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مجتمع وإقتصاد
تقرير أطلقت جريمة عين نجم موجة عدائية اخرى ضد العامالت االجنبيات في الخدمة المنزلية .وزير العمل سجعان
توظيف هذه الجريمة النكراء من اجل الدعوة الى
في
ّ
قزي كان احد ابطال هذه ّالموجة الجديدة ،اذ لم يتردد ّ
ّ
«ارتداع» «الجمعيات المتحمسة لحقوق هؤالء ،وكأنهن وحدهن يتعرضن للخطر» .في الواقع ،تعيد هذه
الجريمة اثارة التداعيات الخطيرة التي يجسدها نظام الكفالة «االستعبادي» على العامالت واصحاب العمل

ّ
رسائل العامالت األجنبيات مطالب صغيرة تحسن حياتنا
إيفا الشوفي
لم يكن ينقص العامالت األجنبيات
في الخدمة املنزلية سوى أن ترتكب
ّ
إحـ ــداهـ ــن ج ــري ـم ــة ل ـي ـش ـ ّـرع الـبـعــض
ال ـظ ـلــم الـ ــذي ي ـت ـعـ ّـرضــن ل ــه وي ـب ــرروا
ّ
اضطهادهن يوميا على يد الكفالء.
وص ــل األم ــر بــوزيــر الـعـمــل سجعان
قزي إلى التشكيك في اإلساءات التي
تتعرض لها الـعــامــات ،واعتبارها
إستثناءات ال قــاعــدة ،بل دعــا ايضا
إل ــى أن ت ـكــون ه ــذه الـجــريـمــة رادع ــا
ل ـل ـم ـن ـظ ـم ــات املـ ــداف ـ ـعـ ــة ع ـ ــن ح ـق ــوق
العامالت االجنبيات.
جريمة القتل وقعت منذ ستة أيــام،
اذ أقــدمــت عــامـلــة عـلــى قـتــل صاحبة
ال ـع ـم ــل ن ــات ــال ــي ص ـل ـب ــان .ضــربـتـهــا
عـلــى رأس ـهــا ب ــاداة صلبة مــا تسبب
ب ـم ــوت ـه ــا .ات ـص ـل ــت بـ ـ ــزوج املـ ـغ ــدورة
إلع ــام ــه بـمــا ح ـصــل .اسـتـلــم قــاضــي
التحقيق األول في جبل لبنان رامي
ع ـب ــد الـ ـل ــه ال ـت ـح ـق ـيــق فـ ــي ال ـق ـض ـيــة.
اعـتــرفــت العاملة بجريمتها وجــرى
توقيفها لــدى فصيلة جسر بيروت
(س ـ ّ
ـري ــة الـ ـج ــدي ــدة) ،أم ــا ال ـ ــزوج فقد
ت ــرك ره ــن الـتـحـقـيــق .واقـ ــع عــامــات
املـ ـن ــازل دفـ ــع ال ـق ـض ــاء إلـ ــى ال ـتـ ّ
ـوســع
بــال ـت ـح ـق ـي ـقــات وع ـ ــدم ال ـت ـع ــاط ــي مــع
مـ ــا ح ـ ــدث ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره م ـن ـف ـصــا عــن
الظروف املحيطة .جرى التحقيق في
خلفيات الجريمة وطبيعة العالقة
بني صاحبة العمل والعاملة ودراسة
شـخـصـيـتـهـمــا .ن ـتــائــج الـتـحـقـيـقــات
االولية تدحض الكثير مما تناولته
ّ
«الودية»
وسائل اإلعالم عن العالقة
بـيـنـهـمــا ،اذ ت ـبــن ،بـحـســب م ـصــادر
التحقيق ،أن «العالقة كانت متوترة
وه ـ ـنـ ــاك تـ ــراك ـ ـمـ ــات س ـل ـب ـي ــة سـبـقــت
ً
ّ
الجريمة» ،مشيرة إلى أن «الضحية
ك ــان ــت ع ـص ـب ـيــة» ،ول ـك ـن ـهــا «لـ ــم تكن
تستعمل الـ ـض ــرب» .تـلـفــت امل ـصــادر
الــى أن «الـعــامـلــة لــم تخطط للقتل»،
فقد حصل اشـكــال صـبــاح الخميس
بـ ـ ــن الـ ـعـ ــامـ ـلـ ــة وصـ ــاح ـ ـبـ ــة الـ ـعـ ـم ــل،
«ت ـط ـ ّـور ع ـنــدمــا قــامــت نــاتــالــي بشد
العاملة من شعرها وشتمتها ،فقدت
العاملة أعصابها وضربت املغدورة
حتى قتلتها» ،بحسب ما افــادت به
مصادر التحقيق.
تقود هذه الحادثة إلى جذور قضية
عــامــات املـنــازل األجنبيات املتمثلة

تطالب العامالت
بإفساح المجال أمامهن
لتغيير أصحاب العمل
بنظام الكفالة اإلسـتـعـبــادي» ،الــذي
تـ ــدخـ ــل ه ـ ـ ــذه الـ ـج ــريـ ـم ــة ف ـ ــي ص ـلــب
ت ــداع ـي ــات ــه امل ــأس ــاوي ــة ،إض ــاف ــة إل ــى
حــالــة «ان ـت ـح ــار» ش ـهــريــا لـلـعــامــات
األج ـن ـب ـيــات .فـنـظــام الـكـفــالــة يفرض
ً
ع ـل ــى ال ـع ــام ـل ــة ك ـف ـي ــا ال ــزامـ ـي ــا ،وال
يـ ـمـ ـكـ ـنـ ـه ــا االن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال لـ ـلـ ـعـ ـم ــل لـ ــدى
صــاحــب عـمــل جــديــد إال إذا حصلت
عـلــى مــوافـقــة خـطـيــة مــن الـكـفـيــل ،ما
ّ
يعرضها لعملية ابتزاز دائمة .كذلك
يشجع هذا النظام على سوء معاملة
الـ ـع ــام ــات ،ب ـح ـيــث ي ـت ـح ـكــم الـكـفـيــل
فــي الــوضــع القانوني للعاملة التي
تــواجــه صـعــوبــة فــي التبليغ عــن أي
انتهاكات تتعرض لها .لذلك قامت
مجموعة مــن الـعــامــات األجنبيات
ف ــي ال ـخ ــدم ــة امل ـنــزل ـيــة وال ـنــاش ـطــات
ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـن ـقــابــي بــال ـت ـعــاون
م ــع مـنـظـمــة «كـ ـف ــى» ،بـتــوجـيــه ثــاث

رسائل إلــى ثــاث جهات رسمية في
ال ــدول ــة ب ــداي ــة ه ــذا ال ـش ـهــر ،يـطــالــن
فيها بتعديالت صغيرة يمكنها أن
ّ
تساهم في تحسني حياتهن في هذا
البلد ،بانتظار رسالة رابعة ستوجه
الى وزير العمل للمطالبة باالعتراف
بنقابة العامالت في الخدمة املنزلية.
الرسالة األولى وجهتها أربع عامالت
ّ
هـ ـ ـ ــن راحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ،إخ ـ ـ ـ ـ ــاص ،الك ـس ـم ــي
وس ـ ـ ـ ــارادا إل ـ ــى امل ــدي ــر الـ ـع ــام لــأمــن
الـ ـع ــام مــوضــوع ـهــا «إفـ ـس ــاح امل ـجــال
أمام عامالت املنازل لتغيير أصحاب
ّ
عـمـلـهــن وإع ـط ــائ ـه ــن ف ـت ــرة س ـم ــاح».
ّ
ت ـق ــول ال ـع ــام ــات ف ــي رســال ـت ـهــن إنــه
«بسبب هــذا الـنـظــام ال يمكننا ترك
استغالل.
عملنا حتى لو كنا ضحايا َ
إمــا أن تبقى العاملة املستغلة عند
صاحب العمل الذي يسيء معاملتها
أو تهرب وتتعرض لخطر التوقيف
والترحيل» .مطلب العامالت واضح:
على األم ــن الـعــام أن يتخذ التدابير
ال ــازم ــة إلع ـط ــاء ال ـعــامــات ضحايا
اإلس ـ ـت ـ ـغـ ــال الـ ـجـ ـس ــدي وال ـج ـن ـس ــي
وح ـ ـجـ ــز الـ ـ ــرواتـ ـ ــب وال ـ ـ ـخـ ـ ــداع ح ــول
ّ
طبيعة عملهن -وهــي أسباب تؤدي
ال ــى فـســخ عـقــد الـعـمــل -فـتــرة سماح
فــي لـبـنــان يستطعن خــالـهــا إيـجــاد
صاحب عمل جديد من دون اشتراط
الحصول على تنازل صاحب العمل
الحالي.
ال ــرس ــال ــة ال ـث ــان ـي ــة وج ـه ـت ـه ــا ن ـيــرو
سابا وسارسي غورونغ إلى رئيسة

رد من وزير العمل
تعليقًا على التقرير املنشور في «األخـبــار» يــوم السبت
املــاضــي ،تحت عـنــوان «ق ــزي يستغل جريمة عــن نجم:
ال ح ـقــوق ل ـل ـعــامــات» ،أصـ ــدر املـكـتــب االع ــام ــي لــوزيــر
العمل سجعان قــزي الــرد التالي« :مــن املؤسف ان تحور
الصحافية إيفا الشوفي كالم وزيــر العمل حول ما قاله
عن الجريمة البشعة التي وقعت في بلدة عني نجم ،والتي
ذهبت ضحيتها املغدورة نتالي ميشال صلبان على يد
خادمتها الفلبينية ،وهــو امــر دأبــت عليه الصحافية في
كــل م ــرة تـتـحــدث فيها عــن وزي ــر الـعـمــل او ال ـ ــوزارة ،في
الوقت الذي قال فيه الوزير قزي في معرض تعليقه على
الجريمة إن العنف ليس محصورا بالخادمات في املنازل،
بل باالثنني معًا.
وهو ما يعني ان ما تناولته الصحافية في مقالها ينم عن
وجود نية واضحة لديها للنيل من املواقف التي يطلقها
وزيــر العمل بشكل منتظم .وهو ما نأسف له في الوقت

مجلس الكتاب العدل ريموند بشور،
للمطالبة بتوفير عقد العمل ّ
املوحد
بلغات عامالت املنازل الوافدات إلى
لبنان ،إذ إن العاملة توقع في بلدها
عـقــد عـمــل مـخـتـلـفــا ع ــن الـعـقــد ال ــذي
تــوق ـعــه ف ــي ل ـب ـنــان ،م ــن ح ـيــث األج ــر
وشـ ــروط ال ـع ـمــل ،م ــن دون أن ت ــدري
م ــاذا تــوقــع .فتوقيع وثيقة مــن دون
مـعــرفــة الـلـغــة ال ـتــي كـتـبــت ب ـهــا ،كما

ال ــذي يــؤكــد فيه الــوزيــر على ال ــدوام ض ــرورة تلبية كافة
حقوق العامالت والعاملني االجانب في لبنان ،حيث سبق
ان أضاف ضمانات جديدة لهؤالء في اطار تنظيم العمل
الالئق لهم مسترشدًا بمواد مشروعه املؤلف من  16بندا
بمعايير االتفاقية الدولية الرقم  189التي اقرتها منظمة
العمل الدولية حول حقوق العاملني والعامالت في الخدمة
املنزلية».
¶ تكتفي «االخـ ـب ــار» بـلـفــت الـنـظــر ال ــى ان الــزمـيـلــة ايفا
الشوفي استندت الى ما ادلى به وزير العمل سجعان قزي
في صحيفة «الجمهورية» ،في العدد الصادر يوم الجمعة
فــي  4كــانــون األول  ،2015ضـمــن تـقــريــر حـمــل عـنــوان:
َ
ُ
ك..أحضر الشرطة» .وبالتالي ،اذا كان وزير
«قتلت زوجت
ُ ِ
العمل يرى ان ما نسب اليه في التقرير املذكور ال يمثل
موقفه الحقيقي ،فــاالجــدى ان ُيعلن سحب تصريحاته
املنشورة ال ان ان يتهمنا بالتحوير.

ورد في الرسالة« ،ومــن دون امتالك
خيار آخر سوى املوافقة غير املبنية
ع ـل ــى مـ ـع ــرف ــة ،هـ ــو انـ ـتـ ـه ــاك ألب ـســط
الـ ـحـ ـق ــوق االن ـس ــان ـي ــة وال ـع ـم ــال ـي ــة».
يـ ـع ـ ّـد م ـج ـلــس كـ ـت ــاب الـ ـع ــدل ال ـج ـهــة
األك ـث ــر إي ـجــاب ـيــة م ــع ال ـع ــام ــات بني
الجهات املعنية ،وهو ما ّ
تعول عليه
ّ
ال ـع ــام ــات ،وخ ـصــوصــا أن املـجـلــس
ك ــان ق ــد رف ــض ســابـقــا تـعـمـيــم «مـنــع

الحب واالرتباط» للعمال والعامالت
االج ــان ــب الـ ـص ــادر ع ــن األم ـ ــن ال ـعــام
م ــا أدى الـ ــى ال ـغ ــائ ــه الحـ ـق ــا .مــوقــف
امل ـج ـل ــس ك ـم ــا ت ـع ـل ـنــه بـ ـش ــور داعـ ــم
وم ـبــادر للتنسيق مــع وزارة العمل
وال ـس ـف ــارات م ــن أج ــل اع ـت ـمــاد الـحــل
التقني واملناسب للعامالت من أجل
ً ّ
ّ
ال ـح ـفــاظ عـلــى حـقــوقـهــن ،م ــؤك ــدة أن
ّ
«املجلس يــدعــم كــل مــا يــؤمــن حقوق

