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الدكتور امني صالح.

تنص املادة 25 من االعالن العاملي لحقوق االنسان عىل ان "لكل شخص الحق يف مستوى من املعيشة كاف للمحافظة عىل 
الصحة والرفاهية له والرسته، يتضمن التغذية وامللبس والسكن والعناية الطبية والخدمات االجتامعية، وله الحق يف تأمني 

معيشته يف حاالت البطالة واملرض والشيخوخة، وغري ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن ارادته"

أمني صالح: الرواتب واألجور حقوٌق 
قانونية وإنسانية ال يجوز مّسها 

هذه املبادئ والحقوق االنسانية مكرسة يف 
مقدمة  من  "ب"  فالفقرة  اللبناين.  الدستور 
الدستور نصت عىل ان "لبنان عضو مؤسس 
جميع  يف  املتحدة  االمم  منظمة  يف  وعامل 
كام  استثناء".  دون  من  واملجاالت  الحقول 
ان الفقرة )ج( من هذه املقدمة نصت عىل 
برملانية  دميوقراطية  جمهورية  "لبنان  ان 
يف  واملساواة  االجتامعية  العدالة  عىل  تقوم 
الحقوق والواجبات بني جميع املواطنني من 
دون متايز او تفضيل". اما املادة 12، فنصت 
تويل  يف  الحق  لبناين  "لكل  ييل:  ما  عىل 
االخر  عىل  الحد  ميزة  ال  العامة  الوظائف 
حسب  والجدارة  االستحقاق  حيث  من  اال 
القانون وسيوضع  التي ينص عليها  الرشوط 
يف  املواطنني  حقوق  يضمن  خاص  نظام 

الدوائر التي ينتمون اليها".
الدستورية  والحقوق  املبادئ  يف  هذا 
نظام  فان  القانون  يف  اما  واالنسانية، 
الرواتب  تصفى  بأن  قىض  املوظفني 
وال  استحقاقها،  عند  مشاهرة  وتوابعها 
يجوز الحد ان يتقاىض راتب وظيفة ما مل 
يكن معينا بصورة قانونية فيها وقامئا فعليا 
اول  من  اعتبارا  الراتب  ويستحق  مبهامها 
الشهر. كام نص نظام املوظفني عىل اعطاء 
املوظف تعويضا عائليا عن زوجته واوالده، 
التعويض  املتقاعدون  يتقاىض  ان  وعىل 
العاملني.  للموظفني  املخصص  العائيل 
العاملني  املوظفني  حق  عىل  النظام  ونص 
وتعويض  االضافية  االعامل  عن  بالتعويض 
مختلفة  وتعويضات  النقل  واجور  االنتقال 
املرضية  واملساعدات  نقدية  ومكافآت 
ومساعدة العائلة يف حال وفاة املوظف او 
الخسائر  عن  والتعويض  عائلته  افراد  احد 

املادية التي تصيب املوظف يف اثناء قيامه 
مبهمة رسمية. 

تطرق  والقانونية  الدستورية  القواعد  هذه 
املال  وزارة  يف  السابق  املحاسبة  مدير  اليها 
"االمن  مع  حوار  يف  صالح  امني  الدكتور 
القطاع  موظفي  رواتب  ان  اكد  اذ  العام"، 
فضال  وقانونية  دستورية  حقوق  هي  العام 
انها حقوق انسانية ال يجوز مسها بأي  عن 
من الطرق، سواء كان ذلك خفضا للراتب او 

االجر او الغاء له او تأجيال. 

مع  املوازنة  يف  التعاطي  ان  ترون  اال   ■
من  اقتصاص  مثابة  هو  واالجور  الرواتب 
زيادة  عن  االمتناع  خالل  من  العام  القطاع 

هذه الرواتب؟
اىل  دامئا  اللبنانية  الحكومات  سعت   □
واالقتصادي  االداري  االصالح  عبء  تحميل 
ذات  الشعبية  للفئات  والنقدي  واملايل 
املوظفون  بينهم  من  املحدود،  الدخل 
كتلة  ان  العام.  القطاع  يف  واملستخدمون 
واملنافع  وملحقاتها  واالجور  الرواتب 
تنامت  التقاعد  ومعاشات  االجتامعية 
بعض  يف  تتجاوز  ال  بنسبة  بطيء  بشكل 
ولغاية   1993 العام  فمنذ   .%1 االحيان 
القطاع  رواتب  بلغت   ،2019 العام  نهاية 
ومعاشات  )الرواتب  كافة  وملحقاتها  العام 
واملنافع  الخدمة  نهاية  وتعويضات  التقاعد 
يعادل  ما  ل.ل  مليار   112096 االجتامعية( 
النفقات  بلغت  حني  يف  دوالر،  مليار   74
مليار   362097 ذاتها  الفرتة  عن  العمومية 
ل.ل ما يعادل 238 مليار دوالر وما نسبته 
الفوائد  فيه  بلغت  الذي  الوقت  يف   %31
ذاتها  الفرتة  العام عن  الدين  املدفوعة عىل 

مليار   86 يعادل  ما  ل.ل  مليار  الف   131
دوالر ونسبتها 36%، علام ان اكرث من 320 
القطاع  يف  واجري  ومستخدم  موظف  الف 
العام يستفيدون من كتلة االجور هذه، بينام 
يستفيد من معظم الفوائد عىل الدين العام 
العام  الدين  وسندات  املصارف  اصحاب 
اال نسبة ال  فئة ضئيلة جدا ال تشكل  وهم 
يعتد بها من مجموع الشعب اللبناين. وهذا 
انعدام  عىل  يدل  فانه  يشء،  عىل  دل  ان 
حديثة  اجهزة  ببناء  الحكومي  االهتامم 
اهامل  عن  فضال  العامة،  لالدارة  ومتطورة 
واالمن  الوطني  الدفاع  بقضايا  االهتامم 
والرواتب  االجور  كتلة  ان  حيث  الداخيل 
ايضا.  واالمنية  العسكرية  االسالك  تتضمن 
بد  ال  لتحديات  تتعرض  العامة  الوظيفة  ان 
من مواجهتها بايجاد الحلول العادلة، ولعل 
واملالية  االقتصادية  التحديات  طليعتها  يف 
عىل  تؤثر  التي  واالجتامعية  والنقدية 
املوظف  والء  وعىل  العامة  الوظيفة  كرامة 
االدارة  يف  الفساد  مسألة  ومعالجة  للدولة 
والفساد  السيايس  الفساد  اىل  اساسا  )يعود 
اعادة  يتطلب  مام  الخاص(  القطاع  يف 
االوضاع  مع  تتالءم  ليك  بالرواتب  النظر 
التي تضغط عىل كاهل  والحياتية  املعيشية 
العمومي،  املوظف  السيام  مواطن،  كل 
تراجعت  العام.  االداء  عىل  سلبا  وتنعكس 
 %95.44 بنسبة  للرواتب  الرشائية  القوة 
اللبنانية  اللرية  رصف  سعر  انخفاض  نتيجة 
يف مقابل الدوالر االمرييك من 1507.5 لريات 
االسعار  مؤرش  وارتفاع  ل.ل،   33000 حتى 
العام  نهاية  حتى   %700 اىل  وصل  الذي 
2021، فاصبح املوظف العمومي عاجزا عن 
الغذاء  تأمني  عمله وعن  مكان  اىل  الوصول 

له  والتعليم  واالستشفاء  والدواء  والكساء 
ولعائلته، مام اضطره اىل االرضاب واالنقطاع 
اىل  والهجرة  الوظيفة  وترك  العمل  عن 
الحكومة يف مرشوع موازنة  الخارج. رفعت 
العام 2022 ايراداتها من 13572 مليار ل.ل 
زيادة  اليها  يضاف  ل.ل  مليار   39154 اىل 
املوازنة  )عجز  ل.ل   15513 العام  الدين  يف 
هذه  لبنان(.  كهرباء  ملؤسسة  السلفة  زائد 
مؤجلة  رضائب  اقتصاديا  تعترب  الزيادة 
العادية  املقرتحة  االيرادات  اجاميل  فتصبح 
وتبلغ  ل.ل  مليار   54667 واالستثنائية 
الزيادة 41095 مليار ل.ل ونسبتها %303. 
يف  الهائلة  الزيادة  هذه  من  الرغم  عىل 
تكرمت  الحكومة  فان  والرسوم،  الرضائب 
وليس  مبساعدة  العام  القطاع  موظفي  عىل 
سنة  ملدة  موقتة  بصفة  الراتب،  يف  زيادة 
هذه  الدوام.  صفة  لها  تكون  ان  دون  من 
املساعدة ليس من شأنها تصحيح الرواتب مبا 
يتناسب مع حجم تراجع القوة الرشائية، اذ 
انها يف احسن االحوال تخفض نسبة الرتاجع 
بحواىل 7.19% فقط لتصبح نحو %88.25. 
اقتصاصا  ليس  الحكومة  عليه  اقدمت  ما 
العام  للقطاع  ممنهج  اضعاف  بل هو  فقط 
والنزاهة  والجدارة  الكفاية  اصحاب  ودفع 

ازالم  فقط  ليبقى  العامة،  الوظيفة  ترك  اىل 
الحاكمة،  السياسية  املنظومة  ومحاسيب 
الوظيفي  النظام  اىل  لالنتقال  ايضا  متهيدا 
بالتوظيف  للسلطة  يسمح  الذي  املفتوح 
واالستنسابية  والرتايض  التعاقد  اساس  عىل 
للتوظيف  ضوابط  او  قواعد  اي  من  بعيدا 

العام. 

االكرث  الفئات  رضب  اىل  تنظرون  كيف   ■
هشاشة اي املتقاعدين؟

واستجابة  السياسية  املنظومة  برصاحة،   □
الغاء  تريد  الدويل  النقد  صندوق  المالءات 
حامية  نظام  تأمني  دون  من  التقاعد  نظام 

الحاكمة  املنظومة  ان  اذ  بديل.  اجتامعية 
املالية  عىل  عبئا  التقاعد  معاشات  يف  ترى 
الدين  فوائد  يف  ذلك  ترى  ال  بينام  العامة 
التقاعد  العام. لذا يقتيض تصحيح معاشات 
واالجور،  الرواتب  تصحيح  مع  بالتناسب 
السيام ان املتقاعد سبق له ان دفع الرضيبة 
بخالف  التقاعد  قبل  راتبه  عىل  الحقيقية 
التهرب  فن  يتقنون  الذين  الرأسامليني 
دفع  املتقاعد  ان  اىل  باالضافة  الرضيبي، 
كان  تقاعدية.  كحسومات   %6 رواتبه  عىل 
القانون،  الحكام  وفقا  بالحكومة،  يقتيض 
يرصف  خاص  صندوق  يف  تستثمرها  ان 
فعلت  فلو  التقاعد.  معاشات  عىل  منه 
اعىل مام هو  التقاعدي  املعاش  لكان  ذلك، 
حاليا، لكن املنظومة الحاكمة بدال من ذلك 
نفقاتها  عىل  التقاعدية  الحسومات  رصفت 

االستهالكية السيام فوائد الدين العام.  

مع  االصالحات  غياب  تفرسون  كيف   ■
اغراق القطاع العام مبزيد من االعباء؟

عن  عاجزة  الحاكمة  السياسية  املنظومة   □
االقتصادي  الشامل  لالصالح  خطة  وضع 
فوري  وبرنامج  واالداري  والنقدي  واملايل 
شامال،  اصبح  الذي  االنهيار  من  لالنقاذ 
يقتضيان  الربنامج  وذلك  الخطة  هذه  ألن 
للخسائر  عادل  توزيع  عىل  يرتكزا  ان 
املركزي  واملرصف  بالدولة  الالحقة  املالية 
السلطة  مغانم  من  استفاد  من  كل  وعىل 
السيام  رشعي،  مسوغ  دون  من  ومكاسبها 
العامة  البحرية  العام واالمالك  الدين  فوائد 
وادارة املرافق العامة. هذه املكاسب حصل 
عليها االشخاص التابعون لها او معظم قوى 
مصلحة  ال  وبالتايل  املؤسسات،  او  السلطة 
بل  اصالح  اي  اجراء  يف  املنظومة  لهذه 
وحكمها  وجودها  دميومة  اىل  تسعى  انها 
موظفي  خصوصا  كافة،  املواطنني  بتحميل 
الدخل  واصحاب  والفقراء  العام  القطاع 
خالل  عمن  الخسائر  هذه  تبعة  املحدود 
خفض سعر العملة الوطنية وزيادة االسعار 
ورفع الدعم وزيادة الرضائب والرسوم عىل 
يجنيها  التي  االرباح  عىل  وليس  االستهالك 

الرأسامليون السيام املصارف التجارية.

الوظيفة العامة 
تتعرض لتحديات تؤثر 

على والء املوظف 
ومكافحة الفساد 

الملف
داود رمال

aborami20@hotmail.com
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التقدميات  خفض  تقرأون  كيف   ■
وتصعيب  املتقاعد  لورثة  التقاعدية 
الواقع  عىل  وانعكاسها  االستفادة  رشوط 

االجتامعي؟
دون  من  التقاعد  نظام  الغاء  يريدون   □
والتخلص  بديلة،  اجتامعية  حامية  تأمني 
للحقيقة  التقاعد وهي  معاشات  من  نهائيا 
متدنية اصال واصبحت ال تشكل اي ضامنة 
للمتقاعد وللموظف الحايل الذي سيتقاعد. 
نهج  زالت مستمرة يف  ما  السلطة  قوى  ان 
او  لبيعه  متهيدا  العام  القطاع  اضعاف 
لورثته  ثم  ومن  للمتقاعد  ان  خصخصته. 
يوجد  وال  الكريم،  العيش  يف  مقدسا  حقا 
املعاش  من  الورثة  استفادة  لعدم  مربر  اي 
ميارسون  كانوا  ولو  حتى  ملورثهم  التقاعدي 
حق  التقاعدي  فاملعاش  اقتصاديا.  نشاطا 
للسلطة  وسبق  وورثته،  والرسته  للموظف 
ان استوفته مسبقا يف حياة املوظف، اذ هو 

دين عىل الدولة وعليها موجب الوفاء به.

واالجور  الرواتب  تصحيح  ان  ترون  اال   ■
الجامدة  االستهالكية  االسواق  ينشط 

ويوقف الكساد ويحفز االنتاج املحيل؟
□ طبعا. هذا ما ندعو اليه، اذ انه يف حالة 
تراجع  حالة  يف  اي  االقتصادي  االنكامش 

يف  حاليا  حاصل  هو  كام  الوطني  االنتاج 
الوطني  الناتج  حجم  انخفض  حيث  لبنان 
الحكومة  عىل  تقريبا،  النصف  من  اكرث  اىل 
تحفيز  اي  االنتاج  عىل  الطلب  تحفز  ان 
االستهالك، وهذا يتطلب زيادة القدرة عىل 
فئات  لجميع  املداخيل  زيادة  اي  الطلب، 
العام  القطاع  موظفي  خصوصا  املجتمع، 
ثلث  حواىل  عائالتهم  مع  ميثلون  الذين 
الشعب اللبناين. بالتايل، فان زيادة الرواتب 
يتطلب  ذلك  لكن  االنتاج،  زيادة  اىل  تؤدي 
االقتصادي  للنهوض  مربمجة  خطة  وضع 
االنتاج  امناط  يف  جوهري  وتغيري  الشامل، 

واالستهالك واالستثامر واالدخار.

من  االستقاالت  باب  فتح  يعني  ماذا   ■
العام؟ القطاع 

الجديدة  والنيوليربالية   1993 العام  منذ   □

لبنان  يف  السلطة  تولوا  والذين  العامل،  يف 
القطاع  ترشيق  اىل  نهارا  جهارا  يدعون 
تخلو  ال  وتكاد  حجمه.  خفض  اي  العام 
لبنان من نصوص تتعلق باصالح  موازنة يف 
مرة  كل  يف  لكن،  وترشيقه.  العام  القطاع 
ايا  السلطة  تنفذ  ال  املوازنات  اقرار  بعد 
زيادة  اىل  تعمد  بل  االصالحات  هذه  من 
واالجهزة  القانون  خارج  من  التوظيف 
يف  ازالمهم  السياسيون  فيحرش  املختصة. 
النيابية  االنتخابات  قبيل  االدارة كام حدث 
السياق،  هذا  يف   .2018 العام  يف  وبعدها 
القانون رقم 64  القانونية يف  النصوص  تأيت 
باستحداث  املتعلق   2017/10/20 تاريخ 
متويل  بقصد  ورسوم  رضائب  وتعديل 
العامة  الرواتب واالجور واملوازنات  سلسلة 
لتحفيز  االن،  وحتى  الالحقة  للسنوات 
املبكر،  التقاعد  او  االستقالة  عىل  املوظفني 
االدارة  سيفقد  حاليا،  حصل  اذا  الذي 

االكفياء. موظفيها 

حجم  تصغري  ذلك  من  الهدف  هل   ■
صندوق  لرشوط  استجابة  العام  القطاع 

النقد الدويل؟
ان  ذلك  عىل  يعمل  َمن  يتناىس   □
يف  بل  العام،  القطاع  يف  ليست  املشكلة 
ويف  السياسية،  واملنظومة  السيايس  النظام 
اىل  ادت  التي  والنقدية  املالية  السياسات 
وتدهور  النقدي  والتدهور  املايل  االفالس 
اسرتداد  ان  الوطنية.  العملة  رصف  سعر 
خالفا  دفعت  التي  العام  الدين  فوائد 
املعدالت  عن  وزيادة  والقانون  للدستور 
يكفي وحده  العامل،  النقدية يف  االسواق  يف 
الخراج لبنان من االنهيار. ان اهم مقومات 
يف  حقه  املوظف  اعطاء  االداري،  االصالح 
الكريم  بالعيش  له  يسمح  الذي  الراتب 
متكينا للقطاع العام من استقطاب الخربات 
يشكل  الذي  االمر  والكفايات،  واملهارات 
العامة.  الخدمة  يف  لالنخراط  لهؤالء  حافزا 
ان  يقتيض  العام  القطاع  رواتب  تحديد 
ألن  واملساواة  العدالة  اساس  عىل  يكون 
الوظيفة العامة تتعرض لتحديات ال بد من 

معالجتها بصدق واخالص.

يريدون الغاء نظام 
التقاعد من دون تأمني 
حماية اجتماعية بديلة

املعاش التقاعدي حق للموظف والرسته وورثته.


