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مجتمع وإقتصاد

نقابة المعلمين مستمرة في التحضير لإلضراب رغم الضغوط (مروان طحطح)

تقرير

قضية األقساط :شدّ الحبال في الوقت الضائع
لجنة الطوارئ المكلفة بحث الزيادة على األقساط وآلية
إعداد الموازنات ،تعود إلى االجتماع اليوم ،في وزارة التربية.
أعمال هذه اللجنة ال تزال قاصرة عن مقاربة أزمة زيادة
األقساط ،في حين أن الوزير مروان حمادة يبدو واثقًا من
ستطبق في المدارس الخاصة مع
أن سلسلة الرتب والرواتب
ّ
االتفاق على إيجاد صيغ للدفع ،إال أن المدارس الكاثوليكية
خرجت لتؤكد مجددًا عدم التزامها بقانون السلسلة إال إذا
زادت األقساط أو «نتشت» دعمًا من المال العام
فاتن الحاج
السجال بني أصحاب املدارس الخاصة
ولـ ـج ــان األهـ ـ ــل ،ف ــي ق ـض ـيــة األقـ ـس ــاط،
ي ـ ــدور حــال ـيــا ف ــي ال ــوق ــت ال ـض ــائ ــع .ال
ش ــيء مـحـســوم :هــل س ـتــزاد األق ـســاط؟
وبأي نسبة؟ هل سيتقاضى املعلمون
رواتبهم على أساس قانون السلسلة؟
وكيف؟ ومتى؟
ال ـ ـكـ ــل ف ـ ــي ان ـ ـت ـ ـظـ ــار إع ـ ـ ـ ـ ــداد امل ـ ـ ـ ــدارس
مل ــوازن ــات ـه ــا ل ـل ـعــام الـ ــدراسـ ــي ( 2017ـ
 ،)2018ب ــن ش ـه ــري ت ـشــريــن ال ـثــانــي
وك ــان ــون األول ،وال ـت ــي سـتـظـهــر فيها
األجـ ــوبـ ــة .ل ـكــن ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـفــاص ـلــة،
يستمر شد الحبال بني إدارات املدارس،
األهــل واملعلمني .ال يــزال كــل طــرف من
هذه األطــراف الثالثة يتمسك بمواقفه
التي يدافع عنها بكل الوسائل املمكنة
ويـضـغــط بــات ـجــاه تـحـقـيـقـهــا ،إن عبر
بيانات أو تصريحات إعالمية أو حتى
شائعات.

شائعات عن زيادات مرتقبة
فــي الـيــومــن املــاض ـيــن ،انـتـشــرت عبر
«فــاي ـس ـبــوك» ،و«واتـ ـس ــاب» أخ ـبــار عن
مدارس ستدفع حقوق املعلمني وأخرى
ّ
لن تلتزم بها ،وأن إدارات مدارس (تمت
تسميتها) استدعت أعضاء لجان أهل
وأبلغتها ب ــأن ال ــزي ــادة عـلــى األقـســاط
واق ـ ـع ـ ــة ال م ـ ـحـ ــال بـ ـمـ ـج ــرد ال ـت ـف ـك ـيــر
بتطبيق السلسلة .وتـنــاقــل ناشطون
أرقامًا عن الزيادات مثل زيــادة مليون
ّ
و 200أل ــف ل ـي ــرة ع ـلــى ك ــل تـلـمـيــذ في
إحــدى املــدارس ومليون و 800ألف في
ّ
م ــدرس ــة أخ ـ ــرى ،وأن ب ـعــض أص ـحــاب

امل ــدارس قــالــوا لــأهــل إنـهــم يستندون
إل ـ ــى ت ـع ـم ـيــم ص ـ ــدر أخ ـ ـي ـ ـرًا عـ ــن وزيـ ــر
التربية م ــروان حـمــادة يسمح بفرض
زيــادة تــراوح بني  %22و .%28وهناك
من تحدث عن رؤساء لجان أهل اتفقوا
ً
فعال مع أصحاب املدارس على الزيادة،
ليتبني أن رئـيــس اللجنة فــي املــدرســة
التي جرى التداول بشأنها ترك اللجنة
ً
أصال ولن يترشح لالنتخابات املقبلة
بل وغادر البلد.

ال سلسلة من زيادة األقساط
في هذه األثناء ،يكرر أصحاب املدارس
يــومـيــا ،وعـلــى رأس ـهــم األم ــان ــة العامة
للمدارس الكاثوليكية ،مطالبة الدولة
بتغطية كلفة تطبيق قانون السلسلة
من املال العام «دوغما» وباملطلق ومن
دون تـمـيـيــز ب ــن ف ـئ ــات املـ ـ ـ ــدارس ،أي
بــن مــدرســة كبيرة تربح وق ــادرة على
االلتزام بحقوق املعلمني بال أي زيادة
ع ـل ــى األق ـ ـسـ ــاط ،وأخ ـ ــرى ص ـغ ـي ــرة قــد
تتأثر بالزيادة.
حجة هــؤالء في ذلــك أن دفــع السلسلة
ً
سيزيد العجز املوجود أصال ،في وقت
تكشف مراجعة عدد من املوازنات أدلة
عن تالعب في الحسابات لجني أرباح
غير مشروعة من جيوب األهل.
ّ ّ
إال أن رئيس اللجنة األسقفية للمدارس
الكاثوليكية املـطــران حنا رحمة أشار
في حديث إلى جريدة «الديار» إلى أن
«معظم مــدارسـنــا تعجز عــن جني 60
في املئة من األقساط ،أي أنها ال ُت ّ
حصل
قيمة مجموع رواتب أساتذتها» .وقال
ّ
إن قـيـمــة األق ـس ــاط ال ـتــي لــم تحصلها
إدارات املدارس من األهالي هي  40إلى
 45مليار ليرة ،فمن أصل  337مدرسة

كــاثــول ـي ـك ـيــة ،ه ـن ــاك ف ـقــط  20مــدرســة
تتمكن مــن ترتيب أمــورهــا ،فيما 317
مزر».
مدرسة تتخبط في وضع مالي ٍ
األه ــم أن رحـمــة ل ـ ّـوح بــزيــادة قــد تصل
إل ــى م ـل ـيــون ل ـيــرة ع ـلــى ك ــل تـلـمـيــذ إذا
جــرى تبني هــذه السلسلة هــذا الـعــام،
وإن «حسمنا عدم االعتراف بالسلسلة
تـ ـ ــم ألنـ ـ ـن ـ ــا ارت ـ ـب ـ ـط ـ ـنـ ــا مـ ـ ــع ت ــام ــذت ـن ــا
وأس ــات ــذت ـن ــا ض ـمــن عـ ـق ــود» .امل ـفــارقــة
أن ي ـقــول إن ح ـســابــات ال ـس ـنــة املقبلة
ستكون مختلفة وسنضع األهالي في
أجواء الكلفة الجديدة لألقساط ،وعلى
أساسها يختار األهالي إما البقاء في
مدارسنا أو مغادرتها!

وزير التربية :ال خالف على حقوق
المعلمين
ليس هــذا هــو الـجــو ال ــذي ينقله وزيــر
ال ـت ــرب ـي ــة مـ ـ ـ ــروان ح ـ ـمـ ــادة عـ ــن أج ـ ــواء
اجتماعه قبل يــومــن باملسؤولني في
امل ــدارس الكاثوليكية وبــاقــي املمثلني
ع ــن امل ـ ـ ـ ــدارس ال ــدي ـن ـي ــة وال ـع ـل ـمــان ـيــة،
ً
ال ــذي ــن ال ـت ـق ــى ك ـ ــا م ـن ـهــم ع ـل ــى ح ــدة.
فقد قــال فــي اتـصــال مــع «األخ ـب ــار» إن
ه ـنــاك إجـمــاعــا عـلــى االع ـت ــراف بكامل
حـقــوق املعلمني املـنـصــوص عنها في
ق ــان ــون الـسـلـسـلــة ،وال ـن ـق ــاش سـيـكــون
ع ـل ــى ت ــأم ــن ال ـس ـي ــول ــة ،ال س ـي ـمــا فــي
امل ــدارس الصغيرة التي يقولون إنها
غير قــادرة على تحمل أعباء إضافية،
وعلى إمكان إيجاد صيغ حلول بشأن
الدرجات االستثنائية مثل تقسيطها
أو ما شابه.
وعما حكي عن إصداره تعميمًا يجيز
رف ــع األق ـس ــاط بـنـسـبــة ت ـ ــراوح ب ــن 22
و ،%28يقول« :ال شيء من ذلك صحيح
وسـنـشـهــد خ ــال األيـ ــام املـقـبـلــة مــزيـدًا
ّ
ّ
من الضغوط والشائعات» .ويذكر بأن
الــرقــم ال ــذي ت ـحــدث عـنــه دائ ـمــا وال ــذي
أظـهــرتــه ال ــدراس ــة الـتــي أعــدتـهــا وزارة
ال ـتــرب ـيــة حـ ــول تــأث ـيــر الـسـلـسـلــة على
األقساط تراوح بني  %13و %18بالحد
األقصى.
نـســأل الــوزيــر عــن الــزيــادة املتداولة
ل ــأق ـس ــاط؟ ي ـج ـي ــب« :ل ـ ــدي ب ـيــانــات
داخـ ـلـ ـي ــة مـ ــن مـ ـ ـ ــدارس كــاثــول ـي ـك ـيــة
ت ـظ ـه ــر أن املـ ـ ـ ــدارس ل ــم تـ ـف ــرض أي
زي ــادة على األقـســاط هــذا الـعــام في
انتظار إعداد املوازنة الجديدة».

حـمــادة كشف أن لجنة ال ـطــوارئ التي
شـكـلــت مــن األطـ ــراف املـعـنـيــة للتوافق
على قراءة واحدة للمعاييراملنصوص
عـ ـنـ ـه ــا ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون  515الـ ـن ــاظ ــم
ل ـل ـم ــوازن ــات امل ــدرسـ ـي ــة ،س ـت ـعــود إلــى
االجـتـمــاع ،صباح السبت املقبل ،بعد
انـ ـقـ ـط ــاع دام ن ـح ــو شـ ـه ــري ــن ،م ـش ـي ـرًا
إلــى أن الـنـقــاش سيتركز حــول إيجاد
الـتــوازن بــن إعـطــاء املعلمني حقوقهم
وع ــدم قـهــر األه ــال ــي ب ــزي ــادة األق ـســاط
وال ـ ـن ـ ـظـ ــر ب ـ ـ ــأوض ـ ـ ــاع ب ـ ـعـ ــض إدارات
ّ
املـ ــدارس ،خـصــوصــا أن هـنــاك مــن قــال
لـنــا إن ــه يـعــانــي مــن عـجــز نتيجة عــدم
تسديد األهالي لألقساط في السنوات
امل ــاض ـي ــة .ي ـش ــدد ع ـلــى أنـ ــه ل ــن يسمح
بـ ــاإلضـ ــراب وإقـ ـف ــال امل ـ ـ ــدارس ووض ــع
ال ـط ــاب ف ــي ال ـش ــارع .لـكــن أي ــن أصـبــح
مشروع التدقيق في موازنات املدارس
ال ــذي تضمنته خــارطــة الـطــريــق التي
أطـلـقـتـمــوهــا م ــع ان ـطــاقــة ال ـح ــوار في
وزارة التربية؟ يؤكد حـمــادة أن األمــر

وزير التربية :لن أسمح
بإقفال المدارس ووضع
الطالب في الشارع
ي ـس ـي ــر ع ـل ــى قـ ـ ــدم وس ـ ـ ــاق وقـ ـ ــد ج ــرى
االتـ ـف ــاق م ــع ن ـقــابــة خ ـب ــراء املـحــاسـبــة
وبــدأ توقيع العقود عمليًا مــع خبراء
وشركات محاسبة.
الـ ــوزيـ ــر ال ـت ـق ــى أيـ ـض ــا رئـ ـي ــس ن ـقــابــة
املعلمني في املدارس الخاصة رودولف
عبود منذ أيام لبحث إمكانية مواصلة
التربية .عبود
الحوار تحت قبة وزارة
ّ
أكد في اتصال مع «األخـبــار» أنــه أبلغ
الــوزيــر أن املعلمني متمسكون بكامل
حقوقهم من دون زيادة أو نقصان ولن
ّ
يــرضــوا بتقسيطها أو تجزئتها ،وأن
أح ـدًا لــن يـمــون عليه لــوقــف إض ــراب 2
تشرين الثاني املقبل ،ألن هذا التحرك
تـقــرر ب ـنـ ً
ـاء عـلــى اإلع ــان صــراحــة عــدم
دف ــع ال ـح ـقــوق املـسـتـحـقــة نـهــايــة شهر
تـ ـش ــري ــن األول الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري .ويـ ـت ــزام ــن
اإلض ـ ــراب م ــع اع ـت ـصــام ت ـحــذيــري في
مــراكــز ف ــروع الـنـقــابــة فــي املـحــافـظــات،
احتجاجًا على محاوالت قضم حقوق

املـعـلـمــن .وسيعقد مــؤتـمـرًا صحافيًا
فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم ن ـف ـس ــه إلع ـ ــان ال ـخ ـط ــوات
التصعيدية الالحقة ،رافضًا اإلفصاح
ّ ّ
ع ــن أشـ ـك ــال ال ـت ـص ـع ـيــد .إل أن عـبــود
يكشف عــن تلقيه عـشــرات االتـصــاالت
يوميًا من املؤسسات التربوية إلجراء
ح ـ ــوار ث ـنــائــي ب ــن أصـ ـح ــاب امل ـ ــدارس
ّ
وامل ـع ـل ـمــن ،الف ـتــا إل ــى أنـ ــه أرسـ ــل عبر
ال ــوس ـط ــاء أن ال ح ـ ــوار ع ـلــى الـحـقــوق
ف ــي الـسـلـسـلــة ووحـ ـ ــدة ال ـت ـشــريــع بني
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــن ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــن ال ــرسـ ـم ــي
والخاص.

لجان األهل :لن ندفع الزيادة
ـواز ،ب ـق ـيــت ل ـج ــان األه ــل
ع ـلــى خ ــط مـ ـ ـ ـ ٍ
ف ــي امل ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة ع ـلــى اخ ـتــاف
تــركـيـبــاتـهــا تـجـمــع عـلــى ع ــدم تحميل
األهـ ـ ـ ـ ـ ــل أي زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ع ـ ـلـ ــى األق ـ ـ ـسـ ـ ــاط
املدرسية ،باستثناء بعض التفاوتات
فــي الـطــروحــات ،ففي حــن تصر هيئة
تـنـسـيــق ل ـجــان األه ــل وأولـ ـي ــاء األم ــور
على لسان منسقها قحطان ماضي أن
املعركة يجب أن تبقى مصوبة باتجاه
فتح مــوازنــات امل ــدارس وفـضــح أربــاح
أصحابها غير املـشــروعــة .فــي املقابل،
ت ــرى م ـيــرنــا الـ ـخ ــوري ،رئ ـي ـســة ات ـحــاد
لجان األهــل فــي امل ــدارس الكاثوليكية
فـ ــي ك ـ ـس ـ ــروان ـ ج ـب ـي ــل وال ـ ـف ـ ـتـ ــوح أن
األولوية هي لعنوانني :العنوان األول
هو رفض دفع أي زيــادة رفضًا قاطعًا
وعدم توقيع أي موازنة تتضمن زيادة
ن ــات ـج ــة ع ــن ت ـط ـب ـيــق ق ــان ــون سـلـسـلــة
الــرتــب وال ــروات ــب ،فـيـمــا تـلـفــت إل ــى أن
فتح املوازنات هو مطلب وافقنا عليه
ع ـنــدمــا صــدق ـنــا ع ـلــى خــري ـطــة طــريــق
ً
وزارة التربية ،لكننا نعتبره تفصيال
في املرحلة الراهنة« ،وال نثق صراحة
ب ـ ــأن وزارة ال ـت ــرب ـي ــة س ـت ـخ ـطــو ه ــذه
الخطوة».
ريـ ـم ــون ف ـغ ــال ــي ،ع ـضــو اتـ ـح ــاد لـجــان
األهـ ــل ف ــي امل ـ ــدارس الـكــاثــولـيـكـيــة في
بيروت ،يوافق على رفض الزيادة من
دون اإلق ـ ــرار ص ــراح ــة ّ بــاالم ـت ـنــاع عن
تــوقـيــع امل ــوازن ــات ،لـكــنــه يـعــارض فتح
املوازنات لكونه طرحًا غير عملي كما
ً
يـقــول ويــأخــذ وقـتــا طــويــا ،وأصـحــاب
املدارس لن يدعوا أحدًا يدخل إلى قطع
الحساب والقيود.

