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تربية
إحتدام الخالف على الزيادات بربطها باألقساط

ملاذا هزّت سلسلة الرتب والرواتب الجسم التربوي؟
رغم انتظار اقرارها خمس سنوات ،فاجأ صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب ،يف
متوز ،املؤسسات الرتبوية الخاصة التي شعرت بالضياع ،فقررت عدم الدخول فيها.
اما السبب ،كام ينص عليه القانون  515الذي يحدد املوازنة املدرسية كل عام ،فهو
ان اي زيادة عىل رواتب املعلمني سيقابلها ارتفاع االقساط املدرسية ،االمر الذي
رفضه االهل
بداية العام الدرايس هذه السنة ليست
كبدايات االعوام السابقة .صدور قانون
سلسلة الرتب والرواتب ،بعد التعاقد مع
االساتذة واجتياز مرحلة تسجيل التالمذة لهذه

السنة ،اربك املؤسسات الرتبوية الخاصة كلها.
يف املوازاة ،هناك ازمة تعود اىل الثامنينات،
لكن عنوانها اصبح بارزا اكرث من قبل ،وحدة
الترشيع بني القطاعني العام والخاص التي

يف حال تم الفصل بينهام سيكون مستقبل
االساتذة اسود.
يف ضوء ما استجد يف القطاع الرتبوي ،يف الفرتة
االخرية ،وما ستحمله معها االيام املقبلة،
حاورت "االمن العام" االمني العام للمدارس
الكاثوليكية ومنسق اتحاد املؤسسات الرتبوية
االب بطرس عازار ورئيس جمعية املقاصد
الخريية االسالمية يف بريوت امني الداعوق
ونقيب املعلمني يف املدارس الخاصة رودولف
عبود يف املشكلة الناشئة.

االب عازار :ادعو االسرة
التربوية الى التفاهم

اطالقا ،بل بالعكس نطالب بهذا التعزيز من
ناحية التجهيزات واملستوى والكفاية والتطور،
مبعنى ان توفر لها كل البنى االساسية التي
تجعل منها مدرسة منوذجية نفتخر بها ،كام هي
الحال مع ثانويتني يف منطقة عني الرمانة هام
ثانوية سعيد وثانوية عون .يف حال وصول كل
املدارس الرسمية اىل هذا املستوى النموذجي،
سنحتجب ونجلس جانبا من اجل املحافظة
عىل رسالتنا الرتبوية .لكن مع تعزيز التعليم
الرسمي ،نطالب الدولة بالسامح بان يكون يف
هذه املدارس توجيه روحي وتعليم ديني منفتح
ال منغلق ،يع ّلم املحبة والصدق والوفاء.

■ مشكلة الجسم الرتبوي هذه السنة تفاقمت
بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب .هل هذه
االسباب قدمية وما هي؟
□ اذا عدنا اىل املايض نجد دامئا اننا ،مع قدوم
ايلول وترشين االول ،امام مشكلتني :االوىل
هي التذمر من االقساط املدرسية ،اما الجواب
فهو ان احدا ال يجرب احدا عىل اختيار مدرسة
خاصة لتعليم ابنه .حرية التعليم يف لبنان
تعطي الحق لالهل الختيار املدرسة املالمئة لهم
لتعليم اوالدهم .علام ان النظام الداخيل يحدد
اطر طريقة التعاطي بني املدرسة واالهل ،ويف
الوقت نفسه ،مع املعلم كارسة تربوية .هذا
يعني ان النظام يحفظ الجميع .املشكلة الثانية
التي نعاين منها عىل ابواب كل عام درايس ■ اقرار سلسلة الرتب والرواتب كان منتظرا
هي يف ما يطرح من بعض الجهات الرسمية يف اي لحظة منذ طرحها قبل  5سنوات .ملاذا
حول املدرسة الرسمية املجانية ليدخل الناس كان انعكاسها عىل القطاع الرتبوي سلبيا اىل هذا
يف مقارنات بينها وبني املدارس الخاصة غري الحد؟
املجانية .يف هذه النقطة اتساءل ملاذا ال يطرح □ الن الغطاء الذي عمل به الصدارها مل يكن
هذا املوضوع اال عىل ابواب ايلول وترشين االول بريئا ،وقد تم ّ تهريبها بني ليلة وضحاها.
من كل عام .برصاحة اقول ،نحن كامانة عامة هكذا انوجدت .منذ خمس سنوات ونحن
للمدارس الكاثوليكية وكمنسق اتحاد املؤسسات نرسل كتبا وتقارير اىل مجلس النواب ومجلس
الرتبوية ،لسنا ضد تعزيز املدرسة الرسمية الوزراء من اجل ان نعلن موقفنا االيت :ال نريد

رواتب املعلمني ستبقى
كما في العام املاضي ،في
انتظار ما سيحصل

االمني العام للمدارس الكاثوليكية ومنسق
اتحاد املؤسسات الرتبوية االب بطرس عازار.

ايقاف مطالب املعلمني املحقة بل بالعكس،
نحن معها ،لكن من ناحية ثانية يريد االهل
معرفة ما اذا كانت لديهم القدرة عىل تسديد

االقساط املدرسية بعد اقرار هذه السلسلة.
اضافة اىل ما ذكرت هناك بعض املدارس التي
يحتم عليها دورها معرفة قدرتها عىل اكامل
رسالتها .منذ  5سنوات ونحن نقدم مذكرات يف
هذا الخصوص من دون الحصول عىل جواب او
عىل اي تعليق .فجأة صدرت السلسلة .ساعود
هنا اىل تواريخ محددة تكشف عدم براءة
الجهات املعنية بهذا الشأن .يف  5متوز من
كل عام يتم التعاقد مع االساتذة ،االمر الذي
يعني الزام املدرسة دفع اي زيادات يقرها
القانون بعد هذا التاريخ .يف املقابل ،اذا عدنا
اىل الوراء بضعة اشهر ،اىل آذار ونيسان ،نعرف
ان االهل يسجلون اوالدهم ضمن هذه الفرتة
الزمنية .لهذا السبب ارى صدور سلسلة الرتب
والرواتب يف  19متوز املايض غري بريء .من
يفرض شيئا ما عىل جهة معينة ،عليه اعطاؤها

االمكانات الالزمة لتحقيق ما فرض عليها .من
هنا اقول الوجع اصاب كل املؤسسات الرتبوية
ال املدارس الكاثوليكية فقط.
■ اي دور تراه لنقابة املعلمني يف املدارس
الخاصة لحلحلة هذه العقد؟
□ اذا ارادت نقابة املعلمني االنفتاح عىل
الحوار ،وكام اراها هي كذلك ،فلتطالب
بالتخيل عن الدرجات الست التي اعطيت
لها يف مقابل تطبيق سلسلة الرتب والرواتب
عىل مدى سنتني او ثالث سنوات ،عىل دفعات،
من اجل التخفيف من قيمة القسط املدريس.
من جانب آخر ،ترص الدولة ونقابة املعلمني
عىل عدم فصل الترشيع بني القطاعني العام
والخاص .لذلك اقول وحدة الترشيع هذه يجب
ان تقابلها وحدة متويل.

■ رغم هذه الصورة القامتة ،ما هو تصورك
للعام الدرايس املقبل؟
□ ادعو اىل العودة اىل االرسة الرتبوية .اىل هذه
العائلة التي تتفاهم بعضها مع بعض .لكن
عندما تتدخل السياسة والترشيع الخاطئ يفسد
كل يشء .لذا اوجه ندايئ اىل نقابة املعلمني
واركان الدولة من اجل ان ينظروا اىل االهل من
ناحية قدرتهم عىل تسديد انعكاسات سلسلة
الرتب والرواتب ،ومن زاوية اخرى هل من
العدل ان تتضمن هذه السلسلة زيادة تصل
اىل  %120عىل راتب احد االشخاص ،و%30
عىل راتب شخص آخر؟ رغم هذه االزمة سنبدأ
العام الدرايس كاملعتاد ،وسنعترب حقوق االهل
واملعلمني امانة يف اعناقنا .اما يف ما يخص رواتب
االساتذة ،فستبقى كام كانت يف العام املايض
رغم صدور السلسلة ،يف انتظار ما سيحصل.

الداعوق :على الدولة
احتضان التعليم الخاص
■ ملاذا امتنعتم ،كمسؤولني تربويني ،عن دفع
الزيادة عىل رواتب االساتذة كام اقرتها سلسلة
الرتب والرواتب؟
□ نحن مل منتنع عن دفعها النها من حق
املعلمني ،لكن ،كام ينص عليه القانون 515
الذي ينظم العالقة بني االهل واملدرسة،
فان اي زيادة عىل رواتب املعلمني ستقابلها
زيادة عىل االقساط املدرسية ،االمر الذي
رفضه االهل.

■ الوضع الرتبوي يف ازمة هذه السنة .كيف
ترى من خاللها مصري االساتذة واملستقبل
الرتبوي ككل؟
□ اقرار سلسلة الرتب والرواتب جعل من هذا
الوضع ازمة ،علام ان العام الدرايس املايض مل
يكن عىل هذه الحال .املدارس ستفتح ابوابها،
وستنتظر االدارات حتى آخر السنة لتطالب
االهل بدفع الزيادة عىل االقساط املدرسية،
ومن ميتنع عن دفعها يحصل عىل افادة من
وزارة الرتبية .هذا هو الواقع.

■ مثة خالف بني االساتذة وادارات املدارس
ازداد حدة يف الفرتة االخرية .حول اي نقاط ■ مسألة وحدة الترشيع بني القطاعني العام
والخاص او الفصل بينهام ،كيف تنظر اليها وما
بالتحديد؟
□ ال وجود لخالف مع املعلمني ،لكن بعض هو موقفك منها؟
ادارات املدارس طالبت بعدم الدخول يف □ لو كنت نقيبا للمعلمني لطالبت بفصل
موضوع سلسلة الرتب والرواتب النها سببت الترشيع بني القطاعني العام والخاص ،الدخل يف
لها الضياع من ناحية ربط تنفيذها بدفع االهل طرح آخر يقول ،الن سلسلة الرتب والرواتب
زيادة عىل االقساط املدرسية ،وهم ال يريدون مجحفة يف حق االساتذة ورواتبهم متدنية،
ذلك .املشكلة ليست معنا ،بل مع الناس الذين عىل الدولة تحمل الزيادات التي اقرتها
السلسلة ال االهل ،واال فلتوقفها كام فعلت يف
امتنعوا عن دفع هذه الزيادة.

فصل التشريع بني
القطاعني العام
والخاص ينظم العالقة
بني املعلم واملدرسة

رئيس جمعية املقاصد الخريية االسالمية يف
بريوت امني الداعوق.

99

100

عدد  - 49تشرين األول 2017

موضوع الرضائب .علينا ان نعرف ،يف هذا
املجال ،ان فصل الترشيع بني القطاعني العام
والخاص ينظم العالقة بني املعلم واملدرسة
بهدف حاميته.
■ مطالبة الدولة بدعم التعليم الخاص اصبح
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مطروحا اكرث من قبل مع بداية العام الدرايس
هذه السنة .كيف ترى هذا التحول واسبابه؟
□ مسؤولية الرتبية هي عىل عاتق الدولة اىل
اجل غري مسمى .لكن الرتبية ،كمفهوم ،ليست
توظيف معلمني او اعداد مناهج ،بل هي قصة
كبرية جدا تتمثل يف احتضان الرتبية ،مبعنى

ان تتوىل الدولة احتضان التعليم الخاص الذي
يضم  %72من تالمذة لبنان .صحيح ان الدولة
تساهم يف املدارس املجانية ،لكن اخر مساهمة
لها يف هذا املجال كانت عام  .2014من هذه
الناحية اطالبها بدعم املدارس الخاصة الن
 %72من شعبها يف هذا القطاع.

عبود :متجهون نحو التصعيد
باالمتناع عن التدريس

يف املؤمترات الرتبوية ويف البيانات والخطاب
اليومي والنقاش .اما يف الواقع ،فنحن غري
ذلك .لهذا السبب اقول ،ليس بهذه الطريقة
يرتجم املصطلح الرتبوي الذي يهمنا امره
كثريا قبل االغراء املادي.

■ ملاذا وصلت مشكلتكم السنوية املعتادة،
كاساتذة ،مع بداية كل عام درايس اىل حد
االزمة هذه السنة ،تحديدا بعد اقرار سلسلة
الرتب والرواتب؟
□ ازمتنا هذه السنة عنوانها وحدة الترشيع
بني القطاعني العام والخاص .يعتقد البعض
انها طارئة ،لكنها قدمية جدا تعود اىل ■ ما هي الخطوات العملية التي ستتخذونها
الثامنينات ،حيث بدأ تداول هذا املوضوع يف حال بقي الوضع عىل حاله؟
مع كل املجالس التنفيذية املتعاقبة ومع □ نحن كنقابة معلمني ال يحق لنا مقاضاة
كل استحقاق ،كسلسلة الرتب والرواتب .مدرسة عىل عدم تطبيقها القوانني ،لكن لنا
هذه املسألة كانت مطروحة من زاوية الحق يف اللجوء اىل وزارة الرتبية لتقديم
اعطاء الدرجات االستثنائية للمعلمني .لكن شكوى لدى لجان التحكيم الرسال مفتشني
مبجرد ان يبدأ هذا الطرح تبدأ املطالبة اىل املدرسة املخالفة .كنا نود صدور قانون
بفصل الترشيع بني القطاعني العام والخاص .سلسلة الرتب والرواتب عىل خري ،من اجل
الالفت هذه السنة الرشاسة يف املطالبة ان نجلس معا لتطبيق القوانني النافذة
هذه ،وبشكل مبارش مع معرفة مسبقة مبا والتي مل تطبق بعد .لكن يف ضوء ما جرى،
نحن متجهون نحو التصعيد باالمتناع عن
سيصل اليه هذا املوقف.
التدريس هذا العام.
■ هذا الرشخ الحاصل يف الجسم الرتبوي ما
■ اي مصري ينتظراالساتذة يف لبنان؟
هي اسبابه؟
□ لدي يف االساس مشكلة كنت اراها □ اذا نجحت املساعي يف فصل الترشيع
صغرية لكنني اليوم اراها كبرية جدا ،رمبا بني القطاعني العام والخاص ،مصري االساتذة
مل اكن اريد النظر اليها من هذه الزاوية .سيكون اسود .هذه الرؤية هي نتيجة
ما اقصده بكالمي هذا هو الرشاكة الرتبوية استفتاء اجريناه مع الطالب حول من يحب
التي يتحدثون عنها كثريا وعن ركائزها مهنة التعليم ويرغب يف ان يكون استاذا
املحددة ،اي التالمذة واالهل واصحاب يف املستقبل .حصلنا عىل اجوبة تقول ان
املدارس والهيئة التعليمية .املشكلة هنا وضع االستاذ ليس مناسبا للجيل الجديد
هي عند التطبيق الذي ال نرى فيه رشاكة من ناحية الرواتب املتدنية وعدم حصوله
تربوية ،بل كلامت ومصطلحات نرفضها وال عىل الزيادات التي تقرها القوانني والتي
نقبلها كاشخاص ونقابة معلمني ،مثال ،نحن تبقى غري نافذة يف بعض املدارس ،خصوصا
اجراء وموظفون .يف املقابل نكون الرشكاء وان ال وجود لثقة مطلقة بني بعض هذه

نشعر كمعلمني باننا
متروكون امام الجهة
االقوى والنافذة

نقيب املعلمني يف املدارس الخاصة
رودولف عبود.

االدارات واساتذتها ،ونشعر كمعلمني بازاء
هذا الواقع باننا مرتوكون امام الجهة االقوى
منا والنافذة اكرث منا بكثري.
■ كنقيب للمعلمني كيف ستواجه مفاجآت
الجسم الرتبوي؟
□ ساعمل عىل تطبيق القانون الذي اصبح نافذا،
وساستمر يف معركة سلسلة الرتب والرواتب،
عىل ان يكون الكالم فيها معتدال النني نقيب
معتدل ال خلفية انتقامية او عقابية لدي .فقط
اريد حقوق املعلم واال ساذهب اىل بيتي.

د .م.
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