10
تعليم

االثنين  13تشرين الثاني  2017العدد 3323

متابعة

إعداد فاتن الحاج

يا لجان األهل :ال تغطوا أرباح المدارس!
إذا كانت أقساط المدارس
الخاصة ترتفع بما يفوق
قدرات األهالي ،وهي
مرشحة لالزدياد مع تطبيق
قانون سلسلة الرتب والرواتب
فإن لجان
آخر كانون األولّ ،
األهل مطالبة بأن ال تكون
غطاء لألرباح غير المشروعة
ً
للمدارس

فـ ـ ــي غـ ـ ـي ـ ــاب رقـ ـ ـي ـ ــب رسـ ـ ـم ـ ــي ي ـ ـحـ ـ ّـدد
الـ ــزيـ ــادات ع ـلــى األقـ ـس ــاط املــدرس ـيــة
وآلـيــات قضائية فاعلة للمحاسبة،
ً
ّ
ف ـ ـ ــإن ت ـح ـل ـي ــا ملـ ـي ــزانـ ـي ــات حـقـيـقـيــة
لـ ـبـ ـع ــض املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة غ ـيــر
املجانية ،التي قانونًا ال تبغي الربح،
وبالتالي فهي معفاة من الضرائب و
 ،TVAيكشف بعضًا من طرق الربح
ال ـخــارجــة عــن ال ـقــانــون ،واألســال ـيــب
امل ـل ـت ــوي ــة لـ ـلـ ـم ــدارس ل ـج ـن ــي أم ـ ــوال
طائلة بطرق شتى .هــذه املعلومات
هــي فــي عـهــدة لـجــان األه ــل وأول ـيــاء
ال ـت ــام ــذة لـلـتـحـقــق مـنـهــا عـلـمـيــا ،ال
سيما أنهم يـجــرون فــي هــذه األثناء
انتخاباتهم في معظم املدارس .هذه
األموال هي حق لهم ،فهل يضطلعون
بدورهم الذي يمنحهم إياه القانون
الستعادتها؟

موازنة ثانوية خالد بن الوليد
نموذجًا
ث ــان ــوي ــة خ ــال ــد ب ــن ال ــول ـي ــد ال ـتــاب ـعــة
لجمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية
ال ت ـغــرد خـ ــارج ال ـس ــرب .فـمــوازنـتـهــا
لـعــام  2013ـ ـ  2014تكشف أن هناك
 400س ــاع ــة أس ـب ــوع ـي ــا ي ــدف ــع األه ــل
ت ـك ـل ـف ـت ـهــا وه ـ ــي غ ـي ــر مـ ــوجـ ــودة فــي
حـ ـص ــص ال ـت ـع ـل ـي ــم ب ـ ــل ف ـ ــي جـ ـ ــداول
املــوازنــة .كيف ذلــك؟ مراجعة املوازنة
ّ
تـشـيــر إل ــى أن ع ــدد ط ــاب الـثــانــويــة
أكثر بقليل من  500تلميذ ومتوسط
قسطها يبلغ  6.5مليون ليرة ،وعدد
ال ـســاعــات األس ـبــوع ـيــة املـعـتـمــدة في
املــدرســة هي  40ساعة تدريس كحد
أق ـ ـصـ ــى ،ف ـي ـم ــا ي ـب ـل ــغ اجـ ـم ــال ــي ع ــدد
الشعب  27ومـتــوســط عــدد التالمذة

أرقام الضمان تكشف تزوير
موازنة المدرسة األنطونية
فـ ـ ـ ــي م ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة مل ـ ـ ـقـ ـ ــال سـ ـ ــابـ ـ ــق ع ــن
«املـ ـب ــالـ ـغ ــات ف ــي أرق ـ ـ ــام امل ـ ــوازن ـ ــات:
مدرسة اآلباء األنطونيني نموذجًا»
والـ ـ ـت ـ ــي كـ ـشـ ـف ــت فـ ـيـ ـه ــا «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»
م ــوازن ــة امل ــدرس ــة وح ـجــم املـبــالـغــات
فـيـهــا ،وردت ـنــا مــن مـصــادر موثوقة
بعض األرقام التي تشير إلى أرباح

المصرح عنهم
عدد المعلمين
َّ
للضمان االجتماعي هو 130
معلمًا وليس  158معلمًا
كما ورد في الموازنة
نــاتـجــة ع ــن تــزيـيــف أعـ ــداد املعلمني
واملوظفني املصرح عنهم للصندوق
الــوط ـنــي لـلـضـمــان االج ـت ـمــاعــي من
خــال املــدرســة .وهـنــا نشير إلــى أن
األرقـ ــام الـ ــواردة فــي امل ــوازن ــة والـتــي
ي ــدف ــع األهـ ـ ــل األق ـ ـسـ ــاط بـنـتـيـجـتـهــا
ت ـت ـج ــاوز األرق ـ ـ ــام ال ـف ـع ـل ـيــة امل ـصــرح
عنها للضمان.

ّ
ف ــي امل ــوازن ــة ،ت ـص ـ ّـرح امل ــدرس ــة ب ــأن
لــديـهــا  49مــوظـفــا خــاضـعــا لـقــانــون
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،أي أن ـ ـهـ ــم مـ ـسـ ـجـ ـل ــون فــي
الضمان في كل أجزائه ( %23.5من
مجموع الــرواتــب فقط  %2يغطيها
املوظف عن قسم املــرض واألمومة).
ّ
كــذلــك تـعـلــن أن لــديـهــا  158معلمًا
في املــاك هم ايضًا مسجلون بفرع
املــرض واألمــومــة ( %9يغطي املعلم
 %2منها).
ت ـش ـي ــر األرقـ ـ ـ ـ ــام الـ ـت ــي وردتـ ـ ـن ـ ــا مــن
الـضـمــان لـلـعــام  2013ـ ـ ـ ـ  2014إلــى
ّ
أن عــدد املعلمني املسجلني هو 130
م ـع ـل ـمــا ،ف ـي ـمــا ي ـب ـلــغ ع ــدد املــوظ ـفــن
ّ
اإلداري ـ ـ ــن  35ف ـق ــط .وبــال ـتــالــي ف ــإن
األهل يدفعون بدالت رواتب وأجور
لـ  28معلمًا و 14موظفًا إضافيني.
الـ ــرواتـ ــب واألجـ ـ ـ ــور املـ ـص ــرح عـنـهــا
للضمان عــن قسم املــرض واألمــومــة
( )%9ل ـل ـم ـع ـل ـم ــن ف ـ ــي امل ـ ـ ـ ــاك هــي
 195.7مليون ليرة شهريًا أي 2.348
مـلـيــار سـنــويــا عــن ال ــروات ــب ،وليس
 3.078مليار ليرة ،كما هو وارد في
املوازنة ،أي بفارق  703مليون ليرة.
أمـ ــا الـ ــرواتـ ــب واألج ـ ـ ــور لـلـمــوظـفــن

املـ ـ ـص ـ ــرح بـ ـه ــا فـ ـه ــي  35.8م ـل ـي ــون
شهريًا أي مــا يـقــارب  429.6مليون
ل ـيــرة س ـنــويــا ،ول ـيــس  1.388مـلـيــار
لـيــرة كما هــو وارد فــي املــوازنــة ،أي
بـفــارق مليار لـيــرة نتيجة تضخيم
أع ـ ـ ــداد ال ـع ــام ـل ــن وامل ـع ـل ـم ــن ،واذا
مـ ــا اح ـت ـس ـب ـن ــا  %2الـ ـت ــي يـغـطـيـهــا
املــوظ ـفــون واملـعـلـمــون نـحـصــل على
رق ــم ي ـق ــارب م ـل ـيــاري ل ـي ــرة يــدفـعـهــا
األهـ ــل ف ــي امل ــوازن ــة بـشـكــل مـخــالــف
للقانون أي مــا يـقــارب مليون ليرة
ع ـ ــن ك ـ ــل ت ـل ـم ـي ــذ ف ـ ــي بـ ـن ــد األج ـ ـ ــور
والرواتب فقط.
هذا املقال بمثابة هو إخبار ملا تقوم
بــه ه ــذه امل ــدرس ــة غـيــر الــربـحـيــة من
تـضـخـيــم فــي مــوازنــات ـهــا وال ـف ــوارق
ب ــن بـيــانــاتـهــا امل ـقــدمــة ف ــي امل ــوازن ــة
والضمان وصندوق التعويضات.

األهالي في المدرسة
األنطونية يطالبون بحسم
الزيادات السابقة (أرشيف)

انتفاضة األهالي في «األنطونية»
نحو  312عائلة و 670تلميذًا في مدرسة اآلباء
األنطونيني فــي بعبدا تحركوا بعد إبــاغ إدارة
املــدرســة لهم بفرض زي ــادة على األقـســاط تبلغ
مليونني و 100ألف ليرة .ففي اجتماع عقد في
 27تشرين األول املاضي ،أخبر رئيس املدرسة
األب ج ــورج صــدقــة األه ــل أن ال ــزي ــادة ستكون
 ،%37وملا أبدوا رفضهم أتاهم الجواب ،بحسب
م ـص ــادر األهـ ــل« :ال ـل ــي م ــش ق ــادر يــدفــع يشيل
والدو من املدرسة».
وكــانــت الخطوة األول ــى أن قــرر األهــالــي التحرك
وتــوقـيــع عريضة رفـعــوهــا إلــى رئـيــس املــدرســة،
وأعـلـنــوا أنـهــم ينتظرون رده لتحديد الخطوات
الـتـصـعـيــديــة امل ـق ـب ـلــة .وف ــي ال ـعــري ـضــة ،يـنــاشــد
األهــالــي تطبيق قانون سلسلة الرتب والــرواتــب
ال ــرق ــم  46وإع ـ ـطـ ــاء ك ــل ذي ح ــق ح ـق ــه وع ــدم
تقسيطه ،باعتبار أنه تم أخذ احتياط للسلسلة
م ـن ــذ خ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات .ك ــذل ــك ي ـط ـل ـبــون تـطـبـيــق

ال ـق ــوان ــن  96/515و 81/11وامل ــرس ــوم 4564
بـتــاريــخ  12كــانــون األول  1981واالسـتـشــارة
 75بتاريخ  ،2015/1/27والتي تعطي لألهل حق
مراقبة ودرس املوازنات والتدقيق فيها والتدقيق
في قطع الحساب وكشف املستندات املالية.
ويذكر األهالي أنهم في السنوات العشر املاضية
تكبدوا زيــادة على األقـســاط تحت عـنــوان غالء
املعيشة تــارة ومــن دون أي عـنــوان تــارة أخــرى،
ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـ ــزي ـ ــادات ك ــان ــت ت ـتــم ب ـعــد قـيــامـهــم
بالتسجيل لـلـعــام ال ــدراس ــي املـقـبــل ،فــي الـفـتــرة
الزمنية املحددة من قبل اإلدارة وبشكل مفاجئ،
وبـعــد منتصف الـعــام الــدراســي ومــن دون علم
مسبق منهم .األهالي لم يكتفوا برفض أي زيادة
على األقـســاط بــل يطالبون بحسم قيمة نسبة
الــزيــادات السابقة التي لم تكن مبررة بأي وجه
وبأي قانون.
(على املوقع :عريضة األهالي)

ف ــي ال ـش ـع ـب ــة ال ـ ــواح ـ ــدة  19ت ـل ـم ـي ـذًا،
وم ـتــوســط ع ــدد ال ـتــامــذة عـلــى عــدد
األساتذة هو  7تالمذة لكل أستاذ.
ّ
وب ــال ـت ــال ــي ،فـ ــإن ج ـمــع ع ــدد ســاعــات
التدريس القصوى املحددة في جداول
ال ــروات ــب للمعلمني واألس ــات ــذة على
أساس الدرجات والساعات اإلضافية
وساعات املعلمني املتعاقدين يكشف
أن هناك  1480ساعة تدريس فعلية
ي ـقــدم ـهــا امل ـع ـل ـم ــون واألس ـ ــات ـ ــذة فــي
املرحلتني املتوسطة والثانوية ،فيما
ـدري ــس ال ـق ـص ــوى ال ـتــي
س ــاع ــات الـ ـت ـ ُ
تستوعبها الــشـعــب مجتمعة 1080
ساعة .وبـفــارق هــذه الساعات الــ400
يدفع األهل رواتب  16معلمًا وأستاذًا
اض ــاف ـي ــا ال وج ـ ــود ل ـس ــاع ــات تعليم
فعلية لهم ،مــا يرتب زي ــادة إضافية
على نفقات روات ــب وأج ــور املعلمني

في املــاك والتعاقد بقيمة  %22على
القيمة الحقيقية ،أي أن املوازنة تضع
كـلـفــة اضــاف ـيــة عـلــى نـفـقــات الــرواتــب
واألج ـ ــور بـقـيـمــة  %22أو م ــا يـعــادل
 420مـلـيــون ل ـيــرة فـقــط م ــن الــروات ــب
واألجور.
أمـ ــا ف ــي ال ـن ـف ـقــات م ــن غ ـيــر ال ــروات ــب
واألجور ،فيتبني على سبيل املثال أن
كلفة التأمني هي  15مليون ليرة في
السنة ،وامل ـعــروف أن تعرفة التأمني
تــراوح بني  8و 15الف ليرة للتلميذ،
أي أن الكلفة هنا ال تتجاوز ،بالحد
األقـصــى ،نصف التكلفة املـحــددة في
املــوازنــة .وت ــوازي تكلفة التدفئة في
املـ ــوازنـ ــة  20م ـل ـيــون ل ـي ــرة وهـ ــي في
ال ــواق ــع غ ـيــر م ـت ــوف ــرة ف ــي الـصـفــوف
فــي املـ ــدارس الـســاحـلـيــة .ويـمـكــن ألي
شـ ـخ ــص تـ ـق ــدي ــر الـ ـب ــاق ــي مـ ــن ب ـن ــود

