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غاصب مختار

الملف

وزير العمل: ندرس تصحيح األجور
الواردات ال تسمح بسلسلة رتب ورواتب

مع انهيار قيمة اللرية اللبنانية تضاءلت تلقائيا القيمة الرشائية لها، حيث كشف تقرير لجنة االمم املتحدة االقتصادية 
واالجتامعية لغرب اسيا )االسكوا( فقدان العملة املحلية يف لبنان نحو 82% من قوتها الرشائية يف مقابل الدوالر ما 

بني اعوام 2019 و2021، ما ادى اىل تراجع مداخيل كل املوظفني يف القطاعني العام والخاص 

ال شك يف ان االنهيار االقتصادي واملايل لكل 
وعجزت  االزمة،  فاقم  املنتجة  القطاعات 
الدولة بكل مؤسساتها عن تلبية متطلبات 
اىل  دفعها  ما  الرسمية،  ودوائرها  موظفيها 
تقنني الدوام، حتى اجرتحت اخريا ما سمي 
يعادل  مبا  للموظفني  االجتامعية  املساعدة 
راتب شهر، وهذه املساهامت تبقى قارصة 
سببها  الذي  جدا  الكبرية  الفجوة  سد  عن 
بعدما  االمرييك  الدوالر  رصف  سعر  ارتفاع 
قيمتها  اللبنانية  باللرية  الرواتب  فقدت 
وضع  االمر  هذا  واملعيشية.  االقتصادية 
مختلف  عىل  العام  القطاع  يف  العاملني 
املدنية  واسالكهم  الوظيفية  مسمياتهم 
لجهة  جدا  صعب  واقع  امام  والعسكرية 
االستمرار يف توفري الحد االدىن من مقومات 
بالتعليم  يتصل  ما  يف  السيام  العيش، 
ذلك  وسوى  واالنتقال  والغذاء  والطبابة 
من متطلبات. وبقي مصري موظفي القطاع 
الخاص رهن متكن لجنة املؤرش من تحديد 
الحد  رفع  وبالتايل  املعيشة  غالء  نسبة 

االدىن لالجور.
عىل  بريم  مصطفى  العمل  وزير  يعمل 
املعني  باعتباره  املسائل  هذه  معالجة 
اللقاء  هذا  يف  العمل.  قطاعات  بكل 
معالجة  سبل  يرشح  العام"  "االمن  مع 
العام  القطاعني  االجور يف  مشكلة تصحيح 
والصعوبات  الواقع  وحقيقة  والخاص، 
املرتتبة عىل عدم معالجة هذا امللف، علام 
غري  االجتامعية  املساعدة  او  املنحة  ان 
كافية وال بد من تدابري جذرية تحول دون 
العامة،  املالية  احوال  االن  حتى  تنفيذها 
االقتصادي  التعايف  بخطة  ترتبط  كونها 
واالقتصاد  االدارة  يف  البنيوية  واالصالحات 

عىل  االضاءة  اىل  اضافة  الدويل.  والدعم 
املتخذة  والخطوات  اللبنانية  العاملة  واقع 
اجرائية  خطوات  عرب  العمل  فرص  لتوفري 

وادارية وتقنية جديدة.

والرواتب  االجور  تصحيح  غاب  ملاذا   ■
الحكومة  واكتفت  املوازنة  مرشوع  عن 
القطاع  ملوظفي  االجتامعية  باملساعدة 

العام؟
التربير،  وليس  التفسري  باب  من  اوال   □
التي  الواردات  غياب  هو  املعلن  العنوان 
تسمح بالذهاب نحو سلسلة رتب ورواتب 
"مسلوقة"  املسألة  تكون  ال  وليك  جديدة، 
ال  انه  كام  وانتخايب،  وتحت ضغط شعبوي 
القطاع  ترعى  التي  الدولة  ترتك  ان  ميكن 
واملؤسسات  واالدارات  املوظفني  العام، 
ال  فكان  عشواء.  خبط  والتعليم  العامة 
لطوارىء  استجابة  معينة  صيغة  من  بد 
االجتامعية  لالوضاع  ومراعاة  اقتصادية 
االعتبار  يف  االخذ  مع  املتداعية،  واملعيشية 
العام،  املرفق  وتسيري  الدولة  مالية  وضع 
نهائيا  تبلورت  التي  الصيغة  هذه  فكانت 
الوزراء بعد ما طرحت اكرث من  يف مجلس 
وجهة نظر حولها. لكن االساس كان تقديم 
راتب ال يقل عن حد معني وال يزيد عن حد 
اقىص. بعد نقاشات طويلة ايضا، تم انصاف 
املتقاعدين لكن بقيت مسألتهم يف التعليم 
الرسمي، حتى توصلنا اىل صيغة معينة عرب 
معيار محدد العطائهم بدل نقل يساهم يف 

سد الخلل يف قيمة الرواتب واالجور.

لسد  كافية  املنحة  هذه  ان  ترى  هل   ■
الكبرية؟ الفجوة 

ألن  كافية  انها  اقول  ان  استطيع  ال   □
كارثية،  واملعيشية  االجتامعية  االوضاع 
مل  اذا  ما  شيئا  نعطي  ان  اال  ال ميكن  لكن 
الكثري، ووفق ما  اعطاء  يكن يف استطاعتنا 
يقول املثل الشعبي "بحصة بتسند خابية".

تحمل  العامة  املالية  مقدور  يف  هل   ■
االنهيار  ظل  يف  املساعدات  هذه  نفقات 

الذي تعانيه؟
اعطاء  يكن  مل  املوضوع،  هذا  بسبب   □
وتجنبا  للشعبوية  تجنبا  مترسعا  املساعدة 
ان  يجب  لكن  الضغط.  تحت  للعمل 
جهة  من  نراعي  بحيث  واقعيني  نكون 
حق  وهذا  واالنساين  االجتامعي  الوضع 
مراعاة  يجب  ثانية  جهة  ومن  منة،  وليس 
اليمني  باليد  نعطي  ال  حتى  الدولة  مالية 
وزير  اعطى  نعم  اليرسى.  باليد  ونأخذ 
املال ارقاما عملنا عليها، النه حدد 7 االف 
مليار للمساعدة يجب ان نسري تحته. هذا 
عىل  ايضا  واالتكال  بالكامل  موجود  املبلغ 
الواردات املرتقبة يف املوازنة، بحيث اجرينا 
تعديالت يف املوازنة ادخلت دفرتيا واردات 
تبعا  املواطنني  جيوب  تثقل  ان  دون  من 

لرسوم اىل حد ما ذكية.

ألن  الجمريك  الدوالر  زيادة  مع  لكن   ■
تزيد اعباء املواطنني؟

بوجهتني.  مرتبط  الجمريك  الدوالر   □
املرحلية  عىل  قامئة  نتبناها  نحن  وجهة 
الوحيد  العنرص  هي  وتكون  املوضوع  يف 
ويتم  الرضيبي،  الوعاء  رأس  بحث  يف 
والدواء  بالغذاء  عالقة  له  ما  كل  تجنب 
واملستلزمات الطبية واملواد االساسية التي 

ندرس  وايضا  املواطن،  يوميات  يف  تدخل 
ومردودها،  واثارها  بتداعياتها  مرحلة  كل 
االخرى.  املرحلة  اجل  من  عليها  فنبني 
مثة رأي آخر يقول لنذهب مبقدار محدد 
الجمريك  الدوالر  قيمة  حول  واحد  رقمي 
بحياة  املرتبطة  تلك  عدا  ما  السلع،  لكل 
كان  النقاش  كان  هنا  اليومية.  املواطنني 
والنكد  النكاية  من  بعيدا  ومحرتما،  بّناء 
التعاون  ان  علام  ايضا،  املزايدات  ومن 
قائم داخل الحكومة رغم اختالف وجهات 
النظر، وهذا امر طبيعي. لكن كلنا نحمل 
اي  اجراء  ترف  منلك  وال  االجتامعي  الهم 
ان  رغم  االمر،  بهذا  يتعلق  ما  يف  مناورة 
داخليا  ضاغطة  والظروف  صعبة  الحلول 

وخارجيا.

■ اطلعتم عىل تقرير "االسكوا" حول انهيار 
قيمة العملة الوطنية وبالتايل انهيار القيمة 
تتعاطون  املوظفني، كيف  لرواتب  الرشائية 

مع هذه املسالة وهل من عالج لها؟
□ العالج مرتبط بالثقة. العملة واالقتصاد 
باداء  مرتبطة  والثقة  بالثقة،  مرتبطان 
شفاف واصالحات، وتشجيع عودة التداول 

اصالح  منها  وجزء  الوطنية،  بالعملة 
الذي  االئتامن  سوء  بعد  املرصيف  القطاع 
امللتبسة  العالقة  عن  النظر  بغض  حصل 
الخاصة  واملصارف  لبنان  مرصف  بني 
ال  ان  يجب  والتي  البلد،  يف  والسياسيني 
بهذه  معنيا  ليس  النه  املواطن  مثنها  يدفع 

امللتبسة.     العالقة 

التي  املشاريع  او  البدائل  هي  ما   ■

من  ومستقبال  حاليا  الوزارة  يف  تحرضونها 
يف  والعاملني  املوظفني  اوضاع  تسوية  اجل 
مع  يتناسب  مبا  والخاص  العام  القطاعني 

االزمة املعيشية القامئة؟
املوضوع  العمل  بوزارة  يتعلق  ما  يف   □
بلجنة  مرتبط  الخاص  بالقطاع  املتعلق 
تشكيل  فور  عملها  بدأت  التي  املؤرش 
خمس  توقف  بعد  الجديدة  الحكومة 
سنوات، وتم عقد لقاءات متهيدية ثنائية اىل 
مخارج  عنها  وصدرت  جلساتها  بارشت  ان 
االجتامعية  كاملساعدة  معينة  ومقرتحات 
واملنح املدرسية وزيادة بدل النقل، وبقيت 
او  لالجور  االدىن  الحد  تصحيح  مسألة 
بأن  مني  ارصار  هناك  الطارئة.  املساعدة 
يتم  ان  يجب  الراتب  عىل  زيادة  مبلغ  اي 
وهذا  االجتامعي،  الضامن  يف  عنه  الترصيح 
انتهينا من  التنازل عنه. بعدما  امر ال ميكن 

اقرار املوازنة تفرغنا لعمل لجنة املؤرش.

■ قد تطرأ مشكلة يف عدم تجاوب اصحاب 
العمل يف القطاع الخاص مع تصحيح االجور 
ايضا من تردي اوضاعهم، ما  النهم يشكون 

الحل؟
القطاع  قدرة  بني  مواءمة  هناك  ستكون   □
يف  مقبول  مببلغ  املوظفني  وحاجة  الخاص 
بها  يرصح  لرية  الف  و125  مليون  حدود 
للضامن، مبا يؤدي اىل توفري واردات جديدة 
للضامن، وهذا امر مهم. لقد وافق اصحاب 
اعفاءات  حصول  اشرتطوا  لكنهم  العمل، 
السنتني  يف  قدموها  تقدميات  عن  لهم 
وزر  تحميلهم  عدم  اتفهم  هنا،  املاضيتني. 
تاليا  واحرص  بالكامل،  االقتصادية  االزمة 
الخاصة  والرشكات  املؤسسات  استمرار  عىل 
ملقاومة االنكامش االقتصادي والحفاظ عىل 
العاملة  اليد  وعاملة  االقتصادية  الدورة 
هذا  من  مبقايضة  اسمح  ال  لكني  اللبنانية، 
وارص  امللفني  تفكيك  مع  انا  لذا  النوع، 
للعاملني  زيادة  منح  ملف  الن  ذلك،  عىل 
التعديالت  اما  واجب.  امر  واملوظفني 
ان  ميكن  ال  احتاميل  امر  فهي  القانونية، 
به كلجنة مؤرش، النها ال متلك  اعطي وعدا 

ووظيفتها  الترشيعية  الصالحية  هذه 

وزير العمل مصطفى بريم.

ال يمكن الدولة التي 
ترعى القطاع العام ان 
تتخلى عن املوظفني

املساعدة لم تكن 
متسرعة تجنبا للشعبوية 

والعمل تحت الضغط

jornalist.70@gmail.com
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القوانني،  عىل  تعديالت  اجراء  ليست 
والتضخم  االقتصادية  الظروف  تحديد  بل 
عىل  بناء  لالجور  االدىن  والحد  واالنكامش 
قبول  عدم  عىل  مرص  انا  الظروف.  هذه 
املقايضة وفق "اعطونا نعطيكم"، وتقديري 
ان رئيس الحكومة عرف موقفي واقتنع به 
ال  العام،  القطاع  اىل  العودة  يف  عليه.  واكد 
نتكلم عن حلول مستدامة حاليا ألن الرؤية 
غري مكتملة بصورة نهائية، وخطة التعايف ما 
زالت قيد النقاش الذي سنشارك جميعا فيه 
وسندلو بدلونا حولها وفق ما يقدم لنا من 
وبرامج سواء عىل مستوى  ارقام ومعطيات 

التعديالت او االضافات او االلغاء.

■ هل من ادوار لوزارات اخرى يف معالجة 
املشكلة، وما هي االجراءات املطلوبة منها؟

□ املساهامت موجودة من وزارات اخرى، 
القانون  مبوجب  معنية  العمل  وزارة  لكن 
بالقطاع الخاص عرب لجنة املؤرش. وزارة املال 
يشاركون  الوزراء  وبقية  االول،  املعني  هي 
مناقشة  يف  ويساهمون  بناءة  اقرتاحات  يف 
اي حل وانضاجه واخراجه او قرار حكومي. 

الرسمية ويف قرار يحمل الرقم 1/96 تاريخ 
تم حرصها  126 مهنة  2021/1/25، يحدد 
الباب  باللبنانيني متاما، مام يساهم يف فتح 
البطالة.  مواجهة  اساليب  من  واحدة  امام 
االعالن عن هذه  بوجوب  ذلك  ارفاق  وتم 
مبا  للوزارة،  االلكرتوين  املوقع  يف  الوظائف 
يؤدي اىل تكوين "داتا" للمعلومات والجمع 
بالعاملة  يتعلق  ما  يف  والطلب  العرض  بني 
اللبنانية. كام يتم العمل عىل احتامل نشوء 
الطابع  اقرار  تم  وقد  االلكرتونية  املعاملة 
االلكرتوين يف قانون املوازنة، وبالتنسيق مع 
شباك  اعتامد  سيتم  االدارية  التنمية  وزارة 
يقوم  ان  اىل  يؤدي  مبا  االدارات  بني  موحد 
معاملته  بتقديم  واسع  بشكل  املواطن 
يوفر  الذي  االمر  االلكرتونية،  بالطريقة 
للمواطن  حامية  وايضا  وماال  ووقتا  جهدا 
عرقلة.  او  رشوة  او  ابتزاز  عملية  اي  من 
كيفية  يف  اما  جدا.  مهمة  املسألة  هذه 
واللوجستية  املادية  املعوقات  مواجهة 
ونقص  كهرباء  من  الجميع،  يعلمها  التي 
فقد  ذلك،  وسوى  وقرطاسية  وحرب  اوراق 
تسيري  عرب  االزمة  ادارة  اسلوب  اعتامد  تم 
املوظفني،  بني  مناوبة  بعملية  العام  املرفق 
يف  والشفافية  للمواطن،  الخدمة  وتأمني 
بحوكمة  مرتبط  حق  وهذا  معه،  الحوار 
امام  مداميكها  تأسيس  عىل  نعمل  رشيدة 
وعىل  والبرشية،  املادية  املوارد  يف  العجز 
واحرتام  به  والوثوق  املوظف  تحفيز 
تجاوبا  السياسية  هذه  انتجت  تجربته. 
مصغر  عمل  فريق  وانىشء  املوظفني،  من 
عىل  وايضا  الوزير  مكتب  مستوى  عىل 
يف  سواء  عام  بشكل  املوظفني  مستوى 
االدارة املركزية او يف الفروع، عرب املشاركة 
والوقوف  مطالبهم  اىل  واالستامع  معهم 
مع  يعانونه  ما  وامام  مشاكلهم  امام  ايضا 
نعمل  جميعا  يجعلنا  هذا  دورهم.  تقدير 
يف اطار ادارة تشاركية وروح فريق العمل، 
يك نتحمل املسؤولية معا ملواجهة الظروف 
االمل  لبنان، مع كل  فيها  التي مير  الصعبة 
يف تحقيق انجازات ولو عىل طريق الخطوة 
هذا  عىل  املطبق  الحصار  لخرق  خطوة 

البلد ليك يقوم من جديد.

ادخلت على املوازنة 
واردات تبعا لرسوم ذكية 

ال تثقل كاهل املواطن

التفرد  من  بعيدا  وتشاريك  جامعي  فالعمل 
اال مبا  يراعي بعض االختصاصات الحرصية 

للوزارات مبوجب القانون. 

تطوير  من  العمل  وزارة  ستتمكن  كيف   ■
عىل  القامئة  املشكالت  ومعالجة  عملها 
ظل  يف  واالجنبية  اللبنانية  العاملة  صعيد 

االزمات التي تعصف باالدارات العامة؟
مجيئنا  فمنذ  االفكار.  من  العديد  لدينا   □
تقوم  اسرتاتيجيا  وضعنا  العمل  وزارة  اىل 
اللبنانية،  العاملة  اليد  حامية  ييل:  ما  عىل 
انعكس ذلك يف تعميم تم نرشه يف الجريدة 

وافق اصحاب العمل عىل زيادة الرواتب رشط اعفائهم من تقدميات قدمية.


