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إعداد فاتن الحاج

للمشاركة في صفحة «تعليم» التواصل عبر البريد اإللكترونيfelhajj@al-akhbar.com :

رأي
بحثًا عن الموضوعية العلمية
رضا حمدان *

التزام قــرار الــوزيــر ،وإال قــام بإحالتها
إلى مجلس التحكيم التربوي املختص
ب ــال ـن ــزاع ــات ب ــن األهـ ــالـ ــي واملـ ـ ـ ــدارس.
وهنا يكون القانون قد أعطى األهالي
وم ـم ـث ـل ـي ـهــم وب ـ ـصـ ــورة ت ـب ـع ـيــة وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة ص ــاحـ ـي ــات ك ـب ـي ــرة ملــراق ـبــة
امل ــوازن ــات واألقـ ـس ــاط ال ـتــي ل ــو طبقت
المتنع الكثير مــن امل ــدارس عــن تقديم
مـ ــوازنـ ــات م ـض ـخ ـمــة ت ـض ــر بـمـصــالــح
األهالي وحقوقهم املشروعة.

لجان األهل تدقق في الموازنة
والقيود
إلــى ذل ــك ،فــرض الـقــانــون فــي امل ــادة 10
عـلــى مـمـثـلــي امل ــدرس ــة ع ــرض مـشــروع
امل ــوازن ــة ع ـلــى أع ـض ــاء الـهـيـئــة املــالـيــة

هيئة
التشريع
واالستشارات:
يحق للجان
األهل الطالع
على قيود
المدرسة
(مروان بو
حيدر)

ل ــدرس ـه ــا وإنـ ـج ــازه ــا خـ ــال م ـه ـلــة 10
أيـ ــام ي ـص ــار م ــن ب ـعــدهــا إل ــى عــرضـهــا
عـلــى لجنة األه ــل الـتــي تتخذ املــوقــف
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ،إمـ ـ ــا ب ــال ـت ــوق ـي ــع أو ب ـع ــدم
ال ـت ــوق ـي ــع خ ـ ــال م ـه ـل ــة  15ي ــوم ــا مــن
تــاريــخ تقرير مندوبي اللجنة املالية.
وهنا ال بد لنا من التوقف عند أمرين
ه ــام ــن :األول مـتـعـلــق بــال ـنــص ال ــذي
يـخـلــق ب ـعــض اإلش ـك ــال ـي ــات ،وال ـثــانــي
مـ ـتـ ـص ــل بـ ــال ـ ـضـ ــوابـ ــط الـ ـ ـت ـ ــي ت ـس ـمــح
ل ــأه ــال ــي ب ـم ــراق ـب ــة امل ـ ــوازن ـ ــات بـشـكــل
أفـضــل وإق ــراره ــا عـنــد ال ـلــزوم بـصــورة
مستنيرة.
اإلبهام الوارد في نص القانون يقع في
عبارة «عرض مشروع املوازنة» والذي
تـسـتـنــد إل ـي ــه ب ـعــض املـ ـ ــدارس لحجب

نسخ املوازنات عن لجان األهل ومنعها
من دراستها ،وإن كنا من القائلني إن
حق االطالع يشمل حق الحصول على
ن ـســخ وإن ال ـق ــان ــون  81/11ال ـخــاص
ـوازنـ ــة املـ ــدرس ـ ـيـ ــة أل ـ ـ ــزم امل ـ ـ ــدارس
بـ ــاملـ ـ ً
صراحة تسليمها إلى ممثلي األهالي،
كـمــا أجـ ــاز ل ـه ــؤالء ال ـح ـصــول عـلــى كل
امل ـس ـت ـن ــدات امل ـحــاس ـب ـيــة ال ـت ــي تسمح
لهم ممارسة مهامهم الرقابية ،إال أن
املشترع والسلطة التنفيذية مدعوان
إلصــدار تشريعات وق ــرارات تفسيرية
تؤكد حق لجان األهل بالحصول على
ن ـســخ م ــن م ـشــاريــع املـ ــوازنـ ــات وإلـ ــزام
امل ـ ـ ــدارس تـسـلـيـمـهــا إل ـي ـهــم بــاع ـت ـبــاره
مــوجـبــا جــوهــريــا .كــذلــك ينبغي إل ــزام
اإلدارات تسليم الـلـجــان قـطــع حساب
م ــدق ــق لـلـسـنــة املــال ـيــة ال ـســاب ـقــة لسنة
امل ــوازن ــة وك ــل ال ـفــوات ـيــر وامل ـس ـت ـنــدات
الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداول ال ـ ـض ـ ـمـ ــان
االجتماعي وتلك املسلمة إلى صندوق
ً
ال ـت ـع ــوي ـض ــات ع ـم ــا ب ـ ــروح ال ـق ــوان ــن
امل ــرع ـي ــة اإلج ـ ـ ــراء وال س ـي ـمــا ال ـقــانــون
 81/11وم ــرس ــوم ــه الـتـطـبـيـقــي وذل ــك
لكي يتسنى لها مراقبة األرقام املدرجة
ف ــي املـ ــوازنـ ــة بـ ـص ــورة ش ـف ــاف ــة .يــذكــر
هنا أن هيئة التشريع واالسـتـشــارات
أص ــدرت رأيــا فــي عــام  2015أكــدت فيه
حــق لـجــان األه ــل بــاالطــاع على قيود
ّ
املــدرســة ،واعتبرت أن رســم فتح امللف
يجب أن يندرج ضمن القسط .ينبغي
أي ـضــا إل ـ ــزام امل ـ ــدارس تـسـلـيــم ال ـ ــوزارة
ميزانياتها املــدقـقــة فــي بــدايــة كــل عام
دراسـ ــي ووض ـع ـهــا ف ــي ت ـصــرف لـجــان
األهــل لالطالع عليها والحصول على
ن ـســخ ع ـن ـهــا مل ــراق ـب ــة ال ـن ـتــائــج املــال ـيــة
ً
للسنوات السابقة ،فـضــا عــن إصــدار
تشريعات تلزم املدارس تدوير الفائض
ف ــي امل ـيــزان ـيــات املــدق ـقــة بــامل ـقــارنــة مع
املــوازنــات املودعة على السنة الالحقة
بـحـيــث يـحـســب ه ــذا ال ـفــائــض مــن بني
اإليــرادات ما يسمح بتخفيض القسط
املدرسي بصورة قانونية وعادلة.

إضاءة

المعلمون ليسوا خصومًا
سالم ّ
فران *
رغ ــم غ ــراب ــة االقـ ـت ــراح امل ـق ـ ّـدم م ــن ات ـح ــاد أه ــال ــي ال ـط ــاب ف ــي املـ ــدارس
الكاثوليكية واملتعلق بــإلـغــاء منح التعليم للمعلمني (http://www.
 ،)282339/al-akhbar.com/nodeإال أنــه ليس مفاجئًا ملن هو أدرى
ّ
الخاصة :بإداراتها ولجان أهاليها.
بشعاب املدارس
ّ
ّ ّ
ُ
ال يخفى على املطلعني كيف تنتج لجان األهل هنا  -اللهم إل قلة منها ـ
في مخامر اإلدارات املعتمة حيث التزكية ّ
سيدة املوقفّ ،أما مبدأ فصل
السلطات وتوأمه مبدأ تضارب املصالح ُفيضرب بهما عرض الحائط.
ُ ّ
ّ
ّ
ُ
وفي ظل هذا الحائط توقع املوازنات من دون أن تقرأ أو على األقل من
ُ
دون أن تفهم ،من قبل من أعطاهم القانون صالحية مراقبة املوازنة
ّ
ّ
التربوية ومنعًا للكسب
واملوافقة عليها حفاظًا على شفافية العملية
غير املشروع.
ّ
وقـبــل أن يطالعنا اتـحــاد األهــالــي بـمـشــروع «ك ـيــدي» ال هــدف منه إل
االن ـت ـقــام مـ ّـمــن لـيـســوا خـصــومــا  -ول ــن يـكــونــوا  -ك ــان األجـ ــدى بــه أن
ينجز عمله كما ينبغيّ .إن وحدة التشريع سابقة يجب أن ّ
تعمم على
اللبنانيني الخاضعني لقانون العمل الــذي يحدد ّ
الحد األدنــى لألجور،
وما سوى ذلك متروك وفق نظام امللل اللبناني الستنسابية أصحاب
ّ
املعلمني إلى الوراء ال ّ
التقدم نحو صون
العمل .ويبدو ّأن املطلوب إعادة
الحقوق األساسية وضمانها لكل قطاعات اإلنتاج بجناحيها :الرسمي
والخاص.
وإذا كــان املـعـ ّـدون لهذا املـشــروع «يــزكــزكــون» مــن هــذه الــزاويــة (وحــدة
ّ
ّ
الـتـشــريــع) ليسلبوا املعلمني فــي الـقـطــاع الـخــاص حــق تعليم أوالده ــم
مـجــانــا فــي املـ ــدارس الـتــي يعلمون فـيـهــا ،ويعطونهم (كـبــديــل) منحة
ّ
مقطوعة كتلك التي يحصل عليها املعلم في املــدرســة الرسمية الذي
يتعلم أبـنــاؤه في مدرسة خاصة؛ فإننا نطالبهم بتقديم كشف ّ
يبي

مدى تطبيق املــدارس الخاصة لهذا القانون منذ صــدوره :وإن كانوا ال
ّ
يعرفون فنخبرهم ّأن جل املؤسسات التعليمية الخاصة تخرق القانون
ّ
ّ
مسميات
وتلزم املعلمني بدفع مبالغ متفاوتة لقاء تعليم أوالدهم ،تحت
غير متفاوتة فــي االحـتـيــال على الـقــانــون ،وقــد ت ــوازي املـبــالــغ القسط
ّ
الكامل ،وبالطبع فعلى املدرسة أن تظهر في موازناتها أنها لم تتقاض
ّ
شيئًا ،وأن تذكر في سجالتها أنها دفعت! ما قبضته (معادلة صعبة).
ّ
لكننا سنذهب معكم إلى آخر الشوط وننصحكم انطالقًا من حرصكم
على «وحدة التشريع» أن ّ
تتنبهوا إلى ما يأتي:
 منح التعليم ّاملقدمة ملوظفي الدولة وبينهم املعلمون ال تقتصر على
ّ
ّ
التعليم األســاســي ،فهل أضفتم مــادة إلــى مشروعكم الساقط حتمًا
تلزم املدارس بمرافقة تعليم أوالدنا حتى ّ
تخرجهم من الجامعة؟!
ّ
 تقديمات تعاونية موظفي الــدولــة تفوق مــا يقدمه صـنــدوق املــرضواألمومة الذي يغطي معلمي املدارس الخاصة ،فهل تغطي صناديق من
ّ
حمسكم على هذا املشروع الفرق؟
ّ
 موضوع التناقص الذي يقض مضاجعكم هو من املكتسبات التاريخيةالتي تعطى للمعلم ّ
املتقدم في خدمته ،وهو بمثابة عالوة :حيث ُيعطى
الــراتــب نفسه لقاء عــدد ساعات (تعليم) أقــل؛ واألسـتــاذ املستفيد من
هذه الساعات يبقى مرتبطًا بمدرسته إلنجاز أعمال إداريــة وتربوية.
وال ننسى أن بعض الــدرجــات االستثنائية املعطاة سابقًا أخــذت من
التناقص حني رفعت عدد سنوات الخدمة املوجبة الستحقاقها.
من الــواضــح أن بعض األهــالــي املـغـ َّـرر بهم قبلوا أن يكونوا دروعــا في
حرب غيرهم :فأصحاب املــدارس عرفوا مدى األزمــة ـ الفضيحة التي
وقعوا فيها بعد فتح ملف املــوازنــات ،فقاموا بالهروب إلى األمــام عبر
ّ
شيطنة املعلمني ووضعهم في مواجهة األهالي.
ّ
ناشط نقابي مستقل

وأخيرًا! بعد سنوات من النضال ،صدر قانون سلسلة الرتب والروتب
ُ
ونشر في الجريدة الرسمية .إنه انتصار عظيم .ولكن حذار ،مثل أي
تقدم اجتماعي ،هذا االنتصار قد يكون هدفًا لهجوم مضاد لتفريغه
مــن مـعـنــاه .ولــذلــك مــن البديهي أن يـكــون هـنــاك نـضــال جــديــد .ومن
الضروري الدفاع عن الحقوق املكتسبة واملطالبة بأخرى.
كما ال ـعــادة فــي لـبـنــان ،يـجــري بسرعة إط ــاق حــرب أرق ــام مــن أجل
وكما
تكوين طبقة ضباب إلخفاء الحقيقة املوضوعية واملثبتة علميًاّ .
جرت العادة ،في نهاية املطاف ،يكون الحل األسهل هو اعتماد حل
وسطي بني طرفني متنازعني ،بغض النظر عن موقع الحقيقة.
ً
دعونا نأخذ مثاال ملموسًا :املــدارس الخاصة .ما هو تأثير سلسلة
الرواتب الجديدة على األقساط؟
فلنضع األم ــور فــي نصابها .فقد جــرى آخــر تصحيح لــأجــور في
عام  ،1996ثم طرأ عليه تعديل جزئي في عام  200( 2008ألف ليرة
لبنانية) وتعديل آخر في ( 2012بلغ متوسط الزيادة في عام 2012
نحو  ،)% 20لنصل إلى التعديل األخير في عام  .2017بموجب هذه
التعديالت ،باتت الــزيــادة تـقــارب  ،%110وفــق تقديرات اقتصاديني
بــارزيــن فــي وســائــل اإلع ــام (وهــو أقــل مــن مطالبات هيئة التنسيق
النقابية في عــام  ، 2014أي  %121تبعًا ملؤشر التضخم) .وخالل
الفترة نفسها ،ارتفع مؤشر األسعار بنسبة ( %143وفقًا ملؤسسة
البحوث واالس ـت ـشــارات) .وبـعـبــارة أخ ــرى ،ارتفعت األسـعــار بنسبة
 %143في حني أن األجور ازدادت بنسبة .%110
صحيح أن سلسلة الرواتب الجديدة ساهمت في إجراء تصحيح كبير
للقوة الشرائية في القطاع العام ،لكنها ال تزال دون مستوى األسعار.
وقد انخفضت القوة الشرائية ،على الرغم من التعديل الحالي ،مقارنة
بعام  .1996وهــذا يتعلق فقط بالقطاع الـعــام .مــاذا عن العاملني في
القطاع الخاص ،والذين تلحقهم زيادة األقساط في املدارس الخاصة،
إذا حصلت ،وهم ال يستفيدون من التصحيح الجديد لألجور؟ ماذا
عن األقساط؟
وف ــق األرقـ ــام ال ـتــي حصلنا عليها مــن عـيـنــة صـغـيــرة مــن امل ــدارس
الخاصة في بيروت ،نرى ّأن الزيادة بلغت  %400بني عامي 1996
و .2016وبعبارة أخــرى ،فــإن األقساط غطت بشكل كبير التضخم
( ،)143%وأثر الزيادات املتتالية لرواتب القطاع العام ( ،)%110وذلك
قبل األخذ بعني االعتبار تأثير التصحيح األخير لألجور.
كيف يمكن تفسير هذه الظاهرة؟ هناك عوامل عدة تدخل هنا:
ً
 أوال وقبل كل شيء ،تضطلع وزارة التربية ،بوصفها سلطة عامةوحــامـيــة للمصالح الـعــامــة ،ب ــدور رئـيـســي .لديها صالحية التنظيم
واإلشـ ــراف والــرقــابــة عـلــى مـيــزانـيــات املـ ــدارس الـخــاصــة .وق ــد تظهر
اختالفات مثيرة للدهشة بني امليزانيات املرفوعة لـلــوزارة والنفقات
الفعلية للمدارس الخاصة .وغني عن القول ّإن اإلنـفــاق العام واملــال
العام معني بهذه املسألة :دعونا ال ننسى أن املدارس الخاصة معفاة
من الضرائب.
إن إنـشــاء جهاز تدقيق منتظم ملراجعة ميزانيات امل ــدارس ووضــع
ضوابط لها ال يمكن إال أن يعزز الشفافية ويعطي املناقشات الجارية
بعدًا عقالنيًا وعلميًا .إضافة إلى ذلك ،يمكن لإلدارة أن تعزز اإلطار
القانوني القائم عن طريق تسهيل تشكيل املجالس التحكيمية التي
لم تتشكل في بعض املناطق منذ سنوات .هذه املحاكم تعزز سيادة
القانون وتحمي أصحاب الحقوق.
 الـقــانــون  515يتضمن اخ ـتــاالت جــوهــريــة تستدعي إصالحهاب ـصــورة عــاجـلــة .وال ــواق ــع أن ه ــذا ال ـقــانــون ،ورغ ــم الـنـقــاط اإليـجــابـيــة
الكثيرة ،ليس مطابقًا للمعايير الدولية للمحاسبة .كيف يدفع األهل
تكاليف التطوير التربوي (أي االستثمارات) واستهالكها خالل السنة
املالية نفسها؟ كيف يسمح للمدارس أن تستوفي إيرادات ال تدرج في
املوازنة مثل رسوم فتح امللف ،النقل ،القرطاسية ،الكافيتيريا ،الفائدة
املصرفية ،وغيرها من املداخيل «الخارجية»؟ لو أدخلت هذه اإليرادات
اإلضافية في امليزانية لكانت أدت حتمًا إلى تخفيض األقساط .كيف
ال يتم وضع سقف لتعويضات املالك؟ في كل األحوال يجب معالجة
العديد من القضايا األخرى ،مثل قاعدة ( %65رواتب وأجور) و%35
(مصاريف).
من الــواضــح أن للجان األهــل دورًا أساسيًا تــؤديــه .هل يعرف األهل
ذلــك؟ هــل يعرفون حقوقهم وواجـبــاتـهــم؟ هــل یـعــرفــون ،علی سبیل
املثال ،أن لديهم الحق في الوصول إلی بیانات املدارس وقيودها؟ كيف
يمكن تعزيز دورهــم كشركاء حقيقيني في املجتمع املدرسي؟ ألنه،
في النهاية ،أطفالهم هم املتعلمون في هذه املــدارس ،أليس كذلك؟ في
هذه الحالة بالذات ،هل املستهلك هو حقًا امللك أم ال؟ ومن مصلحة
املدارس أن يكون لها شريك فاعل .كيف يمكن وضع نظام يمكن أن
يضفي الطابع الديموقراطي على االنتخابات ووضع برامج تدريبية
للجان األهل حول حقوقهم وواجباتهم؟ كيف يمكن إضفاء الطابع
املؤسساتي على هــذه الشراكة األساسية لتحسني النظام التربوي
اللبناني؟
املشكلة الحالية لم تعد مسألة أرقام أو نسب ،بل هي فرصة ملعالجة
وتطوير النظام التربوي .ومن دون هذه اإلصالحات والتدابير ،فإننا
سنخسر الرأسمال الوحيد املتبقي في لبنان :الرأسمال البشري.
املصلحة العامة تقتضي إخــراج النقاش من الضباب امليتافيزيقي
وإعادته إلى شرنقته األصلية :البحث املوضوعي والعلمي.
 النص مترجم عن اللغة الفرنسية* باحث اقتصادي وعضو في لجنة أهل

