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مجتمع

تعليم عشية موعد تسليم الموازنات في  28الجاري ،يرمي اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة كرة النار في ملعب وزارة التربية ،فترفع مدارسه إليها موازنات
ال تتضمن الدرجات الست للمعلمين وكثير منها غير مذيل بتوقيع لجان األهل .ماذا ستفعل وزارة التربية؟ هل تقبلها وتودعها في األدراج بال أي حلول
للزيادات على األقساط أم تطلب التدقيق في حسابات المدارس وأرباحها؟

المدارس الخاصة «تأكل» حقوق المعلمين
موازنات بال الدرجات الست وبال تواقيع لجان األهل

بعض المدارس لم تعرض الموازنات على لجان األهل حتى اآلن (مروان بو حيدر)

فاتن الحاج
امل ـه ـل ــة امل ـع ـط ــاة لـ ـلـ ـم ــدارس ال ـخــاصــة
لـتـسـلـيــم مــوازنــات ـهــا لـل ـعــام ال ــدراس ــي
 2017ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،2018وامل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــددة شـ ـهـ ـرًا
واح ـ ـ ـدًا بـ ـق ــرار اس ـت ـث ـن ــائ ــي م ــن وزي ــر
الـتــربـيــة مـ ــروان ح ـم ــادة ،ب ــدأت تنفد.
 12ي ــوم ــا ف ـق ــط ت ـف ـصــل امل ـ ـ ـ ــدارس عــن
ال ـ ـيـ ــوم امل ـ ــوع ـ ــود .الـ ـث ــاب ــت فـ ــي إع ـ ــداد
امل ــوازن ــات أن ك ــل امل ـ ــدارس املـنـضــويــة

فــي اط ــار اتـحــاد املــؤسـســات التربوية
الخاصة التابعة لجمعيات دينية لم
ت ـضـ ّـمــن م ــوازن ــات ـه ــا ال ــدرج ــات الـســت
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة لـلـمـعـلـمــن ،وبــال ـتــالــي
فإن الزيادات املطروحة على األقساط
املــدرس ـيــة فــي امل ــوازن ــات تتعلق فقط
بتحويل سلسلة الرتب والرواتب .أما
فــي مــا يتعلق بــدراســة املــوازنــات ،فما
حصل خالل املهلة املمددة قسريًا من
 31كــانــون الـثــانــي وحـتــى  28شـبــاط،

أن بـعــض إدارات املـ ــدارس لــم تعرض
ح ـتــى اآلن م ـش ــاري ــع امل ـ ــوازن ـ ــات عـلــى
لـجــان األه ــل للمصادقة عليها ،فيما
خضعت موازنات أخــرى ّللنقاش ولم
ت ـنــل تــوق ـيــع ال ـل ـج ــان ،ووقـ ـع ــت لـجــان
أخ ــرى املــوازنــات تحت الـضـغــط ،ومن
دون أي احـ ـت ــرام لـلـمـهــل امل ـن ـصــوص
عـلـيـهــا ف ــي ق ــان ــون تـنـظـيــم امل ــوازن ــات
املدرسية  .1996/ 515القوانني تنص
ب ــوض ــوح عـلــى أن الـهـيـئــة املــال ـيــة هي
املـخـ ّـولــة درس الـشــؤون املالية وإقــرار
امل ــوازن ــة وتـحــديــد األق ـســاط املــدرسـيــة
وتقرير الزيادة على األقساط .وتنجز
درس املوازنة خالل  10أيام من تاريخ
ع ــرض م ـش ــروع امل ــوازن ــة ع ـل ـي ـهــا ،وال
يحق ملندوبي لجنة األهــل في الهيئة
املــالـيــة اتـخــاذ أي مــوقــف داخـلـهــا قبل
ّ
الرجوع إلى لجنة األهل ،إال في الحالة
امل ـن ـص ــوص عـلـيـهــا ف ــي ال ـف ـق ــرة  8من
املـ ـ ــادة  10م ــن ال ـق ــان ــون « :515تـتـخــذ
لجنة األهــل قرارها باألكثرية املطلقة
في ضوء تقرير مندوبيها في الهيئة
املــال ـيــة وتـبـلـغــه خـطـيــا إل ـي ـه ـمــا ،وإذا
انقضت مــدة  15يومًا ولــم تتخذ هذه
اللجنة أي قرار أو لم تبلغ قرارها إلى
املندوبني في الهيئة املالية ،يحق لهما
اتخاذ املوقف الــذي يريانه مناسبًا».
عمليًا مــا حـصــل فــي بـعــض امل ــدارس،
ومـ ـنـ ـه ــا مـ ـ ـ ـ ــدارس ت ــابـ ـع ــة لـ ـلـ ـم ــدارس
الكاثوليكية ،أن الهيئة املــالـيــة أقــرت
مشروع املوازنة خالل ساعات وليس
أي ــام م ــن دون أن تــرفــع تـقــريــرهــا إلــى
لجنة األهل للتوقيع عليه.
أمس ،عممت األمانة العامة للمدارس
الكاثوليكية الـتــي تضم  270مدرسة
على إدارات مــدارسـهــا أن تــرفــع إليها
املوازنات ورقيًا قبل  20شباط الجاري
لـلـتــدقـيــق ،ق ـبــل أن تـسـلـمـهــا ملصلحة
التعليم الخاص في وزارة التربية في
ال ــوق ــت امل ـح ــدد .وف ــي الـتـعـمـيــم تأكيد
ص ــري ــح ع ـلــى أن املـ ــوازنـ ــات ي ـجــب أن
توضع فقط بموجب الجدول  ،17طبقًا
ملــا أرسـلـتــه األم ــان ــة الـعــامــة لـلـمــدارس
ســابـقــا ولـيــس طـبـقــا لـلـقــانــون  ،46أي
عمليًا من دون الدرجات الست.
مصادر لجان األهل في بعض املدارس
الكاثوليكية تسأل :هل ستبرر األمانة
ال ـعــامــة ل ـ ــوزارة الـتــربـيــة أس ـب ــاب عــدم
تــوق ـيــع ل ـج ــان األه ـ ــل ع ـلــى امل ــوازن ــات
وتضغط باتجاه قبولها؟ وهل ستقبل

وزارة التربية املــوازنــات غير املوقعة
من لجان األهل أو تلك التي ال تتضمن
ّ
الدرجات الست؟ ومــاذا سيحل بببند
الـسـلــف عـلــى ال ــزي ــادات املــرتـقـبــة التي
تقاضتها املدارس في السنوات الست
السابقة؟ هذه األسئلة أرسلناها إلى
الــوزيــر حـمــادة وحــاولـنــا االت ـصــال به
مرارًا بال أي جواب.
املصادر تشير إلى أن القانون يقول إن
املــدارس هي التي ترفع املــوازنــات إلى
وزارة التربية وليست األمانة العامة.
ّ
وتـ ـ ــرى أن املـ ـ ـ ــدارس ال ـت ــي ل ــم تـحـتــرم
امل ـه ــل ال ـقــانــون ـيــة اس ـت ـخــدمــت تعميم
األمـ ــانـ ــة ل ـل ـض ـغــط ع ـل ــى لـ ـج ــان األه ــل
لتوقيع املوازنات قبل  20الجاري ،من
دون إعطائها الــوقــت الكافي لــدراســة
املوازنة.

المدارس الكاثوليكية
طلبت توقيع الموازنات
قبل  20الجاري

األم ــن ال ـعــام ل ـل ـمــدارس الكاثوليكية
األب بـطــرس ع ــازار رف ــض فــي اتـصــال
مع «األخبار» التعليق على املوضوع
مكتفيًا بالقول« :بدك تشوفي املدارس،
ه ـ ـيـ ــدا ت ــدبـ ـي ــر داخـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي» .وع ـ ـمـ ــا إذا
كــانــت األمــانــة الـعــامــة طلبت تحضير
املـ ــوازنـ ــات ب ـمــا ي ــراع ــي ال ـق ــان ــون ،46
أج ــاب« :هـيــدا مــوضــوع مــا بحكي فيه
عالتلفون .وحياتك عندي اجتماع».
ّ
يــذكــر أن ل ـجــان األهـ ــل امل ـن ـضــويــة في
ات ـ ـحـ ــادات ل ـج ــان األهـ ـ ــل ف ــي املـ ـ ــدارس
الـكــاثــولـيـكـيــة ف ــي ب ـي ــروت وك ـس ــروان
الفتوح وجبيل وتجمع لقاء الجمهور،
أكــدت التزامها تعليق تواقيعها على
امل ــوازن ــات املــدرس ـيــة إل ــى حــن إيـجــاد
الـحـلــول املــرضـيــة واملنصفة للجميع.
ه ـ ــذا ،ع ـلــى األق ـ ــل ،م ــا ت ــؤك ــده رئـيـســة
ات ـ ـحـ ــاد لـ ـج ــان األهـ ـ ـ ــل فـ ـ ــي كـ ـس ــروان
ـ ـ ـ ـ ال ـف ـت ــوح وج ـب ـيــل م ـيــرنــا الـ ـخ ــوري،
مشيرة إلى أن عشرات املدارس رفضت

ال ـت ــوق ـي ــع لـ ـك ــون امل ـ ــوازن ـ ــات تـتـضـمــن
زي ــادات مرفوضة على األقـســاط ،رغم
أن بعضها خفضت ،بحسب الخوري،
ال ــزي ــادات مــن  800ألــف لـيــرة إلــى 350
ألفًا ،تحت ضغط اتحادات لجان األهل.
ّ
ال ــاف ــت م ــا تـقــولــه ال ـخ ــوري لـجـهــة أن
توقيع مــوازنــات ال تتضمن الدرجات
الست هو مخالف للقانون  ،515لكون
ال ـقــانــون ال ـجــديــد للسلسلة يتضمن
ثـ ــاثـ ــة مـ ـ ـن ـ ــدرج ـ ــات :غ ـ ـ ــاء امل ـع ـي ـش ــة،
تـحــويــل الـسـلـسـلــة وال ــدرج ــات الـســت.
وتشير الـخــوري إلــى أن عــدم التوقيع
عـلــى امل ــوازن ــات ي ـهــدف لـتـكــويــن كتلة
ضاغطة لــدى وزارة التربية مــن جهة
ولحماية امل ــدارس الصغيرة املتعثرة
من جهة ثانية.
مصادر الحملة الوطنية للجان األهل
وأول ـيــاء األم ــور فــي امل ــدارس الخاصة
ت ـل ـفــت هـ ــي األخـ ـ ـ ــرى ال ـ ــى أن م ـ ــدارس
كثيرة رفضت التوقيع على املوازنات،
وأن تعميم األمــانــة العامة يحمل في
طياته ضغطًا على لجان األهل ووزارة
الـتــربـيــة عـلــى ح ــد سـ ــواء إلي ـج ــاد حل
لألزمة ،ما سيطرح اشكاالت قضائية
بني لجان األهــل والــوزارة على خلفية
تجاوز صالحيات لجان األهل.
اإلشكال في املدارس الكاثوليكية ليس
مـطــروحــا ل ــدى بــاقــي مـكــونــات اتـحــاد
املــؤس ـســات ال ـتــربــويــة ال ـخــاصــة الـتــي
رفعت مدارسها املوازنات املوقعة بال
أي اصـ ـط ــدام م ــع «ل ـج ــان األهـ ــل الـتــي
نتفق معها لـكــون أقساطنا مدعومة
وم ـ ــا ب ـت ــزع ــل حـ ـ ـ ــدا» ،ب ـح ـس ــب تـعـبـيــر
رئيس جمعية املقاصد أمني الداعوق.
يجزم الــداعــوق أن الـقــرار متخذ داخل
اتحاد املؤسسسات وفــي لقاء بكركي
األخـ ـي ــر بـ ــأن امل ـ ــوازن ـ ــات س ـت ــرف ــع إل ــى
وزارة ال ـتــرب ـيــة خــال ـيــة م ــن ال ــدرج ــات
الست «غير املستحقة ملعلمي القطاع
الـ ـخ ــاص ب ــرأيـ ـن ــا» .ووض ـ ــع ال ــداع ــوق
الكرة في ملعب وزيــر التربية ،مشيرًا
إل ــى أن مـســاهـمــات املـ ــدارس املجانية
ال تغطي السلسلة فــي هــذه امل ــدارس.
ّ
الداعوق أعرب عن اعتقاده بأن املدير
العام ملدارس العرفان سامي أبو املنى
أكــد هــو أيـضــا أن امل ــوازن ــات بــاتــت في
عـهــدة وزارة الـتــربـيــة ،مــوضـحــا «أنـنــا
ّ
سنحمل األهل الحد األدنى من الزيادة
املفروضة في املوازنات وليس كل الز
wيادة باعتبار أننا جمعية خيرية».

إفادات منح غير قانونية
CALL FOR LOCAL TENDER
Tender Reference : 201802/CILB0001
Tender subject

Coaching program, Tripoli & Mount Lebanon for
38 MSEs.

Interested vendors are invited to obtain the bid
documentation by contacting the CARE office in Beirut,
Lebanon at: the following address:
Furn el Shebbak – Sami El Solh Ave, Serhal Building – 4th
floor, Beirut – Lebanon.
Tel: +961 (0)1 381 775 / 757
The bid documentation is available only in English but
contractors must submit offers in English [Documents to
be translated to English by authorized translator if any.
Offers in response to this bid will be accepted until
March 5, 2018.

ُت ّ
ضمن بعض إدارات املدارس الخاصة اإلفادات التي
يقدمها األهالي للمؤسسات الرسمية (املؤسسات
العسكرية ،الضمان االجتماعي ،صندوق تعاضد
القضاة ،وغيرها من املصالح املستقلة) ،زيــادات
تقديرية على األقساط قبل إقرارها بشكل قانوني
ونهائي ،أي قبل توقيع لجان األهل على املوازنات
املــدرسـيــة ،ومـصــادقــة وزارة التربية على توقيع
اللجان لتصير رسمية ومعتمدة.
وت ـف ـيــد امل ـع ـل ــوم ــات أن أحـ ــد مــوظ ـفــي ال ـق ـطــاعــات
ال ـع ـس ـكــريــة ط ـل ــب إف ـ ـ ــادة بــال ـق ـســط ل ـي ـقــدمــه ال ــى
مرجعيته اإلداريــة من أجل الحصول على املنحة
املدرسية ،ففوجئ بأن القسط ازداد  750الف ليرة
عما كان عليه في السنة السابقة للتلميذ الواحد،
علمًا ّ
بأن موازنة املدرسة لم ّ
تقر بعد.
تجدر اإلشارة إلى أن الزيادة على القسط ال تصبح
قانونية إال بعد موافقة لجنة األهل ووزارة التربية.
ويـعــد سـلــوك امل ــدارس هــذا مخالفًا للقانون كون

الــزيــادة لــم يتم إق ــراره ــا ،ومــن املـفـتــرض أن تقدم
امل ــدرس ــة اإلف ـ ــادة بــالـقـســط بـحـســب آخ ــر مــوازنــة
مصادق عليها ،على أن تلحظ أي زيــادة مرتقبة
بعد إصدار امللحق بالزيادة عند إقراره ،وال يجوز
للمدرسة أن تـحــدد قسطًا استنسابيًا مــن دون
تـصــريــح رس ـمــي مــن الـ ـ ــوزارة ،وبــالـتــالــي تحصل
على أقساط مع زيــادة قبل إقــرارهــا رسميًا .كما
من غير الجائز للمؤسسات الرسمية واملصالح
اعـتـمــاد افـ ــادة مــدرســة غـيــر م ـصــادق عليها من
الوزارة على أنها القسط الرسمي للمدرسة.
الـســؤال مــاذا سيحصل اذا كانت قيمة األقساط
املقرة أدنى من القيمة املحددة في اإلفادة املدرسية؟
هل ستعيد املدرسة املال إلى الجهة املانحة؟ وكيف
تراقب املؤسسات الرسمية واملصالح التي تقدم
املـنــح ه ــذه املـخــالـفــات؟ ألـيـســت ه ــذه أم ــوال دافـعــي
ال ـضــرائــب وامل ـك ـل ـفــن؟ وه ــل ت ـكــون ه ــذه املـخــالـفــة
بمثابة إخبار للجهات املعنية؟

