
6465
عدد 106 - تموز 2022عدد 106 - تموز 2022

إقتصاد

إضراب مفتوح ملوظفي اإلدارة العامة شّل مؤسساتها
نوال نصر: رأب الخلل مدخله اإلصالح الشامل 

عادت رابطة موظفي االدارة العامة اىل االرضاب املفتوح اعتبارا من يوم االثنني 13 حزيران 2022، واعلنت عن سلسلة مطالب 
منها تصحيح االجور وفق منصة صريفة والتخفيف من دوام العمل، باعتبار ان رواتبهم مل تعد تكفيهم للوصول اىل مراكز 

عملهم بعدما بلغت ادىن مستوياتها بفعل االزمة االقتصادية التي تعصف بالبلد

التزم  بعدما  الحكومية  املؤسسات  االرضاب  شّل 
املوظفون قرار الرابطة يف مختلف املناطق اللبنانية 
احتجاجا عىل االوضاع املرتدية، بفعل ارتفاع سعر 
عن  الدعم  ورفع  اللرية  مقابل  يف  الدوالر  رصف 
املحروقات واالتصاالت واالدوية واملواد الغذائية، 
وتأثرت سلبا حركة االيرادات التي تحتاجها الدولة، 
وكذلك خدمات املواطنني مع توقف عمل ادارات 
الدولة وانتاجيتها، والرابطة التي حاولت الصمود 
املرافق  شؤون  تسيري  عن  كليا  تتوقف  ال  ليك 
الخطوة  هذه  اتخاذ  اىل  راهنا  اضطرت  العامة، 
تالمس  ال  مطالب  عىل  املوظفون  يحصل  حتى 
الحد االدىن من حقوقهم ألجل حياة كرمية، وابقت 
اجتامعاتها مفتوحة ملواكبة املستجدات ومناقشة 

الخطوات التصعيدية املناسبة.
يف لقاء مع "االمن العام"، اضاءت رئيسة الرابطة 
نوال نرص عىل ابرز نقاط االزمة التي تعاين منها 
تعّوق  التي  الفساد  آفة  السيام  العامة،  االدارات 

نهضة الوطن ومنوه االقتصادي.

■ ما هي ابرز املطالب التي تسعون اىل تحقيقها؟ 
وتعتربها  اليها  الرابطة  تسعى  التي  املطالب   □

حقوقا بديهية هي:
اوال: أ- تصحيح الرواتب واملعاشات والتعويضات 
وفقا الرتفاع مؤرش الغالء او وفقا ملنصة صريفة، 
القانون  من  الناتج  الخلل  تصحيح  بعد  وذلك 
رقم 46/2017 )سلسلة الرتب والرواتب( يف حق 
والرابعة  الخامسة  والفئات  واملتعاقدين،  االجراء 

رتبة ثانية.
ب- رفع الغنب الالحق باملتقاعدين:

- اعادة احتساب املعاش التقاعدي عىل اساس مئة 
يف املئة.

- الغاء رضيبة الدخل عن هذا املعاش عمال بقرار 

املجلس الدستوري رقم 13/2017.
الصحية  للتقدميات  الفورية  الزيادة  ثانيا: 
واالجتامعية يف تعاونية موظفي الدولة والصندوق 
الوطني للضامن االجتامعي مبا يتناسب مع ارتفاع 

كلفتها.
ثالثا: تأمني قسائم بنزين للموظفني مبا يتناسب 

مع املسافات التي تفصلهم عن مراكز عملهم.
رابعا: اعادة الدوام الرسمي اىل الساعة الثانية من 
بعد ظهر ايام االثنني والثلثاء واالربعاء والخميس 
ايام  من  الظهر  قبل  عرشة  الحادية  والساعة 
الجمعة، ألن الدوام الحايل اصبح يف ظل الظروف 
الراهنة غري مربر ومستحيل التطبيق، لناحية تأثريه 

وعدم مراعاته للحياة العائلية واالقتصادية ايضا.

■ هذه املطالب عىل رغم اهميتها واحقيتها، ال 
االدارة مام  اداء  بنودا اصالحية لتحسني  تتضمن 

تتخبط فيه؟
املطالب  اهمية  عىل  الكرام  مرور  ميكن  ال   □
من دون اعطائها حق االولوية يف الظروف التي 
الدخل  محدودي  بكل  اسوة  املوظفون  يعيشها 
باللرية اللبنانية الذين ما زالت رواتبهم وتعويضات 
رصفهم تسعر عىل اساس دوالر 1500 لرية، علام 
انها االدىن يف القطاع العام اذ يبلغ راتب رشيحة 
كربى منهم حواىل املليون لرية اي نحو دوالر واحد 
يوميا )الفئة الخامسة، واالجراء الذين ال يصلون 
بعد 40 سنة اىل مليوين لرية بعد نسف مفاعيل 
 2017/46 رقم  القانون  يف  اقدميتهم  سنوات 
وتتدرج هذه الرواتب لتصل اىل مليون و250 الفا 
ومليون و600 الف ملوظفي الفئة الرابعة، مليونني 
الدوائر  لرؤساء  ونصف  دوالرين  اي  الفا  و250 
واالقسام، وثالثة ماليني اي 3,3 دوالرات ملوظفي 
ان  واملديرين(.  املصالح  رؤساء  اي  الثانية  الفئة 

البقاء،  اجل  من  اليوم رصاعا  يعيشون  املوظفني 
من اجل الحد االدىن من الحامية لحياة عائلتهم 
التي اصبحت بال غذاء وال كساء وال دواء، وبات 
دخولها اىل املستشفيات من املستحيالت. اقل من 
الرواتب والضامنات،  املتبقي من  املئة هو  5 يف 
االسعار  جنون  ظل  يف  العدم  فاعليتها  والمست 
وتفاقم االحتكار. كل ما يطلبه املوظف اليوم هو 
تصحيح هذا الراتب يك ميكنه من العيش بكرامة، 
وتأمني الضامنات الصحية لعائلته وتعليم اوالده 
رابطة  ان  ذلك،  رغم  عمل؟  اىل  انتقاله  ونفقة 
موظفي االدارة العامة مل تغفل يوما عن املطالبة 
بكل ما وجب من اصالح لالدارة العامة، ومل يخل 
الكثري من بياناتها ومقابالتها االعالمية من ذلك، 
بخاصة واننا كرابطة وكموظفني نعلم كام كل قاص 
ودان، ان رأب اي خلل يف الوطن مدخله االساس 
والوحيد هو االصالح الشامل وعىل كل الصعد.       

   
■ من املعروف ان االدارة تشكل العمود الفقري 
لبناء الدولة وترقيتها. ماذا تفعلون كرابطة العادة 
االدارة اىل موقعها الطبيعي الرائد؟ وبالتايل العادة 

ثقة املواطن بادارته؟
□ بالتأكيد، فاالدارة تشكل العمود الفقري لبناء 
ارتاحوا  املوظفني  عىل  يوم  مير  مل  لكن  الدولة، 
فيه من مهمة الوقوف يف وجه الرضبات الدامئة 
العمود  هذا  اىل  توجيهها  السلطة  بدأت  التي 
الفقري منذ عقود، بخطط جهنمية ممنهجة عرب 
الغام مررتها يف سالسل الرواتب، او عرب نصوص 
منفصلة ادخلتها عىل القوانني التي ترعى شؤون 
التي  االدارة وموظفيها وسالمة سري العمل فيها، 
جاء معظمها يرضب النصوص الضامنة الستمرارها 
عمودا فقريا للدولة، ويرضب نقاط القوة يف هذا 
العمود. عىل سبيل املثال، رشوط التعيني يف الفئة 

االوىل من خارج املالك، وهذا ما ادى اىل امرين:
االدارة  اىل  كفّية  غري  بعضها  قيادات  دخول   •

العامة.
هذه  يف  الرصف  السيايس  التعيني  هو  االهم   •
طاقات  من  االدارة  يف  ما  كل  يصادر  ما  املواقع 
وامكانات واهداف لخدمة السيايس الداعم لهذا 

املوظف.
صالحيات  اىل  التسلل  ايضا،  الرضبات  هذه  من 
االجهزة الرقابية والقضائية، وااللتفاف عىل هذه 
بترشيعات  الدول،  تألفها  ال  بوسائل  الصالحيات 
غري متآلفة مع الغاية املعلنة، او باجتهادات تنزع 
هذه الصالحيات، او تعطلها عرب افراغ االجهزة من 
الطاقات والعنارص، من خالل مصادرة الصالحيات 
به  القيام  الرابطة  تحاول  ما  الواحدة.  االدارة  يف 
حاليا وبارصار، هو اعادة املوظف اىل دائرة الحياة 
بعد ان خرج منها بالكامل، ليك يبقى صامدا وقادرا 
عىل تقديم الخدمة للمواطن. ال نلوم املواطن عىل 
انعدام ثقته باالدارة يف ظل تراجع ادائها نتيجة 
هذا الواقع، لكن نطلب منه ان يصوب البوصلة. 
الخطأ  عىل  تصوب  هي  سلطة،  ليست  الرابطة 
الجرم، تناضل يف سبيل منعه بكل السبل املتاحة 
ومنها التواصل مع اصحاب القرار، كثريا ما تتمكن 
من التأثري مبسار ومصري نصوص ذات صلة، ان يف 

التوظيف، من دون اي معايري ومن  قرار لوقف 
التي عينوا  املراكز  اليهم يف  للحاجة  دون دراسة 
فيها. القاعدة ان يدخل املوظفون اىل االدارة عرب 
اية  او  املدنية  الخدمة  مجلس  يجريها  مباريات 
القانون وفقا لالصول، بعد  ادارة اخرى يحددها 
دراسة الحاجة اليهم يف الوظائف املستهدفة، وهم 
هذه  ومهام  تتناسب  تعيني  لرشوط  يخضعون 
املذكورة وال  للمرجعيات  يتيح  الوظائف، مام ال 
لغريها امكان التأثري يف النتائج. يبدو جليا ارصار 
بعض السياسيني عىل تهميش دور مجلس الخدمة 
والجدارة،  الكفاية  مبدأ  رضب  وعىل  املدنية، 
والتوظيف خارج اطار القانون والنصوص املرعية 
االجراء، مام شكل عقبة اساسية يف استقرار االدارة 
وسري عملها وحسن ادائها، وتحويلها اىل ملكيات 
خاصة لهذه املرجعيات. نحن كرابطة نيضء عىل 
وقد  نصيب  قد  الصوت،  نعيل  نقرتح،  الخلل، 
نخفق، وغالبا ما نكون امام مسؤول غري مسؤول. 

بيضاء  ثورة  قيادة  اىل  يدعوكم  من  هناك   ■
النتشال املؤسسات واالدارات من واقعها املزري 
الرضيبي  والتهرب  والرشوة  الفساد  مكافحة  عرب 
واحالة املرتكبني عىل التفتيش املركزي لبدء اجراء 

اصالحات حقيقية بدال من شل االدارات؟
مرفوضة،  الدولة  لدى  مال  ال  ان  مقولة  ان   □
ان  املواطن،  بعقل  استخفاف  هو  بها  والتذرع 
اصالحات  اجراء  قبل  ليس  الدولة،  افالس  يعلنوا 
جذرية جريئة يف كل املؤسسات واملرافق العامة، 
القضاء  يد  واطالق  املنهوبة  االموال  اعادة  وقبل 
السرتجاعها وهي كفيلة بتصفري العجز، وقبل الغاء 
والتجارية  العقارية  للرشكات  الخاصة  االعفاءات 
االمالك  استعادة  وقبل  ايضا،  ولالشخاص  واملالية 
تدر  التي  وبرية  ونهرية  بحرية  من  املحتلة 
النظر  اعادة  وقبل  املليارات،  الوف  ناهبيها  عىل 
التي تكلف اضعاف ما يتكلف  الدولة  بايجارات 
ألن  فقط  رواتب،  من  املوظفني  من  شاغلوها 
ملكيتها ملحظيني، وقبل استعادة ما نهبته املصارف، 
ووضع حد للقرصنة التي متارسها، وقبل الغاء كل 
الرشكات واملشاريع الخاصة املنشاة داخل االدارات 
وتستنزف موازناتها، وقبل اعادة النظر يف الرواتب 
الجنونية، وقبل ان تحاسبوا الفاسدين من كل من 

توىل منصبا عاما او وظيفة عامة.

رئيسة رابطة موظفي االدارة العامة نوال نرص.

االصرار على التوظيف خارج 
اطار القانون شكل عقبة في 

تطوير االدارة 

مشاريع قوانني املوازنات او يف مشاريع واقرتاحات 
نصوص اخرى. اننا مرصون دامئا باللحم الحي عىل 

اعادة االدارة العامة اىل دورها الرائد.

■ معظم املوظفني الذين دخلوا االدارة بدعم من 
مرجعيات سياسية او حزبية او مذهبية يعطون 
عىل  املرجعيات  تلك  ملصالح  ادائهم  يف  االولوية 
انحراف  اىل  ادى  مام  العامة،  املصالح  حساب 
االدارة عن مسارها السليم. هل تسعى الرابطة اىل 

اعادة االعتبار اىل كفاية املوظف؟ 
من  بدعم  االدارة  دخلوا  الذين  املوظفون   □
القاعدة  ليسوا  طائفية،  او  سياسية  مرجعيات 
بل االستثناء ولو انهم اصبحوا كرثا بعد االنزاالت 
التي حصلت عىل االدارة من السياسيني، يف ظل 
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