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دراسة

حقوق األهالي في المدارس الخاصة
حفاظًا على حقوق األهالي
ومنعًا إلدارات المدارس من أن تستثمر
كمشروع تجاريّ ،
فصل القانون
 1996/515أبواب الموازنة المدرسية
محاولة ّلضبطها وعدم إساءة
في
ّ
استعمالها ،إل أنه ترك تعويضات صاحب
اإلجازة من دون سقوف .ومع أنه منع
ّإلزامية شراء الكتب واللوازم من المدرسة
إل أنه لم يفرض إدراجها في اإليرادات،
ما جعل األقساط اإليراد الوحيد لتغطية
نفقات المدرسة
شوكت ّ
حوال *
يــوم صــدر القانون  515في  6حزيران
 1996من أجل تنظيم املوازنة املدرسية
أري ــد لــه يــومـهــا أن ي ـكــون م ـحـ ّـدد املــدة
يكون أكثر
ريثما ًيصدر ً
تشريع جديد ّ ّ
تفصيال وحماية للحقوق ،إل أنه ومنذ
عــام  2014بــات الـقــانــون تشريعًا غير
م ـحــدد امل ــدة م ــا يـحـمــل عـلــى االعـتـقــاد
بأن املشترع اللبناني أراد له أن يصبح
تشريعًا نهائيًا بحسناته وسيئاته،
فعلى ماذا ّ
ينص هذا القانون؟

المدارس الخاصة مؤسسات ربحية
بـحـســب ال ـق ــان ــون  ،515/1996يـحــدد
القسط املــدرســي بقسمة إجمالي باب
النفقات على مجمل عدد التالمذة بعد
حسم عدد أوالد املعلمني الداخلني في
املالك الذين يستفيدون بحكم القانون
أو أنـظـمــة املــدرســة مــن إع ـفــاء كـلــي من
ال ـق ـس ــط .م ــن ه ـن ــا ،اع ـت ـب ــرت املـ ـ ــدارس
الخاصة مؤسسات غير ربحية ،وقد
أعـ ـف ــاه ــا الـ ـق ــان ــون م ــن الـ ـض ــرائ ــب ،إذ
باتباع هذه املعادلة الرياضية ،يكون

مجموع باب النفقات موازيًا ملجموع
ب ــاب اإليـ ـ ـ ــرادات وع ـل ـيــه ي ـحــق لـلـقــارئ
غير املتخصص االعتقاد بأن املدارس
الخاصة تقدم خدمة التعليم وال تحقق
األرب ـ ـ ــاح ،وهـ ــذا أم ــر غ ـيــر واق ـع ــي كما
س ــوف ن ـبـ ّـن ف ــي بـحـثـنــا ف ــي تفاصيل
أبواب املوازنة.
تتضمن املــوازنــة كما حددها القانون
بابني متوازيني األول للنفقات والثاني
لإليرادات ،لم يتركهما املشترع من دون
تنظيم بل أشار بصورة شبه تفصيلية
إلــى مــا يجب أن يتضمنه الـبــابــان من
فـقــرات وب ـنــود ،فــي مـحــاولــة لضبطها
وم ـنــع إس ـ ــاءة اسـتـعـمــالـهــا .ف ـقــد قسم
املشترع الـبــاب املتعلق بالنفقات إلى
قـسـمــن أســاس ـيــن :األول يـشـكــل على
األقل  ،%65ويتضمن الرواتب واألجور
واألعباء التي تتكبدها املدرسة لصالح
العاملني فيها ،أما الثاني فيمثل على
األكثر  ،%35ويتضمن سائر النفقات
التشغيلية والتعليمية ،يضاف إليها
 3بنود نص عليها القانون وهي :بنود
االسـتـهــاكــات ومـصــاريــف املـســاعــدات
االجتماعية وتعويض صاحب إجازة
املدرسة!

تعويضات صاحب اإلجازة
تستحق هــذه البنود الثالثة الوقوف
ع ـن ــده ــا ل ـك ــون ع ــائ ــدات ـه ــا ت ــذه ــب إل ــى
صــاحــب إج ــازة املــدرســة دون املــدرســة
والتالمذة .فصاحب اإلجازة يتقاضى
تـعــويـضــا لـحـســابــه ال ـخ ــاص ب ـصــورة
مـبــاشــرة مــن مـجـمــوع اإليـ ـ ــرادات التي
أجـ ــازهـ ـ ّـا الـ ـق ــان ــون .ف ـ ــإذا كـ ــان املـنـطــق
يـقــول إن ــه يحق ألصـحــاب امل ــدارس أن
يستوفوا تعويضات كونهم ينتمون
إلى القطاع الخاص ،وبخالف الفلسفة
ال ـتــي بـنـيــت عليها ال ـقــوانــن املتعلقة
بـبـنـيــة املـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة وال سـيـمــا
ال ـقــانــون  ،515ف ــإن ال ـغــايــة األســاسـيــة
م ــن ف ـتــح ه ــذه امل ـ ــدارس ل ــدى الـبـعــض
هي تحقيق مداخيل مالية ،إما لتنمية

ث ــرواتـ ـه ــم ال ـش ـخ ـص ـي ــة وإم ـ ـ ــا إعـ ـ ــادة
توظيف هذه األموال لتحقيق مصلحة
عامة تربوية .من هنا يأتي اعتراضنا
ّ
على مقولة إن امل ــدارس الخاصة غير
ربحية ،إذ أقر املشترع أحقية أصحاب
املـ ــدارس بــاسـتـيـفــاء ب ــدل م ــادي سـ ّـمــاه
تـعــويـضــا ،وتـ ــرك ل ــه أم ــر ت ـحــديــده من
ٌ
مدعو
دون أي ضــوابــط .املشترع هنا
إلــى الـتــدخــل لــوضــع ضــوابــط واضحة
تقونن أسس تحديد تعويض صاحب
املــدرســة ملــا لــذلــك مــن أهـمـيــة فــي الحد
م ــن الـتـضـخــم ف ــي األق ـس ــاط املــدرس ـيــة
وإح ـقــاق الـحــق وال ـعــدالــة بــن صاحب
املدرسة واألهالي.
أمـ ـ ــا ب ـن ــد االسـ ـتـ ـه ــاك ــات ف ـه ــو ي ـعــود
أي ـضــا بــالـنـفــع عـلــى صــاحــب املــدرســة،
ً
إذ يـسـتــوفــي م ــن األه ــال ــي م ـ ـ ّـرة ثــانـيــة
كلفة األمـ ــوال املـنـقــولــة وغـيــر املنقولة
الـتــي يـكــون قــد سبق لــه أن استوفاها
عـ ـب ــر األقـ ـ ـس ـ ــاط املـ ــدرس ـ ـيـ ــة مـ ــن خ ــال
استيفاء كلفة استهالكها على مراحل
سنوية متعددة .وهنا أحد أبرز الثغر
فــي ال ـقــانــون  515ال ــذي يـتــوجــب على
املـ ـشـ ـت ــرع ت ـص ـح ـي ـح ـهــا عـ ـب ــر إصـ ـ ــدار
قانون جديد يمنع االزدواجية بني بند
االستهالك والبنود األخــرى وإال على
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء أن ي ـص ــدر مــرســومــا
تنفيذيًا يمنع هذه االزدواجية.
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى ب ـ ـنـ ــد املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات

االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،فـ ـه ــو بـ ـن ــد م ــوض ــوع
للخدمة الخاصة لبعض العوائل التي
ال يمكن أن تدفع كامل القسط املدرسي
ألوالدها ،وهو بالتالي يحقق مصلحة
خــاصــة لـبـعــض األه ــال ــي دون غيرهم
وم ـص ـل ـحــة املـ ــدرسـ ــة ال ـخ ــاص ــة أي ـضــا
الـتــي يمكن أن تستفيد مــن هــذا البند
لزيادة عدد التالمذة لديها واستخدام
ذل ــك ب ـكــل ال ــوس ــائ ــل اإلع ــان ـي ــة .وهـنــا
املـ ـ ـ ـ ــدارس كـ ـم ــا لـ ـج ــان األهـ ـ ــل م ــدع ــوة
لـتـحــديــد س ـقــوف واض ـحــة ل ـهــذا البند
مـ ــع ال ـت ـش ــدي ــد ع ـل ــى وج ـ ـ ــوب تـحـمـيــل
ص ــاح ــب املـ ــدرسـ ــة ه ـ ــذا الـ ـع ــبء طــاملــا
يـقــوم باستثمار إج ــازة املــدرســة لقاء
تعويض مالي ّ
يقره القانون.

األقساط هي اإليراد الوحيد
فــي املقابل ،أقــر القانون إي ــرادًا وحيدًا
ل ـت ـغ ـط ـيــة أبـ ـ ـ ــواب ال ـن ـف ـق ــات ك ــاف ــة هــو
األقـســاط املــدرسـيــة ،مــع ضــابــط وحيد
سـمــح بخفض مـجـمــوع ه ــذه النفقات
هــو املـنــح الـتــي يستفيد منها أولـيــاء
األوالد املعفيني مــن الـقـســط املــدرســي
ـدر آخ ــر غـيــر املــدرســة والــذيــن
مــن م ـصـ ٍ
يـ ـت ــوج ــب ع ـل ـي ـه ــم ،ب ـح ـس ــب الـ ـق ــان ــون
 ،1996/515التصريح عنها ،ودفعها
للمدرسة التي عليها بدورها حسمها
من باب نفقات املوازنة ،ما يخفض هذا
الباب ومعه القسط املدرسي.

مراقبة الموازنات إلزامية

إلزام اإلدارات تسليم
لجان األهل نسخًا
عن الموازنات والنفاذ
إلى القيود

ثمة طرق وآليات نص عليها القانون
وتـسـمــح لــأهــالــي بـمــراقـبــة امل ــوازن ــات
املدرسية وبالتالي األقساط لتحصيل
ح ـقــوق ـهــم وح ـمــاي ـت ـهــا م ــن اإلج ـ ــراءات
التعسفية للمدارس .فقد ألزم القانون
 515ف ـ ــي م ـ ــادت ـ ــه  3اإلدارات إي ـ ــداع
مــوازنــاتـهــا مصلحة التعليم الخاص
في وزارة التربية في مدة ال تتعدى آخر
كانون الثاني موقعة من مدير املدرسة
ومــن لجنة األه ــل ممثلة برئيسها أو
م ـنــدوبــي الـلـجـنــة ف ــي الـهـيـئــة املــال ـيــة.

وه ـن ــا ي ـك ــون تــوق ـيــع مـمـثـلــي األه ــال ــي
على املــوازنــة مــن اإلجـ ــراءات اإللزامية
لصحتها ،وإن افتقار املوازنة إلى هذا
الـتــوقـيــع يـجـعــل مـنـهــا بــاطـلــة أو على
األق ــل غـيــر مستوفية ال ـش ــروط ،وعلى
وزارة التربية عــدم قـبــول هــذا اإلي ــداع
ملخالفته الصريحة للنص القانوني.
ً
وبناء عليه ،ال يحق للمدرسة استيفاء
الـ ــزيـ ــادات ع ـلــى األقـ ـس ــاط بــاالس ـت ـنــاد
إلى موازنة غير نظامية وغير مودعة
ً
أص ــوال إال بعد ص ــدور ق ــرار عــن وزيــر
التربية إمــا باعتبار املــوازنــة أصولية
والسماح للمدرسة باستيفاء القسط
وف ـق ــا ل ـهــا وإمـ ــا اع ـت ـبــار امل ــوازن ــة غير
نظامية أو مبالغ بها ،ويقوم بالتالي
ه ــو بـتـحــديــد ال ـق ـســط وع ـل ــى امل ــدرس ــة

تقرير

مبالغات الموازنات لتبرير زيادة األقساط
نعمه نعمه *
نترقب أعـمــال التدقيق فــي ميزانيات
وقيود املدارس الخاصة غير املجانية
وغـ ـي ــر ال ــربـ ـحـ ـي ــة الـ ـت ــي يـ ـن ــوي وزيـ ــر
التربية م ــروان حـمــادة إطالقها خالل
مؤتمر صحافي يعقده في وقت قريب،
كما علمنا ،إلج ــراء املـقــارنــة مــع أرقــام
املــوازنــات املرفوعة إلى وزارة التربية.
وفــي انتظار ذلــك ،تقودنا دراســة عدد
م ــن امل ـ ــوازن ـ ــات ت ـس ـنــى ل ـن ــا ال ـح ـصــول
عليها إلى مبالغات وتضخيم نفقات
تنتج موازنة مضخمة لتبرير األقساط
الخيالية التي يدفعها األهالي.
بداية ،وضع القانون  96/515نموذجًا
إلزاميًا للموازنة املذكورة ّ
وقسمها إلى
قسمني متوازيني بما يأتي:
 الـ ــرواتـ ــب واألج ـ ـ ــور وق ـي ـم ـت ـهــا %65على األقــل :تشمل رواتــب املعلمني/ات
فــي امل ــاك ،روات ــب املعلمني مــن خــارج
املـ ــاك ،ب ــدل مـهـمــات إضــاف ـيــة لـلـمــاك،
م ـك ــاف ــآت ومـ ـس ــاع ــدات ألف ـ ــراد الـهـيـئــة
اإلدارية واملستخدمني ،نسبة  %15من
املجموع كاحتياط ،اشتراكات الضمان
والـتـعــويـضــات والـتـســويــات والسلف،
وبدالت النقل وغيره.
 س ـ ــائ ـ ــر األعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء وال ـ ـن ـ ـف ـ ـقـ ــات غ ـيــرالتعليمية وقيمتها  %35على األكثر:

تــأمــن ،رقــابــة طبية ،تــدفـئــة ،إن ــارة ()..
تجديد وتطوير ،مساعدات للتالمذة
امل ـح ـتــاج ــن ،ت ـعــويــض ع ـلــى أص ـحــاب
املدرسة.
إذًا الــرواتــب واألجــور هي البند األكبر
ّ
واألهـ ــم ،ونــاحــظ أن م ــوازن ــات بعض
املـ ـ ـ ــدارس ت ــرك ــز ب ـش ـكــل أس ــاس ــي عـلــى
ب ـنــد ال ــروات ــب ال ـصــاف ـيــة فـتـضــاعـفـهــا،
وبــال ـتــالــي ي ـتــأثــر ب ـنــد امل ـل ـح ـقــات بها
م ــن اشـ ـت ــراك ــات ض ـم ــان وت ـعــوي ـضــات
الصندوق وغيرها.
ولتوضيح الـفـكــرة سنعتمد نموذجًا
واقعيًا وفاضحًا ملدرسة خاصة تبلغ
ف ـي ـه ــا م ـخ ـص ـص ــات ال ـ ــروات ـ ــب ألف ـ ــراد
الهيئة التعليمية مــن دون امللحقات
من تعويضات ونقل 6 ،مليارات و270
مليون ليرة سنويًا لـ  235معلمًا/ة في
املالك ،يضاف إليها مليار و 850مليونًا
بدل مهمات إضافية للمعلمني/ات في
املـ ـ ــاك ،وأيـ ـض ــا م ـك ــاف ــآت وم ـس ــاع ــدات
بقيمة مليار و 523مليون ليرة ،وسلفة
على غالء املعيشة قيمتها  884مليون
ّ
لـ ـي ــرة ،م ــع م ــاح ـظ ــة أن هـ ــذه ال ـب ـنــود
األربـعــة يستفيد منها حصرًا معلمو
ومعلمات امل ــاك ،وإذا جمعنا املبالغ
ال ـ ــواردة فــي امل ــوازن ــة نحصل عـلــى 10
مـلـيــارات و 527مليون لـيــرة يجب أن
تصرف كاملة قبل نهاية السنة املالية.

تتفاوت أرباح
المدارس من الرواتب
بين  30و%50

ّ
ي ـع ـن ــي ذلـ ـ ــك أن مـ ـعـ ــدل راتـ ـ ـ ــب امل ـع ـلــم
واملعلمة في هذه املدرسة هو  3ماليني
صاف
و  730ألــف ليرة شهريًا كمبلغ
ٍ
من دون احتساب ضريبة الدخل (ومن
دون بدالت النقل والتعويض العائلي
واش ـ ـتـ ــراكـ ــات الـ ـضـ ـم ــان والـ ـصـ ـن ــدوق
املحددة في بند آخر منفصل) ،وعندما
سألنا عددًا من املعلمني/ات في املدرسة
نفسها عــن األم ــر تـفــاجــأوا وقــالــوا لنا
ّ
إن روات ـب ـه ــم ت ـ ــوازي روات ـ ــب ال ـق ـطــاع
العام ،يضاف إليها السلفة على غالء
املعيشة ومكافآت أي نحو  500أو 600
ألــف لـيــرة زي ــادة عــن سلسلة الــرواتــب.
ّ
يقودنا ذلك الواقع إلى االستنتاج بأن
املدرسة تبالغ في مبالغ النفقات على
الرواتب واملهمات اإلضافية واملكافآت

ما قيمته  4مليارات ليرة على األقل من
رواتب أساتذة املالك ،بحسب الطريقة
الحسابية هذه.
للتأكد من األرقام مجددًا ،قمنا بعملية
حسابية مختلفة ،فاملدرسة تضم 120
شعبة ،وبحسب معايير التعليم في كل
بـلــدان العالم تحتاج الشعبة إلــى 1.5
مـعـلــم/ة ،أي أن  120شعبة تستوجب
ت ــوظ ـي ــف  180م ـع ـل ـم ــا/ة ول ـي ــس 235
كما هــو وارد فــي املــوازنــة ،ولنفترض
ّ
أن املـ ــدرسـ ــة ت ــوف ــر خ ــدم ــات إضــاف ـيــة
وتحتاج إلى  200معلم/ة وحتى 235
مـعـلـمــا/ةِ ،لــم تستعني ب ـ  68معلمًا/ة
متعاقدًا إذًا كما هــو وارد فــي املــوازنــة
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،ف ـي ـم ــا ق ـي ـم ــة امل ـخ ـص ـص ــات
لـلـمـتـعــاقــديــن تـبـلــغ  3م ـل ـيــارات و770
مـلـيــون ل ـي ــرة ،أي بـمـعــدل راتـ ــب يصل
إلــى  4مــايــن و 600ألــف لـيــرة شهريًا
ل ـل ـم ـع ـلــم/ة؟ ه ــذه امل ـبــالــغ ت ـض ــاف إلــى
امل ــداخ ـي ــل غ ـيــر امل ـن ـظ ــورة ال ـتــي تــدخــل
في صندوق أصحاب املدرسة من دون
وجه حق وبمخالفة واضحة للقانون
 .515وهناك أيضًا املبالغ التي توردها
املوازنة من اشتراك الضمان وصندوق
التعويضات وبدالت النقل وغيرها من
البنود املرتبطة بالرواتب كنسب من
هذه الرواتب ،وضمنها  %15احتياط
أيضًا وقيمته فــي هــذه املــوازنــة مليار

و 780مليون لـيــرة (القيمة الحقيقية
ه ـ ــي أق ـ ـ ــل م ـ ــن ال ـ ـن ـ ـصـ ــف) ،م ـ ــن امل ـب ـل ــغ
اإلجمالي املخصص لرواتب لألساتذة
وق ـي ـم ـت ــه ألسـ ــاتـ ــذة امل ـ ـ ــاك وال ـت ـع ــاق ــد
لتصير القيمة اإلجمالية املخصصة
ل ـلــرواتــب بـحـســب امل ــوازن ــة  14مـلـيــارًا
و 297مليون ليرة تدفع املدرسة فعليًا
أقل من نصفها.
هـ ــذا نـ ـم ــوذج م ــن أربـ ـ ــاح امل ـ ـ ــدارس من
روات ــب وأج ــور املعلمني فـقــط ،وطبعًا
راقـبـنــا مــوازنــات أخ ــرى تـفــاوتــت فيها
األربـ ـ ــاح م ــن ال ــروات ــب ب ــن  30و،%50
بحسب حجم املــدرســة ورقــم أعمالها.
م ــوازن ــات مـ ــدارس أخ ــرى تـحـتــاج إلــى
تدقيق مــن نــوع آخــر وربـمــا لــم تعتمد
املبالغة وكانت صادقة تجاه تالمذتها
وأهلهم.
طبعًا ،ال يخفى على أحد أن املبالغات
فـ ــي م ـ ــوازن ـ ــات الـ ـع ــدي ــد مـ ــن امل ـ ـ ــدارس
الـ ـخ ــاص ــة لـ ـي ــس مـ ـحـ ـص ــورًا فـ ــي بـنــد
ال ـ ــروات ـ ــب بـ ــل ب ـك ــل الـ ـبـ ـن ــود األخ ـ ـ ــرى،
ّ
وس ـن ـف ـتــرض أن ال ـع ــدي ــد م ـن ـهــا يـقــوم
بالتزوير طاملا أننا ال نستطيع كشف
قـيــودهــا وإخـضــاعـهــا للتدقيق املــالــي
والحسابي الذي هو حق األهل ولجان
األه ــل كــونـهــم مساهمني وشــركــاء في
هذه املدارس باملعنى القانوني للكلمة.
*باحث في التربية والفنون

