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التعسفية
لوزارة التربية ولجان األهل دور في منع الزيادة
ّ

قانونا اىل اولياء التالمذة ،اذا ثبت انها
خالفت القانون.

القانون يح ّدد آلية إحتساب أقساط املدارس الخاصة

لجنة االهل

اعتدنا مع انطالق عام درايس جديد ان ترتفع اصوات اولياء التالمذة مطالبة بعدم زيادة االقساط املدرسية ،وان تقابلها
اصوات من ادارات املدارس تؤكد ان اسعار السلع والنفقات زادت ،ما سيوجب حتام رفع تلك االقساط .غري ان ما تشهده
البالد هذا العام من صعوبات اقتصادية استثنائية يفاقم حدة الجدل بني الرأيني

الحقيقة الساطعة كالشمس يف هذا املجال
تؤكد ان االقساط يف املدارس الخاصة غري
املجانية تحدد وفقا الحكام القانون حرصا،
وبأن لوزارة الرتبية ولجان االهل دورا
اساسيا ومحوريا عىل صعيد منع اي زيادة
تعسفية لالقساط ،قد تحاول ادارة املدرسة
متريرها.
كيف يتم تحديد االقساط املدرسية يف
املدارس الخاصة غري املجانية ،عىل اعتبار
ان مشكلة االقساط غري موجودة يف
املدارس املجانية والرسمية؟
كيف يتم تأليف لجان اهل التالمذة ،واي
دور تضطلع به عىل صعيد تحديد االقساط
ومنع اي زيادة تعسفية لها؟ استطرادا ،هل
ميكن ان تلزم املدرسة التلميذ رشاء الكتب
واللوازم املدرسية منها حرصا ،او من مرجع
آخر تتوىل تحديده؟

االطار القانوين

قانون تنظيم املوازنة املدرسية ووضع
اصول تحديد االقساط املدرسية يف املدارس
الخاصة غري املجانية الصادر تحت رقم
 515يف  6حزيران  1996وتعديالته ،وقانون
مراقبة زيادة االقساط والرسوم املدرسية يف
املدارس الخاصة غري املجانية الصادر تحت
الرقم  11يف  13ايار  ،1981ينصان عىل
تفاصيل آلية تحديد االقساط املدرسية يف
املدارس الخاصة غري املجانية ،وعىل سائر
تفاصيل العالقة بني ادارات املدارس واولياء
التالمذة من كل جوانبها.

آلية تحديد االقساط

يعرف القانون القسط املدريس بأنه
"مجموع ما تفرضه املدرسة عىل التلميذ

من مبالغ ،ايا كانت تسميتها ،عن سنة
دراسية يف مقابل ما تقدمه له من تعليم
ونشاطات تربوية الزامية وتأمني ضد
االخطار ورقابة طبية" .يحدد القسط
املدريس السنوي يف املدارس الخاصة غري
املجانية من خالل قسمة اجاميل باب
نفقات املدرسة عىل مجمل عدد التالمذة.
مثال ،اذا كان مجمل النفقات  100مليون
لرية وعدد التالمذة  100تلميذ ،يكون
القسط السنوي لكل تلميذ مليون لرية
فقط .هنا نشري اىل ان القانون حدد بشكل
حرصي النفقات املدرسية التي يعتد بها
من اجل احتساب قيمة القسط املدريس،
بحيث ال ميكن اضافة اي نفقات غري
محددة اصال يف القانون (تفاصيل تلك
النفقات محددة ضمن القانون رقم 515
الصادر يف  6حزيران  ،1996السيام ضمن
املادة الثانية منه) .لكن ما يحصل عىل
ارض الواقع ،بكل اسف ،ان بعض املدارس
الخاصة غري املجانية ،ونشدد عىل كلمة
بعض ،تقوم احيانا باآليت:
 تضخيم النفقات :مثال اذا كان مرصوفالبنزين او الكهرباء او الرواتب واالجور
عرشين مليون لرية يتم وضع اربعني
مليون لرية ،اي بشكل مخالف للواقع الذي
ال ميكن معرفته اال اذا دققت لجنة االهل
والعضوان اللذان ميثالنها يف اللجنة املالية
بكل تفاصيل تلك املصاريف ملعرفة ما اذا
كانت مطابقة للواقع ام مضخمة بهدف
الوصول اىل رفع االقساط.
 ذكر نفقات يف املوازنة ال يسمح القانوناصال باحتسابها من ضمن النفقات :مثال
احتساب نفقات احتفاالت او حفالت
تكريم وغريها ،بارقام خيالية عىل الرغم

من ان القانون ال يسمح باحتسابها اصال
ضمن باب النفقات التي تدخل يف صلب
احتساب االقساط املدرسية .مهمة لجان
االهل هنا تكمن يف حذف تلك املصاريف
من جدول النفقات يك ال تؤدي اىل زيادة
االقساط من دون وجه حق .هكذا نستنتج
ان اهامل لجنة االهل والعضوين اللذين
ميثالنها يف اللجنة املالية التدقيق يف ارقام
املوازنة وخاصة النفقات ،سواء عن غري
قصد بسبب عدم خربتهم ،او عن قصد
مسايرة الدارة املدرسة لقاء اعفائهم من
دفع االقساط املستحقة عىل اوالدهم او
غريها من املنافع ،قد يؤدي اىل زيادة
االقساط املدرسية عىل جميع اولياء
التالمذة من دون وجه حق .بالتايل ،تؤكد
تلك الحقائق والوقائع مدى اهمية دور
لجان االهل يف منع اي زيادة تعسفية عىل
االقساط يف املدارس الخاصة غري املجانية،
هذا من جهة.
من جهة اخرى ،ان القانون يوجب عىل كل
مدرسة خاصة ان تقدم اىل مصلحة التعليم
الخاص يف وزارة الرتبية الوطنية قبل نهاية
كانون الثاين من كل سنة دراسية نسخة عن
موازنتها السنوية موقعة من مدير املدرسة
ورئيس لجنة االهل (او من مندويب اللجنة
يف الهيئة املالية يف حال تأخرت لجنة االهل
ملا يفوق الخمسة عرش يوما عن اتخاذ
قرار يف شأن املوازنة بعد ابالغها اياها).
لكن  -وهنا بيت القصيد  -اذا اقتنعت
لجنة االهل مع العضوين اللذين ميثالنها
يف اللجنة املالية بارقام املوازنة يتم توقعها
وال تكون هناك اي مشكلة .اما اذا رفضت
لجنة االهل توقيع املوازنة لعدم اقتناعها
بها ،سواء وجدت ان هناك تضخيام الرقام

القانون يوجب عىل وزارة الرتبية التدقيق يف تفاصيل زيادة االقساط وقانونيتها.

النفقات ،او ان هناك نفقات ال يسمح
القانون باحتسابها اصال يف باب النفقات،
ففي هذه الحالة:
 -1يرفع االمر اىل مصلحة التعليم الخاص
يف وزارة الرتبية ،وهو امر يعترب يف ذاته
مثابة تشكيك لجنة االهل يف نزاهة ادارة
املدرسة .واذا وجدت هذه املصلحة ان
االقساط املدرسية املحددة او املفروضة
من املدرسة او ان الزيادة عىل االقساط
مخالفة الحكام القانون ،عمدت اىل دعوة
ادارة املدرسة اىل التقيد باحكام القانون
تحت طائلة املالحقة القضائية .يف هذه
الحال تحدد املصلحة للمدرسة قيمة
االقساط او الزيادة الواجب اعتامدها.
وهكذا تتمكن لجنة االهل من منع ادارة
املدرسة من زيادة االقساط بشكل مخالف
للواقع والقانون.
كام ميكن لجنة االهل ان تقوم مبراجعة

يحدد القسط املدرسي
السنوي بتقسيم اجمالي
النفقات على عدد التالمذة
املجلس التحكيمي ،وهو القضاء املختص
بحل النزاعات بني املدارس واهايل التالمذة،
بسبب مخالفة املدرسة الحكام القانون
الذي يحدد كيفية احتساب االقساط
املدرسية .املراجعة امام هذا املجلس
معفاة من الرسوم القضائية ومن موجب
توكيل محام .يف هذه الحالة قد تتعرض
ادارة املدرسة القىص العقوبات والغرامات،
اضافة اىل الزامها رد كل ما اخذته من
اقساط فوق الحد القانوين املسموح به

لجنة االهل هي لجنة متثل اولياء التالمذة
ومهمتها رعاية شؤون التالمذة والسهر عىل
مصالحهم بالتعاون مع االدارة املدرسية.
يتم تأليفها وفقا لالحكام القانونية اآلتية:
تقوم ادارة املدرسة (اي صاحب اجازة
املدرسة تحديدا وفق نص القانون) خالل
الفصل االول من السنة الدراسية بتوجيه
دعوة خطية اىل اهايل التالمذة تدعوهم
فيها اىل اجتامع يخصص الختيار اعضاء
لجنة االهل .يجب ان يتم تبليغ اولياء
التالمذة بصورة شخصية ومبوجب اشعار
تبليغ خاص يحفظ يف ملف الدعوة .كذلك
عىل ادارة املدرسة ان توجه ايضا دعوة
عامة اىل اولياء التالمذة تعلق عىل الباب
الخارجي للمدرسة .يذكر يف الدعوة انه اذا
مل يكتمل النصاب يف املوعد املحدد ،تلتئم
الهيئة العامة الناخبة يف اليوم والساعة
ذاتهام من االسبوع الالحق ،ويكون النصاب
قانونيا مبن حرض.
يف االجتامع ،يختار اولياء التالمذة اعضاء
لجنة االهل بطريقة االتفاق يف ما بينهم
واذا تعذر االتفاق ،ففي االقرتاع الرسي.
تتم عملية االختيار يف حضور مندوب عن
وزارة الرتبية الوطنية والشباب والرياضة
بصفة مراقب.
يجب ان يتوافر يف العضو املختار ضمن
لجنة االهل رشطان :ان يكون متعلام ومن
ذوي السرية الحسنة .ال يقبل ترشيح اي كان
من العاملني يف املدرسة ،وال يحق للمدرسة
ان ترفض اي ترشيح يستويف الرشوط .مدة
العضوية يف لجنة االهل ثالث سنوات قابلة
للتجديد مرة واحدة فقط.
بعد انتخاب لجنة االهل تقوم باالشرتاك
مع ادارة املدرسة بتأليف هيئة مالية
تضم اربعة اشخاص ،اثنان تعينهام ادارة
املدرسة واثنان لجنة االهل .هذه الهيئة
مخولة درس الشؤون املالية واقرار املوازنة
وتحديد االقساط املدرسية وتقرير
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الزيادة عىل االقساط بحسب اآللية
التي رشحناها ،اضافة اىل مهامت اخرى.

وزارة الرتبية

بغض النظر عام اذا كانت اعرتضت ام مل
تعرتض لجنة االهل عىل موازنة املدرسة
ألي سبب كان ،فان القانون يوجب يف كل
االحوال عىل مصلحة التعليم الخاص يف
وزارة الرتبية الوطنية والشباب والرياضة
مراقبة مدى التزام املدرسة القواعد
القانونية التي يحدد عىل اساسها القسط
املدريس .فاذا وجدت ان املدرسة تخالف
او تتجاوز احكام القانون ،عمدت اىل
دعوة ادارتها اىل التقيد باحكام القانون
تحت طائلة املالحقة القضائية .يف هذه
الحال ،تحدد املصلحة للمدرسة قيمة
االقساط او الزيادة الواجب اعتامدها،
واذا متادت املدرسة ومل تلتزم هذه
القيمة ومل تعرتض عليها يف خالل عرشة
ايام من تبلغها وجب احالة املدرسة عىل
املجلس التحكيمي املختص بقرار من
وزير الرتبية الوطنية والشباب والرياضة.
بالتايل ملصلحة التعليم الخاص يف وزارة
الرتبية دور اسايس ايضا يف مراقبة مدى
انطباق زيادة االقساط او عدم انطباقها
عىل احكام القوانني ،اي عليها التدقيق يف
صحة الواردات والنفقات التي تعترب اساسا
لزيادة او عدم زيادة االقساط وسواها من
التفاصيل ذات الصلة.

النفقات التي تؤخذ يف االعتبار الحتساب القسط املدريس محددة حرصا يف القانون.

احكام اخرى

بحسب القانون ،ال ميكن الزام التالمذة
استخدام وسائل النقل الخاصة باملدرسة،
هذا من جهة .من جهة اخرى ،للمدرسة
ان تحدد لوائح الكتب ومواصفات اللوازم
املدرسية ،غري انه ال يجوز الزام التلميذ
رشاء هذه الكتب واللوازم من املدرسة او
من اي مرجع آخر .كذلك ال يجوز منعه من
استعامل كتب مدرسية مستعملة ال تزال
صالحة لالستعامل .باستثناء تالمذة صفوف
الروضة ،ال ميكن الزام التلميذ تناول وجبات
الطعام التي ّ
تحض يف املدرسة مثال.

عىل مصلحة التعليم الخاص مراقبة التزام املدرسة القواعد القانونية للقسط املدريس.

يف االستنتاج

من مصلحة اهايل التالمذة يف املدارس الخاصة
غري املجانية ان ينضموا اىل لجان االهل ،وان
يقوموا بتفعيل دورها ودور ممثليها يف اللجنة
املالية للتدقيق يف موازنة املدرسة بهدف
ضبط االقساط او اي زيادات قد تطرأ عليها.
فمن غري املقبول ان يهمل االهايل دورهم
املحوري يف لجان االهل ،ومن ثم يستغربون

ملاذا ارتفعت االقساط ويسألون اين الدولة؟.
كام ان القانون يوجب عىل وزارة الرتبية
القيام تلقائيا مبراقبة مدى التزام او عدم
التزام املدارس القواعد القانونية التي تتم
عىل اساسها زيادة االقساط او عدم زيادتها.
فعدم قيام الوزارة بهذا الدور ال يعد اهامال
فحسب ،بل هو مخالفة رصيحة الحكام
القانون الذي يوجب عليها القيام بذلك.
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