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تقرير

إحياء «الضمان التربوي» يجهز على المدرسة الرسمية
فاتن الحاج
تـ ـس ــوي ــق أص ـ ـحـ ــاب املـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة
وبعض املرجعيات السياسية والدينية
لتغطية رواتــب املعلمني/ات من خزينة
الــدولــة بــدأ يـحـ ّـرك جديًا رواب ــط التعليم
ال ــرس ـم ــي والـ ـخـ ـب ــراء ال ـن ـقــاب ـيــن لـكــونــه
يضع املدرسة الرسمية في خطر جدي،
ف ــي دوره ـ ــا ووج ــوده ــا ،ويـجـهــز عليها
مل ـص ـل ـح ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـخ ـ ــاص .امل ـف ـصــل
ّ
األس ـ ـ ـ ـ ــاس لـ ـلـ ـتـ ـح ــرك هـ ـ ــو أن امل ـ ــدرس ـ ــة
الــرسـمـيــة بــاتــت ،بـحـســب أهـلـهــا ،يتيمة
األب واألم وم ـس ـت ـبــاحــة ف ــي غ ـي ــاب أي
احتضان رسـمــي أو شعبي لـهــا ،وعليه
فالتوجه الحالي يجب أن يكون املبادرة
ف ــورًا لتشكيل هيئة وطـنـيــة لحمايتها
وتطويرها.
ال ـن ـقــابــي م ـح ـمــد ق ــاس ــم أحـ ــد امل ـب ــادري ــن
لتأسيس هذه الهيئة ،وهو شغل سابقًا
مـهـمــة م ـقــرر لـجـنــة وض ــع ال ـقــانــون 515
 1996/ال ـن ــاظ ــم ل ـل ـم ــوازن ــات امل ــدرس ـي ــة
واملـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ــأصـ ــول تـ ـح ــدي ــد األقـ ـس ــاط
امل ــدرس ـي ــة ال ـت ــي شـكـلـهــا وزي ـ ــر الـتــربـيــة
آنذاك زكي مزبودي.
تمرد املؤسسات التربوية الخاصة على
قــوانــن الــدولــة ظــاهــرة جــديــدة ،بحسب
ق ــاس ــم ،تـ ـم ــادت خـ ــال ال ـس ـن ــوات الـســت
األخ ـ ـيـ ــرة مـ ــع رف ـ ــض ت ـط ـب ـيــق ال ـق ــوان ــن

الـنــافــذة والـتـهــرب مــن تحمل املسؤولية
ل ـج ـن ــي املـ ــزيـ ــد مـ ــن األربـ ـ ـ ـ ــاح مـ ــن ج ـه ــة،
ولتحقيق هدف استراتيجي يسعى إليه
اتحاد املؤسسات الخاصة ،وفي مقدمته
األم ــان ــة الـعــامــة ل ـل ـمــدارس الكاثوليكية
مــن جهة أخ ــرى .وهــو فــرض خصخصة
التعليم وتحميل الدولة واألهالي أعباء
ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـخـ ــاص ألس ـ ـبـ ــاب س ـيــاس ـيــة
وتــربــويــة ،بما يـضــرب املـفـهــوم الوطني
للتربية الـتــي يجب أن تشكل انصهارًا
بــن جميع اللبنانيني وال ــذي ال تؤمنه
سوى املدرسة الرسمية.
الـ ـب ــدع ــة هـ ــي مـ ــا تـ ــداول ـ ـتـ ــه امل ــؤسـ ـس ــات
واملــرجـعـيــات السياسية والــديـنـيــة على
حد سواء ،بتحميل الدولة أعباء تطبيق
قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم ،46
ال سيما لجهة تغطية روات ــب املعلمني
( %65مـ ــن ال ـق ـس ــط املـ ــدرسـ ــي املـتـعـلـقــة
بحسب القانون  515بالرواتب واألجور
وص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق الـ ـتـ ـع ــويـ ـض ــات والـ ـضـ ـم ــان
االجـتـمــاعــي وب ــدل ال ـن ـقــل) .ال ـه ــدف ،كما
ي ـقــول ق ــاس ــم ،ه ــو اسـ ـت ــدراج ال ــدول ــة إلــى
هـ ــذا امل ــوق ــف لـتـسـجـيــل س ــاب ـق ــة ملــرحـلــة
الحقة أو «تعليق الـصـنــارة» ،واملطلوب
احياء املشروع القديم املسمى «الضمان
ال ـ ـتـ ــربـ ــوي» أو «الـ ـبـ ـط ــاق ــة الـ ـت ــرب ــوي ــة»
واإلجهاز على التعليم الرسمي ملصلحة
الـتـعـلـيــم الـ ـخ ــاص ت ـحــت ش ـع ــار «حــريــة

التعليم» .هذا املشروع يعود إلى نهاية
الـسـتـيـنـيــات ع ـنــدمــا ط ــرح األمـ ــن ال ـعــام
للمدارس الكاثوليكية آنذاك املونسنيور
اغـ ـن ــاطـ ـي ــوس مـ ـ ـ ـ ــارون تـ ــولـ ــي املـ ـ ـ ــدارس
الخاصة التعليم نيابة عــن الــدولــة بعد
تحويل موازنة وزارة التربية إليها .يذكر

تحذير نقابة المعلمين
من السكوت على تحميل
الدولة أعباء السلسلة

هنا ان املادة  10من الدستور التي تؤكد
حق الطوائف بإنشاء مدارسها الخاصة
ت ـش ـت ــرط أن ت ـس ـيــر هـ ــذه املـ ـ ـ ــدارس وف ــق
األن ـظ ـمــة ال ـعــامــة ال ـتــي تـضـعـهــا ال ــدول ــة.
ّ
ومــع ذلــك ف ــإن الــدولــة رضـخــت منذ زمن
بعيد لضغوط املدارس الدينية املجانية
التي تتقاضى  160مليار ليرة سنويًا.
م ــا ي ـس ـتــوقــف ق ــاس ــم ت ـح ــدي ـدًا ه ــو عــدم
اتـ ـخ ــاذ وزارة ال ـت ــرب ـي ــة ،وه ـ ــي الـحـلـقــة

األول ـ ــى األس ــاس ـي ــة ،مــوق ـفــا حــاس ـمــا من
ه ــذا امل ـش ــروع وتــركــه مــائ ـعــا ،وامل ـفــاجــأة
التي طرحها رئيس الجمهورية بتحمل
الــدولــة جــزءًا مــن أكــاف السلسلة وكأنه
ي ـش ـجــع ع ـلــى خـصـخـصــة ال ـت ـع ـل ـيــم ،في
ح ــن «أن ـن ــا كـنــا نـنـتـظــر أن ي ـضــرب بيد
م ــن حــديــد بــات ـجــاه الـطـلــب م ــن املـ ــدارس
الخاصة تنفيذ القانون  46الــذي يحمل
تــوق ـي ـعــه ،وق ـط ــع ال ـط ــري ــق ع ـلــى الـتـفــاف
أصحاب املــدارس على حقوق املواطنني
واستباحة أموالهم وفرض زيادات على
األقـســاط ال مبرر لها ،وأن يطلب بحزم
ت ـف ـع ـيــل أجـ ـه ــزة ال ــرق ــاب ــة وت ـف ـع ـيــل دور
املـفـتـشــن ال ـتــربــويــن بتطبيق الـقــانــون
 ،515خصوصًا أن نسبة الــزيــادات التي
فرضت على األقساط املدرسية منذ آخر
زي ــادة لـلــرواتــب فــي الـعــام  1996المست
 ،%500ف ـهــل نـسـبــة ال ـ ـ ــ %65املـخـصـصــة
لرواتب املعلمني من املوازنة العامة زادت
بهذه النسبة؟».
قاسم ناشد رئيس الجمهورية واملجلس
النيابي «وقف هذه املسرحية وهذا التردد
لدى أصحاب املدارس الخاصة في تنفيذ
ّ
ال ـق ــان ــون ألن املـ ـ ــدارس ال ـخــاصــة خــرجــت
ع ــن األصـ ــول الـقــانــونـيــة وب ــات ــت سلطات
مستقلة تفرض رأيها وتضرب بمصالح
املعلمني واألهالي عرض الحائط»ّ .
ونبه
ن ـق ــاب ــة امل ـع ـل ـمــن ف ــي امل ـ ـ ـ ــدارس ال ـخــاصــة

ال ــى ض ـ ــرورة ال ـت ـصــدي وامل ــوق ــف ال ـحــازم
غير املــائــع وامل ـتــردد وفــي بعض األحيان
امل ـس ـ ّـه ــل ل ـت ـح ـم ـيــل ال ـ ــدول ـ ــة ،ب ــاع ـت ـب ــار أن
وح ــدة التشريع بــن التعليمني الرسمي
وال ـ ـخـ ــاص ب ـن ـيــت ع ـل ــى مـ ـب ــدأ أن ال ــدول ــة
تــدفــع روات ـ ــب مـعـلـمــي الـتـعـلـيــم الــرسـمــي
واملــدارس الخاص تدفع رواتب معلميها.
أم ــا س ـكــوت ن ـقــابــة املـعـلـمــن ع ــن تحميل
ال ـ ــدول ـ ــة املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ف ـس ـي ــدف ــع ،بـحـســب
قاسم ،امل ــدارس الرسمية ووزارة التربية
لـلـمـطــالـبــة بـفـصــل ال ـت ـشــريــع ،ألن وح ــدة
ال ـت ـشــريــع ت ـع ـنــي ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى امل ــدرس ــة
الــرس ـم ـيــة ومـعـلـمـيـهــا وع ـل ــى املـ ــال ال ـعــام
والتزام املدارس الخاصة بتنفيذ القوانني.
تحميل الــدولــة ج ــزءًا مــن أعـبــاء امل ــدارس
الخاصة ليس بريئًا كما يؤكد قاسم ،بل
هو مقدمة لالنقضاض على املؤسسات
العامة وفي مقدمتها املدرسة الرسمية،
وبالتالي يجب بتر هذا املشروع وإيقافه
حتى لو اضطر األمر للنزول إلى الشارع
ح ـمــايــة ل ـل ـمــدرســة ال ــرس ـم ـي ــة .ولـلـغــايــة
أجــرى قــاســم اتـصــاالت بــروابــط التعليم
الرسمي ودعاها الى التنسيق مع نقابة
املعلمني ولجان األهل الحقيقية للتحرك
مــن أج ــل اس ـقــاط امل ـش ــروع ،وإال تحويل
املدارس الخاصة إلى رسمية وأن تتولى
وزارة التربية إدارة شــؤونـهــا مــا دامــت
ستتحمل جزءًا من أعبائها.

تحقيق

«شبه» مركز تعليمي في برجا ...تحت األرض!
ِ
جمعية «أرض اإلنسان»
افتتحت
ّ
اإليطالية في  28أيلول الماضي ،مركزًا
تعليميًا ،في بلدة زاروت باإلقليم،
ّ
لدعم النازحين السوريين في المنطقة،
وتأمين تعليمهم .في األصل ،عدد
كبير من الالجئين السوريين في لبنان،
لجأ إلى منطقة إقليم الخروب ،ويحاول
االستفادة من المركز .لكن المركز ـ
على ما يبدو ـ غير «مطابق»!
شيماء الخطيب
تصل إلــى بلدة زاروت ،وهــي بلدة صغيرة ضمن
ب ـلــدة أك ـبــر مـنـهــا ه ــي ب ــرج ــا .ف ــي س ـي ــارة األجـ ــرة،
السائق «ابن املنطقة ومش من قبرص» كما يقول،
بمزاج جيد متجهًا الى مركز «برجا التعليمي
يقود
ٍ
املجتمعي» الذي افتتح من أجل النازحني السوريني.
حـتــى ال ـســائــق ،لـيــس لــديــه الـكـثـيــر مــن األف ـك ــار عن
شكل هــذا املــركــز ومساحته وطريقة التعليم فيه.
ً
هــو لــم يسمع بــه أص ــا ،رغــم أنــه ســائــق ،ورغ ــم أن
السائقني ّ يعرفون كل شيء .في الطريق ،ال وجود
لالفتة تــدل إلــى مكان املــركــز .تسأل أهالي املنطقة
فيأتي الجواب واحـدًا« :ال نعرف» .حتى السوريون
ـ ـ املعنيون األساسيون باملوضوع ـ ـ ـ ال يعرفون عنه
عناء طويل ،نصل إلى «املركز» .تتالشى
شيئًا .بعد ٍ
جميع األفكار التي يمكن ّ
لدى سماع كلمة
لها
تخي
ّ
شقتان ّ
ّ
عاديتان،
سكني عادي ،داخله
«مركز» .بناء
إحداهما تحت األرضّ ،
إلى صفوف
غرفهما
لت
تحو
ّ
ومكتب صغير تجلس خلفه مديرة ،تنظم مواعيد
خروج التالميذ ودخولهم ،مع عاملة من ّ
عماله.
ن ـحــن أمـ ــام «ش ـبــه مــركــز تـعـلـيـمــي» .الـ ـط ــاب ،في
الصفوف ،أو شبه الصفوف ،من أعمار مختلفة.
لكنهم مــن أعـمــار مختلفة فــي الـصــف الــواحــد .ال
مـعــايـيــر منهجية واض ـح ــة .يـقــول امل ـســؤولــون إن
املــركــز يـضـ ّـم نحو مئة وعـشــريــن تلميذًا ،تـتــراوح
أع ـمــارهــم بــن الــراب ـعــة وال ـثــال ـثــة ع ـشــرة .ل ـكــن ،في
الواقع ،وبالنظر إلى حجمه الصغير ّ
جدًا ،ال يمكنه
استيعاب أكثر من خمسني تلميذًا .ال نــدري أين
ذه ــب الـبـقـيــة .مـســاحــة الـشـقــة ال ــواح ــدة ال تتعدى

املـئـتــي مـتــر مــربــع ،وال يــوجــد فـيـهــا س ــوى حـمــام
واحد ،يستخدمه الجميع ،ذكورًا وإناثًا .أما ّ
الصف،
ّ
ال ــذي م ــن امل ـف ـتــرض أن ي ـتــألــف م ــن ع ــدة ط ــاوالت،
فصغير ّ
ّ
يضم سوى طاولة واحدة يجلس
جدًا ،وال
عليها عـشــرة تــامـيــذ أحـيــانــا .تـتـفــاوت أعـمــارهــم
كثيرًا ،فمنهم من هو في العاشرة من عمره بني
«رفاق» ال يتعدون السادسة ،جميعهم في الصف
نفسه ،ويدرسون املادة نفسها .أما املواد التي يتم
تعليمها ،فتقتصر على تلك األساسية كاللغات
(عربية وأجنبية) والرياضيات .يقضي التالميذ
أوقــات فراغهم ،في الصفوف ،بسبب عــدم وجود
باحة في هذا املركز ،علمًا ّأن الباحة من الشروط
األساسية ألي مركز تعليمي أو مدرسة.
الخفة ،في التعاطي مع
في البحث عن أسباب هذه ِ
«التعليم» ،تقول جمعية «أرض اإلنسان» اإليطالية
إنها ّ
تمول املركز من كافة النواحي ،من نقل وأقساط
وقرطاسية وغيرها ،بدعم من الصندوق االئتماني
األوروبـ ــي و AVSIوجمعية  .War Childأسماء
رنانة وتبدو كبيرة ،لكن «املركز» بالكاد ُيــرى .هل
تهتم هذه الجمعية ،بما يحصل في الداخل ،وخاصة
ً
طريقة اختيار األساتذة مثال؟ ال يمكننا االفتراض
ّ
فعاليات فــي املنطقة أك ــدوا أن
أن الـجــواب ايـجــابــي.
اختيار األساتذة يحصل «على الطريقة اللبنانية»:
ُيـعـ ّـيـنــون «بــالــواس ـطــة» ،ولـيــس بــالـكـفــاءة .املـصــادر
ّ
املسجلني في املركز ال تستقبلهم
تقول ّإن التالميذ
املدارس ّ
بحجة عدم قدرتها على استيعاب أعدادهم،
علمًا ّأن عــددهــم ليس كبيرًا ،ويمكن لـلـمــدارس أن
تفتح أبوابها لهم بعد الظهر كما تفعل العديد من
بلدات اإلقليم!
ال يجد سكان املنطقة القريبون من املركز ما يمكن
االستفادة منه .يذهب إليه من ال يمكنه الذهاب إلى
أي مكان آخــر .يقولون« :ال يمكن أن يكون مركزًا
ّ
تعليميًا أب ـدًا ،إنــه مـجــرد مـكــان يقضي فيه بعض
ّ
الـنــاس أوق ــات فراغهم ويــؤمـنــون مصالحهم» .في
ال ــداخ ــل الـ ـص ــورة مـخـتـلـفــة .وبــال ـن ـس ـبــة للجمعية
اإليطالية التي تدفع ،ربما يكون األمر كذلك أيضًا،
إذا افترضنا «حسن النية» .تعتقد إدارة املدرسة
أنها تقوم بفعل خير للتالميذ ،على األقــل هــذا ما
ّ
تصر عليه .ولكن ،من ملحة بسيطة للمكان ،سنرى
ً
ّ
أطفاال يتعرضون للضغط النفسي بسبب دمجهم
مع أطفال أكبر منهم أو أصغر منهم بكثير .سنرى
«تسربًا مدرسيًا» موصوفًا.

يتعرضون للضغط النفسي بسبب دمجهم مع أطفال أكبر منهم (هيثم الموسوي)
يتبين أن هنا
ً
بلمحة بسيطة ّ
أطفاال ّ

