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 جوراس لزيادة األهاجس التسريح وسطوة التسييس يواجهان مشروع نَح

     %40 سعار يثير القلقرتفاع األإيخافون على وظائفهم و %40و يعتبرونه عادًال% 
 

جور وفق قر مجلس الوزراء زيادة األأفبعدما . جور تراوح مكانهاقضية تصحيح األشهر من المد والجزر، ال تزال أبعد مرور ثالثة 
جور ومع بداية السنة، طرح ملف األ. لى نقطة الصفرإمور عيدت األأمشروع وزير العمل شربل نحاس، رفضه مجلس شورى الدولة، ف

التنسيق الحاصل بين  َنأال إجلس شورى الدولة، دخلها نحاس على مشروعه ووافق عليها مأعلى بساط البحث بعد تعديالت  مجددًا
مكانية إ ل مجددًاليه رافضين مشروع نحاس عَطإتفاق الذي توصال تحاد العمالي وتمسكهما باإلصحاب العمل وقيادة اإلأممثلي هيئات 
 .  قانوني جور بشكٍلتصحيح األ

بشأن موقف  ميدانيًا شارات التسويقية ودراسات الرأي بحثًاستالمتخصصة باإل" ستشاراتآراء للبحوث واإل"جرت شرآة أفي المناسبة، 
ظهرت الدراسة التي آتبت نصها لشرآة آراء الزميلة أو. جور وفق مشروع نحاسالمواطنين من قرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة األ

دوار بين وزير يسعى الى تحصيل حقوق جور، واللغط المحيط بهذا الملف، وتبدل األن الخالفات الحاصلة بشأن زيادة األأجنى نصراهللا 
قتصادية لجهة عتمدتها الهيئات اإلإلى سياسة التهويل التي إالعمال وإتحاد عمالي يراعي مصالح القطاع الخاص على حساب العمال، 

و أاجس تسريحهم رخت بثقلها على المواطنين الذين عاشوا هأالتخويف من تسريح العمال في حال طبق هذا القرار، آل هذه التجاذبات 
منهم عن تأييد % 30نعكس عزوف إسعار، مما رتفاع في األإوتخوفوا من حدوث تضخم و ،%)40( قارب لهم من وظائفهمأتسريح 
  .القرار

 500على عينة مؤلفة من )  (CATI ما يعرف بالـ(عبر مقابالت هاتفية بواسطة الكمبيوتر  ن إجراء البحث تَمألى إشارة تجدر اإل
وقد قامت آراء في إجراء البحث في الفترة الممتدة بين . ممن تجاوزوا سن الـثامنة عشر وموزعة على مختلف الطوائف والمناطقلبناني 

   .آانون األول الماضي أي بعد رد مجلس شورى الدولة قرار مجلس الوزراء 29و  23

 خالصة الدراسة

وغلبت . ختلفوا بشأن تقييمهإر العمل شربل نحاس بتأييد اللبنانيين الذين لخطة وزي لم يحظ  قرار مجلس الوزراء تصحيح األجور وفقًا
فجاءت النسبة %). 8( و ممتازًاأ%) 35( على نسبة الذين اعتبروه جيدًا%) 18(جدًا و سيئًاأ%) 34( نسبة الذين رأوا القرار سيئًا

  %.1يمكلونها  والذين ال% 5جابة ، في حين بلغت نسبة الذين ال يريدون اإل%43مقابل % 52

ن ترتفع نسبة أ، فمن الطبيعي وتكرارًا آده وزير العمل مرارًاأوفق ما  عامًا 16دام " مؤقت"هداف المشروع تصحيح قرار أولما آانت 
 بشكٍل القرارموا هذا ن نسبة الذين قَيأ وآان الفتًا. عند الذين ال يعملون% 48عند الموظفين و% 44الى  و جيدًاأ الذين يعتبرونه ممتازًا

رتفعت إنسبة الذين وصفوا القرار بالممتاز أو بالجيد  َنأذ إ. ستطالعيجابي آانت ترتفع آلما زادت قيمة الدخل عند العينة التي شملها اإلإ
ن قرار أدوالر، ذلك  2800و 1800عند الذين تتراوح رواتبهم بين % 53لى إدوالر  800قل من أعند الذين يتقاضون % 30من 
ن تقدم به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أللمشروع الذي سبق  جور وفق مشروع نحاس لم يستثن أي من فئات الدخل خالفًااأل زيادة

  .ن يسقط بعدما رده مجلس شورى الدولة لعدم قانونيتهأوأقره مجلس الوزراء قبل 

، %)47( بحق العمال نهم يعتبرونه عادًالن ذلك ألنما يفعلوإن نسبة الذين يؤيدون قرار نحاس أظهرت دراسة آراء أأخرى،  من ناحيٍة
وآذلك الوضع االقتصادي %) 12(ن يساهم في تحسين الوضع المعيشي أ، ومن شأنه %)30(سعار في ظل غالء األ وضروريًا

منهم الى % 13شار أإذ  ،تتعلق بماهيته وتجدر اإلشارة هنا إلى أن نسبة الفتة من مؤيدي القرار ذآروا أسبابًا%). 3(لمواجهة الغالء 
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أنه يفضل القرار % 3وإعتبر . الدخل المحدود يساس الراتب سيؤدي الى تصحيح القرارات السابقة، جّلهم من ذوأضافة النقل الى إان 
 . بالقرار الشامل% 2ألنه يتضمن الشطور وال يستثني أي من فئات الدخل، ووصفه 

نهم ما الإمنهم إنما فعلوا ذلك % 22تي لم تؤيد القرار،الحظ محللو شرآة آراء أن رقام الخاصة بالفئة النتقال الى قراءة األوفي اإل
ن هذه ا، مما يعني )منهم% 17(ما ألنهم يفضلون عليها التقديمات اإلجتماعية إو) منهم% 5(جور بنسبة أآبر يطمحون الى زيادة األ

جتماعية إنها تبحث عن تقديمات دية وبين اإلتحاد العمالي العام، بل ألالفئة لم تعارض القرار لتؤيد التفاهم الحاصل بين الهيئات اإلقتصا
عليه، تنخفض نسبة الذين ال يؤيدون مشروع نحاس بسبب تبنيهم آراء الهيئات اإلقتصادية أو آراء اإلتحاد  وبناًء. جرضافية لألإوزيادات 

  %.41العمالي العام الى 

رتفاع في إمكان حدوث تضخم وإ، أبدت تخوفها من %)58( القرار سيئًا اممن إعتبرون النسبة األآبر إستطالع آراء الى إويكشف 
رتفاع إوسيطر شبح %). 19(قتصادية في البالد وعدم قدرة الشرآات على تحمل هذه الزيادة وضاع اإلسعار وذلك بسبب سوء األاأل
 %48ليبلغ  خاصًا يط عند الذين يملكون عمًالنخفض بهامش بسإممن ال يملكون عمًال و% 66من الموظفين و% 59على  سعاراأل
، )منهم% 19( مكانية تطبيقه عمليًاإفي  ن القرار سيئًاأعتبرت إكت فئة ممن ثانية، شَك من ناحيٍة). من ضمن عينة الذين رفضوا القرار(

ي أمن زيادة خالية من  ضخم بدًالسعار ومنع التمراقبة األ الذين لم يؤيدوا القرار%) 20(لت نسبة مرتفعة من الموظفين في حين فَض
وهذا بديهي ألن رواتب هذه الفئة . دوالر 800قل من أعند الذين يتقاضون % 8نخفضت الى إن هذه النسبة أغير . جتماعيةإتقديمات 
  .ليهاإ بحاجٍة يضًاأجتماعية التي هم بغض النظر عن طبيعة الخدمات اإل لى تعديٍلإوتحتاج  متدنية جدًا

  تسريح العمال

قتصادية بشأن تسريح العمال لعدم قدرتها على ف المواطنين من تحذيرات الهيئات اإلمباشر حول مدى تخُو عند طرح السؤال بشكٍل
%). 39ومتخوف بعض الشيء % 23 متخوف جدًا(بون حصول ذلك من المواطنين أنهم يتهَي% 64اإليفاء بمتطلبات القرار، ذآر 
عت بين الذين أما النسبة الباقية فتوَز%. 6ما  لى حٍدإ، وغير المتخوفين %25لى إمن هذا التهويل  طالقًاإووصلت نسبة غير المتخوفين 

رتفعت الى إن نسبة المتخوفين اذا قاربنا الموضوع من زاوية الدخل، نالحظ إو%). 1(اإلجابة  اوالذين رفضو%) 4(ال يعرفون 
دوالر لتسجل  1800و 800عند الذين تتراوح رواتبهم بين % 8ه النسبة دوالر، وتنخفض هذ 800عند الذين ال يتجاوز دخلهم % 72
 2800و 1800عند الذين يتراوح دخلهم بين % 46ذ بلغت إصت المخاوف، رتفعت قيمة الدخل تقَلإنه آلما أرقام وتكشف األ%. 64

رباب العمل أالمتدني يشعرون بأن صحاب الدخل أن أذ إوهذا بديهي، . دوالر 5000و 2800لمن يتراوح دخلهم بين % 40دوالر، و
ن إو يضًاأوجاءت نسبة الذين يتخوفون من خسارة وظائفهم الخاصة مرتفعة . لى رفع رواتبهمإضطروا إذا ما إون عنهم بسهولة سيتخُل

أقربائهم، وهي نسبة من العينة قلقهم على وظائفهم أو وظائف % 40بدى أذ إ ،ل على هذا المستوىبدت أدنى من التخوف العام الذي سَج
تمريرها على أساس  جل المطالبة بتصحيح قرارات غير قانونية تَمأستعدادهم للتحرك من إال يستهان بها قد تؤثر على رغبة المواطنين و

نى من دخل العاملين بالحد األد% 40رباب العمل التهرب من دفع رسوم الضمان على ما يقارب تاحت ألأنها أ أنها إستثنائية، علمًا
ليه الوزير نحاس الذي قلب إبأس بها من اللبنانيين من دعم مشروع إستثنائي سعى  ولعل هذا ما  ما يفسر عزوف نسبة ال. لألجور

 .  لمصالح الطبقة السياسية المعادلة وطالب بإسترجاع حقوق العاملين خالفًا

 نجاز هذا القرار برأي مؤيديه؟  إ، لمن  يعود الفضل في خيرًاأ

، %34رتفعت حصة الهيئات النقابية الى إطراف، ولجميع األ نتصارًاإعتبروه إالقرار  ادوفقط ممن أَي% 11ن ألى إقام آراء رأتشير 
جابة وبين الذين رفضوا اإل%) 12(عت بين الذين ال يعرفون ما النسب الباقية فتوَزأ%. 14والحكومة % 19في حين حصد نحاس 

صحاب هيئات العمل أتحاد العمالي وممثلي تحت ضغط اإل في حال سقط القرار مجددًاع النسب والسؤال، آيف ستتوَز%). 4(
لطبقة حاآمة تجاهلت لحين إسطفافاتها السياسية لتتفق على  ل مجددًافيسَج ، أما اإلنتصارونآيد هو العمال والموظفمجتمعين؟ الخاسر األ

 .  ق بطروحاته المحقة والقانونية على طموحات النقابات العماليةمحاربة وزير فاجأ الجميع بمشروع يتفَو

 


