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مجتمع وإقتصاد
ّ
الى نحو  159ألفًا 92 ،ألفًا منهم في
الرسمية
المدارس
في
لين
المسج
تحقيق وصل عدد التالمذة السوريين
ّ
الظهر ،وهو ما يفرض أكالفًا كبيرة على صناديق المدارس ،ويرتب المزيد من المستحقات للمعلمين
دوام بعد
ّ
والمديرين والنظار .هؤالء المتعاقدون لم يتقاضوا كامل مستحقاتهم عن العام الدراسي السابق ،في حين ان
تعطيل مجلس الوزراء يمنع حتى اآلن من االستفادة من بعض الهبات التي حصلت عليها الحكومة

تعليم السوريين :هبة البنك الدولي لم تصرف
فاتن الحاج
فتحت املدارس الرسمية أبوابها باكرًا
هذا العام أمــام التالمذة من الالجئني
ال ـســوريــن .بــاشــرت ال ـتــدريــس فــي 12
تـشــريــن األول ،ب ـخــاف مــا حـصــل في
ال ـعــام ال ــدراس ــي امل ــاض ــي ،ال ــذي تأخر
ن ـحــو  5أش ـه ــر ،ب ـحـ ّـجــة ال ـض ـغــط على
مصادر التمويل .على الرغم من ذلك،
يستمر تسجيل الـتــامــذة الـســوريــن
فـ ــي دوام ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر فـ ــي امل ـ ـ ــدارس
الرسمية .وطلب وزيــر التربية الياس
بــوص ـعــب م ــن إدارات املـ ـ ــدارس قـبــول
التالمذة من دون قيد أو شرط ،بهدف
م ـض ــاع ـف ــة ال ـ ـعـ ــدد إل ـ ــى  200أل ـ ــف فــي
ال ــدوام ــن قـبــل الـظـهــر وب ـع ــده .،وم ـ ّـدد
الـ ــوزيـ ــر م ـه ـلــة ال ـت ـس ـج ـيــل الـ ـت ــي ك ــان
ي ـف ـت ــرض أن ت ـن ـت ـهــي ف ــي  24تـشــريــن
األول إلى  31منه ،ثم سمح باستمرار
التسجيل في حاالت الضرورة .المس
عدد التالمذة السوريني املسجلني 159
ألفًا ،موزعني على الدوامني كاآلتي67 :
ألــف تلميذ قبل الظهر ،و 92ألفًا بعد
الظهر .رفعت الــوزارة ،بحسب ّ
منسقة

النقل من مسؤولية
الجهات المانحة
لم تلحظ الجهات املانحة هذا العام كلفة
بــدل النقل للتالمذة السوريني في دوام
بعد الظهر مــن املــدرســة وإلـيـهــا ،بحجة
ع ــدم تــوافــر األم ـ ــوال ،إذ ّإن كـلـفــة النقل
للتلميذ الواحد تبلغ  200دوالر أميركي.
ّ
إال أن وزارة الـتــربـيــة أبـلـغــت املـنـظـمــات
التي تتعاون معها أن عدم تغطية النقل
س ــوف ي ــؤدي إل ــى تـســرب نـحــو  6آالف
تلميذ من أصل  92ألفًا .وكانت الجهات
تــؤمــن النقل فــي العامني املاضيني عبر
الجمعيات األهلية التي تنسق مع مديري
املدارس ،وتشترط أال يكون لدى التلميذ
إخــوة كـبــار ويسكن على مسافة تبعد
نـحــو كـيـلــومـتــريــن عــن امل ــدرس ــة أو في
منطقة تتعرض للمخاطر.

لـجـنــة الـتـعـلـيــم ف ــي حـ ــاالت ال ـط ــوارئ
صــون ـيــا خ ـ ــوري ،ع ــدد املـ ـ ــدارس الـتــي
تستقبل الالجئني في دوام بعد الظهر
إلــى  237مــدرســة ،يتركز العدد األكبر
منها في الشمال ( 65مدرسة) والبقاع
( 62مدرسة) وبعدهما جبل لبنان (59
مدرسة) والجنوب ( 23مدرسة) ومن
ثم النبطية ( 15مدرسة) وبيروت (13
مدرسة).
أم ــام هــذه الــوقــائــع ،يبقى ال ـســؤال عن
كـيـفـيــة ت ـمــويــل ال ـح ــاج ــات االضــاف ـيــة
لـلـمــدارس الــرسـمـيــة الـنــاتـجــة مــن هــذا
الـضـغــط؟ بحسب املـعـلــومــات ،ال تــزال
هبة ال ــ 32مليون دوالر ،التي قدمتها
وكالة التنمية البريطانية عبر البنك
الــدولــي ،غير قابلة للصرف ،بانتظار
صـ ــدور م ــرس ــوم ف ــي مـجـلــس ال ـ ــوزراء
يجيز فتح حساب للهبة في املصرف
املـ ـ ــركـ ـ ــزي .هـ ـ ــذا ال ـه ـب ــة الـ ـت ــي نـجـحــت
ال ـح ـكــومــة ف ــي ال ـح ـصــول عـلـيـهــا بعد
جـهــد جـهـيــد ،تــرمــي ال ــى س ـ ّـد الـفـجــوة
ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة لـ ـلـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي بـقـيـمــة
 15م ـل ـي ــون دوالر ،وت ـغ ـط ــي تــرم ـيــم
بعض امل ــدارس املستضيفة للتالمذة
السوريني ،كما تغطي الكتب والرسوم
املدرسية.
تـحـتــاج امل ـ ــدارس بــإل ـحــاح ال ــى مبالغ
ّ
فورية ّ
تسد منها حاجاتها ،لكن تعطيل
مجلس الـ ــوزراء يمنع االس ـت ـفــادة من
هبات توافرت من أجــل ذلــك .وتوضح
خوري أن «هذه السنة لم نحصل على
أي قــرش ،فليس لدينا أم ــوال .ننتظر
تـحــويــل الـهـبــة الـبــريـطــانـيــة» .تضيف
خ ــوري أن «األمـ ــوال يـجــري تحويلها
حاليًا بطريقة واح ــدة فقط ،بواسطة
مفتوح منذ عام ،2006
حساب مشترك
ّ
ب ـمــوجــب ات ـفــاق ـيــة وق ـع ــت ب ــن الــدولــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وم ـن ـظ ـم ــة ال ـي ــون ـي ـس ــف».
وق ــد أب ــدت الـيــونـيـسـيــف اسـتـعــدادهــا
ملساعدة ال ــوزارة في تأمني تجهيزات
لـ ـلـ ـم ــدارس ب ـق ـي ـمــة  3م ــاي ــن دوالر،
و»ن ـح ــن نـفـكــر ف ــي تـحــويـلـهــا لتمويل
مستحقات االســاتــذة املتعاقدين بعد
أخذ املوافقة من املنظمة».
ف ــي الـ ــواقـ ــع ،ال ت ـ ــزال ال ــدف ـع ــة الـثــانـيــة
م ــن املـسـتـحـقــات املـتــرتـبــة عـلــى الـعــام
الــدراســي الـســابــق غـيــر م ـســددة ،فيما
ي ـتــزايــد ال ـحــديــث ع ــن وج ــود ه ــدر في
االمــوال املخصصة لتعليم السوريني.
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ن ـف ــي خـ ـ ــوري ل ـهــذا
ال ـ ـنـ ــوع مـ ــن ال ـ ـحـ ــديـ ــث ،إال أن بـعــض
املـتــابـعــن ي ـش ـيــرون ال ــى الـتــأخـيــر في
دفـ ــع م ـس ـت ـح ـقــات ص ـن ــادي ــق امل ـ ــدارس

ّ
المسجلين إلى  159ألفًا  92ألفًا منهم في دوام بعد الظهر (أ ف ب)
وصل عدد التالمذة السوريين

وامل ـع ـل ـمــن واإلداريـ ـ ـ ــن كــدل ـيــل .تـبــدو
خ ــوري واثـقــة مــن أن الــرقــابــة الدولية
مــن املـنـظـمــات والـ ــدول املــانـحــة تقطع
ال ـطــريــق ع ـلــى أي م ـحــاولــة لــالـتـفــاف
ع ـلــى وج ـهــة االم ـ ـ ــوال ،ت ـق ــول« :سـمـعــة
ل ـب ـن ــان ب ـ ــال ـ ــدق» .ف ــال ـج ـه ــات امل ـم ـ ّـول ــة
تـ ـشـ ـت ــرط ت ـص ـف ـي ــة حـ ـس ــاب ــات ال ـس ـنــة
املاضية قبل إيصال أي تمويل جديد.
ّ
تــذكــر خ ــوري بـمــا حـصــل قـبــل سنتني
ح ــن تـسـلــم م ــدي ــرو املـ ـ ــدارس األمـ ــوال
مـ ـب ــاش ــرة ،وم ـ ــا راف ـ ــق ذل ـ ــك مـ ــن س ــوء
اس ـت ـخ ــدام ـه ــا« ،ف ـب ـع ـض ـهــم ل ــم ي ـتــردد
فــي إدخـ ــال تـحـسـيـنــات عـلــى الــديـكــور
ف ــي امل ــدرس ــة لـجـهــة إض ــاف ــة جفصني
وغيره» .ولكن املتابعني يشيرون الى
أم ـ ــور أخ ـ ــرى م ــا زال ـ ــت تـ ـج ــري ،إذ إن
جــداول الساعات املنفذة من األساتذة
املتعاقدين يفوق عــدد الساعات التي
تعلمها التالمذة خالل العام الدراسي
الـ ـس ــاب ــق .وه ـ ـنـ ــاك مـ ـ ـ ــدارس ت ـقــاضــت
م ـس ـت ـح ـق ــات عـ ــن كـ ــل ت ـل ـم ـيــذ سـ ــوري

ت ـ ــوازي  600دوالر أم ـيــركــي م ــن دون
أن تفتح الـصـفــوف لتعليم الالجئني
ً
أصال.
ت ـل ـف ــت خ ـ ـ ــوري إلـ ـ ــى أن ك ـل ـف ــة تـعـلـيــم
التالمذة السوريني تتضمن  240ألف
ليرة عن كل تلميذ لصناديق املدارس،
ت ـض ــاف إل ـي ـهــا ك ـل ـفــة ال ـس ــاع ــات الـتــي
ينفذها األساتذة واملديرون والنظار،
إذ يتقاضى املعلم  18ألــف ليرة أجرة
الـســاعــة ،واملــديــر  15ألـفــا والـنــاظــر 12

تعطيل مجلس الوزراء
يمنع االستفادة من
هبات لتعليم السوريين

أل ـفــا ،عـلــى أن ع ــدد ال ـتــامــذة يـجــب أال
يقل عن  250تلميذًا ،وأال يتجاوز 750
تلميذًا في كل مدرسة.
توضح خوري أن األولوية في التعاقد
هــي ألس ــات ــذة امل ــاك لـكــونـهــم مــدربــن
ونـ ـضـ ـم ــن أن نـ ـح ــاسـ ـبـ ـه ــم ،وم ـ ـ ــن ثــم
للمتعاقدين ال ـجــدد امل ـجــازيــن ،وذلــك
ّ
لسبب بـسـيــط ،هــو أن لــديـنــا فـقــط 92
ألفًا ولسنا مضطرين إلى أن نستعني
بــأســاتــذة ريــاض ـيــات ل ـتــدريــس اللغة
ً
العربية مثال ،كما يحصل في مدارس
قبل الظهر التي تضم  300ألف تلميذ
بني لبناني وغير لبناني .لكن خوري
تؤكد أن الــوزيــر سمح لغير املجازين
ّ
ال ــذي ــن ي ـعــل ـمــون ق ـبــل ال ـظ ـهــر ولــديـهــم
خبرات بأن يتعاقدوا بعد الظهر.
يـتــابــع ال ـتــامــذة ال ـســوريــون فــي دوام
بعد الظهر املنهج اللبناني .اختبرت
وزارة التربية فــي تـمــوز وآب وأيـلــول
بــرنــامــج الـتـعـلـيــم امل ـس ـ ّـرع م ــن الـصــف
األول أســاســي حتى الـتــاســع أساسي

تقرير

أنصار والكفور تواصالن االحتجاج :ال للمطامر
آمال خليل
خـ ـفـ ـت ــت االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات عـ ـل ــى أزم ـ ــة
النفايات في بيروت لترتفع باملقابل
أصـ ـ ــوات امل ـن ــاط ــق امل ـط ــروح ــة لـتـكــون
مكبات ومطامر للنفايات .فقد واصل
أهالي الكفور تحركاتهم االحتجاجية
أمـ ـ ـ ــس ،إذ ان ـط ـل ـق ــت مـ ـسـ ـي ــرة ج ــاب ــت
ش ـ ـ ــوارع ال ـب ـل ــدة ب ـم ـش ــارك ــة نــاشـطــن
م ــن تـجـمــع األن ــدي ــة وال ـج ـم ـع ـيــات في
ال ـن ـب ـط ـيــة وح ـم ـلــة «ب ــدن ــا ن ـحــاســب»،
ب ـ ـع ـ ــدم ـ ــا وقـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــدة ض ـح ـي ــة
الـ ـش ــائـ ـع ــات الـ ـت ــي اخـ ـ ـت ـ ــارت واديـ ـه ــا
مطمرًا لنفايات الضاحية الجنوبية.

تـ ــوقـ ــف املـ ـعـ ـتـ ـصـ ـم ــون عـ ـن ــد اخ ـت ـي ــار
الـكـفــور مطمرًا لنفايات الشيعة ،في
حني أن سكانها مسيحيون وشيعة،
حاملني الفتات ضد تطييف النفايات
كـتـبــوا عليها «الـكـفــور تجمعنا مش
ل ـت ـج ـم ــع زبـ ــال ـ ـت ـ ـكـ ــم» و»لـ ـ ـي ـ ــش ب ــدك ــم
تطمروا التعايش بمطامر نفاياتكم».
ّ
ك ــذل ــك ،نــظــم تـجـمــع «ش ـب ــاب أن ـصــار»
أول مــن أم ــس وقـفــة احتجاجية أمــام
معمل فرز النفايات في خراج أنصار،
بـ ـمـ ـش ــارك ــة ن ــاشـ ـط ــن م ـ ــن الـ ـبـ ـل ــدات
املحيطة وحملة «بدنا نحاسب» ،بعد
ازدي ــاد الشائعات عــن اختيار مزرعة
بـصـفــور كمطمر لـنـفــايــات الضاحية

الجنوبية .دعا املعتصمون إلى إعادة
تشغيل املعمل املقفل منذ عــام 2013
م ـط ـل ـقــن ح ـم ـلــة «ألـ ـ ــف لـ ـي ــرة تـنــرجــع
مـعـمــل الـ ـف ــرز» ب ـهــدف ج ـمــع تـبــرعــات
لـتــأمــن املـبـلــغ الـ ــازم لــذلــك .فاملعمل،
وف ــق املعتصمني ،يستطيع معالجة
عشرة أطنان من النفايات يوميًا ،في
وقت تنتج فيه بلدة أنصار بني  6و7
أطنان يوميًا.
ل ــم يـحـســم املـعـتـصـمــون أمـ ــام املـعـمــل
سببًا واضحًا لتعطيل العمل فيه منذ
عــامــن ،فمنهم مــن أع ــاد الـسـبــب إلــى
عدم التزام الشركة املشغلة نص العقد
مــع بـلــديــة أن ـص ــار ،ال ـتــي قـبــض منها

يستطيع المعمل
معالجة عشرة أطنان
من النفايات يوميًا
ً
املـتـعـهــد مـسـتـحـقــاتــه وس ــاف ــر ،مـقـفــا
املـعـمــل مــن دون تــوفـيــر بــديــل ،الفتني
إل ــى أن الـبـلــديــة رف ـعــت ش ـكــوى بحق

املتعهد التي لها في ذمته  100مليون
ل ـيــرة .بينما اعـتـبــر آخـ ــرون أن سبب
تـعـطـيــل املـعـمــل ه ــو كـيــديــة ونـكــايــات
ع ــائـ ـلـ ـي ــة ع ــرقـ ـل ــت إع ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـش ـغ ـي ـلــه،
وتـنــاقــل البعض همسًا أن أشخاصًا
محسوبني عـلــى حــركــة أم ــل مــن جهة
وح ــزب الـلــه مــن جهة أخ ــرى تنازعوا
على الحصص واألرباح التي يوفرها
املعمل ،ما ّأدى إلى تعطيله.
بـ ــامل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ت ـ ـبـ ــرر أوسـ ـ ـ ـ ــاط ال ـب ـل ــدي ــة
الـتــوقـيــف ال ـق ـســري لـلـمـعـمــل بضعف
إم ـكــانــات ـهــا وال ـع ـجــز امل ــال ــي ال ــرازح ــة
ت ـح ـت ــه ،إذ ت ـح ـت ــاج ص ـي ــان ــة املـ ـع ــدات
وإعـ ــادة الـتـشـغـيــل إل ــى مـبـلــغ  40ألــف

