
 0902-90-90نداء الوطن 
 َتعُد بمتابعة المطالب "المالية"و" الالحلول"من المدارس والهيئات التعليمية والتالميذ يدورون في حلقة مفرغة 

 العام الدراسي" تطيير"وتهّدد بـركائز التربية " تنخر"األزمة 
 

 خالد أبو شقرا
قبل  فقوضته. القائم على مقلث المدارس، الهيئة التعليمية، والطالب" الهش"هيلله  مزمة اقاقتاادية أرخت بلل ققلها فو األ. قبل أن يبدأ 0202/0200تعّطَل العام الدارسي 

الحلول، إقا قبل أيام من اقاعالن عن العودة الى بال" المحانة"، وقا غيرها من المقرات الرسمية، "األونيسلو"إقا أن الموجات اقارتدادية لم تهمز . أشهر طوال، محدقة مزلمزاقًا لبيراً 
 ."فالج قا تعالج"للة أابحت ، للنها لم تدرك أن المش"التي هي أحسن"نتفضت على عجل محاولة لملمة العام بـفا. المدارس

خالاة أدلى بها رئيس رابطة اساتذة التعليم القانوي . ات في القطاعين العام والخاص وتحفمزهم للعودة إلى المدارس/ليس في جعبة المسؤولين أي حلول ترضي المعلمين
للمات مدير ". أولويتنا اإلنسان وسالحه العلم"حت عنوان ي عقد في الجامعة اليسوعية ت، الذ"للتلة الوطنية اللبنانيةا"الرسمي، نمزيه جباوي على هامش المؤتمر التربوي لحمزب 

ذليلها رس اللاقوليلية ومنس  اتحاد المؤسسات التربوية الخااة األب الدلتور يوسف نار، المارة على تحدي الاعاب وتعام ومزارة التربية فادي ير ، واألمين العام للمدا
ليون ليرة م: وهو ينقسم على الشلل التالي. ماليين ليرة شهرياً  3يبلغ متوسط راتب المعلم : يط جدًا من جباوي حيث قاللمدارس سريعًا، قوبلت برد بسوالعودة الحضورية إلى ا

ن نحتسب ذا الراتب لمدة شهر من دون أفليف لنا أن نعيش به. المدارس افائح بنمزين للذهاب واإلياب من 3بدل موّلد خاص، مليون ليرة إيجار مسلن ومليون ليرة بدل تعبئة 
انفتاحهم في القطاعين العام والخاص "، ألد "ماليين ليرة 22األدنى  الراتب يجب أن يلون بالحد"ألالف المألل والمشرب والتدفئة والحاجات األخرى؟ جباوي الذي اعتبر أن 

ظهرًا بين هيئة التنسي  النقابية وومزارتي المالية والتربية ( أمس)يعقد اليوم المالية في اقاجتماع الذي س وهم ينتظرون ما ستقدمه ومزارة. على النقاش والحوار للتوال إلى الحلول
 .في المالية

 
 ة المطالبالعجز عن تلبي

ن أرادت أن ". يدها القايرة"تقابلها " البايرة"ومزارة المالية " عين" مليارًا  302سمية ومليار ليرة للمدارس الر  202)مليار ليرة لبنانية  022لتلبية مطلب تخايص " تطّولها"وا 
، ورفع رواتب المعلمين والمعلمات بما قا يقل عن (علمين واجور العاملين فيهالمشروع قانون معجل لدفع رواتب الم 0202للمدارس الخااة، اقرها مجلس الومزراء في حمزيران 

والحالن تضخميان . بعد من مطبعة مارف لبنان أو فرض الممزيد من الضرائب، فلن تال يدها أ(يرة سنوياً مليار ل 2222)يرة عن لل تلميذ في المئة، واعطاء مليون ل 202
بمتابعة لل المطالب  لذا لم يسفر اقاجتماع بين المالية والقطاع التربوي الذي عقد بعد ظهر أمس عن أي نتائج عملية، بل وعد. مينيأخذان في اليسار ما يعطيانه في الي

 ."الرسمي والخاصدعمًا للقطاع التربوي بشقيه المطروحة 
ر من المدارس قبل اعطائهم الدرجات الست وتحسين الرواتب وظروف العمل وتأمين ات لن يبدأوا بالتعليم في اللقي/فالمعلمين. على جبهة المدارس الخااة األمور ليست مزهرية

لى المدارس وسائل النقل مًا في هذا اقاتجاه مؤلدًا انهم مع هيئة التنسي  النقابية على اوت واحد من دارس الخااة رودولف عبود حاسوقد لان نقيب المعلمين في الم. من وا 
في المئة للنفقات اقاستهاللية  30في المئة أجور و 50الذي يومزع موامزنة المدرسة بين  020أما المدارس فتقف عاجمزة عن اقالتمزام بالقانون . أجل انااف المعلمين والمعلمات

ومن دون تعديل هذه . ليرةفي المئة تشلل النسبة اقالبر قانها بالدوقار فيما انخفضت حاة األجور قانها مقومة بال 30سعر الارف أابحت فمع انهيار . وتطوير المدرسة
 .المادة يستحيل على المدارس وضع موامزنة منطقية

 
 كلفة النقل ال تحتمل

وللن ماذا عن الطالب؟ وأين هم من لل هذه األمزمة؟ وهل باستطاعة األهالي . فتتح العام الدراسيلمدارس الرسمية والخااة لن تفي الشلل يظهر أن الهيئة التعليمية في ا
غالي بان هل في المدارس الخااة ريمون فالمدارس في ما لو سلمنا جدقًا توال األخيرة مع طاقمها التعليمي إلى اتفا  عملي؟ يجيب رئيس اتحاد لجان األارسالهم إلى 

 .دة على حدةوالعمل جار على حل لل عق. األقساط المدرسية، القرطاسية، اللتب والنقل: أجمزاء وهي 4ذوي الطالب تنقسم إلى المشللة بالنسبة ل"
وهي لن  .عن مساعدات لتسديد نفقاتها وأغلبية المدارس تقّدم الحسومات وتتساهل بالتقسيط، وتبحث. ليرة 2022األقساط، ما مزالت تسدد بالعملة الوطنية وعلى سعر ارف 

المدارس التي تطلب دفعة بالدوقار أو تحتسب سعر الارف بغير أما بخاوص . في المئة 32إلى  02تشلل عائقًا حتى لو مزادت في اللقير من المدارس بنسبة تتراوح بين 
، تنقسم إلى جمزءين األول مستورد ويسدد على سعر الارف في اللتب. ؤولة عن معالجة الخللقها أمام ومزارة التربية وهي مسقيمته الرسمية، فباملان اقاهالي تقديم شلوى بح

. بومن المملن اعتماد اجراءات لتسهيل تأمين اللتب مقل تشجيع التبادل بين الطال. آقاف ليرة 9تسديده على سعر السو  الموامزية، واآلخر وطني وتطالب دور النشر ب
 .والمدارس تأخذ هذا الواقع بعين اقاعتبار وتحاول قدر المستطاع التخفيف من متطلباتها. في السو  الموامزية وهي تسدد على أساس سعر الارفالقرطاسية، بمعظمها مستورد 

س ستلون للفة النقل وفي بعض المدار . على أقل تقديرمرات، وضربت للفته على الطالب بقالث مرات  5.0أما بخاوص النقل، فيمقل المشللة األلبر خاواًا انه ارتفع 
 .قاهالي واقاساتذة قادر على تحمل للفتهواذا لم يتم ايجاد الحل بين الومزارء المعنيين وتحديدًا المالية والطاقة فان قا احد من المدارس وا. القسطأعلى من 
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 إلى المدارس قريبا   ال عودة

ن بدأنا اليوم بفلفلة العقد ودراسة لل . إلى المدارس بعد أيام لما هو مقرر من المستحيل العودة"دين أنه أمام لل ما تقدم يستنتج الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس ال وا 
 ني لغاية أيار، والعام الدراسيبحيث يبدأ العام اقاول من لانون القا. وقسمته إلى عامين دراسيين 0200فباقاملان فتح المدارس مطلع العام  حالة بحالتها لما هو مفروض،
ففي مقابل . قة جدية للعام الدراسيذلك أنه قبل بدء المعالجة الجدية ألمزمات الرواتب والنقل واقاقساط من المستحيل الحديث عن انطال. رين اقاولالقاني من حمزيران ولغاية تش

ما مزالت أجور ورواتب الهيئة التعليمية في في المئة،  055لمعيشة بنسبة ماليين ليرة، ومزيادة للفة ا 3 إلى 0229الف ليرة في نهاية العام  402ارتفاع للفة السلة الغذائية من 
ومع هذا يبقى رفع بدل النقل . ألف ليرة 04إلى  8والمزيادة الوحيدة المحققة هي رفع بدل النقل من . قاىماليين ليرة بالحد اقا 0و 2.0القطاعين العام والخاص تتراوح بين 

المطلوب "من هنا يرى شمس الدين أن . الفاً  02ألف ليرة في حال بقي سعر الارف على  084الدعم إلى حة البنمزين سوف يال بعد رفع ل جدًا اذا اعتبرنا أن سعر افيقلي
منطقية تواجه إقا أن هذه الطروحات ال. المئةفي  02و 32في المئة لما ُيبحث، ورفع أقساط المدارس الخااة بين  32و 00في المئة وليس بين  202واتب بنسبة مزيادة الر 

 ."تأمين اقاموال وعدم قدرة اقاهالي على تحميل المزيادة في اقاقساط وللفة النقل بعجمز الدولة عن
 

 "كلةإعادة الهي"بـ مدخل الحل
فجر لى مدار السنوات الماضية وانبنظرة على أرقام أعداد المدارس واقاساتذة وتومزع الطالب بين الرسمية والخااة التي عرضها شمس الدين يظهر الخلل الحقيقي الذي نما ع

ومع هذا فان . هذه النسبة تعتبر من األعلى في العالمطالبًا و  395.5أي أن هناك مدرسة للل . تلميذ 2203222مدرسة تضم  0995ففي لبنان : اليوم في وجه الجميع
ألف  384مدرسة رسمية تضم  2035: الشلل التاليفالمدارس مقسمومة على . رافيا بين رسمي وخاص وتومزيعها الجغالمشللة األلبر ليست في عدد المدارس، انما في تقسيمه

مدرسة خااة  332و. ألف استاذ 40ألف طالب و 024مدرسة خااة تضم  2254في المقابل يوجد . ذاً استا 42408في المئة من مجمل عدد التالمذة و 35تلميذ يشللون 
ومع هذا قا . تلميذاً  442.0تالميذ، فيما يوجد مدرسة خااة للل  322رسمية واحدة للل يع أن نستنتج أن هناك مدرسة نستط. أستاذاً  5402ألف تلميذ و 225مجانية تضم 

لين الجدد وهذا ما برمز العام الماضي، بحسب شمس الدين، عندما مزاد اعداتستطيع المدارس الرسمي ألف  44د المسجلين في الرسمية بمعدل ة استيعاب المزيادة في أعداد المسجَّ
فبقيت المدارس بمعظمها . يعات سياسيةتومزيع المدارس جغرافيًا وانشاؤها في اللقير من المناط  وتحديدًا جنوبًا من قبل مجلس الجنوب لالعمار لتنفوالسبب هو سوء . تلميذ

 .ارس الرسميةقعدًا واحدًا شاغرًا في المدسلان المدن، وتحديدًا بيروت، مفي المقابل قا يجد . مقفلة والعاملة منها تضم بضع عشرات من التالميذ
 

قا فان عماد الوطن . الرسمية وتعمزيمز دورها وحولمة الخااة ومزيادة الشفافيةعلى غرار بقية القطاعات يتطلب قطاع التعليم إعادة الهيللة الشاملة الماحوبة بدعم المدرسة  وا 
 .ض للهدم واقاضمحالل في السنوات القادمةوسبب تميمزه معر 

 
 


