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الثالثاء  13شباط  2018العدد 3394

مجتمع وإقتصاد
دراسة  58ألف ليرة وليس  750ألف ليرة (الرقم الترويجي ألصحاب المدارس) هو معدل الزيادة المفترضة على قسط
التلميذ الواحد .هذا ما كشفته دراسة أعدتها الحملة الوطنية للجان األهل وأولياء األمور في المدارس الخاصة،
فيما تبين أن ما تقاضته المدرسة خالل السنوات الخمس السابقة إلقرار السلسلة تغطي تكاليف رواتب المعلمين
كلها ،ولخمس سنوات مقبلة ،من دون زيادة على األقساط

للمدارسليرة
58يحقألف
هذا ما

ج ــان ــب ال ــرات ــب ملـعـلـمــي املـ ـ ــاك ،أجــر
ساعات التعاقد للمتعاقدين (نسبة
ال ـ ــزي ـ ــادة ه ـن ــا ال ت ـت ـع ــدى  %15مــن
قيمة الـســاعــة الـحــالـيــة) ،اشـتــراكــات
الـضـمــان اإلجـتـمــاعــي ( %7مــن دخــل
معلمي املــاك) ،واشتراكات املعلمني
الـتــي تغطيها املــوازنــة فــي صندوق
التعويضات ( %6من الرواتب).
ل ـن ـقــارن م ـعــا م ــوازن ــة مــدرس ـيــة قبل
إقرار قانون السلسلة وبعده من دون
الدرجات الست (الجدول .)2
هـ ــذه األرق ـ ـ ــام م ــن م ـيــزان ـيــة حقيقية
مل ــدرس ــة ت ـض ــم  777ت ـل ـم ـي ـذًا ،و129
مـ ـعـ ـلـ ـم ــا و 30إداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا .فـ ـ ــي قـ ـ ـ ــراءة
للجدول الرقم  2يمكننا من تسجيل
املالحظات اآلتية:
ـ ـ ـ ارتفع أســاس الراتب ملعلمي املالك
بـحـســب ال ـج ــدول اإلس ـم ــي ل ـلــرواتــب
وف ـ ـ ــق ق ـ ــان ـ ــون الـ ـسـ ـلـ ـسـ ـل ــة م ـ ــن دون
الـ ــدرجـ ــات ال ـس ــت ن ـحــو  274مـلـيــون
ليرة.
ـ ـ ـ ـ ارت ـف ـعــت أج ــور وبـ ــدالت الـســاعــات
لـلـمـعـلـمــن ف ــي ال ـت ـع ــاق ــد  %15ح ـدًا
أقصى.
ـ ـ ـ ـ ارتـ ـف ــع بـ ــدل ال ـس ــاع ــات اإلضــاف ـيــة
ملعلمي املالك  %15حدًا اقصى.
ـ ـ بقيت املكافآت واملـســاعــدات ألفــراد

زيادته على األقساط
نعمه نعمه *
فـ ــي املـ ـع ــرك ــة ال ـ ــدائ ـ ــرة ح ــال ـي ــا ح ــول
الـ ــدرجـ ــات ال ـس ــت لـلـمـعـلـمــن ،س ـ ّـوق
أصـحــاب امل ــدارس الخاصة ملتوسط
زيـ ـ ـ ــادة ي ـب ـل ــغ  750ألـ ـ ــف لـ ـي ــرة عـلــى
قسط التلميذ الواحد بحجة تطبيق
ق ــان ــون س ـل ـس ـلــة ال ــرت ــب والـ ــرواتـ ــب.
ح ــاول ه ــؤالء اح ـت ـســاب ال ــزي ــادة من
خــارج املــوازنــات املــدرسـيــة ،فــي حني
ّ
أن دراس ــة بسيطة لـجــداول املعلمني
ف ــي ن ـم ــوذج م ــوازن ــة حقيقية تظهر
أن الــزيــادة ال تـتـجــاوز  58ألــف ليرة
على التلميذ من دون الدرجات الست
االستثنائية للمعلمني.
ف ــي ال ــواق ــع ،تـتــأثــر األق ـس ــاط بشكل
م ـبــاشــر ب ــروات ــب امل ـع ـل ـمــن .وت ـحـ ّـدد
ال ـس ـل ـس ـلــة الـ ــرواتـ ــب ل ــأس ــات ــذة فــي
م ــاك املـ ــدارس الــرسـمـيــة والـخــاصــة
بـحـســب ال ـش ـهــادة واألق ــدم ـي ــة ،وهــو
الحد األدنــى الــذي يتقاضاه املعلم،
ف ــي م ــا ي ـع ــرف ب ــال ـج ــدول ال ــرق ــم 17
م ــن ق ــان ــون ال ـس ـل ـس ـلــة .وقـ ــد دخ ـلــت
ال ـ ـ ــدرج ـ ـ ــات املـ ـتـ ـف ــرق ــة ال ـ ـتـ ــي ن ــال ـه ــا
امل ـع ـل ـم ــون خـ ــال األعـ ـ ـ ــوام املــاض ـيــة
في سلسلة الرتب بحسب القانون،
فـ ــي حـ ــن أن غـ ـ ــاء امل ـع ـي ـش ــة الـ ــذي
ص ـ ـ ـ ــدر ف ـ ـ ــي ش ـ ـ ـبـ ـ ــاط  2012أدخ ـ ـ ــل
عـلــى ال ــرات ــب كـسـلـفــة غ ــاء معيشة،
وت ـ ـقـ ــاضـ ــاه ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن امل ـع ـل ـم ــن
ولـ ـي ــس ك ـل ـه ــم .الـ ـ ـي ـ ــوم ،أق ـ ــر ق ــان ــون
ّ
صحح عمليًا الراتب
السلسلة الذي
األس ـ ـ ــاس ل ـل ـم ـع ـل ـمــن وأل ـ ـحـ ــق غ ــاء
املـعـيـشــة ضـمـنــه وأض ــاف الــدرجــات
اإلستثنائية عليه ،وهــي  6درجــات
للمعينني قبل العام  2010ودرجتني

للمعينني بعده( .الجدول )1
ق ـب ــل ق ــان ــون ال ـس ـل ـس ـلــة ،كـ ــان املـعـلــم
ي ـت ـقــاضــى أس ـ ــاس ال ــرات ــب م ــع غــاء
املعيشة بما مجموعه مليون و618
أل ــف ل ـيــرة لـبـنــانـيــة .وب ـعــد ال ـقــانــون،
بات أساس الراتب من دون الدرجات
ال ـســت مـلـيــونــا و 875أل ــف ل ـي ــرة ،أي
بـ ـف ــارق  257ألـ ــف لـ ـي ــرة .أمـ ــا أس ــاس

الـ ــراتـ ــب م ــع ال ـ ــدرج ـ ــات الـ ـس ــت ال ـتــي
أق ــره ــا ال ـق ــان ــون فـيـصـبــح مـلـيــونــن
و 305آالف ليرة ،أي بفارق  678ألف
ليرة ،عما كان املعلم يتقاضاه.

كيف تؤثر السلسلة؟
الـبـنــود ال ـ ــواردة فــي امل ــوازن ــات التي
تتأثر بالقانون محدودة .وهي ،إلى

نموذج لمعلم/ة بشهادة كفاءة تعليمية و 12سنة تعليم
درجة
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قبل القانون 2017/46
غالء
أساس الراتب
املعيشة
2008
2012/2/1
267.000
1.351.000

أساس
الراتب
الجديد
1.875.000

(جدول )1

بعد القانون 2017/46
الراتب زائدًا 6
الراتب زائدًا
درجات للمعينني درجتني للمعينني
قبل 2010
بعد 2010
2.015.000
2.305.000

موازنة مدرسية قبل اقرار القانون  46وبعده (من دون الدرجات الست)
ماهية النفقات

1
2
3

رواتب وأجور وملحقاتها
افرد الهيئة التعليمية في املالك:
رواتب (الرواتب كما هي واردة في
املوازنة)
افرد الهيئة التعليمية خارج املالك:
أجور (اضافة  % 15بعد القانون )46
بدل مهمات اضافية للداخلني في
املالك من افراد الهيئة التعليمية

(جدول )2

حسب املوازنة

النفقات املقدرة بعد
القانون  46من دون الدرجات
الست
حسب السلسلة الجديدة

الفارق

1.923.645.000

2.197.788.000

274.143.000

671.460.000

772.179.000

100.719.000

3.4920.000

40.158.000

5.238.000

النفقات املقدرة
قبل القانون 46

الفارق من دون
الدرجات الست

الفارق مع الدرجات الست
ماهية النفقات

1
2
3
4
5
6
7

رواتب وأجور وملحقات
أفراد الهيئة التعليمية في املالك :رواتب
أفراد الهيئة التعليمية خارد املالك :أجور
بدل مهمات اضافية للداخلني في املالك من افراد الهيئة
التعليمية
مكافئأت ومساعدات ألفراد الهيئة التعليمية (تصحيح
الراتب يقلص هذا البند)
اشتراكات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي املترتبة
على املدرسة
مساهمة املدرسة في صندوق التعويضات ألفراد الهيئة
التعليمية
سلفة على اية زيادة مرتقبة للمالك (غالء املعيشة دخلت في
اساس الراتب)
مجموع
عدد التالميذ دافعي االقساط 777

(جدول )3

النفقات املقدرة قبل
املادة 46
1.923.645.000
671.460.000
34.920.000

النفقات املقدرة بعد
القانون 46
3.123.720.000
772.179.000
40.158.000

الفارق مع الدرجات
الست
1.200.075.000
100.719.000
5.238.000

107.496.000

0

107.496.000

134.655.150

218.660.400

84.005.250

115.418.700

187.423.200

72.004.500

370.424.240

0

370.424.240

3.358.019.090
حصة التلميذ

4.342.140.600
1.266.566

984.121.510

ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ك ـم ــا هـ ــي ك ــون
الرواتب لم ترتفع كثيرًا.
ـ ـ اشتراكات الصندوق ملعلمي املالك
ب ـن ـس ـب ــة  %6م ـ ــن ال ـ ــدخ ـ ــل تـغـطـيـهــا
املوازنة.
ـ ـ ـ ـ اش ـت ــراك ــات ال ـض ـمــان الـصـحــي عن
امل ـع ـل ـمــن ن ـس ـب ـت ـهــا  %7م ــن اس ــاس
الراتب.
بذلك ،تصبح السلفة على أي زيــادة
مرتقبة للمالك (غالء معيشة) صفرًا
ك ــون ـه ــا دخـ ـل ــت ف ــي أسـ ـ ــاس ال ــرات ــب
بـقــانــون السلسلة .وت ـكــون النتيجة
النهائية لـلـفــارق الـنــاتــج عــن تعديل
ال ـ ــروات ـ ــب  45م ـل ـي ــون لـ ـي ــرة تـقــريـبــا
م ــوزع ــة ع ـلــى  777تـلـمـيـذًا لنحصل
عـلــى زيـ ــادة لـلـقـســط بـقـيـمــة  58ألــف
ليرة على كل تلميذ في املدارس التي
التزمت دفــع غــاء املعيشة منذ عام
 2012للمعلمني.
أمــا باحتساب ال ـفــارق مــع الــدرجــات
ّ
الست (الجدول  ،)3فنالحظ أن قيمة
الـ ــزيـ ــادة ع ـلــى األقـ ـس ــاط تــرت ـفــع الــى
مليون و 267ألف ليرة على التلميذ
الــواحــد لتغطية ال ــروات ــب واألج ــور،
ول ـكــن ب ـم ـعــزل ع ــن امل ــوازن ــة ك ـكــل .إذ
أن احـتـســاب ارت ـفــاع األق ـســاط خــال
ال ـس ـن ــوات ال ـســت املــاض ـيــة يوصلنا
ّ
إل ــى ن ـتــائــج م ـغ ــاي ــرة ،خ ـصــوصــا أن
األه ـ ــل دفـ ـع ــوا هـ ــذه الـ ــزيـ ــادات خــال
ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،ووص ـلــت نسبة
الزيادة الى  %80عما كانت عليه عام
 .2012فاملدرسة التي بني أيدينا كان
مـتــوســط قسطها فــي  2011ـ ـ ـ 2012
ن ـح ــو  3.5م ـل ـي ــون لـ ـي ــرة ،وبـ ـ ــات فــي
 2017/2016يتجاوز  6ماليني ليرة،
أي بزيادة أكثر من  2.5مليون ليرة
(بمعدل  500الف لكل سنة).
ن ـح ـت ـســب ف ــي هـ ــذه املـ ـق ــارب ــة م ــا تــم
ت ـق ــاض ـي ــه مـ ــن زيـ ـ ـ ـ ــادات عـ ـل ــى م ــدى
السنوات الخمس املاضية والفائض
ال ــذي راكـمـتــه املـ ــدارس عـلــى أســاس
الـ ـت ــوق ــع انـ ـه ــا س ـت ـط ـبــق ال ـس ـل ـس ـلــة.
وإذا نظرنا إلــى قيمة الــزيــادة التي
ح ـص ـل ـنــا ع ـل ـي ـهــا أي م ـل ـي ــون و267
ألـ ـ ــف ل ـ ـيـ ــرة ،نـ ـج ــد أن املـ ـبـ ـل ــغ الـ ــذي
دفعه األهالي في السنوات املاضية
يتجاوز ذلــك بكثير ،ما يعني أنهم
دفعوا سلفًا تكفي لتغطية أكثر من
سلسلة.
أما ذريعة املدارس بأن هناك درجات
طـبـيـعـيــة مـسـتـحـقــة لـلـمـعـلـمــن مــرة
ك ــل سـنـتــن وال ب ــد م ــن رف ــع الـقـســط
لتغطيتها ،ف ــإن مــا ال بــد أن يعرفه
ّ
األه ــال ــي ه ــو أن ال ــدرج ــات ال ـعــاديــة
ال ت ـش ـك ــل زيـ ـ ـ ـ ــادة ح ـق ـي ـق ـي ــة .إذ أن
ن ـصــف امل ـع ـل ـمــن ف ــي امل ـ ــاك يـنــالــون
زيــادة معدلها  50الــف ليرة سنويًا،
مـ ــا ي ـج ـع ــل ك ـل ـف ــة ال ـ ــدرج ـ ــات ت ـق ــارب
 30م ـل ـي ــون لـ ـي ــرة س ـن ــوي ــا ال أك ـث ــر.
وإذا قـ ّـسـمـنــا ه ــذه الـكـلـفــة عـلــى عــدد
ّ
ال ـتــامــذة ،ف ــإن ال ــزي ــادة عـلــى القسط
ال ت ـت ـعــدى  50أل ــف ل ـي ــرة ف ــي أفـضــل
حاالتها ،أي ما يقارب  300الف ليرة
لكل السنوات الست املاضية!
ً
بناء عليه ،فــإن ما تقاضته املدرسة
خـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـخ ـم ــس املــاض ـيــة
حتى مــا قبل إق ــرار السلسلة تغطي
تـ ـك ــالـ ـي ــف رواتـ ـ ـ ـ ــب املـ ـعـ ـلـ ـم ــن ك ـل ـه ــا،
ول ـخ ـمــس س ـن ــوات م ـق ـب ـلــة ،م ــن دون
زيادة في األقساط .ففي كل التعاميم
التي ارسلتها املــدارس الــى األهالي،
كانت تبرر زي ــادة األقـســاط كــل سنة
بـ ــأمـ ــريـ ــن :ت ـغ ـط ـيــة ك ـل ـف ــة أي زيـ ـ ــادة
مرتقبة وتغطية الــدرجــات العادية.
وإذا كنا قد احتسبنا الزيادة املرتقبة
ّ
فإن الدرجات حسابها بسيط .إذ أن
الدرجة يستحقها املعلم كل سنتني
مــرة وهــي تـتــراوح بــن  29ألــف ليرة
و 84أل ـف ــا (ق ـب ــل ق ــان ــون ال ـس ـل ـس ـلــة).
وبإحتسابها على املعلمني الـ ـ 129
(فــي النموذج املعتمد) ،فإنها تطال

