
    

 

مرلص فً دراسة لانونٌة عن شوائب لانون الرتب والرواتب: حث المدارس 
 على زٌادة رواتب أفراد الهٌئة التعلٌمٌة

 

 
وطنٌة - كشف المحامً الدكتور بول مرلص مضمون دراسته المانونٌة عن لانون سلسلة الرتب والرواتب، التً خلصت إلى "انصاف 

أفراد الهٌئات التعلٌمٌة فً المطاع الخاص والمدارس معا رغم الشوائب والنوالص والتنالضات التً حملها المانون، وحثت المدارس على 

 .زٌادة رواتب أفراد الهٌئة التعلٌمٌة على حساب صدور أو تطبٌك أي لانون ٌتناول أفراد الهٌئة التعلٌمٌة بما فٌه المانون رلم 64 /7102

 

واكد "ان الدراسة، المؤلفة من أكثر من 71 صفحة من االجتهادات المانونٌة اللبنانٌة والفرنسٌة والسوابك التارٌخٌة، لم تهدف أساسا إلى 

تجنب دفع زٌادات ألفراد الهٌئة التعلٌمٌة علما أن معدها لٌس وكٌال ألي من فرلاء النزاع، وانما اإلضاءة العلمٌة والموضوعٌة، على 

الشوائب والنوالص والمفارلات التً اعترت المانون 64 من لبل مرجع لانونً فً سعً لتصوٌب التشرٌع التعلٌمً، وهو أمر لٌس 

  ."األساتذة مسؤولٌن عنه وكذلن المدارس، بل الدولة

 

 :ومن المالحظات التشرٌعٌة التً جاءت فً الدراسة على سبٌل المثال ال الحصر

 

األسباب الموجبة" للمانون المتنازع حوله، والذي ال ٌجوز لراءته وفهمه بمعزل عنها، تنص على أنه وضع إلٌجاد حل معٌشً" " -1

لموظفً المطاع العام" )أي لتموٌل سلسلة الرتب والرواتب( دون غٌرهم مما ٌفٌد تالٌا أن المانون لم ٌكن معدا على النحو المالئم لٌتناسب 

 .مع العاملٌن فً المطاع الخاص

 

إن إنطباق المانون على المطاع العام دون الخاص ٌكمن فً آلٌة تطبٌمه لناحٌة "إعادة النظر فً سٌاسة الدعم وتمٌٌم أداء الموظفٌن"  - 2



 .حسب نص المانون والتً ال تجد مجاال لتطبٌمها، فً السٌاق الراهن، على المطاع الخاص

 

التنالض الحاصل بخصوص تارٌخ نفاذ المانون: نصت المادة 71 من المانون على ما ٌلً: "ٌجاز للحكومة، بمراسٌم تتخذ فً مجلس  - 3

الوزراء بناء على إلتراح وزٌر المالٌة والوزٌر المختص، فتح اإلعتمادات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا المانون الذي ٌنفذ حكما بعد شهر"، 

 ."بٌنما جاءت المادة 64 منه لتنص حرفٌا على ما ٌلً: "ٌعمل بهذا المانون فً سائر مواده فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة

 

كان بالحري أن ٌربط تنفٌذ المانون أسوة بالموانٌن المتعلمة بإلرار سلسلة الرتب والرواتب بمراسٌم تطبٌمٌة تلحظ آلٌة لوضع مضمونها  -4

لٌد التنفٌذ من الناحٌة الوالعٌة، بدلٌل أن لوانٌن سابمة متعلمة بإلرار سلسلة الرتب والرواتب لد استلحمت بمراسٌم تطبٌمٌة ومن ثم بمراسٌم 

تعدٌلٌة عند الحاجة لضمان حسن تنفٌذ تلن الموانٌن، ومنها المانون رلم 202 الصادر فً 5/00/0991والمانون رلم 776، الصادر 

 .ف7/6/7107ً

 

تسري أحكام هذا المانون- وفك نصوصه- على أفراد الهٌئة التعلٌمٌة فً المدارس الخاصة الداخلٌن فً المالن". إن صٌاغة هذه " -5

األحكام بصورة واسعة وشاملة ومبهمة، دون أي تحدٌد للمواد المراد تطبٌمها على المطاع التعلٌمً الخاص، تجعل تطبٌك المانون 

استنسابٌا من الناحٌة العملٌة، السٌما أنه ممسم الى بابٌن، األول تضمن أحكاما تتعلك بالرواتب واألجور والثانً تضمن أحكاما مختلفة من 

غٌر الممكن بطبٌعتها أن تطبك على المطاع التعلٌمً الخاص كدوام العمل الرسمً والدوام النصفً للموظفة المتزوجة، وضع نظام موحد 

 .للتمدٌمات اإلجتماعٌة، إلخ

 

فاألسئلة البدٌهٌة المطروحة هنا، ومن منطلك الرغبة فً التطبٌك، تكون: أي أحكام من المانون ٌتوجب تطبٌمها على أفراد الهٌئة التعلٌمٌة 

فً المدارس الخاصة الداخلٌن فً المالن؟ وكٌف نختارها؟ وفما ألي أسس ومعاٌٌر؟ ومن ٌحددها؟ أهً ادارات المدارس؟ أم هؤالء 

األفراد؟ أو االثنان معا؟! وماذا لو لم ٌتفما كما هً علٌه الحال راهنا؟ أما كان ٌجب أن تصدر الحكومة مرسوما تطبٌمٌا للمانون أسوة بما 

نص علٌه المانون؟ أو ألله، تصدر وزارة التربٌة الوطنٌة لرارا ٌنظم اآللٌة وٌضع الشروط والمعاٌٌر؟ فً التشرٌع الذي أصبح علما 

، ال تطبك نصوص التشرٌع مباشرة، وال codification ، حٌث ثمة أصول للموننة Légistique/Science de légiférer منظما الٌوم

 والمرارات التنظٌمٌة Décrets d'application ٌسمط اسماطا، بل بموجب وسائط تنفٌذٌة للمانون، مثال المراسٌم التطبٌمٌة

Réglementations التً وجدت كوسٌلة عبور Véhicule للتشرٌع إلى المواطن أو Executive tools  بٌن التشرٌع والمواطن حتى

ٌمكن هضمه واعماله. فال ٌعمل، مثال، لمدرسة خاصة صغٌرة، وبمعزل عن لدرتها أو عدم لدرتها االلتصادٌة وعدم لدرة تالمذتها على 

 !تحمل عبء زٌادة األلساط سدا للزٌادات، ال ٌعمل لهذه المدرسة الصغٌرة، أن تطبك، مباشرة، المانون7102/64

 

إن بعض األحكام فً المانون لد نصت صراحة على منح أساتذة المطاع الرسمً، "دون سواهم"، درجات إستثنائٌة بالنسبة للعاملٌن فً  -6

الخدمة الفعلٌة من جهة، وزٌادة غالء معٌشة بالنسبة للمتعالدٌن للتدرٌس بالساعة، مما ٌجعلهم فً مولع متمدم على معلمً المطاع 

 .الخاص، األمر الذي ٌترن عدم توازن بدٌهً وفوري بٌن المطاعٌن

 

إن زج المطاع التعلٌمً الخاص فً المانون رلم 64 ٌتعارض بصورة واضحة مع النظام التشرٌعً اللبنانً فً هذا المجال الذي  -7

لطالما مٌز بٌن المطاعٌن بدلٌل ندرة وجود أي نص ٌنطبك علٌهما سوٌا، علما أن والعة تدخل المشترع فً المطاع التعلٌمً الخاص عند 

حصوله كان مبررا فمط لغاٌات رلابٌة و/أو حمائٌة .وبالفعل، إن أي تدخل سابك للمشترع فً الشؤون المالٌة للمدارس الخاصة لطالما 

كان مبررا بهدف عدم زٌادة األعباء على التالمذة وبالتالً لحماٌة المرفك التعلٌمً الخاص وتأمٌن إستمرارٌته ولٌس لفرض أعباء 

إضافٌة على إدارات تلن المدارس دونما تموٌل مما لد ٌشل سٌرها. فتموٌل سلسلة الرتب والرواتب المطبمة على المطاع العام لد تم من 

خالل فرض مجموعة من الضرائب على كاهل المواطن اللبنانً. وبالتالً، وإنطاللا من مبدأ المساواة الممر دستورا، فإن أي معاملة 

بالمثل فً ما ٌخص رواتب موظفً المطاع العام والمطاع الخاص، ٌجب أن ٌستتبعها معاملة أٌضا بالمثل لناحٌة إٌجاد حل لتموٌل تلن 

 ."الرواتب، السٌما أن المانون لد لحظ صراحة فً المادة 71 منه إمكانٌة لحظ إعتمادات لتنفٌذ أحكامه

 

  ."وختم: "رغم ما تمدم، فمد خلصت الدراسة للدعوة إلى دفع زٌادات إلى األساتذة


