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مجتمع

قضية

ّ
اآللة الحاسبة تحسب ...لكنها ال تحلل!

التربية تستعين بخبراء المحاسبة للتدقيق في موازنات المدارس

فاتن الحاج
استبقت وزارة التربية املهلة املعطاة للمدارس الخاصة لتسليم موازناتها،
والتي تحدد على أساسها األقساط ،بفتح استدراج عروض للتدقيق فيها.
أول من أمس ،انتهت املهلة ّ
املمددة من  31كانون الثاني (املوعد املنصوص
عنه في القانون .)1996/ 515
في  22شباط املاضي ،أصــدر وزيــر التربية مــروان حمادة قــرارًا دعــا فيه
خـبــراء املحاسبة ومـكــاتــب تدقيق الحسابات املسجلني فــي نقابة خبراء
املـحــاسـبــة امل ـجــازيــن إل ــى االشـ ـت ــراك ف ــي اسـ ـت ــدراج عـ ــروض لـلـتــدقـيــق في
املوازنات ،على أن تفض العروض في اليوم الثامن الذي يلي صدور القرار،
أي اليوم .وبدا الفتًا في دفتر الشروط الخاص بالتلزيم ،الطلب من املدققني
بقيمة  100ألف ليرة لبنانية ،وتأمني نهائي بنسبة %10
وضع تأمني مؤقت
ّ
من قيمة املــوازنــات املسلمة لكل خبير أو مدقق حسابات .وهــذا يعني أن

التأمني قد يالمس املليار ليرة لبنانية ،بما ّأن موازنات املدارس تراوح عادة
بني  5و 10مليارات ليرة.
ما إن نشر دفتر الشروط حتى ضجت أروقــة نقابة خبراء املحاسبة بما
سموه «فضيحة» و«شروطًا تعجيزية» .عضو النقابة أسعد أبو دبس ،قال
لــ«األخـبــار» إن املدققني يـتــرددون في تقديم طلباتهم قبل فهم الخلفيات
مــن وراء شــرط التأمني تـحــديـدًا ،و«سنطلب للغاية مــوعـدًا مــن املسؤولني
في الــوزارة للوقوف على التفاصيل» .ويــرى أبو دبس أن «استعانة وزارة
التربية بنا كخبراء منتسبني إلى النقابة ومحلفني لدى املحاكم ال تحتاج إلى
ً
استدراج عروض أصال ،بل يمكن أن يحصل ذلك بموجب تكليف ،وغالبًا
ما تستعني الدولة بنا للتدقيق في حسابات اإلدارات على هذا األساس».
بالنسبة إلــى وزي ــر التربية م ــروان ح ـمــادة ،القضية ليست فــي اسـتــدراج
العروض الذي هو «تفصيل» كما يقول لـ «األخبار» ،فالهدف األساسي «هو
استخدام كل الوسائل التي يتيحها القانون  515لتحقيق االستقرار في

العام الدراسي .والتدقيق هو إحدى الوسائل التي نستخدمها للمرة األولى،
وتجيزه املادة  13من القانون» .وأكد أن دفتر الشروط «وضع بالتنسيق مع
النقابة ،والبنود قابلة للبحث معهم إذا كانت هناك أي مالحظة» .فيما يسأل
أبو دبس في املقابل« :هل يمكن التراجع عن الشروط بعد توقيع العارض
للتعهد؟».
يصر حمادة على أن «القضية ليست هنا ،بل في العهد الذي قطعه رئيس
الجمهورية للمدارس بدعم الدولة» ،معربًا عن اعتقاده ّ
بأن التأخر في عقد
جلسة استثنائية ملجلس ال ــوزراء خاصة بالتربية لطرح القانون املتعلق
بجدولة الدرجات للمعلمني على ثالث سنوات ،سببه «التهرب من االتهام
بعدم اإليفاء بالعهود ،ولــوال هذا الواقع ملا كنا سنقع اليوم في مــأزق عدم
توقيع لجان األهل لجزء كبير من املوازنات».
عندما طــرح الـلـجــوء إلــى التدقيق فــي امل ــوازن ــات فــي خريطة الـطــريــق التي
وضعها الوزير مع بداية أزمة األقساط هذا العام ،كانت هناك نية ملحاولة

هذا ما يجب أن يفعله المدققون
نعمه نعمه *
حدد دفتر الشروط الصادر عن وزارة
التربية ألعمال التدقيق في موازنات
امل ـ ـ ـ ـ ــدارس الـ ـخ ــاص ــة م ـ ـهـ ــام الـ ـخـ ـب ــراء
املحلفني بأربعة أعمال هي اآلتية:
ـ ـ دراسة مدى توازن املوازنة املدرسية
وانـطـبــاقـهــا عـلــى ال ـقــوانــن وال سيما
ال ـ ـقـ ــانـ ــون رق ـ ـ ــم  96/515وال ـ ـقـ ــانـ ــون
2017/46
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ان ـ ـط ـ ـبـ ــاق روات ـ ـ ـ ـ ــب أف ـ ـ ـ ـ ــراد ال ـه ـي ـئ ــة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وجـ ـمـ ـي ــع الـ ـع ــامـ ـل ــن فــي

ما تحاول وزارة التربية فعله هو
تطبيق سطحي للقانون 515
املدرسة مع القوانني املرعية اإلجراء.
ـ ـ تطابق البيانات ال سيما بيان عام
ص ـن ــدوق ال ـت ـعــوي ـضــات م ــع ال ــروات ــب
املــدرجــة ألف ــراد الهيئة التعليمية في
املوازنة.
ـ ـ التأكد من استيفاء املوازنة لألصول
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ل ـل ـم ـس ـت ـن ــدات امل ـط ـل ــوب
الحاقها باملوازنة املحددة في املادة 3
من القانون .96/515

ه ـ ــذه امل ـ ـهـ ــام دون م ـ ـهـ ــارات ال ـخ ـب ــراء
امل ـجــازيــن .إذ قــامــت بـهــا لـجــان األه ــل،
وف ـ ــي قـ ـ ـ ــراءة أول ـ ــى وج ـ ــدت أن أغ ـلــب
امل ــوازن ــات تتطابق مــع ال ـشــروط .لكن
الـتـعـ ّـمــق ف ــي ال ـ ــدرس ،أظ ـهــر عـيــوبــا ال
يمكن التغاضي عنها ،فرفضت توقيع
امل ــوازن ــات ل ـعــدم تسلمها املـسـتـنــدات
وامللحقات كاملة.
هــذه النقاط األربــع ال تشمل التدقيق
التحليلي للموازنة وال األعـبــاء ـ ـ من
خارج الرواتب ـ ـ التي تتضخم سنويًا
وتصل نسبتها الى  %35من املوازنة.
وقد رفض عدد كبير من لجان األهل
توقيع املوازنات بسبب مبالغات في
بنود االستهالك ،التجديد والتطوير،
الصيانة ،صندوق مساعدة التالمذة
امل ـ ـح ـ ـتـ ــاجـ ــن ،وت ـ ـعـ ــويـ ــض أصـ ـح ــاب
ال ــرخـ ـص ــة ،ب ـش ـك ــل يـ ـتـ ـج ــاوز ال ـب ـن ـيــة
ال ـ ـع ـ ـمـ ــران ـ ـيـ ــة وق ـ ـي ـ ـمـ ــة الـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات
وال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة ال ـت ـع ـ ُل ـي ـم ـيــة
للمدرسة .وعلى سبيل املثال ،قدر بند
االستهالك في موازنة إحدى املدارس
ب ــ 200مليون ليرة سنويًا ،بما يعني
ّ
أن ممتلكات امل ــدرس ــة املـنـقــولــة تقدر
قيمتها بمليار ليرة! علمًا أن املدرسة
ص ـغ ـيــرة ال ـح ـجــم وف ـق ـي ــرة الـتـجـهـيــز.
ووصلت قيمة بند الخدمة والتنظيف

ف ــي ب ـعــض املـ ـ ــدارس ال ــى  4.5مـلـيــون
ليرة يوميًا بدل مواد تنظيف وتعقيم!
ّ
من تجربتنا ،نرى أن األعمال املحددة
في دفتر الشروط هي فخ لنيل توقيع
الخبراء على ما هو غير شفاف وغير
ص ـ ــادق وغ ـي ــر ع ـ ــادل .ل ــذل ــك ،نـعــرض
ّ
تجربتنا عــلـنــا نـســاهــم فــي اختصار
الطريق على املدققني.
ـ ـ النقطة األول ــى :دراس ــة مــدى تــوازن
امل ــوازن ــة امل ــدرس ـي ــة وان ـط ـبــاق ـهــا على
الـقــوانــن ـ ـ أي نسبة  %65على األقــل
و %35عـ ـل ــى األك ـ ـثـ ــر ـ ـ ـ ـ ـ أمـ ـ ــر ب ـس ـيــط.
وهذا األمر مطابق بالتأكيد للقانون
 .96/515أم ـ ــا م ـ ــدى ارت ـ ـبـ ــاط ت ـ ــوازن
املـ ــوازنـ ــة ب ــال ـق ــان ــون  2017/46فــأمــر
ّ
آخر .إذ ال عالقة بينهما إال في رواتب
الهيئة التعليمية ونسبة الستة في
امل ـئــة ل ـص ـنــدوق الـتـعــويـضــات ورس ــم
الضمان الجديد ،وكلها ضمن الـ .%65
ـ ـ النقطة الثانية :انطباق الرواتب مع
القوانني املرعية اإلج ــراء .هنا تجدر
االش ـ ــارة ال ــى أن غــالـبـيــة امل ـ ــدارس لم
تطبق قانون سلسلة الرتب والرواتب
ً
ك ــام ــا ،وقــدمــت مــوازنــات ـهــا وروات ــب
الهيئة التعليمية من دون الدرجات
ال ـس ــت ،وه ــذا مـخــالــف لـلـقــانــون كما
نعلم ،وكان أحد أسباب رفض بعض

لجان األهــل للتوقيع .لكن ما يسيء
الى املدققني في هذا البند أنهم قد ال
ً
يعرفون ،مثال ،أن بني املوظفني عددًا
م ـمــن ال ي ـحــق ل ـل ـمــدرســة تــوظـيـفـهــم
ومـ ـنـ ـه ــم م ـ ـحـ ــامـ ــون ومـ ـسـ ـتـ ـش ــارون
وم ـع ـل ـم ــون م ـس ـج ـلــون كـ ــإداريـ ــن أو
ال ـع ـكــس ،وس ــائ ــق خ ــاص لـلـمــديــر أو
زوجته ،وغير ذلك.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـنـ ـقـ ـط ــة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة :ه ـ ـنـ ــا ي ـك ـمــن
ك ـن ــز امل ـ ـ ـ ـ ــدارس .ف ـب ـي ــان ــات ص ـن ــدوق
الـ ـتـ ـع ــويـ ـض ــات ال ـ ـتـ ــي يـ ــوقـ ــع عـلـيـهــا
امل ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــون صـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـ ــن امل ـ ــدرس ـ ــة
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــادق ع ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــا ص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوق
الـتـعــويـضــات ،وه ــي تشير إل ــى سنة
الـتـعـيــن وأس ـ ــاس ال ــرات ــب وســاعــات
ال ـت ـع ـل ـيــم وامل ــرح ـل ــة الـتـعـلـيـمـيــة لكل
م ـع ـلــم ،وف ــي مـلـحــق آخ ــر صـ ــادر عن
املــدرســة ج ــدول تفصيلي بــالــرواتــب
وسـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس وال ـ ـسـ ــاعـ ــات
اإلض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ــل وغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــره م ــن
امل ـس ـت ـح ـقــات .وامل ـطــاب ـقــة بـيـنـهــا أمــر
سـهــل .لكن مــا لــم تطلبه هــذه املهمة
ه ـ ــو احـ ـتـ ـس ــاب س ـ ــاع ـ ــات الـ ـت ــدري ــس
الـقـصــوى ال ـتــي يغطيها معلمو كل
مرحلة ومقارنتها مع عدد الساعات
األق ـص ــى ف ــي ك ــل مــرح ـلــة ،وسـ ُـيـفــاجــأ
ّ
املــدقـقــون ب ــأن ســاعــات الـتــدريــس في
الـ ـج ــداول ت ـت ـجــاوز الـسـعــة الـقـصــوى
للصفوف بالضعف تقريبًا وبعضها
يـ ـتـ ـج ــاوز الـ ـضـ ـع ــف ،م ـ ــا يـ ــدفـ ــع إل ــى
االعتقاد بأن هناك أسماء وهمية بني
املعلمني في الجداول املصادق عليها
من الصندوق والصادرة عن املدرسة،
وهو ما ينعكس حكمًا على مجموع
رواتب املعلمني فيضاعفها.
وم ـ ــن املـ ـخ ــالـ ـف ــات أيـ ـ ـض ـ ــا :م ـع ـل ـمــون
ي ـع ـم ـلــون ب ـن ـصــف دوام وي ـت ـقــاضــون
نصف راتــب ومسجلون في الجداول
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ك ـ ـ ــام ـ ـ ــل؛ ج ـ ـ ـ ـ ـ ــداول ص ـ ـنـ ــدوق
ال ـت ـعــوي ـضــات مــوق ـعــة م ــن اش ـخــاص
غـ ـي ــر املـ ـعـ ـلـ ـم ــن ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة ت ــزوي ــر
واضـ ـ ـح ـ ــة ومـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــوح ـ ــة؛ الـ ـت ــوقـ ـي ــع
ن ـ ـيـ ــابـ ــة عـ ـ ــن أشـ ـ ـخ ـ ــاص ال ي ـع ـم ـل ــون
ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ــدرس ـ ـ ـ ــة وغ ـ ـ ـيـ ـ ــر م ـ ــوج ـ ــودي ـ ــن
ع ـلــى األراض ـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة؛ تـسـجـيــل
م ـس ـت ـخ ــدم ــن ك ـم ـع ـل ـمــن ي ـت ـق ــاض ــون
روات ــب مستخدمني وتحتفظ إدارات
امل ــدارس لنفسها ببقية الــرواتــب ،بل
وتحصل على تعويضاتهم في نهاية
الخدمة؛ معلمون مسجلون كإداريني؛
مـعـلـمــون مـسـجـلــون فــي م ــدارس غير
التي يعملون فيها وتتكرر أسماؤهم
في اكثر من موازنة.
ل ـك ـش ــف هـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــزويـ ــر عـ ـل ــى امل ــدق ــق

ال ـخ ـب ـي ــر ط ـل ــب ج ـ ـ ــدول امل ـع ـل ـم ــن مــن
ص ـنــدوق الـتـعــويـضــات ومـقــارنـتــه مع
الجدول الــذي أعدته املدرسة وصادق
عليه الصندوق الذي يدقق برقم املعلم
املسجل في الصندوق فحسب ،من دون
أن يــدقــق فــي اس ــم امل ــدرس ــة .ولتبيان
الفرق في ساعات التدريس القصوى
على املدقق طلب البرنامج اإلسبوعي
ل ـك ــل م ـع ـلــم ف ــي املـ ــدرسـ ــة وم ـطــاب ـق ـتــه
مــع ســاعــات التدريس الفعلية فــي كل
م ــرح ـل ــة ،وطـ ـل ــب اي ـ ـصـ ــاالت ال ـض ـمــان
الـ ـسـ ـن ــوي ــة ،ومـ ـق ــارن ــة ع ـ ــدد امل ـع ـل ـمــن
املسجلني في الضمان مع االشتراكات
وعددهم في الجداول .واملعيار البسيط
لكشف التزوير على هذا املستوى هو
احتساب نسبة اجمالي عــدد معلمي
الصفوف على عدد الشعب اإلجمالي
في املدرسة ،فإذا تجاوزت نسبته 1.6

