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مجتمع وإقتصاد
تقرير
يواجه احتماالت قرار المجلس الدستوري
أن
ال سلسلة من دون ضرائب! هكذا قرر مجلس الوزراء ،أمسّ ،
ً
مراجعة الطعن بقانون الضرائب .قرر أن يزيد الطين بلة بدال من أن يسارع إلى تبني سياسة محددة
في شأن ّ ً
وواضحة تقر أوال بأن السلسلة باتت أمرًا واقعًا غير قابل للمساومة

ّ
الحكومة تهدد بإلغاء السلسلة!

األجور أيضًا لديها قوة الدستور
فيفيان عقيقي
ت ـع ــال ــت أص ـ ـ ــوات ف ــي ج ـل ـســة مـجـلــس
ال ـ ــوزراء تـهــدد بــإلـغــاء قــانــون سلسلة
الرتب والرواتب في حال ّقرر املجلس
الدستوري ّ
ً
بناء
الضرائب،
رد قانون
ُ
ّ
ع ـل ــى م ــراجـ ـع ــة ال ـط ـع ــن الـ ـت ــي ق ــدم ــت
أم ــام ــه م ــن نـ ـ ــواب ال ـك ـت ــائ ــب وخـمـســة
ّ
وزاريـ ــة
ن ــواب آخ ــري ــن .ت ـقــول م ـصــادر
ل ــ«األخ ـب ــار» إن ــه «ف ــي مستهل جلسة
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،أم ــس ،ق ـ ّـدم الــرئـيــس
س ـ ـعـ ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري مـ ــداخ ـ ـلـ ــة ت ـت ـع ـلــق
بــالـطـعــن امل ـق ـ ّـدم فــي قــانــون الـضــرائــب
أمـ ـ ـ ــام املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ،والـ ـت ــي
س ـبــق أن ت ـ ّـم االت ـف ــاق عـلـيـهــا لتمويل
سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب ،إذ أجمعت
ّ
كــل الكتل النيابية املمثلة في مجلس
ّ
ال ــوزراء على عــدم تحمل تبعات إقــرار
السلسلة بمعزل عن إيــراداتـهــا ،وذلك
في حال ّ
رد املجلس الدستوري قانون
الضرائب ،ملا قد يحمله ذلــك من خلل

ّ
ال يحق لمجلس النواب
قانونًا يلغى
أن يصدر
ُ
فيه حقوقًا مكتسبة

ف ــي الـ ـت ــوازن امل ــال ــي ،ق ــد ي ــدخ ــل الـبـلــد
فــي إن ـفــاق ينعكس سلبًا عـلــى ّ
مالية
ال ــدول ــة ووض ـع ـهــا ال ـن ـق ــدي» .وتـتــابــع
امل ـص ــادر «امل ــوق ــف الـنـهــائــي لــم يـحـ ّـدد
ب ـعــد ،بــانـتـظــار صـ ــدور قـ ــرار املـجـلــس
ال ــدس ـت ــوري ،وف ــي ح ــال ّ
رد ال ـقــانــون،
هناك آليات معروفة طرحت ملواجهة
الـ ـق ــرار ،وم ـن ـهــا إص ـ ــدار ق ــان ــون يلغي
قــانــون السلسلة ،وفــي حــال ّ
رد بعض
ب ـنــود ال ـق ــان ــون ي ـت ـحـ ّـول ال ـن ـقــاش إلــى
سبل إيجاد إيرادات بديلة لها».

«دولة» قاهرة لمواطنيها!
التهديد بإلغاء قانون سلسلة الرتب
وال ــروات ــب يـعـيــد األمـ ــور إل ــى النقطة
ّ
الـصـفــر ويـفـ ّـجــر صــراعــات كـثـيــرة ،إل
أن بعض املتابعني يعتبرون أن هذا
"التهديد" هــو للضغط على املجلس
الدستوري باتجاه إصدار قرار ّ
معي،
ً
م ــا يـ ـع ـ ّـد ت ــدخ ــا م ـك ـشــوفــا ف ــي عـمــل

ّ
افتراضية هو بمثابة ضغط على قضاة المجلس الدستوري (مروان طحطح)
إعالن الحكومة عن مواقف

ال ـق ـض ــاء ،أو ه ــو تـعـبـيــر حـقـيـقــي عن
موقف هــذه السلطة الفعلي الرافض
إلقـ ـ ـ ــرار ال ـس ـل ـس ـلــة رضـ ــوخـ ــا مل ـطــالــب
الهيئات االقـتـصـ ّ
ـاديــة ،علمًا بــأن هذا
ّ
ال ـت ـه ـ َـدي ــد ل ـي ــس األول ،ف ـع ـنــد إق ـ ــرار
ق ــان ــون ــي سـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ــروات ــب
ض ــريـ ـب ـ ّـي ــة ،ف ـ ــي آب
واإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـ ّ
ـؤشــرات ّ
جدية حول
املــاضــي ،بــرزت مـ

ّ
الجمهورية
احتمال أن يقوم رئيس
م ـي ـشــال عـ ــون ب ـ ّ
ـرده ـم ــا إلـ ــى مجلس
الـنــواب إلع ــادة مناقشتهما وتعديل
بـعــض أحـكــامـهـمــا نتيجة الـضـغــوط
الـكـثـيــرة الـتــي مــارسـهــا املـعـتــرضــون،
وف ـ ــي ط ـل ـي ـع ـت ـهــم امل ـ ـصـ ــارف ون ـق ــاب ــة
ّ
املحامني واملدارس الخاصة .كما يذكر
ّ
بكيفية ف ــرط جلسة مجلس الـنــواب

في آذار املاضي التي ّ
خصصت إلقرار
الـقــانــونــن ،عـنــدمــا رفــع نــائــب رئيس
مجلس النواب فريد مكاري الجلسة
قبل اكتمال النصاب ،اعتراضًا على
«امل ــزاي ــدات والـعــرقــات الـتــي يقودها
ّ
ال ـنــائــب ســامــي ال ـج ـم ـيــل» .وكـ ــل ذلــك
يـنــدرج ضمن إط ــار املـعــزوفــة نفسها
ّ
التي نجحت في نسف كــل محاوالت

إقـ ــرار الـسـلـسـلــة ،مـنــذ ع ــام  ،2012مع
ّ
بدء ّ
النقابية.
تحركات هيئة التنسيق

ّ
األجر حق مكتسب

هـ ــذا كـ ــان ق ـبــل إقـ ـ ــرار ال ـس ـل ـس ـلــةّ .أم ــا
ال ـ ـيـ ــوم ،ب ـع ــد إقـ ــرارهـ ــا ون ـش ــره ــا فــي
الـ ـج ــري ــدة ال ــرسـ ـم ـ ّـي ــة ،ف ـق ــد ت ـحـ ّـولــت
إل ــى ق ــان ــون ن ــاف ــذ ،فـهــل ي ـجــوز إلـغــاء

تقرير

ّ
حوار التربية :شد الحبال مستمر
فاتن الحاج
يـ ـ ــأخـ ـ ــذ ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوار حـ ـ ـ ـ ــول األق ـ ـ ـسـ ـ ــاط
امل ــدرس ـي ــة ف ــي وزارة ال ـتــرب ـيــة بـعـدًا
عمليًا األسبوع املقبل ،إذ ينتظر أن
ت ــوزع وزارة التربية اآللـيــة املـ ّ
ـوحــدة
لطريقة احتساب املوازنات املدرسية
ع ـ ـلـ ــى مـ ـمـ ـثـ ـل ــي أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب املـ ـ ـ ـ ــدارس
ون ـ ـقـ ــابـ ــة املـ ـعـ ـلـ ـم ــن ول ـ ـج ـ ــان األه ـ ــل
ل ـت ــدارس ـه ــا ف ــي ال ـج ـل ـســة ال ـح ــواري ــة
الثالثة ،التي ستعقد الثالثاء املقبل.
ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،عـلـمــت «األخ ـب ــار»
أن االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ت ـن ـش ــط بـ ــن ال ـك ـتــل
ال ـس ـيــاس ـيــة إلع ـ ـ ــداد اق ـ ـتـ ــراح ق ــان ــون
معجل مـكــرر يقضي بالحفاظ على
الـ ـحـ ـق ــوق امل ـك ـت ـس ـبــة ل ـل ـم ـع ـل ـمــن مــع

اعتماد حل شامل للتعليم الخاص
عـ ـب ــر طـ ـ ــرح ص ـي ـغ ــة ب ــديـ ـل ــة ل ــوح ــدة
التشريع بــن القطاعني التعليميني
الرسمي والخاص.
أم ـ ـ ـ ــس ،اسـ ـتـ ـم ــر ش ـ ـ ـ ّـد ال ـ ـح ـ ـبـ ــال بــن
امل ـت ـح ــاوري ــن ف ــي ال ـج ـل ـســة ال ـثــان ـيــة،
ّ
ّ
متمسكًا بـمــواقـفــه؛
وبـقــي ك ــل منهم
فأصحاب املدارس كرروا االقتراحات
الـ ـس ــابـ ـق ــة بـ ــدعـ ــم الـ ـ ــدولـ ـ ــة لـ ــرواتـ ــب
امل ـع ـل ـمــن وإل ـ ـغـ ــاء ال ـ ــدرج ـ ــات ال ـســت
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ل ـل ـم ـع ـل ـمــن ،وبــأن ـهــم
ي ـ ــري ـ ــدون س ـل ـس ـلــة عـ ــادلـ ــة وم ـم ـك ـنــة
ّ
تحملها.
وتستطيع إدارات املــدارس
ّ
الفارق الوحيد هو أن األمانة العامة
للمدارس الكاثوليكية أبلغت الوزير،
ّ
الــذي زف بــدوره الخبر للحاضرين،

أن مـ ــدارس ـ ـهـ ــا س ـت ـل ـت ــزم بـتـعـمـيـمــه
املتعلق بتقاضي الدفعة األولــى من
ال ـق ـس ــط املـ ــدرسـ ــي ب ـق ـي ـمــة  %30مــن
أقساط العام الــدراســي  2016ـ ــ،2017
ومن دون استيفاء أي زيادة ،استنادًا
إلى املادة  5من القانون  515الخاص
بتنظيم املوازنات املدرسية وتحديد
أصـ ــول األقـ ـس ــاط امل ــدرس ـي ــة بـتــاريــخ
 .1996/6/6وك ـ ــان ـ ــت ق ـ ــد ض ـ ّـم ـن ــت
البيان الختامي للمؤتمر التربوي
السنوي للمدارس هــذا املــوقــف .وملا
سئلت األمانة العامة عن كالم رئيس
اللجنة األسقفية املطران حنا رحمة
ف ــي اف ـت ـت ــاح امل ــؤت ـم ــر امل ـت ـصــل بـعــدم
االع ـ ـتـ ــراف بــال ـس ـل ـس ـلــة أج ــاب ــت ب ــأن
«سقفنا هــو كــام الـبـطــريــرك بشارة

المدارس الكاثوليكية:
ال زيادة لألقساط
في الفصل األول

الراعي الذي تحدث عن دعم األقساط
من املال العام».
وبـ ـع ــدم ــا كـ ـ ــان كـ ـ ــام رحـ ـم ــة وبـ ـي ــان
ّ
املطارنة املوارنة قد استفزا املعلمني
ولـ ـ ـ ـ ّـوح رئـ ـي ــس ن ـق ــاب ـت ـه ــم رودول ـ ـ ــف

عبود باالنسحاب من الحوار إذا ما
اعتمد مثل هذا املوقف املتشدد ضد
الـحـقــوق ،طلب مــن النقابة أن تكون
ضابط إيقاع في الحوار.
وك ــان ــت ال ـن ـقــابــة ق ــد دعـ ــت إلـ ــى عقد
الـجـمـعـيــات الـعـمــومـيــة عـنــد الــرابـعــة
مــن بـعــد ظـهــر ال ـيــوم نفسه للجلسة
الثالثة ،أي الثالثاء املقبل ،لالطالع
ع ـلــى ال ـت ـط ــورات املـتـعـلـقــة بتطبيق
قانون السلسلة ،ولتفويض املجلس
التنفيذي اتخاذ الـقــرارات ،بما فيها
مقاطعة العام الدراسي في حال ّ
املس
بالحقوق املكتسبة ملعلمي القطاع
الخاص.
وألول مرة دعت وزارة التربية هيئة
ال ـت ـن ـس ـي ــق ل ـل ـج ــان األه ـ ـ ــل وأول ـ ـيـ ــاء

