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واالزمات،  املشكالت  من  بكثري  الحايل  الدرايس  العام  الخاصة  املدارس  انهت 
تراكم  نتيجة  جذرية،  غري  حلول  من  تيرس  مبا  السنة  تقطيع  من  ومتكنت 
الذين فرضت عليهم مدارس كثرية  االهايل  التشغيلية، واالعباء عىل  النفقات 
دفع قسم من االقساط بالدوالر، عدا مشكالت رواتب املعلمني وهجرة عدد 

ال بأس منهم اىل الخارج

وزارة التربية لم تجد حلوالً ملشكلة القطاع التعليمي
هل تتوقف أزمة املدارس الخاصة على القسط بالدوالر؟

جذرية  حلوال  بعد  الرتبية  وزارة  تجد  مل 
الرسمي  ال  التعليمي،  القطاع  ملشكلة 
مساهامت  هناك  كانت  بل  الخاص،  وال 
تغني  ال  ومعنوية  مالية  بسيطة  وتقدميات 
الخاصة  املدارس  بينام  وال تسمن من جوع، 
ال هّم لها سوى تحصيل االموال لتتمكن من 

االب نصر: عجز الدولة املالي
ال يعفيها من مسؤولياتها

االمني العام للمدارس الكاثوليكية االب يوسف نرص.

االقساط  رفع  اىل  الخاصة  املدارس  لجأت   ■
مع طلب دفع قسم من القسط بالدوالر، هل 

هذا االمر قانوين وما الداعي اليه؟
وقانونية  االقساط  عىل  الزيادات  موضوع   □
يفرضه  بالدوالر،  االقساط  من  قسم  دفع 
سعر  استقرار  عدم  ان  يعرف  كلنا  الواقع. 
الدوالر ودولرة جزء كبري من االقتصاد  رصف 
جزء  تأمني  اىل  املدرسة  واضطرار  اللبناين، 
والطبابة  كاملحروقات  بالدوالر  حاجاتها  من 
والتأمني والقرطاسية والورق والحرب وكل املواد 
واقع  هناك  اذا  التنظيف.  ومواد  االلكرتونية 
جديد يف االقتصاد اللبناين وال بد للمدرسة من 
ان تتكيف معه. باالضافة اىل مطالبة االساتذة 
بأن يكون جزء من رواتبهم بالدوالر. كل هذه 
واقعا  الرتبوية  املؤسسات  االمور فرضت عىل 
سوف  واال  معه  تتعامل  ان  وعليها  جديدا 
للتفكيك  عرضة  الخاصة  املؤسسات  تكون 
وعدم القدرة عىل االستمرارية. سمعنا موقف 

الدرايس  العام  انطالق  بصعوبة  الرتبية  وزير 
لجنة  لرئيس  موازيا  حديثا  وسمعنا  املقبل، 
يتكلم  مراد(  حسن  )النائب  النيابية  الرتبية 
االستقاالت  ننىس  لن  بالذات.  االمر  هذا  عن 
بالجملة للمعلمني الذين اصبحوا غري مقتنعني 
عن  يفتشون  وباتوا  اللبنانية،  باللرية  بالراتب 
عمل آخر يدر عليهم املال ليعيشوا بكرامتهم.

■ هل يف امكان االهل تلبية هذه الزيادة يف 
ظل الظروف القاهرة التي يعيشونها؟

كلها  ليست  االهل  امكانات  ان  نعرف   □
غري  وهناك  القادرون  فهناك  متوازية. 
القادرين. لذا نحن نتكل عىل من هم قادرون 
الخاصة، ونعرف  الرتبوية  املؤسسة  عىل دعم 
للتخيل  مستعدة  اللبنانية  العائلة  ان  جيدا 
هم  اوالدها.  مستقبل  عن  اال  يشء  كل  عن 
حفاظا  والنفيس  بالغايل  للتضحية  مستعدون 
عىل مستوى التعليم وعىل مستقبل اوالدهم. 
االهل  من  الجميع،  من  مطلوبة  التضحيات 

ومن املعلمني من ادارات املدارس، لذا يجب 
التعاون والتكافل والتضامن بني هذه الفئات 
التعليم.  استمرارية  ان نضمن  نستطيع  حتى 
سياساتها  تفعيل  الرتبوية  املؤسسات  عىل 
واملكاتب  املالية  واملساعدات  االجتامعية 
ومراعاة  االهل  اوضاع  لدراسة  االجتامعية 
بحيث  واالقتصادية،  االجتامعية  ظروفهم 
نؤمن  حتى  االهل  كل  مع  التعاون  لنا  يتيح 

استمرارية التعليم. 

اليها  اللجوء  ميكن  بديلة  حلول  من  هل   ■
لتخفيف العبء عن االهل وعن املدراس؟

□ قد يكون الحل االول هو ان تتحمل الدولة 
لدى  العجز  حالة  نعرف  نحن  مسؤولياتها. 
مسؤولياتها،  من  يعفيها  ال  هذا  لكن  الدولة 
فالدولة مسؤولة عن تأمني حق التعلم للتالمذة 
اللبنانيني، لذا هناك الكثري من املوجبات التي 
املنح  دفع  اوال  منها  الدولة،  من  ننتظرها 
من  واملرتاكمة  املجانية  للمدرسة  املستحقة 

العام 2017، ودفع املنح املدرسية للمؤسسات 
منذ  االجتامعية  الشؤون  وزارة  مع  املتعاقدة 
املنح  ايضا  وهناك  فصول،  خمسة  من  اكرث 
املدرسية للعسكريني وتعاونية املوظفني التي 
بعد  اليوم  تدفع  االموال  هذه  بعد.  تدفع  مل 
تشكل  كانت  وقد  الوطنية،  العملة  انهيار 
لذلك  قيمة.  بال  فاصبحت  اليوم  اما  قيمة، 
هذه  قيمة  يف  النظر  باعادة  الدولة  نطالب 
البطاقة  الدوالر.  رصف  سعر  حسب  االموال 
التعليمية قد تشكل حال بعدما رّشع املجلس 
النيايب قانونا يقيض باصدار بطاقة لكل تلميذ 
الية  اىل  حاجة  يف  القانون  هذا  لكن  لبناين. 
تقرها. هناك  ان  الدولة  تطبيقية وننتظر من 
فكام  املدرسية.  املساعدات  هو  آخر  امر 
التعليمية  الحوافز  تؤمن  الرتبية  وزارة  ان 
الرسمي،  القطاع  يف  واملعلمني  للمعلامت 
يجب ان تفكر بالقطاع الخاص حتى يستفيد 
معلموه من هذه الحوافز مبا يساهم يف تأمني 

استمرارية التعليم. 

املقبل  الدرايس  العام  ستواجهون  كيف   ■
وتعالجون املشكالت القامئة؟

يف  املوازنة  اعداد  ينظم   515 القانون   □
النفقات  ان  ينص عىل  القانون  املدرسة. هذا 
والرواتب  املئة،  يف   35 تشكل  التشغيلية 
املصاريف  هذه  لذلك  املئة.  يف   65 واالجور 
هي التي تشكل قيمة القسط عىل كل طالب. 
حتى نؤمن بعض االستقرار يف اقتصاد املدرسة 
اىل صندوق  املدارس  وموازناتها، لجأت بعض 

الطالب  اعداد  تناقص  من  تخشون  اال   ■
اىل  منهم  الكثري  ولجوء  الخاصة  املدارس  يف 
املدارس الرسمية، مع ما يرتكه هذا االمر من 

تأثري عىل الوضع املايل؟
 2021  -  2020 الدرايس  العام  بداية  يف   □
اىل  الرسمية  املدرسة  من  نزوحا  شهدنا 
هناك  ملحوظ.  بشكل  الخاصة  املدرسة 
املدرسة  طالب  من  املئة  يف   15 يقارب  ما 
الخاصة.  املدرسة  اىل  انتقلوا  الرسمية 
 ،2023  2022- الدرايس  العام  اىل  بالنسبة 
نرتقب  ونحن  نفسه  السيناريو  يتكرر  ال  قد 

بحذر هذا االمر.

االستمرار، بعد تلويح عدد كبري منها باالقفال 
نتيجة االزمة املالية. اقفلت عرشات املدارس 
ليبقى  املايض،  العام  ابوابها  الصغرية  الخاصة 
السؤال كيف ستواجه املدارس الخاصة العام 
الدرايس املقبل مع ارصارها عىل وضع االهايل 
ولو  جزء  بتحمل  مسؤولياتهم  امام  والدولة 

املدارس،  تتكبدها  التي  النفقات  من  نذير 
وهو االمر الذي دفع عائالت كثرية اىل سحب 
الخاصة وتسجيلهم يف  اوالدهم من املدارس 

مدارس اقل كلفة او يف املدارس الرسمية. 
"االمن العام" تلقي الضوء عىل مشاكل القطاع 
الرتبوي الخاص عرب حوارات مع االمني العام 
للمدارس الكاثوليكية االب يوسف نرص، مدير 
الجمعية  ملدارس  الرتبوي  التنسيق  مكتب 
حويلة،  محمد  العاملية  االسالمية  الخريية 
جمعية  يف  الرتبوية  للشؤون  العامة  واملديرة 
غنى  الدكتورة  االسالمية  الخريية  املقاصد 

البدوي حافظ.

دولرة االقتصاد فرضت 
تقاضي قسم من القسط 

بالعملة الصعبة

الدعم او التعاضد حتى تؤمن بعض الدوالرات 
لتغطية املصاريف التشغيلية ولدعم املعلمني، 
تأيت  التي  املساعدات  او من  سواء من االهل 

من الداخل والخارج. 

■ مرت سنة دراسية صعبة عىل املدارس واملعلمني 
االقساط  رفع  بعد  السيام  واهاليهم  والطالب 
املدرسية وطلب بعض املدارس تسديد قسم من 
زيادة  العاملية  يف  فرضتم  هل  بالدوالر.  القسط 

عىل القسط وهل استوفيتم بالدوالر؟
□ رغم الظروف االقتصادية الصعبة التي مرت عىل 
معظم الرشائح يف لبنان السيام القطاع الرتبوي، مل 

تفرض مدارس العاملية اي زيادة عىل القسط خالل 
الزيادة  باستثناء   ،2022 ـ   2021 الدرايس  العام 
الناتجة من رفع قيمة بدل النقل اليومي للموظفني 
واالساتذة. فوفق القانون رقم 515 توزعت اعباء 
فزاد  بالتساوي،  االمور  اولياء  عىل  الزيادة  هذه 
القسط مليونا و170 الف لرية لبنانية. ومل تستوف 
مدارس العاملية للعام 2021 ـ 2022 بالدوالر اي 

مبالغ عن اقساط التالمذة او رسوم او غري ذلك.

■ لجان االهل تقول ان القسط بالدوالر غري قانوين 
هذه  تلبية  االهل  امكان  يف  وهل  تفسريكم؟  ما 

الزيادة يف ظل الظروف القاهرة التي يعيشونها؟
□ الهدف من تسديد االهل مبالغ بالدوالر لعام 

2022ـ  2023 هو لتأمني ثبات مداخيل املدرسة 

حويلة: العاملية انشأت
صندوق دعم بالدوالر
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تحديد  كذلك  املستطاع،  قدر  فيها  والعاملني 
كلفة التعليم عىل االهل قبل بداية العام الدرايس 
ليتمكن االهل من دراسة اوضاعهم مبا يؤدي اىل 
استقرار التنظيم املايل للمؤسسة اىل حد ما، ولالهل 
ارغمت  واالجراء.  واملوظفني  التعليمية  وللهيئة 
كلفة  اىل  نظرا  التدبري  هذا  اىل  للجوء  املؤسسات 
جدا،  باهظة  اصبحت  التي  التشغيلية  املصاريف 
بعدما اصبح قسم كبري منها اصبح بالفريش دوالر. 
اضافة اىل الحفاظ عىل جودة التعليم مبا تفرضه من 
زيادة عىل الرواتب واالجور، ودفع جزء من رواتب 
املعلمني بالفريش دوالر. االجراءات املدروسة التي 
ستتخذها املؤسسات الرتبوية للعام املقبل رضورية 
رفض  مع  الرسايل،  بدورها  القيام  يف  الستمراريتها 

الزيادات الفاحشة لبعض املدارس.

تتلقى  وهل  لالزمة؟  بديلة  حلول  توجد  اال   ■
من  او  الدولة  من  مساعدات  الخاصة  املدارس 

جهات مانحة؟
□ بالنسبة اىل البدائل من املمكن دفع قيمة 
باللرية  الدعم  بالدوالر لصندوق  املبلغ املحدد 
اللبنانية سلفا وفق السعر املتداول به يف السوق، 
ويبقى القسط باللرية اللبنانية خاضعا للقانون. 
اما عن املساعدات للمدارس الخاصة، فقد اقر 
املجلس النيايب قانونا ملساعدة املدارس الخاصة 
مببلغ 500 مليار لرية لكنه مل يطبق. املساعدات 
عىل  اقترصت  مؤسستنا  اىل  بالنسبة  االخرى 

مبادرات فردية وعىل مساعدات االهل.

■ ما هي تدابريكم للعام الدرايس املقبل، وكيف 
ستعالجون املشكالت القامئة؟

□ اعيد النظر يف رواتب االساتذة وحصلوا عىل 
حوافز مالية، منها جزء بالدوالر الفريش، وتم 

بالدوالر غري  القسط  ان  تقول  االهل  لجان   ■
قانوين ما تفسريكم؟ وهل يف امكان االهل تلبية 
التي  القاهرة  الظروف  ظل  يف  الزيادة  هذه 

يعيشونها؟
القسط  تسديد  عىل  قادر  غري  تلميذ  اي   □
ميكنه ملء طلب املساعدة املالية، ويتم درس 
الحاجة.  وفق  مالية  مساعدة  ومنحه  طلبه 
جمعية املقاصد قدمت العام املنرصم من خالل 
املليارين  يفوق  ماليا لطالبها  الخري دعام  اهل 
وسبعمئة مليون لرية، ونتوقع ان يكون الطلب 
مع  االهايل  تجاوب  املقبل.  العام  يف  اكرث 
الزيادات مقبول، خاصة ان املقاصد تقدم دعام 
ماليا ملن ال يستطيع الدفع. كام انه لدى االهل 
مقاصدية  مدرسة  اىل  اوالدهم  لنقل  املجال 
القسط  ذات  املدرسة  من  اقل  قسطها  اخرى 
املقاصد  ان جميع مدارس  املهم  املرتفع. لكن 
بالجودة ذاتها، وما يختلف هو  التعليم  تقدم 

االنشطة الخارجية والبنى التحتية.

طلبت  التي  النقدية  الدوالرات  قيمة  ما   ■
بعض املدارس الخاصة استيفاءها من االهايل، 
يتجاوب  وهل  املدرسة.  مساعدة  بند  تحت 

االهل؟
□ ترتاوح قيمة الدفع بالدوالر بني 100 و500 
املدارس  يف  لكن  املدرسة،  لطبيعة  تبعا  دوالر 
بالدوالر.  مبلغ  اي  نتقاىض  ال  املجانية  شبه 
اتفاقية  توقيع  تم  انه  اىل  االشارة  تجدر 
العسكريني  ملنح  اللبناين  الجيش  قيادة  مع 
املقاصد  مدارس  يف  مجانيا  تعليام  وعائالتهم 
املدارس  املئة يف  املجانية، وحسم 20 يف  شبه 

واملعاهد ذات الريع.    

زيادة  مع  الرتبية  وزارة  تتعامل  كيف   ■
الخاصة  للمدارس  الدعم  توفري  ومع  االقساط 

شبه املجانية؟  
الخاصة  املدارس  مع  تتشاور  الرتبية  وزارة   □
الطوارىء  لجنة  خالل  من  كافة  املعنيني  ومع 
موقف  يف  الوزارة  متاحة.  اخرى  سبل  واي 
تأمني  هّم  لديها  جهة  فمن  عليه،  تحسد  ال 
اخرى  جهة  ومن  للطالب،  التعليم  استمرارية 
تستطيع  لن  التي  املدارس  استمرارية  ضامن 
عىل  التشغيلية  كلفتها  توفري  دون  من  ذلك 

بعض  وطلب  املدرسية  االقساط  رفع  بعد   ■
املدارس تسديد قسم من القسط بالدوالر، هل 
القسط  عىل  زيادة  املقاصد  مدارس  يف  فرضتم 

وهل استوفيتم بالدوالر؟

انشاء صندوق دعم الزامي بالدوالر ميّول من 
وجدت،  حال  يف  املالية  واملساعدات  االهل 
ويكون تحت ادارة املدرسة واطالع لجنة االهل، 
ويخصص لتأمني مساعدة اجتامعية للمعلمني 
وللمصاريف  للتعويض،  خاضعة  غري  بالدوالر 

التشغيلية التي تحتسب بالدوالر.

املدارس  مستحقات  اىل  بالنسبة  اما  االقل. 
تقاضت  وقد  متاخرة،  دوما  فهي  املجانية 
املقاصد مستحقاتها عن العامني 2015 و2016 
تقبضها،  فلم  االخرى  السنوات  مستحقات  اما 

مام يؤثر عىل استمرارية املدارس املجانية.   

االمور  ان  ام  املعلمني  ■ هل مثة مشاكل مع 
تسري عىل ما يرام؟

جدا، حيث  محدودة  املعلمني  مع  املشاكل   □
قامت املقاصد بزيادة الرواتب يف ثالث محطات 
مختلفة، وستعطي دعام بالدوالر العام املقبل، 
اىل  فرتة  من  العينية  املساعدات  اىل  باالضافة 
اخرى. نحن نعلم ان ذلك غري كاف للمعلم يف 
اىل  دوما  نتطلع  لكننا  الصعبة،  الظروف  هذه 
صامم  هي  املقاصدية  فاالرسة  وضعه،  تحسني 

االمان لجمعية قامت عىل التكافل والتعاون. 

الطالب  عدد  يف  نقصا  تتوقعون  هل   ■
للسنة املقبلة بعد رفع االقساط؟ 

 %34 بنسبة  العاملية  تالميذ  عدد  زاد   □
االقتصادية  الظروف  رغم  املايض  العام 
املدروسة  االقساط  اىل  ونظرا  الصعبة، 
واهلهم.  تالمذتها  تجاه  املؤسسة  وسياسة 
ان  نعلم  لكن  العدد،  يف  نقصا  نتوقع  ال 
اولويات  واصبحت  جدا  قاسية  الظروف 
االولويات  سائر  عىل  متقدمة  العيش 
اللبناين  للمواطن  اولوية  التعليم  الحياتية. 
بعد الصحة واساسيات العيش الكريم. نحن 
ميدان  يف  الرسايل  دورنا  اداء  يف  مستمرون 
كرمية  وحياة  افضل  بغد  امل  عىل  الرتبية، 

وعيش رغيد.

■ اال توجد حلول بديلة لالزمة وما هي؟ وهل 
تتلقى املدارس الخاصة مساعدات من الدولة او 

من جهات مانحة؟
اهل  عىل  طالبها  دعم  يف  املقاصد  تعتمد   □
يف  برسالتها  يؤمنون  الذين  وامليسورين  الخري 
تأمني العلم الصحيح الذي يراعي مهارات القرن 
املتربعون  واملبادىء.  القيم  عىل  ويحافظ   21
ما  مانحة،  جهات  او  دوال  وليسوا  افرد  هم 
املرتبطة مبرشوع  املحددة  املشاريع  بعض  خال 

تنموي مجتمعي. 

■ ما هي تدابريكم للعام الدرايس املقبل وكيف 
ستعالجون املشكالت القامئة؟

□ نسعى اىل تركيب طاقة شمسية يف مدراسنا 
تنخفض  وبذلك  متمولني،  تربعات  خالل  من 
رواتب  اما  التشغيلية،  الكلفة  نفقات  بعض 

املعلمني فسيتقاضون قسام منها بالدوالر.

للسنة  الطالب  عدد  يف  نقصا  تتوقعون  هل   ■
املقبلة بعد رفع االقساط؟

□ ال نتوقع ذلك، وقد ينتقل بعض الطالب من 
اختالف  بسبب  اخرى  اىل  مقاصدية  مدرسة 
زيادة  ورغم  املايض،  العام  ففي  االقساط. 

االقساط، شهدنا اقباال عىل مدارسنا.

املديرة العامة للشؤون الرتبوية يف جمعية املقاصد الخريية االسالمية الدكتورة غنى البدوي حافظ.مدير مكتب التنسيق الرتبوي ملدارس الجمعية الخريية االسالمية العاملية محمد حويلة. 

الدولرة لتأمني 
ثبات مداخيل املدرسة 

والعاملني فيها

املقاصد فرضت 
زيادة على االقساط مع دعم 

للمدرسة بالدوالر

البدوي: املقاصد تقدم دعما
لطالبها املتعثرين واملتفوقني

□ للمقاصد مجموعة مدارس منها الخاصة شبه 
املجانية ومنها ذات الريع املايل. يف املدارس شبه 
املجانية ال تستويف املقاصد االقساط يف معظمها، 
اما يف املدارس ذات الريع فقد فرضنا زيادة عىل 

االقساط مع دعم للمدرسة بالدوالر. هنا يهمنا 
ماليا  دعام  تقدم  املقاصد  مدارس  بأن  التذكري 
بنسب كبرية حتى  املتعرثين واملتفوقني  لطالبها 

ال يخرس الطالب فرصة التعلم يف مدارسنا.


