ايتٗدٜد،ٚإْراز ارتٝا١ْ ٚإعالٕ  ٚعٝد االْتكاّ،  أتٕٛ  بني

 .يو ْٗازا جٗازارٚعدّ االعرتاف بادتٌُٝ ايكٝاّ ب
 .للمؤسسة  عن اإلدارة التربوية


