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يحار الكثير من األهالي في معرفة ما إذا كانوا ّ
يسجلون
أوالدهم في مدارس ،أو في شركات تجارية .فمنذ اليوم األول
للمدرسة ،تبدأ العروض االستهالكية املكلفة ،التي ينفق
عليها األهالي أحيانًا ما يقارب نصف كلفة القسط
املدرسي ،من دون أن يكون لهم حق الرفض

دعوا القسط جانبًا

ما الذي ال ندفعه؟
إيفا الشوفي
ل � �س� ��ت ب � �ح� ��اج� ��ة إل� � � ��ى إك � � �م� � ��ال ال� � �س � ��ؤال
ع ��ن م �ص ��اري ��ف ال� �ع ��ام ال � ��دراس � ��ي ،ح�ت��ى
ت ��أت ��ي اإلج� ��اب� ��ة م �ش �ت��رك��ة م ��ن ال �ج �م �ي��ع:
«أوووه � � � � ��وو ...ق��ول��ي ش ��و م ��ا م �ن��دف��ع؟»،
وت � �ب� ��دأ ب� �ع ��ده ��ا ع �م �ل �ي��ة «ف � ��ش ال �خ �ل��ق»
ال�ل�اإرادي ��ة« .ش��و ب � ّ�دك ب��ال�ق�س��ط ،ات��رك�ي��ه
ع جنب ف��ي عندك رح�لات وت�ي��اب وكتب
ومسرحيات وص��ف ّ جمباز ،وم��ا بعرف
ل�ي��ه ك�ت��ب ال��رس��م ح��ق��ن  100أل ��ف!! يعني
سرقة عاآلخر».
ه��ي م �ع��ان��اة م�س�ت�م��رة ب�ي�ن األه ��ال ��ي من
ج� �ه ��ة ،و«ال� �ن� �ه ��ب امل� ��درس� ��ي» ف ��ي ب�ع��ض
امل� ��دارس ال�خ��اص��ة م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،وف��ق
م ��ا ي �ق��ول أح ��ده ��م؛ إذ ت �ح� ّ�ول��ت م� ��دارس
لبنان إلى مشاريع تجارية رابحة بغطاء
تعليمي  -ت��رب��وي ،وأص�ب�ح��ت امل�ع��ادل��ة:
ّ
ادف ��ع أك �ث��ر ت�ت�ع��ل��م أف �ض��لّ .أم ��ا امل�ق�ص��ود
بـ«الدفع» ،فال يقتصر فقط على القسط
امل ��درس ��ي ،ب��ل ي �ت �ع� ّ�داه ليشمل ن�ش��اط��ات
وم �ن��اس �ب��ات وم �س �ت �ل��زم��ات «م��درس �ي��ة»
تمتد طوال العام.
االبتدائية
املرحلة
�ي
�
ف
طفل
ري�م��ا ،وال��دة
ً
في إحدى املدارس الدينية ،تقول شاكية:
«ه� �ن ��اك ب��دع��ة ج ��دي ��دة ب � ��دأت ت�ع�ت�م��ده��ا
امل� � � � ��دارس أخ� � �ي� � �رًا ،ت� �س � ّ�م ��ى ف� �ت ��ح امل� �ل ��ف،
تكلفتها  500أل��ف ليرة لبنانية ندفعها
ّ
بمجرد اختيار املدرسة .ثم يليها القسط
 4م �ل�اي �ي�ن و 500أل � ��ف ل � �ي ��رة ل �ب �ن��ان �ي��ة،
ُ
ت �ض��اف إل �ي��ه  400أل ��ف ن��دف�ع�ه��ا مسبقًا
تكلفة نشاطات ورح�لات وص��ور» .تكمل
ري �م��ا م ��راح ��ل «ال �س ��رق ��ة» امل��درس �ي��ة كما
تصفها« :أما الكتب املدرسية ،فهي سرقة
ف��اض �ح��ة؛ إذ ي �ظ �ه��ر ال� �ت ��واط ��ؤ ب�ي�ن دور
النشر وامل��دارس ،فتفرض علينا املدرسة
أن ن �ش �ت��ري ال �ك �ت��ب م ��ن م�ك�ت�ب��ة م �ح��ددة،
بلغت كلفتها ال�ع��ام ال�ف��ائ��ت  600دوالر،
ب �ح� ّ�ج��ة أن ال �ك �ت��ب ُت� �س � َ�ت � َ
�ورد م��ن ف��رن�س��ا
وبريطانيا».
ّ
ش�ك��اوى سمير ليست أق��ل .ه��و أب لفتى

ف��ي إح��دى امل ��دارس ال�ت��ي اخ �ت��ارت وسط
املدينة موقعًا لها ،وتبلغ قيمة قسطها
 5500دوالر .برأيه «تقوم املدرسة بتنمية
ً
ال�ح��س االس�ت�ه�لاك��ي ل��دى األوالد .م�ث�لا،
هناك ما ّ
يسمى ُ no costume dayيسمح
للطالب خالله بالحضور من دون ال��زيّ
امل ��درس ��ي ل �ق��اء م�ب�ل��غ م��ال��ي م �ع�ّي�نّ  ،علمًا
ّ
بأن ثمن ّ
الزي املدرسي يبلغ  250دوالرًا،
ّ
ون� �ظ� �رًا إل� ��ى ن��وع��ي �ت��ه ال �س �ي �ئ� ً�ة ي �ج��ب أن
تشتري اثنني سنويًا» .إض��اف��ة إل��ى ذلك
«ه �ن��اك رس ��م إع� ��ادة ال�ت�س�ج�ي��ل أو حجز
م �ق �ع��د ،وي � �س� ��اوي  1000دوالر ت��أخ��ذه
املدرسة قبل نهاية العام الدراسي ،وفي
ح��ال ع��دم التسجيل ال ي� ّ
�رد .وه��ذا يعني
أن املدرسة من خالل تقاضيها هذا املبلغ،
ً
مثال ،تكون قد ّ
جمدت
من نحو ألف طالب
ف ��ي رص �ي��ده��ا مل� ��دة ث�ل�اث ��ة أش �ه ��ر ق��راب��ة
ً
مليون دوالر ،فضال عن فوائدها».
وخ�ل�ال األش �ه��ر ال�ث�لاث��ة ه ��ذه ،ال يتوقف
ال� ��دف� ��ع أي � �ض� ��ًا؛ إذ ت �ب �ل��غ ك �ل �ف��ة ال �ع �ط �ل��ة
الصيفية  350دوالرًا للمخيم الصيفي
ال ��ذي ي�م�ت��د مل ��دة س�ت��ة أس��اب �ي��ع ،وف ��ق ما
تقول سهى ،أم لفتاة ف��ي م��درس��ة تابعة
ُ
إلح � ��دى ال� �س� �ف ��ارات األج �ن �ب �ي��ة .ت�خ�ب��رن��ا
س �ه ��ى ع� ��ن ش� �ج ��ار وق � ��ع ال � �ع� ��ام ال �ف��ائ��ت
بينها وب�ين ابنتها التي تريد أن تذهب
ّ
مع املدرسة إلى رحلة التزلج مقابل 300
دوالر« .من وين بدي ّ
لحق لها؟ كانوا من
جمعة آخدين  160دوالرًا كرمال تسجل
صف باليه ،وقبلها دفعنا  50دوالرًا حق
كتاب اإلنكليزي وهلق بدن  300دوالر!» .
وتتابع« :هناك أيضًا الثياب التي علينا
أن نشتريها للمسرحيات؛ ف��امل��درس��ة ال
ّ
ت� ّ
�ؤم�ن�ه��ا ،وه��ي تكلفنا ق��راب��ة  100دوالر
ّ
س�ن��وي��ًا .أم ��ا ب�ع��د امل�س��رح�ي��ة ،فعلينا أن
ن��دف��ع ث �م��ن ال� �ص ��ور وال �ف �ي��دي��و  20أل��ف
ً
ليرة على كل مسرحية .إجماال ،عليك أن
ّ
تضيف إل��ى القسط أق��ل��ه  2000دوالر ما
بني رحالت ونشاطات وكتب و.»...
إل� � � ��ى ذل� � � � ��ك ،ه� � �ن � ��اك أي� � �ض � ��ًا ال � �ت � �ب ��رع ��ات
ال� �ت ��ي ت �ج �م �ع �ه��ا امل� � � ��دارس ل �ل �م��ؤس �س��ات

املدارس في
لبنان مشروع
تجاري مربح
(مروان بو
حيدر)

يدفع األهالي قرابة
ألفي دوالر مصاريف
إضافية على القسط

والجمعيات ،فتقول الطالبة جمانة ّ
(أول
ث ��ان ��وي)« :م ��ن امل�ل�اح��ظ أن ك��ل م��ؤس�س��ة
خيرية تتعاقد مع إحدى املدارس ،فنرى
م��دارس حكرًا على جمعية السان جود،
وأخ ��رى ل�ك��اري�ت��اس دون غ�ي��ره��ا ،وت�ب��دأ
امل �ن��اف �س��ة ب�ي�ن ال� �ط�ل�اب ح� ��ول م ��ن ي��دف��ع
لاّ
أكثر» ،وتستطرد« :كما علينا أ ننسى
تكلفة النقل التي تؤمنها املدرسة وتبلغ
 1000دوالر سنويًا».
عند اتصالنا بإحدى امل��دارس للحصول
على تبرير لهذه األسعار ،أتانا الجواب
نافيًا ّكل هذه األمور؛ إذ ّ
أصرت املسؤولة
ّ
عن التسجيل على أن املدرسة ليس لديها
ّ
ما ّ
يسمى «فتح امللف» ،على الرغم من أن
ّ
ّ
ع��ددًا من طالب املدرسة أك��د وج��وده .أما
عن أسعار الزي املدرسي ،فكان الجواب:

«ل��م ن�ق� ّ�رر بعد لهذه السنة ح� َ�س��ب» .لكن
حسب ماذا؟ ترفض املسؤولة اإلجابة عن
ً
مؤكدة أن ّ
الزي املدرسي الذي يبلغ
ذلك،
ثمنه  250دوالرًا ليس ملزمًا للجميع!!
فكيف مل��درس��ةٍ أن تخصص ّ
زي ��ًا خ� ّ
�اص��ًا
بها من دون فرضه على الجميع؟! وهل
ّ
ّ
تخضع أسعاره لتقلبات البورصة حتى
يكون سعره َ
«حسب»؟
ً
ف �ع�لا أص �ب��ح ال�ت�ع�ل�ي��م ف��ي ل�ب�ن��ان باهظًا
ّ
ل��درج��ة ل��م ي�ع��د م��ن امل�م�ك��ن ت�ح��م�ل�ه��ا من
لاّ ّ
أكثرية األهالي .إ أن الحلول املطروحة
ّ
مشجعة؛ فبني التعليم الرسمي
ال تبدو
ال��ذي أمعنت ال��دول��ة ف��ي تهميشه ،وبني
املدارس الخاصة ،يبدو أن األهل حسموا
ّ
خيارهم ،حتى لو كان هذا الخيار مكلفًا
وباهظًا.

تالمذة في الميناء بال مقاعد
عبد الكافي الصمد
ع �ن��دم��ا دخ � ��ل م ��دي ��ر م ��درس ��ة ال�ن�ه�ض��ة
ال ��رس� �م� �ي ��ة ل �ل �ب �ن�ي�ن ب � � ��در ال � ��دي � ��ن ف�ل�اح
ّ
مدرسته للمرة األولى معلمًا فيها ،كان
في امليناء  4م��دارس رسمية للصبيان.
اليوم ،يقف فالح على أبواب التقاعد وال
يزال عدد املدارس على حاله ،على الرغم
م��ن أن ع ��دد س �ك��ان امل�ي�ن��اء ارت �ف��ع خ�لال
ه��ذه الفترة م��ن  15أل��ف نسمة إل��ى 115
ألفًا!
ي� �ش� �ك ��و ف� �ل ��اح م � ��ن ت � �ق ��اع ��س ال� �ج� �ه ��ات
ال �ت��رب��وي��ة ال��رس�م�ي��ة امل�ع�ن�ي��ة ف��ي تلبية
احتياجات أهالي امليناء ،ما جعل أزمة
املدرسة الرسمية فيها تتفاعل ،إلى ّ
حد
ب ��ات ح �ص��ول ال�ت�ل�م�ي��ذ ع �ل��ى م �ق�ع��د في
إح��دى م��دارس امليناء الرسمية حلمًا ال
يتحقق بسهولة.
ال تتسع ال�ق��اع��ات ال�ث�م��ان��ي ف��ي م��درس��ة
النهضة املوزعة على طبقتني ألكثر من
 300تلميذ ،إذا أراد األس�ت��اذ أن يعطي

ً
فعال صفًا نموذجيًا يضمن معه توفير
ن��وع�ي��ة تعليم م�ق�ب��ول��ة .ل�ك��ن ازداد ع��دد
ت�ل�ام��ذة امل ��درس ��ة ف��ي األع � ��وام األخ �ي��رة،
ووص � � ��ل ف� ��ي ال � �ع� ��ام امل� ��اض� ��ي إل � ��ى 474
تلميذًا ،والعدد مرشح لتجاوز هذا الرقم
في السنة الحالية ،ما جعل املدرسة غير
قادرة على استيعاب املزيد.
اإلدارة ت��رف��ض ح��ال�ي��ًا تسجيل ت�لام��ذة
إضافيني ،ما أدى إل��ى ردود فعل ،منها
أن أم� �ه ��ات ب �ك�ين ع �ل��ى أب� � ��واب امل��درس��ة
ألنهن لم يعثرن على مقاعد ألبنائهن،
وقد دفع االنزعاج من هذا الواقع بعض
اآلب ��اء إل��ى ش�ت��م إدارة امل��درس��ة ووزارة
التربية والدولة!
ّ
ي� �ش ��رح ف �ل��اح ك �ي��ف أن غ � ��رف امل ��درس ��ة
الصغيرة «تجبرنا على وضع  3تالمذة
على مقعد دراس ��ي واح ��د» ،مشيرًا إلى
«أن � �ن ��ا اق �ت �ط �ع �ن��ا م ��ن امل �ل �ع��ب ال �ش �ت��وي
ّ
وحولناه إل��ى غ��رف��ة» .ال تتردد املدرسة
ف��ي استعمال إح��دى ال�ق��اع��ات ألغ��راض
عدة؛ فهي في الوقت نفسه مكتبة وقاعة

أمهات بكين
على أبواب المدرسة
لتسجيل أوالدهن

املعلمني ،وي �ت��درب فيها ال�ت�لام��ذة على
استخدام اللوح الذكي.
شهر أيلول بات «كابوسًا» بالنسبة إلى
ً
مستاء لعدم تلبية مطالب
ف�لاح .يبدو
األه ��ال ��ي ،ف �ي �ع��ودون أدراج �ه ��م خ��ائ�ب�ين.
يكشف أن�ن��ا «ل��م نستطع ت��وف�ي��ر مقعد
البن أحد املواطنني الذي يبعد منزله عن
املدرسة نحو  150مترًا».
يزعج املدير أن يكون عدد الراضني أقل

ّ
بكثير م��ن ع��دد امل�م�ت�ع�ض�ين ،علمًا ب��أن
م��درس��ة ال�ن�ه�ض��ة «ع �ل��ى ع�لات �ه��ا» ت�ق��دم
ـ كما يقول ـ مستوى تعليميًا جيدًا؛ إذ
ت�لام��س ن�س�ب��ة ال �ن �ج��اح ف��ي ام�ت�ح��ان��ات
الشهادة املتوسطة (البريفيه) ال �ـ.% 70
ّ
ه�ن��ا ال ي�خ�ف��ي ف�ل�اح أن اك �ت �ظ��اظ ال�ع��دد
س��اه��م ف��ي ت��راج��ع النسبة ف��ي السنتني
األخيرتني لتصل إلى حدود .%50
ال ت �ت��وق��ف م �ص��اع��ب م ��درس ��ة ال�ن�ه�ض��ة
وم �ت��اع �ب �ه��ا ع �ن��د ه� ��ذا ال � �ح� � ّ�د؛ ف��امل�ل�ع��ب
الصيفي ال يتسع لـ 500تلميذ ،الفتًا إلى
ارتفاع حوادث الكسور في اليد أو الرجل
ب�ي�ن ال �ت�لام �ي��ذ ف��ي أث �ن��اء ال �ل �ع��ب .ي�س��رد
ف�ل�اح ح��ادث��ة وق �ع��ت م�ع��ه ق�ب��ل س �ن��وات،
عندما جاءه وفد تربوي فرنسي لتفقد
امل��درس��ة ،وق��د تزامنت ال��زي��ارة م��ع وقت
ال �ف��رص��ة ل �ل �ت�لام��ذة ،وع �ن��دم��ا ش��اه��ده��م
أحد أعضاء الوفد كيف يلعبون بعنف،
ق ��ال« :إن ك��ل ت�ل�م�ي��ذ م�ن�ه��م ي�ح�ت��اج إل��ى
خفير معه!».
ي �ط��ال��ب ال��رج��ل ب��ان �ت �ق��ال ال �ت�ل�ام��ذة إل��ى

املبنى الجديد للمدرسة ،ال��ذي ال يبعد
أكثر من  100متر ،ويتسع لـ  100تلميذ
إض ��اف ��ي ،وق ��د ش� ّ�ي��د ف ��وق أرض ت��اب�ع��ة
ل � ��وزارة ال ��زراع ��ة ،ت �ن��ازل��ت ع�ن�ه��ا ل ��وزارة
التربية ل�ه��ذا ال �غ��رض ،ف��ي عهد ال��وزي��ر
سليمان فرنجية.
ي� �ل� �ف ��ت ف �ل ��اح إل � � ��ى أن م �ه �ن �ي��ة امل� �ي� �ن ��اء
وامل ��درس ��ة ال�ف�ن��دق�ي��ة ال �ل �ت�ين ب ��دأ ال�ع�م��ل
ببنائهما في التوقيت نفسه مع مدرسة
ّ
النهضةُ ،سلمتا منذ سنتني وال�ط�لاب
ي ��داوم ��ون ف�ي�ه�م��ا ،وال ي �ع��رف األس �ب��اب
التي تأخر بموجبها تسليم املبنى الذي
ال ينقصه سوى التشطيب لجهة تركيب
األلومينيوم وال��ده��ان .ويشير إل��ى أننا
«تلقينا وعدًا بتسليمها هذا العام ،لكنه
بقي حبرًا على ورق».
وإل � � ��ى ش � �ك� ��اوى ف �ل ��اح ،ي� �ط ��رح ح � ّ�ج ��اب
امل��درس��ة ش �ك��وى أخ� ��رى« :م �ن��ذ  30سنة
نعمل في املدرسة بال تثبيت أو ضمان
ص�ح��ي ،وحقوقنا امل �ه��دورة ال نجد من
يعطينا إياها».

