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استطالع

مواقف  6نقابيين من قرار تصحيح األجور

صاح» للمعركة المقبلة
«السالح ٍ
صيغة تصحيح األجور وإقرارها في املرسوم الذي صدر
هذا األسبوع ،يعتريها خلل هيكلي من حيث إبقاء
وآخر شكلي بتقويم
بدل النقل خارج صلب الراتبّ ُ ،
نسب الزيادة التي تفترضها .ما يمثل حافزًا للنقابيني
الستكمال معركة تحصني األجور

جورج
الحاج
ّ
رئيس اتحاد نقابات موظفي امل�ص��ارف :نحن كنا مع املشروع
ّ
ال��ذي أع� ّ�ده وزي��ر العمل شربل ّ
نحاس ،وال��ذي يحل مشكلة
ّ
ب��دل ال�ن�ق��ل؛ ف�ه��و ُي �ع� ّّ�د معالجة أك�ث��ر علمية وق��ان��ون�ي��ة .ون�ح��ن ّفي
األساس ّ
نشدد على أنه آن األوان إلجراء تصحيح جوهري في ملف
ّ
األج ��ور لكي يعي ال�ع��م��ال واألج� ��راء م��ا لهم وم��ا عليهم ،وبالتالي
إدخال بدل النقل في صلب األجر.
ّ
ومع طرح الوزير نشأت فرصة لكي تترتب األمور وتترتب العالقة
مع أصحاب العمل .لكن لألسف ،صدر مرسوم تصحيح األجور .وإذ
ّ
قضية
يبدو الخضوع للقانون هو ما ُيمكن فعله اآلن ،يجب حسم
ُ
�دل النقل كما يجب أن ت�ص� ّ�ح��ح األج ��ور على نحو س�ن��وي ،طبقًا
ب� ّ
ّ
ملؤشرات غالء املعيشة .وفي هذا الصدد يجب التذكير بأن بدل النقل
نشأ في عام  1995على أساس تسوية ُيعطى بموجبها ّ
العمال بدل
نقل ومنح تعليمية من خارج الراتب لخفض كلفة تعويضات نهاية
ّ
ال�خ��دم��ة .واس�ت�م� ّ�ر ه��ذا ال��وض��ع ح��ت��ى اآلن .ورغ��م م�ع� ّ�دالت التضخم
املرتفعة لم ُت ّ
صحح الرواتب واكتفت الحكومة في عام  2008بإقرار
زي��ادة مقطوعة بقيمة  200ألف ليرة ،وهي غير قانونية وفقًا لرأي
مجلس شورى الدولة.

كمال
مولود

ح ّنا غريب
رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي ،عضو هيئة التنسيق النقابية:
ن �ح��ن رف �ض �ن��ا ال ��زي ��ادة ال �ت��ي أق � � ّ�رت ل �ل �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ،وم��ن
الطبيعي أن نرفضها بالصيغة الحالية للقطاع ال�ع��ام .لذا،
ّ
وتحركات إلعطاء الدرجة
نحن مقبلون على مرحلة ضغط
ّ
(ملوظفي القطاع ال�ع��ام) نسبة ال��زي��ادة نفسها التي لحقتها
أس��اس��ات ال ��روات ��ب .ج�م��ود ال��درج��ات سينعكس س�ل�ب��ًا على
ّ
معاشات التقاعد التي تتراجع .وعلى األقل يجب أن تحافظ
نسبة الدرجة على قيمتها األساسية ،أي  %13قبل أن تتدهور
إلى  .%4كذلك من املفترض أن يكون هناك تحرير لبدل النقل
وإع ��ادت ��ه إل ��ى م�ف�ه��وم��ه األس ��اس ��ي أي  %2م��ن ال �ح� ّ�د األدن ��ى
ّ
لألجور عن كل يوم حضور ودمج هذا البدل في صلب الراتب.
ونطالب أي�ض��ًا بإعطاء نصف ال��زي��ادة إل��ى املتقاعدين ،رفع
أجر الساعة بنفس أجر الزيادة للمتعاقدين ،زي��ادة التنزيل
إلى  1.5مليون ليرة بعد وصول األدنى إلى  675ألف ليرة مع
ّ
املئوية على الشطور وتوسيع هذه الشطور.
خفض النسب

شربل
صالح
رئ�ي��س نقابة ع�م��ال امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للكهرباء :ي��وج��د مثل سائد
ي �ق��ول «خ ��ذ وط ��ال ��ب» .ن �ح��ن ف ��ي ال �ن �ق��اب��ة ن ��رى أن ه ��ذا امل�ث��ل
أساسي في العمل املطلبي ،فقد حصلنا على مرسوم األجور ،والزيادة
الحاصلة ال ت��وازي التضخم وال�غ�لاء الكبير ،إال أن نظرة عامة على
الوضع االقتصادي في لبنان توصلنا إلى نتيجة أن ما حصلنا عليه
للمطالبة باملزيد من الحقوق .ما
ال يرضينا ولكنه الخطوة األول��ى
ُ
تحقق فعليًا ه��ذا ال�ع��ام ُي�ع� ّ�د مهمًا .فقد أق � ّ�رت االجتماعات ال��دوري��ة
للجنة املؤشر ،بانتظار إعادة تفعيل املجلس االقتصادي االجتماعي.
املطلوب هو لجم األسعار ،وإجراء مؤشر سنوي للتضخم يجري على
أس��اس��ه تصحيح دوري ل�ل��روات��بّ .أم��ا بالنسبة إل��ى ب��دل النقل ،فهو
ال ي��زال غير محسوم ،وكذلك موضوع املنح املدرسية ،وبالتالي فإن
ّ
السلة املطلبية الكاملة لم تنفذ إال جزئيًا .ونحن اآلن في صدد املطالبة
باملفعول الرجعي الذي ّ
نعول عليه كثيرًا كعمال لتعويض ما خسره
األجر بسبب التضخم خالل األشهر املاضية.
ّ
عمالية أخرى؛ فالزيادة ال تفي حقوق
اآلن بدأت مرحلة اإلعداد ملطالب
امل��وظ�ف�ين وال �ع� ّ�م��ال ،ون�ح��ن «واق �ف��ون م��ع س�لاح�ن��ا» ب��ان�ت�ظ��ار املعركة
املقبلة.

مياه لبنان الشمالي :منذ
نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة ّ
رئيس ّ
ف�ت��ح م�ل��ف تصحيح األج ��ور ك�ن��ا ن�ت��وق��ع أن تنتهي املسألة
ّ
ألن املشكلة األساسية هي ّ
تهرب
بدمج بدل النقل في صلب الراتب؛
أصحاب العمل من ُدفع هذا البدل وسيطرة الخلل على عملية تقويم
حقوق العمال .لقد ف ِّوتت فرصة معالجة هذا الخلل عبر مقاربة وزير
العمل ودم��ج ب��دل النقل ال��ذي أضحى حقًا ثابتًا ف��ي ال��رات��ب منذ 15
ّ
ع��ام��ًاّ .أم��ا ف��ي م��ا يتعلق ب��امل��رس��وم ون�س��ب ال��زي��ادة ال�ت��ي يفترضها،
ُيمكن اختصار املوقف بالقول :الزيادة ال تكفي .يجب أن تكون أكبر
وأن يكون السقف الخاص باحتساب الشطور أعلى ،أي ف��وق عتبة
ّ
 1.5مليون ليرة .ويجب أيًا التأكيد أن معركة األجور وحقوق العمال
ّ
مستمرة وه��ي ستتمحور في املرحلة املقبلة ح��ول إع��ادة النظر من
النقابيني في تركيبة االتحاد العمالي العام؛ إذ من األهمية بمكان
ُ
وج � ��ود ه�ي�ك�ل�ي��ة ن �ق��اب �ي��ة ت �م �ث��ل ال ��واق ��ع ال �ن �ق��اب��ي ال�ح�ق�ي�ق��ي وت �ن �ه��ي
ّ
النقابية املرتبطة بالزعامات .وستتخذ اإلج��راءات على
التركيبات
ه��ذا الصعيد طابعًا تنفيذيًا لنصل إل��ى مرحلة يكون فيها تمثيل
ّ
صحيح لالتحادات والنقابات وتتأكد الديموقراطية واالستقاللية
لفاعلية العمل النقابي.

بشارة
أسمر
نعمة محفوض
ّ
رئيس نقابة املعلمني في القطاع الخاص :إن مرسوم تصحيح األجور
حتى مطالبنا .ف��األرق��ام ال��واردة فيه
ال يلبي طموحاتنا ،وال ّ
هزيلة ج�دًا قياسًا على نسب التضخم منذ  1996إل��ى ال�ي��وم .ه��ذا هو
منطق هيئة التنسيق النقابية ،إال أن وزي��ر العمل ش��رب��ل ن�ح��اس لم
ي��واف��ق ب��داي��ة على ّأن ترتكز م�ع��ادل��ة تصحيح األج ��ور وال��روات��ب على
أساس نسب التضخم منذ  ،1996أي أن تكون هذه سنة األس��اس التي
يبنى عليها إلجراء التصحيح ،غير أنه اقتنع في النهاية .لكن ما جرى
فعليًا هو أن الزيادة بنسبة  %100وضعت على شطر هزيل حتى 400
ألف ليرة .أما الشطر الثاني ،فقد ُوضعت عليه زيادة  %9فقط! إذًا ،هذه
تلبي ّ
الزيادة ال ّ
الحد األدنى من القيمة التي تآكلت فيها أجورنا ،إال أن
األم��ر ُيعزى إل��ى ع��دم وج��ود قيادة عمالية فاعلة .فالقيادة الحالية ال
عالقة لها بهموم الناس ،فقد تنازلت سريعًا بوجه الهيئات االقتصادية،
وبما أن هيئة التنسيق النقابية ال يمكنها خوض املعركة نيابة عن كل
عمال لبنان في ظل هذه القيادة العمالية ،ففي النهاية هذه مسؤولية
ّ
العمال ،وال أفق ألي حل من دونهم .نحن ذاهبون باتجاه خوض معركة
املعلمني واألساتذة للحفاظ على قيمة الدرجة في القطاع التعليمي.

رئيس نقابة عمال مرفأ بيروت :إن الحركة العمالية هي حركة
مطلبية دائمة .إن نسبة الزيادة قليلة قياسًا بموجة الغالء،
لكن في بلد كل مصادر الدخل فيه متوقفة ،يمكن القول إن الزيادة
التي أق��رت مقبولة .ال شك في أن��ه يوجد غياب لعقد اجتماعي بني
الحوار بني االتحاد
العمال وأصحاب العمل والدولة ،لكن استمرار ُ
العمالي العام والهيئات االقتصادية هو السبيل الفضلى الستمرار
الحوار االجتماعي ،ونحن كجزء من االتحاد نقول إن الحوار مستمر.
ف��ي م��ا يتعلق بمرسوم ب��دل النقل فإنه ف��ي ص��دد القوننة واإلع��داد
من قبل وزي��ر العمل ،وه��و ملصلحة العمال .يمكن القول إن القطار
وض��ع على السكة ،ألن ب��دل النقل سيصبح في ي��وم من األي��ام جزءًا
ال يتجزأ م��ن ال��رات��ب ،وال �ح��وار يجب أن يستمر بالنسبة إل��ى املنح
املدرسية .أم��ا بالنسبة إل��ى املفعول الرجعي ،فال رجعية للقوانني،
وهذا شيء مؤسف ،واملؤسف أكثر هو إضاعة  4أشهر على العمال
نتيجة الصياغة املنقوصة ملراسيم األج��ور ،وق��د ك��ان من املفترض
ً
على الحكومة أن تنظر إلى هذا الواقع ،وأن تقر مفعوال رجعيًا من
تاريخ إرسال أول مرسوم لتصحيح األجور من مجلس الوزراء إلى
مجلس شورى الدولة.

