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معركة األقساط« :مفعول رجعي» على األهل
السجال بني األهالي
واملدارس ،في قضية
األقساط ،ليس حاميًا.
سيدفعون حتمًا .وفيما
ّ
تتذرع املدارس الخاصة
بزيادة درجات املعلمني
ّ
لرفع األقساط ،ترد نقابة ً
املعلمني باألرقام ،مؤكدة
أن حجم الزيادة «أعلى
بكثير مما تستلزمه
درجات األساتذة الثانويني
املضافة أخيرًا»
أحمد محسن
سيدفع علي إبراهيم مل��درس��ة أوالده
«ول��ن ي �س��أل» 300 .أل��ف أو  500أل��ف،
ال ف ��رق .ف��ي امل�ح�ص�ل��ة ،س�ي��دف��ع .تعب
ال ��رج ��ل م ��ن «ال� ��زي� ��ادة ت �ل��و ال ��زي ��ادة».
ل� �ي ��س ل � ��ه إال «ال � �ش � �ت� ��ائ� ��م» ي �ط �ل �ق �ه��ا
م�ت��ذم�رًا م��ن ب�ل��د «ك��ل م��ن إي ��دو إل ��و».
يشتم وزارة التربية التي «ال تراقب
وال ت �ه �ت��م»ُ .
وي� �ص ��دم ،ح�ي�ن ي�ع�ل��م أن
هناك قانونًا لتحديد قيمة األقساط
ف ��ي امل � � ��دارس ال �خ ��اص ��ة .أغ �ل��ب ال�ظ��ن
أن األه� � ��ال� � ��ي ،ل � ��و ع � ��رف � ��وا م �ض �م��ون
القانون ( 96/515ربما) ،لثاروا على
امل� � � ��دارس .ف �ه��ذا ال �ق ��ان ��ون ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال � ��ذي ال
ُي��ذك��ر ك�ث�ي�رًا ف��ي س �ج��االت األه ��ل مع
امل� � ��دارس ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م ��وض � ُ
�وع ،ف ��ي األس� ��اس،
ل�ت�ن�ظ�ي��م امل ��وازن ��ة امل��درس �ي��ة ووض ��ع
أص��ول تحديد األقساط املدرسية في
امل��دارس��ة الخاصة غير املجانية .أهم
النقاط فيه هي توزيع قيمة األقساط
كما يأتي( %65 :في حد أدنى) رواتب
ل�لأس��ات��ذة ،و ( %35ف��ي ح��د أق�ص��ى)
ل �س��ائ��ر ال �ن �ف �ق��ات واألع � �ب� ��اء األخ � ��رى.
طبعًا ال يعني ذلك أن تكون األقساط
موحدة في جميع املدارس الخاصة.
ال ي� �ن� �ف ��ي ن� �ق� �ي ��ب امل � �ع � �ل � �م �ي�ن ،ن �ع �م��ة
محفوض ،أن هناك مدارس «تزيد من
روات��ب أساتذتها» .لكنه لفت إل��ى أن
لألهل الحق ف��ي نقض ه��ذه ال��زي��ادة،
ل �ي��س م ��ن ب� ��اب «امل �ط ��ال �ب��ة ب��إن �ق��اص
ال��روات��ب ،ب��ل عبر محاسبة اإلدارة».
وه� � ��ذه امل �ح��اس �ب��ة ق��اب �ل��ة ل �ل �ح��دوث،
برأي محفوض ،لو كانت لجان األهل
فاعلة ،وراقبت املوازنة املدرسية التي
ال تقبلها وزارة ال�ت��رب�ي��ة ق��ان��ون��ًا إال
ب�ع��د ت�ص��دي��ق ل�ج�ن��ة األه ��ل امل�ع�ت�م��دة
عليها .وفي كثير من املدارس ،تجري
م�ع��ام�لات ك�ه��ذه «ت�ح��ت ال �ط��اول��ة» إن
كان في امل��دارس أو في وزارة التربية
نفسها .واألنكى ،على ذمة محفوض،
«أن األه ��ال ��ي ال ي �ع��رف��ون ح�ق��وق�ه��م».
فإذا أرادت املدارس أن ترفع أقساطها،
بحجة زيادة رواتب املعلمني ،يمكنها
ذل��ك «م��ن ح�ص��ة ال�ن�ف�ق��ات األخ ��رى أو
ال �ـ %35املنصوص عليها في امل��ادة 2
من القانون  .»515الرواتب واألج��ور،
امل�ع��رف��ة ق��ان��ون��ًا ،ه��ي ـــــ ح�ص�رًا ـــــ تلك
ّ
املحددة رسميًا ،وهي تلك التي خاض
ألج �ل �ه��ا امل �ع �ل �م��ون م �ع��رك��ة ال ��زي ��ادة،
وانتهت بتحصيل  4درجات ونصف
إضافية.
وك ��ي ال ي �ص� ّ�ور األس ��ات ��ذة ع�ل��ى أنهم
س �ب��ب ال � ��زي � ��ادة ،ي� �ه � ّ�م م �ح �ف��وض أن
ي�ش� ّ�دد على أن ال��زي��ادة امل��درس�ي��ة في
امل��دارس الخاصة مبالغ فيها كثيرًا.
بعض امل��دارس ،تستغل «قلة متابعة
األه� ��ل» .ف��ال��درج��ات امل �ض��اف��ة ،أخ�ي�رًا،
ب�ع��د إض��راب��ات األس��ات��ذة ال�ث��ان��وي�ين،
أق� � � ّ�رت ل�ل�أس ��ات ��ذة ال �ث��ان��وي�ي�ن .ل��ذل��ك،
م��ن امل�ن�ط�ق��ي أن ت �ك��ون ال ��زي ��ادة على
األق� �س ��اط ال �ث��ان��وي��ة ال غ �ي��ره��ا ،فيما
«ت�ش�ط��ح» امل� ��دارس ب��زي��ادة األق �س��اط

ع� �ل ��ى ت �ل��ام � ��ذة ال �ت �ع �ل �ي ��م األس� ��اس� ��ي
واالب� � �ت � ��دائ � ��ي أي � �ض � ��ًا ،ت� �ح ��ت ذري� �ع ��ة
درج��ات األس��ات��ذة ،علمًا ب��أن مشروع
ق��ان��ون إع �ط��اء أرب ��ع درج ��ات ونصف
ملعلمي املرحلة األساسية ما زال في
ً
مجلس الوزراء ،وقد ينتظر طويال .
وثمة نقطة «تالعب» أخ��رى :املفعول
ال��رج �ع��ي .ف��امل�ف�ع��ول ال��رج�ع��ي ل��زي��ادة
ال��درج��ات ه��و ع��ام واح��د إل��ى الخلف،
ول � �ي� ��س رس � �م� ��ًا أب � ��دي � ��ًا ي � �ض� ��اف إل ��ى
القسط السنوي ،كما تدرجه املدارس
ف� ��ي األق� � �س � ��اط .وي� ��وض� ��ح م �ح �ف��وض
أن ذل ��ك ي�ع�ن��ي زي� ��ادة « 100أل ��ف ه��ذا
ال� �ع ��ام ،وح �س��م ن�ص�ف�ه��ا ف ��ي األع � ��وام
امل�ق�ب�ل��ة ب��ان�ت�ه��اء امل �ف �ع��ول ال��رج �ع��ي».
وي� �س� �ت� �ف� �ي ��ض ال� �ن� �ق� �ي ��ب ف � ��ي ال � �ق� ��ول:
«الزيادات الحالية في أقساط تالمذة
االب� �ت ��دائ ��ي ال �ت ��ي ل ��م ت �ق � ّ�ر زي� � ��ادة ف��ي
درجات املعلمني فيها كمرحلة بعد».
ّ
هو ،نقيب املعلمني ،يعلم في مدرسة
ت� �ض ��م  1491ت �ل �م �ي �ذًا و 60م �ع �ل �م��ًا.
وزيادة الدرجات ،إن حصلت ،تحصل
على دف �ع��ات ،أي أن ت�ض��اف درج�ت��ان
ّ
«تقسط»
في العام الواحد .الدرجات

أي �ض��ًا .وت � ��راوح ق�ي�م��ة ال ��درج ��ة ملعلم
االبتدائي بني  29أل��ف ليرة و 60ألف
ً
ل�ي��رة .وإذا أخ��ذن��ا م�ع��دال وسطيًا هو
 45ألف ليرة ،ببساطة ،يمكن حساب
قيمة ال��زي��ادة املترتبة على قسط كل
تلميذ ،جراء زيادة درجتني في العام
الواحد بقاعدة بسيطة 45 :ألفًا x 2 x
 60 x 12مقسومًا على مجموع عدد
الطالب ( .)1491الجواب  44ألف ليرة.
ال ��زي ��ادات ،ف��ي معظم امل� ��دارس ،فاقت
هذا الرقم بأضعاف.
وب��ال�ن�ظ��ر إل ��ى إح ��دى ال �ل��وائ��ح ،ال�ت��ي
ت�ش�ه��ره��ا م��وظ�ف��ة ف��ي إح ��دى م��دارس
ال �ض��اح �ي��ة ،ي� �ب ��دو األم � ��ر (ال� ��زي� ��ادات
وف �ق��ًا ل �ت �ق��دي��رات ت �ج ��اري ��ة) م �س��وغ��ًا.
ثمة م��دارس «قريبة» زادت  500ألف.
رق ��م خ�ي��ال��ي ن �ظ �رًا إل ��ى ح �س��اب قيمة
ال��درج��ات امل�ض��اف��ة ل�لأس��ات��ذة .قالئل
ه��ي امل� ��دارس خ ��ارج «ال �ك��ارت �ي��ل» فلم
ت ��زد أق �س��اط �ه��ا .ت �ب��دو ال ��زي ��ادة ح��ال��ة
ً
عامة .لكن ،في «غراند ليسيه» مثال،
ال يتوقع األه��ال��ي زي ��ادة« .طرقوهم»
 400أل��ف ل�ي��رة ف��ي ال�ع��ام ال�ف��ائ��ت ،فال
ً
ي�ت��وق�ع��ون ش�ي�ئ��ًا م �م��اث�لا ه ��ذا ال �ع��ام.

وفي «الليسيه ف��ردان» ،حيث شهدت
�ادات م�س�ت�م��رة
األع � � ��وام امل��اض �ي��ة زي � � � ٍ
اس �ت �ل��زم��ت ح ��راك ��ًا م ��ن ل �ج��ان األه� ��ل،
وت� ��دخ �ل�ات س �ي��اس �ي��ة ،ي �ش �ع��ر األه ��ل
ب��أن ال��زي��ادة آتية .وف��ي امل��دارس التي
تستقطب ط�ب�ق��ات اق�ت�ص��ادي��ة «أرف��ع
» ك��امل��درس��ة األمل��ان �ي��ة ،ارت �ف��ع القسط
ه��ذا ال�ع��ام  300أل��ف ل�ي��رة ،حتى على
تالمذة التعليم األساسي .في مدارس

القيمة القصوى للزيادة يجب أ ّلا
تتخطى  50ألف ليرة
م ��ن ه� ��ذا ال� �ن ��وع ،أق �س��اط �ه��ا م��رت�ف�ع��ة
ً
أص�ل�ا ،ال ت�ح��دث املئتي دوالر ف��ارق��ًا،
وخ �ص ��وص ��ًا أن األه� ��ال� ��ي م �ع �ت��ادون
ال��زي��ادة تحت حجة «ج ��ودة التعليم
األفضل» .وال يفوت املدارس «الذكية»
مسايرة زبائنها ،فإذا كان هناك أكثر
من طفل فيها ،تقبل بحسم  %10على
ال �ط �ف��ل ال �ث��ان��ي ،و  %15ع �ل��ى ال�ط�ف��ل
ال�ث��ال��ث ،م��ا يعني ذوب ��ان ال��زي��ادة في
الحسومات.

لألهل حق في نقض الزيادة على األقساط (أرشيف ــ خالد الغربي)

 ...وللمدرسة الرسمية أقساطها أيضًا
آمال خليل
ب� �ت� �ث ��اق ��ل ،ت� �ت� �ق ��دم ال � �س � �ي� ��دة ن �ح��و
مدخل امل��درس��ة الرسمية ف��ي بلدة
ال� �ن� �ج ��اري ��ة ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ق� �ض ��اء ال ��زه ��ران ��ي.
ت�س�ي��ر ب �ض��ع خ �ط��وات ث��م ت�ت��وق��ف
ل �ت �ع� ّ�د امل �ب �ل��غ امل ��ال ��ي ف ��ي ح��وزت �ه��ا
وتحسب في رأسها ،إن كان يكفي
ل �ت �س �ج �ي��ل أوالده� � � ��ا ال �خ �م �س��ة .ق��د
يجد كثيرون من ذوي التالمذة في
التعليم الرسمي أنهم محظوظون
ب ��امل� �ق ��ارن ��ة م� ��ع ن � ��ار األق � �س� ��اط ف��ي
امل � ��دارس ال �خ��اص��ة .ل�ك��ن «ج�ح�ي��م»
الضائقة االق�ت�ص��ادي��ة ال��ذي يطال
معظم اللبنانيني ،يجعل من الرسم
امل��درس��ي ال��رس�م��ي ق�ط��وع��ًا صعبًا.
ً
ف��أم حسني م�ث�لا ،دف�ع��ت  210آالف
ل� �ي ��رة رس� � ��وم ت �س �ج �ي��ل ث�ل�اث ��ة م��ن

أوالده � � ��ا ف ��ي امل��رح �ل��ة االب �ت��دائ �ي��ة
و 180ألفًا الثنني آخرين في املرحلة
امل �ت��وس �ط��ة .ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى زوج ��ة
أج �ي ��ر ي ��وم ��ي ف ��ي ال �ب �س��ات�ي�ن ،ف��إن
الـ 390ألفًا ،تضاف إليها مصاريف
ال�ك�ت��ب وال �ق��رط��اس �ي��ة ،ت �ف��وق ق��درة
األسرة املتواضعة.
داخ ��ل ب��اح��ة امل ��درس ��ة ،ي �س��أل ع��دد
من ذوي التالمذة املعدومي الحال،
عن موعد انتهاء مهلة التسجيل.
ف��امل �ه �ل��ة ان �ت �ه��ت ال �س �ب��ت امل��اض��ي
واإلق � �ب� ��ال ل ��م ي �ك��ن ك �ب �ي �رًا .م �ص��در
ّ
إداري يؤكد أن نحو نصف الطالب
ل��م يتسجلوا ب�ع��د .والسبب يعود
إل ��ى ت�ق��اط��ع ال �ت��زام��ات اق�ت�ص��ادي��ة
كثيرة.
ه� � �ك � ��ذا ،ط� �ل ��ب ع � � ��دد م � ��ن األه� ��ال� ��ي
اس �ت �م �ه ��ال �ه ��م ف � ��ي دف� � ��ع ال� ��رس� ��وم

امل�س�ت�ح�ق��ة إل ��ى أواخ� ��ر ال �ج��اري أو
أوائ� � ��ل امل �ق �ب��ل ل �ـ«ت��دب �ي��ر» امل �ب��ال��غ.
وهناك من يتأمل بهبوط «مكرمة»
س�ع��ودي��ة تعفيه م��ن ال��رس��وم ،وإن
كان هذا التمني من نسج الخيال،
ّ
وخ �ص��وص��ًا إذا ع�ل�م�ن��ا أن ال�ه�ب��ة
ّ
السعودية للعام املاضي لم تحول
إل ��ى ك�ث�ي��ر م��ن امل � ��دارس ال��رس�م�ي��ة،
ومنها م��درس��ة النجارية ،وه��ي ال
تزال في وزارة املال.
تتفاوت قيمة املبلغ ال��ذي تحدده
إدارة ك��ل م��درس��ة لصندوق األه��ل،
فقد حدد بعضها  70ألفًا للمرحلة
االب �ت��دائ �ي��ة و 90أل �ف��ًا للمتوسطة،
وطلبت إدارات أخ��رى بني  60و80
أل �ف��ًا .وس �ب��ب ال �ت �ف��اوت ي �ع��ود إل��ى
تقدير ك��ل إدارة لحاجاتها وع��دد
طالبها.

امل ��دارس تخترع ال�ح�ل��ول دائ �م��ًا .ففي
مدارس الجمعية الخيرية اإلسالمية
ً
ال �ع ��ام �ل �ي ��ة ،م � �ث�ل��ا ،ي �ح �س �ب��ون ق�ي�م��ة
ال� ��زي� ��ادة م ��ن امل � �س ��اع ��دات .وف� ��ي ه��ذا
اإلط ��ار ،يلفت اإلداري ف��ي الجمعية،
م� �ح� �م ��د ح � � �م� � ��ادة ،إل � � ��ى أن امل� ��درس� ��ة
«تقتطع قيمة الزيادة من املساعدات
ال�ت��ي تقدمها للطالب ف��ي األس ��اس».
ً
يختلف الشكل قليال ،إال أن املحصلة
ت�ص� ّ�ب ف��ي النهاية ب��زي��ادة األق�س��اط،
ف � ��ال� � �ف � ��ارق االس � � �م� � ��ي ف� � ��ي ت ��وص �ي ��ف
ال��زي��ادة ،ال يعني األه��ل كثيرًا .زي��ادة
األق� � �س � ��اط ،أو ن �ق �ص��ان امل� �س ��اع ��دات،
يؤدي في النهاية إلى نتيجة واحدة:
مبلغ مالي أعلى من املدفوع في العام
ال� �ف ��ائ ��ت ،وخ �ص��وص��ًا أن ح� �م ��ادة ل��م
يذكر قيمة الزيادة ّ
املقررة هذا العام،
أو ح �ت��ى امل� �س ��اع ��دات ال �ت ��ي ت�ق��دم�ه��ا
مؤسسته .اللهم إذا استثنينا الزيادة
بسبب «زيادة  4درجات ونصف على
رواتب معلمي الثانوي» .فتلك زيادة
ت�ص��ور على أن�ه��ا «م�ق��دس��ة» ،تمهيدًا
ل�ت�ص��ور امل�ع�ل�م�ين ع�ل��ى أن �ه��م «س�ب��ب
الزيادة الرئيسي» .النقاش في مسألة
ً
ال� ��درج� ��ات ي ��أخ ��ذ ش �ك�ل�ا آخ � ��ر ،ي �ب��دو
غياب لجان األهل عنه الفتًا للجميع،
إال لألهل أنفسهم .
وتبعًا ملصادر في اتحاد املؤسسات
ال �ت��رب��وي��ة ،ت��رت��ب درج � ��ات األس��ات��ذة
املضافة زيادة  300ألف ليرة على أقل
تقدير ،وذلك مذكور في دراسة أعدها
االت� �ح ��اد ،واج �ه �ت �ه��ا ن �ق��اب��ة امل�ع�ل�م�ين
ب ��دراس ��ة م� �ض ��ادة ،ت �ث �ب��ت أن ال�ق�ي�م��ة
القصوى للزيادة تبلغ  50أل��ف ليرة
على التلميذ ال��واح��د ،م��ع ال�ج��زم بأن
ه ��ذه ال ��زي ��ادة ي�ن�ب�غ��ي أن ت �ك��ون على
امل��رح �ل��ة ال �ث��ان��وي��ة ح �ص �رًا .وي��وض��ح
امل �ع �ل �م��ون ف ��ي دراس �ت �ه��م أن م�ق��ارب��ة
ات�ح��اد املؤسسات التربوية تتضمن
 3أخطاء .األول��ى ،ب��رأي املعلمني ،هي
زيادة  700ألف ليرة شهريًا ،كحساب
لساعات إضافية لألساتذة .ال يعلق
ن �ق �ي��ب امل �ع �ل �م�ين ع �ل��ى ه� ��ذه ال ��زي ��ادة،
لكنه «يستغربها» .الرقم مرتفع وغير
مقنع ب��رأي��ه .وف��ي ه��ذا ال�ص��دد ،تشير
ال �ف �ق��رة ال �ث��ان �ي��ة ،ف��ي ال�ن�ق�ط��ة األول ��ى
م��ن امل ��ادة ال�ث��ان�ي��ة ب�ق��ان��ون  ،515إل��ى
أن «األج� ��ور امل�ل�ح��وظ��ة ل�ل��داخ�ل�ين في
امل�ل�اك ب��دل مهمات تعليمية تربوية
ت �ت �ج��اوز ن �ص��اب ع�م�ل�ه��م األس�ب��وع��ي
واملحسوبة على أس��اس م��ا يستحق
لهم وفقًا ألحكام الفقرة األول��ى ،على
أال ي�ت�ج��اوز مجموع س��اع��ات عملهم
ف ��ي امل ��درس ��ة ال� � ��دوام امل �ع �م��ول ف�ي�ه��ا،
وذلك في حدود  35ساعة أسبوعيًا».
ال حديث عن ساعات إضافية والنص
ال �ق��ان��ون��ي واض � ��ح .وإل� ��ى ذل� ��ك ،يصر
م� �ح� �ف ��وض ع� �ل ��ى أن «االت � � �ح � � ��اد ف��ي
دراسته يجيز قبض املفعول الرجعي
من األهل إلى األبد ،عوضًا عن حسمه
من قيمة األقساط في األعوام املقبلة».
وط� �ب� �ع ��ًا ،ي� �ش ��دد م �ح �ف��وض ع �ل��ى أن
درجات معلمي األساسي لم ّ
تقر بعد،
ف�لا داع��ي إل��ى أن ي��دف��ع األه��ال��ي ثمن
درج ��ات (أض �ع��اف قيمته الحقيقية)
ً
ق�ب��ل أن ت�ق��ر أص �ل�ا .ل�ك��ن ث�م��ة مشكلة
رئ �ي �س �ي��ة ف ��ي ه � ��ذا ك� �ل ��ه ،ه ��ي األه � ��ل.
ف�م��وازن��ات امل ��دارس ،ال تقر وال تقبل،
إال ب�ت��وق�ي��ع م��ن ل �ج��ان األه� ��ل .ال أح��د
ً
يفهم كيف تنتخب هذه اللجان أصال.
ومعظم اللبنانيني مسكونون بشبح
التعيينات واملحادل في االنتخابات
أينما ج��رت .ل��ذل��ك ،وفقًا إلداري�ي�ن في
امل � � ��دارس ،ال ي �ش��ارك��ون ف ��ي ال �ل �ج��ان.
األق �س��اط ت��رت �ف��ع ،وث �م��ة س �ج��ال ح��اد
ي �ط �ع��ن ف ��ي ق��ان��ون �ي��ة ال� ��زي� ��ادة ،ف��أي��ن
األه � ��ل؟ األه� ��ل ه �ن��اك ،ي �ص��رخ��ون من
الواقع ،وغالبهم ال يلجأ إلى القانون،
رغ ��م أن ��ه ف��ي م�ص�ل�ح�ت�ه��م ،ح�ت��ى وإن
ص �ح��ت «ال �ش��ائ �ع��ات» ع ��ن «ت�ط�ن�ي��ش
عالي املستوى» في وزارة التربية ،في
مراقبة ارتفاع األقساط.

