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إعداد فاتن الحاج

للمشاركة في صفحة «تعليم» التواصل عبر البريد اإللكترونيfelhajj@al-akhbar.com :

تقرير

المفعول الرجعي حق
لمعلمي القطاع الخاص
ف ـ ــي غ ـ ـمـ ــرة ال ـ ـس ـ ـجـ ــال الـ ـ ــدائـ ـ ــر ح ــول
تـ ـطـ ـبـ ـي ــق قـ ـ ــانـ ـ ــون سـ ـلـ ـسـ ـل ــة الـ ــرتـ ــب
والرواتب الرقم  46على املعلمني في
املدارس الخاصة ،تدور أسئلة كثيرة
حـ ــول مـ ــدى أح ـق ـيــة إعـ ـط ــاء امل ـف ـعــول
الرجعي ملعلمي القطاع الخاص من
( 2012/ 2/ 1ت ــاري ــخ ب ــدء تـقــاضــي
املوظفني في القطاع العام سلفة على
غــاء املعيشة نتيجة آخــر تصحيح
لألجور ،وبانتظار إقرار القانون).
ت ـن ـبــع هـ ــذه األس ـئ ـل ــة م ــن ت ـفـسـيــرات
وت ـ ــأوي ـ ــات م ـخ ـت ـل ـفــة ل ـل ـم ــادة  3مــن
ق ــان ــون الـسـلـسـلــة ال ـت ــي ت ـنــص على
اآلت ــي« :اعـتـبــارًا مــن تــاريــخ نفاذ هذا
القانون يوقف صرف غالء املعيشة،
وتعتبر املبالغ املقبوضة كسلفة عن
بــدل غــاء معيشة للمستفيدين من
هذه السلسلة من تاريخ ،2012/ 2/ 1
ولـغــايــة نـفــاذ الـقــانــون غير خاضعة
ملــوجــب االسـ ـت ــرداد .كـمــا ال يستحق
ب ــأي ح ــال م ــن األحـ ـ ــوال أي فــروقــات
على تعويضات أو أجــور مهما كان
نوعها ،على مبالغ السلف املقبوضة
اعتبارًا من  ،2012/ 2/ 1ولغاية نفاذ
هذا القانون».
ومــن األسئلة املـطــروحــة« :هــل تجيز
ً
هـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ــادة فـ ـع ــا إع ـ ـطـ ــاء امل ـف ـع ــول
الـ ــرج ـ ـعـ ــي ل ـل ـم ـع ـل ـم ــن ف ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع
ال ـخ ــاص ال ــذي ــن ل ــم ي ـت ـقــاضــوا سلفة
ع ـلــى غ ــاء املـعـيـشــة م ـنــذ ع ــام 2012
وحـ ـت ــى الـ ـ ـي ـ ــوم؟ وم ـ ـ ـ ــاذا لـ ــو لـ ــم يـكــن
املفعول الرجعي مستحقًا ،مــا الــذي
س ـي ـحــدث ف ــي امل ـ ـ ــدارس ال ـت ــي دفـعــت
كــامــل السلفة أو ج ــزءًا منها ،أو تلك
الـتــي دفعتها لسنة واح ــدة وم ــن ثم
أوقفتها ،وخصوصًا أن بعض هذه
امل ـ ـ ــدارس ت ـقــاضــى م ــن األه ـ ــل مـبــالــغ
مالية تحت بند مستقل عــن القسط
ُس ـم ــي «س ـل ـفــة ع ـلــى غـ ــاء املـعـيـشــة»
إلع ـ ـطـ ــائ ـ ـهـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـعـ ـلـ ـم ــن ،ووق ـ ـعـ ــت

أكثر من
 %40من
المدارس
الخاصة
لم تدفع
سلفة غالء
المعيشة
(أرشيف)

ات ـفــاق ـيــات م ــع ل ـجــان األهـ ــل العـتـبــار
هذه املبالغ جزءًا ال يتجزأ من تغطية
السلسلة؟ وكيف ستحتسب األرقــام،
وهل ستعيد إدارات املــدارس األموال
إلى األهالي إذا تبني أن هؤالء دفعوا
أكثر من قيمة السلفة؟».
ّ
مـ ــا ح ـص ــل فـ ــي ال ــوق ــائ ــع أن ال ـق ـســم
األكـ ـ ـب ـ ــر م ـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ــدارس ب ـ ــدأ ب ــإع ـط ــاء
السلفة بعد سنة واحدة من إعطائها
ملعلمي الـقـطــاع ال ـعــام ،وبـضـغــط من
ن ـقــابــة املـعـلـمــن آن ـ ــذاك وبــالـتـنـسـيــق
م ــع ال ـب ـطــريــرك ب ـش ــارة ال ــراع ــي ال ــذي
أوع ــز إل ــى األم ــان ــة الـعــامــة لـلـمــدارس
الـكــاثــولـيـكـيــة ب ـض ــرورة دف ــع السلفة
للمعلمني .بعض املــدارس أخــذت من
األه ــال ــي فــي ع ــام  2014املـبــالــغ التي
تـ ـ ــوازي م ـج ـمــوع ال ـس ـلــف للمعلمني
منذ  2012ومن ثم أخذت تتقاضاها
سنة بسنة .ويقول الرئيس السابق
ل ـن ـقــابــة امل ـع ـل ـمــن ن ـع ـمــه م ـح ـفــوض:
«أكثر من  %40من املــدارس الخاصة
لم تدفع سلفة غالء املعيشة» .ويشرح

ّ
محفوض أن الجدول الرقم  17املرفق
بالسلسلة يؤكد بوضوح أن املفعول
الــرجـعــي حــق للمعلمني فــي القطاع
الخاص.
هذا ما حاول أن يشرحه أيضًا رئيس
النقابة الحالي رودولف عبود لوزير
التربية م ــروان حـمــادة واملــديــر العام
للوزارة فادي يرق في اللقاء الحواري
األول حــن قــاال لــه :ال مفعول رجعيًا
ّ
ألح ــد ،بــاعـتـبــار أن املـفـعــول الــرجـعــي
لــم يـكــن يــومــا فــي ح ـســابــات املجلس
الـ ـنـ ـي ــاب ــي خـ ـ ــال مـ ـن ــاقـ ـش ــات ق ــان ــون
ّ
ّ ّ
ال ـس ـل ـس ـلــة .إل أن ع ـب ــود ي ــوض ــح أن
الـ ــدولـ ــة ل ــن ت ــدف ــع امل ـف ـع ــول الــرج ـعــي
ملعلميها ألن ـهــا دف ـعــت لـهــم الـسـلـفــة،
ل ـك ــن م ـع ـل ـمــي امل ـ ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة لــم
يتقاضوا جميعًا هذه السلفة ،ويجب
ً
أن يتقاضوها عمال بوحدة التشريع.
«املادة  3من القانون واضحة جدًا وال
تحتاج إلى تأويل أو طلب تفسير»،
هكذا يقطع محامي النقابة الوزير
الـســابــق زي ــاد ب ــارود الـشــك باليقني.
ببساطة ،ال يمكن ،كما يقول ،أن يكون
الـتـعــامــل مــع مجموعة مــن املعلمني
يخضعون للقانون نفسه بنظامني
مختلفني ،وال سيما أن السلفة التي
أع ـط ـت ـهــا ب ـعــض امل ـ ـ ــدارس ملعلميها
ليست منحة ،بل حق مكتسب دخل
فــي صـلــب ال ــرات ــب اع ـت ـبــارًا مــن 2/ 1
 ،2012/وي ـج ــب أن يـسـتـفـيــد منها
جميع املـعـلـمــن فــي لـبـنــان ،وم ــا في
ن ــاس بـسـمـنــة ون ــاس ب ــزي ــت ،واألم ــر
ال يـتـعـلــق ب ـكــرم أخـ ــاق امل ــدرس ــة بل
ب ـم ـب ــدأ ق ــان ــون ــي ي ـق ـضــي ب ـم ـس ــاواة
الجميع باملعاملة أمام القانون .وعن
االت ـف ــاق ـي ــات ب ــن األهـ ــالـ ــي وإدارات
امل ـ ــدارس ،ي ـقــول« :ال عــاقــة للقانون
العام بهذه االتفاقيات ،فهذه صيغة
داخلية وتــدرس في كل مدرسة على
حدة».

وقفة

ّ
كالم المطران ليس زلة لسان!
غالب الدويهي *
واد وأمناء املدارس الكاثوليكية بينهما.
واد والشعب في ٍ
الكنيسة في ٍ
فقضية األقساط في املدارس الخاصة تتجه إلى مزيد من التصعيد،
ّ
ويصب كالم رئيس اللجنة األسقفية للمدارس الكاثوليكية املطران
حنا رحمة ،لجهة عدم اعتراف املدارس بسلسلة الرتب والرواتب ،في
هذا السياق .ما أعلنه سيدنا في املؤتمر التربوي العام للمدارس لم
يكن «زلة لسان» ،بل «قنبلة موقوتة»ُ ،ومعدة لكي تنفجر في أيدي
املعلمني في املدارس الخاصة ،ولكي تضع هؤالء في مواجهة األهالي.
إنـنــا كحملة مـنــع زي ــادة األق ـســاط فــي املـ ــدارس الكاثوليكية نعيد
التذكير بالنقاط اآلتية :ـ
 حق املعلمني في املدارس الخاصة بنيل حقوقهم من السلسلة هوكأهال ،ألننا بذلك نكون قد ّأمنا ألطفالنا مستوى علميًا
مكسب لنا
ٍ
الئقًا ،ونكون قد حافظنا على ثبات الطاقات العلمية داخل املدارس
ومنعنا هجرتها .فكل محاولة لفصل القطاع التعليمي الخاص عن
القطاع التعليمي الرسمي يضعف بنظرنا املدارس الخاصة ويؤدي
إلى تقهقرها.
 الــزودات التي نالها املعلمون لن ترهق األهالي إذا ما اقتطعت مناألرب ــاح الهائلة التي تجنيها امل ــدارس ،ومتيقنون مــن ّأن املــدارس
قادرة على دفع الزودة التي يستحقها املعلمون من هذه األرباح.
 املطالبة بفتح ملف املوازنات في املدارس الخاصة والتدقيق املاليً
فيها ،وصوال إلى «إعادة األموال» التي اقتطعت منذ خمس سنوات
من األهالي بحجة حقوق املعلمني في السلسلة ،وتحضيرًا لألهل

(بحسب قولهم و ادعائهم) ،وهذا موقف مستهجن.
 تمثيلنا على طاولة الحوار في وزارة التربية هو مكسب ألصواتالناس وألوجاعهم ولشكواهم ،ونؤكد أننا طالبنا الوزير بإنشاء
خط ساخن لتلقي شكاوى املواطنني ،وتشكيل فريق عمل للمتابعة،
كذلك نطلب من كل من يملك معلومات عن مخالفات في املــدارس
الخاصة ،وخصوصًا مخالفة التعميم الــواضــح للوزير (منع أخذ
أي زودة على األقساط ،وقد حدد  %30فقط من قيمة القسط في
السنة الدراسية املاضية حتى انتهاء أعمال طاولة الحوار) ،رفدنا
باملعطيات ،ونحن نؤكد الحفاظ على سرية مرسلها.
 نــذكــر األم ــان ــة الـعــامــة ل ـل ـمــدارس الـكــاثــولـيـكـيــة ب ــأن دور امل ــدارسال ـكــاثــول ـي ـك ـيــة وامل ـس ـي ـح ـيــة «ت ـب ـش ـي ــري» ف ــي املـ ـق ــام األول ،ولـيــس
«استثماريًا تجاريًا» ،كما يحصل اآلن في العديد من املدارس ،وهذه
ُ
امل ــدارس أسـســت لتكون حاضنة للفقراء كما لــأغـنـيــاء ،وينتفي
دورها ودور ِّ
القيمني عليها إذا أصبحت حكرًا على الطبقة امليسورة
والـفـقـيــر مبعد عـنـهــا .حينها يـجــب إع ــان فـشــل مــن أوص ــل تلك
املؤسسات التي نفتخر بها إلى هذا الدرك ،وإبعاده عنها لكي تعود
صروحًا للرحمة ومنارة لتعاليم الكنيسة ووصايا الله.
 نؤكد أن «الدنيا ما خلت» وما زالــت نعم الــرب تفيض في العديدمن املدارس التي تديرها «العناية اإللهية» على أيدي رهبان وراهبات
قديسني وقديسات ما زالوا يؤدون رسالة التعليم كما أوصى الرب
اإلله «اذهبوا وتلمذوا جميع األمم وعلموهم باسمي».
*ناشط في حملة منع زيادة األقساط في املدارس
الكاثوليكية

رأي

القاهر والمقهور
نعمه نعمه *
فــي الـسـنــوات األخ ـي ــرة ،تـصــاعــدت حـمــات رف ــض ارتـفــاع
األق ـس ــاط ،الـتــي ب ــدأت عـلــى املـسـتــوى ال ـف ــردي ،ثــم تتابعت
بنشوء حــركــات اعتراضية واجـهــت إدارات امل ــدارس التي
سعت وتسعى دائمًا إلى تعيني أو انتخاب صوري للجان أهل
تمرر مشاريعها الربحية أو تدافع عن سياستها التربوية،
وتضع هــذه اإلدارات لجان األهــل في مواجهة األهــالــي ،أي
ً
إنها تستخدم جماعة من األهــل «املقهورين» أصــا لقهر
أهال آخرين وتحولهم إلى «قاهرين» ألندادهم عبر إغراءات
ٍ
وتـقــديـمــات بـمـمــارســة سلطة مــا أو حــوافــز مــالـيــة ،تـحـ ّـول
«املقهور» إلى «قاهر» ألنــداده ،وهو من أســوأ أنــواع القهر.
فــي األزمـ ــة الـحــالـيــة لــأق ـســاط ،ي ـمــارس الـعــديــد مــن لجان
األه ــل املــوالـيــة ل ــإدارات هــذا الـنـمــوذج ،إذ يــرفــع مــن يعاني
مـ ــن اضـ ـطـ ـه ــاد أو ق ـه ــر الـ ـ ـص ـ ــوت ،ف ـي ـق ــاب ـلــه ام ـت ـص ــاص
ً
أو م ــواج ـه ــة أو ت ـم ـي ـيــع ل ـل ـح ـقــوق م ــن ل ـج ــان األه ـ ــل أوال،
وم ــن ث ــم تـمـيـيــع مـضــاعــف م ــن اإلدارة إلخ ـف ــاء الـحـقــائــق.
ومـ ــا حـ ــدث ف ــي «ال ـل ـي ـس ـيــه فـ ـ ـ ــردان» كـ ــان ش ـب ـي ـهــا ب ــذل ــك.
فـبـعــد اع ـت ــراض األه ــل عـلــى ال ــزي ــادة ف ــي الـسـنــة املــاضـيــة،
أصـ ــرت اإلدارة ع ـلــى دف ــع امل ـت ــأخ ــرات ق ـبــل دخـ ــول بــدايــة
الـ ـع ــام الـ ـح ــال ــيُ ،ومـ ـن ــع األط ـ ـفـ ــال م ــن دخـ ـ ــول ص ـفــوف ـهــم،
ألن األهـ ـ ـ ــل املـ ـعـ ـت ــرض ــن عـ ـل ــى ال ـ ــزي ـ ــادة ل ـ ــم ي ــدف ـع ــوه ــا.
َ
ت ـع ـ ُـبــر رئ ـي ـســة لـجـنــة األهـ ــل ال ـب ــواب ــة ح ـيــث ي ـقــف األه ــال ــي
وتـ ــدخـ ــل اإلدارة ،وت ـ ـخـ ــرج مـ ــن دون تـ ــواصـ ــل مـ ــع ٍّأي
م ـ ــن امل ـ ـع ـ ـتـ ــرضـ ــن ،م ـع ـل ـن ــة ب ـس ـل ــوك ـه ــا م ــوقـ ـف ــا يـ ـق ــول:
«ب ـت ـس ـتــاه ـلــوا ،ان ـت ــو ال ـل ــي حـطـيـتــوا والدك ـ ــن ب ـهــاملــوقــف».
تظن السيدة رئيسة اللجنة« ،القاهر الثاني» ،أنها حققت
ان ـت ـصــارًا عـلــى «امل ـق ـهــور» لـكـنـهــا فــي ال ــواق ــع لــم تـفـعــل بل
إن «الـقــاهــر األول» حـقــق انـتـصــارًا عـلــى «الـقــاهــر الـثــانــي»
و«املـ ـقـ ـه ــور» م ـع ــا .امل ــؤس ــف أي ـض ــا أن م ـش ــروع ات ـح ــادات
لـجــان األه ــل فــي امل ــدارس الكاثوليكية ،ال ــذي عـ ّـبــر عنه كل
من ميرنا خــوري وكامل الريشانيّ ،
يعبر عن قهر عموم
الشعب اللبناني ،وليس أولياء األمور في املدارس الخاصة
ف ـح ـســب ،م ــن خ ــال تـحـمـيــل ال ــدول ــة ال ـتــي أقـ ــرت سلسلة
الرواتب ،تبعات ومصاريف «الزيادات» التي قد تطرأ عنها،
أي تحميل خزينة الــدولــة وكــل املواطنني بــدالت خدمة من
خالل ضرائب أو ديون وطنية إضافية يتحملها مواطنون/
ات من كل املناطق ومن غير املستفيدين من هذه السلسلة
ل ـج ـمــع إيـ ـ ـ ــرادات تـعـلـيــم ف ــي امل ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة ألبـنــائـهــم
تحت شعار ّأن التعليم حــق وواج ــب على الــدولــة توفيره!
يتحول مشروع اتحادات لجان األهل هذه إلى «قاهر» ليس
فقط ألنــدادهــم مــن أولـيــاء أم ــور ،بــل لكل الشعب اللبناني.
في هذا السياق ،قام أولياء أمور بانتفاضات على مدارس
أوالده ــم ،وانتخبوا لـجــان أهــل حقيقية تـقــوم بــدورهــا في
مراقبة املوازنة نذكر منها ثانوية روضة الفيحاء ،الليسيه
الكبرى ،الليسيه عبد القادر ،وغيرهم ،وأول ما فعلته هذه
اللجان ،وفي سياق تأديتها لدورها الطبيعي كلجان أهل
مـســؤولــة ،أنـهــا اصـطــدمــت مــع اإلدارات ،كــذلــك فــإن العديد
من أولياء األمــور منفردين تواجهوا مع اإلدارات ،ووجدوا
ً
حلوال فردية أو تنازلوا عن املواجهة لظروف خاصة بهم.
«القاهر األول» ،أي إدارات بعض املدارس املهيمنة التي وصلت
الــزيــادات فيها على األقـســاط إلــى  %200خــال السنوات
العشر املاضية ،تستخدم «القاهر الثاني» امللحق بها من
لجان أهل صورية ،لقهر أولياء األمور وإبعادهم عن الوجهة
الحقيقية للصراع ـ املسألة الربحية ،وكان هذا األمر واضحًا
في جــواب األمــن العام للمدارس الكاثوليكية األب بطرس
عازار في املقابلة معه على «ال بي سي» أمس ،حيث أجاب
باستخفاف وثقة على مبادرة الوزارة بتعيني لجان تحقيق
ومدققني للتدقيق في موازنات السنوات الخمس املاضية،
ف ـقــال« :ال داع ــي لــذلــك ،فـمــا مـضــى قــد مـضــى ،وب ــدل دفــع
ُ
األموال على املدققني فلتحول األموال إلى املدارس املجانية»!
«القاهر الثاني» هو الحلقة األضعف ،وهو يستشرس في
الــدفــاع عن اإلدارات ،وهــو يعلم أنــه سيدفع ثمن صمته أو
تغاضيه عــن تحمل املسؤولية التي أوكـلــت إلـيــهُ ،
سيعزل
ويسقط ويتخلى عنه «القاهر األول» لحظة السقوط ،وهو
يعرف تمامًا ّأن املدرسة ستستمر واألهالي سيستمرون
بنضاالتهم وبممارسة حقهم في تعليم جيد تحت سقف
القانون .أمــا لجان األهــل الصورية فستكون حتمًا كبش
فــداء ،أما آن األوان لتنتبه أيها «القاهر الثاني» وتعود إلى
موقعك الطبيعي؟
* باحث في التربية والفنون

