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ـر ـ الدولة :غائب
المدارس المجانية :قصة تخل
املدارس املجانية حاجة
ثراء؟
اجتماعية أم مصدر ّ
السؤال ليس جديدًا لكنه
يتكرر مع استمرار رفع يد
الدولة عن التعليم الرسمي.
ماذا عن دعم املدارس
املجانية؟ وهل سيقر مجلس
الوزراء مشروع ربط زيادة
منحتها بزيادة الرواتب؟
فاتن الحاج
«تعليم ف�ق��راء ال�ط��وائ��ف» .ك��ان ه��ذا هدف
إنشاء امل��دارس املجانية في خمسينيات
ال�ق��رن امل��اض��ي .امل ��دارس تأسست لتؤدي
وظيفة تعليمية في مرحلة كانت ال تزال
فيها الدولة عاجزة عن تعليم كل املناطق
اللبنانية ،وال سيما قرى األطراف.
هل انتفت هذه الوظيفة اليوم؟ «الحاجة
إل��ى املدرسة املجانية أكثر من ضرورية،
وال � �ظ� ��روف االق �ت �ص��ادي��ة ال �خ��ان �ق��ة ال�ت��ي
أس�س��ت ل�ه��ذا التعليم ال ت ��زال م��اث�ل��ة إل��ى
ال � �ي� ��وم» ،ي �ج��زم األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل �ل �م��دارس
ال �ك��اث��ول �ي �ك �ي��ة األب م� � ��روان ت ��اب ��ت .وإذا
كانت ال��دول��ة قد جهدت على م��دى عقود
الستيعاب أبناء الفقراء ،لم توفق ،بحسب
األب ت��اب��ت ،إل ��ى ذل ��ك ف��ي وق ��ت «نجحت
ف �ي��ه ال�ج�م�ع�ي��ات وامل��ؤس �س��ات ال�ت��رب��وي��ة
ُّ
الخاصة واألفراد في توفير فرص التعلم
للمعوزين في أكثر القرى نأيًا وفي قلب
بيروت».
أما ما يتسلح به األمني العام ،فهو الوفر
ال��ذي تعود به ه��ذه امل��دارس على الدولة.
ً
ويشرح قائال إن «منحة األخيرة للتعليم
االب �ت��دائ��ي امل �ج��ان��ي ،ال �ت��ي ي�ن��ص عليها
ق ��ان ��ون ت �ن �ظ �ي��م ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ف��ي
امل ��دارس الخاصة ال�ص��ادر ف��ي ع��ام 1956
هي  %100الحد األدنى األجور ،وتساوي
اليوم  750أل��ف ليرة لبنانية مقابل 750
أل�ف��ًا يدفعها األه��ال��ي ،بينما تبلغ كلفة
التلميذ على الدولة في التعليم االبتدائي
الرسمي نحو مليونني و 500ألف ليرة».
وب�ح�س��ب مصلحة التعليم ال �خ��اص في
وزارة التربية ،تشمل القيمة التقديرية
مل�ن�ح��ة ال ��دول ��ة امل��رت �ق �ب��ة ل �ل �ع��ام ال��دراس��ي
 2011ـــــ ( 107697( :2012عدد التالمذة)*
( 800000امل�س��اه�م��ة) =  86م�ل�ي��ارًا و157
م �ل �ي��ون��ًا و 600أل� ��ف ل �ي ��رة ل �ب �ن��ان �ي��ة .ف��ي
امل �ق��اب��ل ،ت �ص��ل ك�ل�ف��ة ه� ��ؤالء ف��ي التعليم
ال��رس�م��ي 269 = 2500000*107697:مليار
و 242م�ل�ي��ون و 500أل ��ف ل �ي��رة لبنانية،
ّ
أي أن ال��وف��ر ي � � � � � � ��وازي- 269242500000:
 183 = 86157600000مليار و 84مليون
و 900ألف ليرة لبنانية.
ُي �ق ��ر م �ص ��در ت ��رب ��وي ون �ق ��اب ��ي ب��ارت �ف��اع
كلفة التلميذ في امل��درس��ة الرسمية ،لكن
ت�س�ت��وق�ف��ه م �ث��ل ه ��ذه امل �ق��ارب��ة فيصفها
ب��ال �ه��روب إل ��ى األم� � ��ام؛ ألن ع ��دد ت�لام��ذة
ال� �ص ��ف ف ��ي امل� ��درس� ��ة ال��رس �م �ي��ة ق �ي��اس��ًا
لألستاذ أق��ل من ع��دد التالمذة في صف
امل��درس��ة امل�ج��ان�ي��ة ،م��ا يعني أن الحديث
ّ
عن هذا الوفر ليس دقيقًا .ثم إن مسؤولية
ال ��دول ��ة ،ب ��رأي ��ه ،ه��ي ع ��دم رف ��ع ي��ده��ا عن
ال �ت �ع �ل �ي��م ال ��رس� �م ��ي وت ��وف� �ي ��ر إل��زام �ي �ت��ه
ومجانيته من دون قياس ذلك باملال.
ّ
ثم إنه لو رصدت الدولة ،بحسب املصدر،
ال � �ـ 86م�ل�ي��ارًا (امل �ن �ح��ة) للتعليم ال��رس�م��ي
ل�ج� ّ�ه��زت خ�ل�ال  5س �ن��وات متتالية أبنية
مدرسية تحقق االنصهار الوطني.
ي �س �ت �غ��رب األب ت ��اب ��ت ال� �ح ��دي ��ث ع ��ن أن
امل ��دارس املجانية ال ت�ق��دم تربية وطنية
ّ
وإذا ك��ان ذل��ك دقيقًا ،ف��إن األم��ر ينسحب
أيضًا على املدارس الخاصة غير املجانية.

ّ
َ
و«م��ن ق��ال [يسأل األب تابت] إن التعليم
وزارة
ال��رس �م��ي وط �ن��ي؟ وه ��ل ت�س�ت�ط�ي��ع ّ
التربية أن تقدم بيانًا موثقًا يفيد بأنه
ّ
في مكان ما في مدارسها يعلم التاريخ
وال �ت��رب �ي��ة امل��دن �ي��ة ب �ع �ي �دًا ع ��ن امل��ذه �ب �ي��ة
والطائفية؟».
وإذا كان األمني العام يؤازر تحسني أوضاع
املدرسة الرسمية ،ينتقد «التسييس في
توظيف املعلمني الرسميني م��ن دون أن
ينسى أولئك الذين يقبضون من الدولة
وال يعرفون أي��ن مدارسهم!» .ويستطرد:
«موازنة التعليم الرسمي هي ثاني أكبر
م��وازن��ة بعد ال��دف��اع ،أي��ن ت��ذه��ب ك��ل هذه
األموال؟ وهل تستطيع املدرسة الرسمية
أن ت�س�ت��وع��ب ت�ل�ام��ذة امل ��درس ��ة امل�ج��ان�ي��ة
وعددهم نحو  107آالف؟ وماذا عن 5000
معلم ي� ّ
�درس��ون ف��ي ه��ذه امل� ��دارس؟» .هنا
يتدخل املصدر فيسأل« :ما املبرر الدائم
للهجوم على املدرسة الرسمية ملصلحة
التعليم الخاص ،فيما أكبر باب من أبواب
اإلنفاق للبنانيني هو األقساط املدرسية
ال�ت��ي ت�ت�ج��اوز م�ل�ي��ارًا و 200مليون ليرة
لبنانية؟».
يصر األب تابت منذ توليه األمانة العامة
ل �ل �م ��دارس ال �ك��اث��ول �ي �ك �ي��ة ف ��ي ع� ��ام 2003
ع �ل��ى رب ��ح «م �ع��رك��ة امل� � ��دارس امل �ج��ان �ي��ة».
ي �ب��دو ال ��رج ��ل م�ق�ت�ن�ع��ًا ب��أه �م �ي��ة ت�ح��دي��ث
ه ��ذه امل � ��دارس وف �ق��ًا ألن�ظ�م��ة ت��دف��ع عنها
الشبهة والتشكيك« .فاملدارس املجانية ال
تضرب جميعها ع��رض الحائط بحقوق
امل �ع �ل �م�ي�ن» ،ي� �ق ��ول .وي �ك �ش��ف ال ��رج ��ل ع��ن
مشروع قانون رفعه ،أخيرًا ،وزير التربية
ح�س��ان دي ��اب إل��ى مجلس ال� ��وزراء لربط
منحة امل��دارس املجانية بأي زي��ادة تطرأ
على رواتب املعلمني ،وعدم حصرها فقط
بالحد األدنى لألجور.
«امل�ج�ل��س أم ��ام ام�ت�ح��ان ج��دي��د» ،بحسب
األب ت � ��اب � ��ت« ،وإذا ل � ��م ي� �ق ��ر امل � �ش� ��روع
ف �س �ت��وض��ع امل ��درس ��ة امل �ج��ان �ي��ة ف ��ي عنق
الزجاجة».
م�ص�ل�ح��ة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �خ ��اص ف ��ي ال � ��وزارة
مقتنعة على األقل بجدوى هذه املدارس،
فيطالب رئيسها ع�م��اد األش�ق��ر بتعميم
ّ
التجربة مع ضوابط ،الفتًا إلى أن التعليم
امل �ج��ان��ي ي�م�ث��ل  %13.5م��ن ال�ت�ع�ل�ي��م في
لبنان ،والدولة غير قادرة على استيعاب
ت �ل�ام� ��ذت� ��ه وم� �ع� �ل� �م� �ي ��ه .ي� �ع� �ت ��رف ال ��رج ��ل
بالتعقيدات التي يمر بها ملف الحصول
ع �ل��ى امل �ن �ح��ة ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن ت��أخ�ي��ره��ا
سببه مالي «وأشك في أن هناك نية لدى
بإقفال املدرسة املجانية» .ال ينكر
الدولة ّ
األش �ق��ر أن� ��ه ف��ي امل��اض��ي ط��رح��ت أس �م��اء
وهمية ملدارس مجانية ،لكن اليوم ضبط
األمر بصورة كبيرة ،وعدد املدارس التي
يملكها أفراد ال يتجاوز  35مدرسة .وعن
«ال �ب��رط �ي��ل» ل�ت��زوي��ر أع� ��داد املستفيدين،
ّ
ي � �ع� ��ل� ��ق« :إذا ك � � ��ان م ��وظ� �ف ��و امل �ص �ل �ح��ة
ي��رت �ش��ون ،ف �م��اذا ع��ن التفتيش ال�ت��رب��وي
وامل ��ال ��ي ال ��ذي ي��دق��ق ّوراء ن� � ��ا؟ وم ��ع ذل��ك،
أقول ملديري املدارس إنهم ليسوا ملزمني

بتقديم فنجان قهوة ملوظفينا».
ق ��د ي ��واف ��ق امل ��راق� �ب ��ون ال �ت ��رب ��وي ��ون ع�ل��ى
ّ
أن ه �ن��اك ن��وع�ين م��ن امل � ��دارس امل�ج��ان�ي��ة:
م � ��دارس ت�م�ل�ك�ه��ا م��ؤس �س��ات وج�م�ع�ي��ات
دي� �ن� �ي ��ة إس �ل�ام � �ي� ��ة وم �س �ي �ح �ي ��ة وي ��وف ��ر
ً
ب�ع�ض�ه��ا م �س �ت��وى م �ق �ب��وال م ��ن ال�ت�ع�ل�ي��م
وم��دارس أخ��رى يملكها أف��راد تفتقر إلى
أب �س��ط م �ق��وم��ات ال�ب�ي�ئ��ة امل ��درس �ي ��ة .لكن
ّ
املفارقة أن مراجعة دليل املدارس للتعليم
العام ( 2009ـــــ  ) 2010الصادر عن املركز
التربوي للبحوث اإلنماء تظهر أن هناك
نحو  160م��درس��ة إف��رادي��ة م��ن أص��ل 378
مدرسة مجانية.
ّ
وه�ن��ا ،ي��رى امل�ص��در أن امل��درس��ة املجانية
نشأت بهدف سد حاجات مؤقتة لم تكن
وزارة ال�ت��رب�ي��ة ق� ��ادرة ع�ل��ى تلبيتها في
ح �ي �ن��ه ،ل�ت�ت�ح��ول م��ع ال��وق��ت إل ��ى م�ص��در
ث ��راء للكثيرين ،وم��ن بينهم م�س��ؤول��ون
ف ��ي ال ��دول ��ة .أم ��ا ال �ك �س��ب امل � ��ادي ف�ي��أت��ي،
كما يقول ،من ع��دم دف��ع ال��روات��ب الكاملة
ل �ل �م �ع �ل �م�ين ( 8أش� �ه ��ر أو  9أش� �ه ��ر ع�ل��ى
األك � �ث� ��ر) وع� � ��دم إدخ ��ال� �ه ��م ف ��ي ص �ن��دوق
التعويضات ،التالعب بلوائح التالمذة
ُ
ال � �ت� ��ي ت� �ق� �ب ��ض ع� �ل ��ى أس� ��اس � �ه� ��ا امل �ن �ح��ة

نقابة المعلمين لن
تسكت عن محاربة
المدارس المجانية
«البرطيل» بين مديري
المدارس ومصلحة
التعليم الخاص لتزوير
أعداد التالمذة
ال تضرب جميع المدارس
المجانية عرض الحائط
بحقوق المعلمين

بالتواطؤ م��ع موظفي مصلحة التعليم
ال � �خ � ��اص (وي � �ق � �ص ��د ال � �ج � �ه ��از ال��رس �م��ي
للتوجيه وامل��راق �ب��ة ال ��ذي ي��دق��ق ف��ي ع��دد
املستفيدين م��ن امل�ن�ح��ة) ،وذل ��ك لتغطية
ه��ذا ال�ت�لاع��ب وغ�ي��اب ال �ش��روط التربوية
والصحية وال�ت�ج�ه�ي��زات ف��ي معظم هذه
امل��دارس .أم��ا إنتاجية التعليم فتعكسها
دراس � ��ات ال �ط�لاب ف��ي ال �ج��ام �ع��ات؛ «إذ ال

تصل نسبة ضئيلة من تالمذة املدارس املجانية إلى الجامعات (أرشيف ـ مروان بو حيدر)

ي�ص��ل م��ن ت�لام��ذة امل� ��دارس امل�ج��ان�ي��ة إل��ى
امل ��رح �ل ��ة ال �ج��ام �ع �ي��ة س � ��وى ن �س �ب��ة ش�ب��ه
معدومة بسبب تدني مستوى التعليم».
أما الالفت ،فالتداول بشأن صفقات لبيع
رخ� ��ص امل � � ��دارس مل��ؤس �س��ات وم�ت�م��ول�ين
ت �ت �ج��اوز م �ئ ��ات آالف ال � � � ��دوالرات مل�ن�ح��ة
م ��درس ��ة واح � � ��دة ،وك� ��ل رخ �ص��ة م��رت�ب�ط��ة
ب�م��وق�ع�ه��ا ال �ج �غ��راف��ي .وي �ت �ن��در أص�ح��اب
امل � � � ��دارس امل �ج ��ان �ي ��ة ع� �ل ��ى م� ��ا ج � ��رى م��ن
ص �ف �ق ��ات ب �ي �ن �ه��م وب �ي��ن ج� �ه ��از ال ��رق ��اب ��ة
للتالعب بالعدد واالستفادة من املنحة،
ً
ف�ض�لا ع��ن ال�ت��زوي��ر املتمثل بنقل أسماء
ب� �ع ��ض ت�ل��ام� ��ذة ال � ��روض � ��ة إل � ��ى امل��رح �ل��ة
االب �ت��دائ �ي��ة .وم��ع ذل ��ك ،ل��م ت�ق�ف��ل ،بحسب
املصدر ،أي مدرسة مجانية مرتكبة رغم
التقارير التي تثبت ارتكاباتها.
ل�ك��ن ألم�ي�ن ال �ع�لاق��ات ال�ع��رب�ي��ة وال��دول �ي��ة
في نقابة املعلمني جمال الحسامي رأي
ّ
مختلف؛ إذ يؤكد أن هناك إشرافًا تربويًا
ع �ل��ى  %90م ��ن امل � � ��دارس امل �ج��ان �ي��ة ال�ت��ي
تتوافر فيها شروط املدارس الخاصة غير
ّ
املجانية .ويشدد على أن نقابة املعلمني
لن تسكت عن محاربة املدرسة املجانية،
وه � ��ي ت �ت �م��اه��ى م ��ع ات � �ح ��اد امل��ؤس �س��ات
ال �ت��رب��وي��ة ال �خ��اص��ة ف ��ي امل �ط��ال �ب��ة ب��دف��ع
املساهمات املالية املتأخرة من عام 2007
ــ  2008وما بعد ،أقله بنسبة الـ %50التي
تستحق ح�ك�م��ًا ب�م��وج��ب امل��رس��وم 2359
في النصف األول من نيسان من كل سنة.
وف��ي ال�ب�ع��د ال�ق��ان��ون��ي ،ي��دع��و الحسامي
إل ��ى ت�ع��دي��ل امل��رس��وم ل�ج�ه��ة وض ��ع مهلة
زم �ن �ي��ة م��دت �ه��ا  6أش �ه��ر ف ��ي ح ��د أق�ص��ى
إلنهاء املراحل كافة التي تمر بها معاملة
املدرسة املجانية قبل استيفاء حقوقها.
أم��ا ما يستوقف ال��رج��ل ،فهو املستندات
التي تضطر املدارس املجانية إلى إعدادها
ك��ل سنة للحصول على امل�ن�ح��ة ،على أن
تكون موقعة ومختومة من مدير املدرسة
واملختار ،وهي :العدد اإلجمالي للتالمذة
وم�ج�م��وع ال��رس��وم ال�س�ن��وي��ة امل�ف��روض��ة،
م�س�ت�ن��دات امل�ع�ل�م�ين :إخ ��راج ق�ي��د أص�ل��ي،
سجل عدلي أصلي ال يعود تاريخه ألكثر
من  3أشهر ،صورة مصدقة عن الشهادة،
ال �ت��وق �ي��ع امل �ع �ت �م��د (ن� �س� �خ� �ت ��ان) ،و ّث��ائ��ق
االنتساب (تسلم واحدة للوزارة موقعة)،
أس�م��اء ال�ت�لام��ذة (نسختان) فيها االس��م
الكامل ،الجنسية ،رقم السجل ،رقم الهوية
املتسلسل ،محل ال��والدة ،رقم التلميذ في
سجل القيد العام ،رسوم طبابة /تدفئة/
رس ��م ال�ن �ق��ل ب��ال �س �ي��ارة ،ت��اري��خ م�ب��اش��رة
ال�ت�ل�م�ي��ذ ب ��ال ��دراس ��ة ،ع� �ن ��وان ول � � ّ�ي األم ��ر
(م�ل�اح �ظ ��ات ل�ج�ن�ت��ي ال �ت��دق �ي��ق) ،أس �م��اء
املعلمني معلومات ع��ن أوض ��اع امل��دارس
ال �خ��اص��ة ،ب �ي��ان ص �ن��دوق ال�ت�ع��وي�ض��ات،
براءة ذمة الضمان ،إفادة بعدم االستفادة
من منحة من وزارة الشؤون االجتماعية،
الئحة بالكتب ،الئحة بالعطل ،مستندات
امل ��درس ��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة /م��رس��وم ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ق� ��رار ـــــ
م��واف �ق��ة اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ط�ل��ب زي� ��ادة ع��دد
ال�ت�لام��ذة ،ق��رار تعيني امل��دي��ر /مستندات
املدير (إخ��راج قيد ،سجل عدلي ،شهادة
مصدقة) ،كيف يقبض املعلمون :شيكات،
نقدًا ،الشيك مسحوب على بنك ،تصريح
الضريبة ،واتفاقية الطبيب.
إل ��ى ذل� ��ك ،ي��دع��و ال �ح �س��ام��ي إل ��ى إص ��دار
م �ش��روع ق ��ان ��ون ت�م��دي��د ال�ع�م��ل ب��أح�ك��ام
القانون  489حتى سنة  2012كي يتسنى
ل� �ل� �م ��دارس امل �ج��ان �ي��ة اس� �ت� �ع ��ادة ال � � �ـ%25
م��ن م�س��اه�م��ات�ه��ا ال �ت��ي ُح� َ
�رم �ت �ه��ا بسبب
َ
َ
ت �ع��اق��ده��ا م ��ع أش �خ ��اص م ��ن غ �ي��ر ح��م�ل��ة
ً
اإلجازات الجامعية ،وذلك عمال بالقانون
 2001 /344ال� � � ��ذي ي� �ن ��ص ف � ��ي م ��ادت ��ه
ال�خ��ام�س��ة ع�ل��ى أن ��ه «ال ي �ج��وز أن ي��دخ��ل
مل��اك التعليم ك�م��ا ال ي�ج��وز ال�ت�ع��اق��د في
جميع مراحل التعليم إال لحملة اإلجازات
وما فوق ما عدا طالب دور املعلمني الذين
التحقوا قبل صدور هذا القانون».

