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تحقيق
يتحدثون دائمًا عن «العودة» .حياتهم في مخيمات لبنان تشبه املوت البطيء.
الفلسطينيون ال يريدون التوطني ،ال يريدون سوى حد أدنى من التقديمات التي تخولهم
االستمرار في الحياة .وعلى الرغم من أن مجلس النواب أصدر تعديالت على قانون العمل
لتنظيم العمالة الفلسطينية ،إال أن وزير العمل سليم جريصاتي ّ
يصر على عدم أهمية
هذه التعديالت ،ويعلن أنه لن يصدر أية مراسيم تطبيقية

اللجوء «قصاص»
الفلسطينية
ينظم العمالة
جريصاتي لن ّ
ّ
رشا أبو زكي
ال �ب �ي��ت ف � ��وق ال �ب �ي ��ت .ال �ش �ب ��اك ف��وق
الشباكَّ .
«الد َرج» فوق «ال� َّ�د َرج» .هنا،
مصطلح «فوق» ال يعني شيئًا أبدًا،
ً
وال مصطلح «تحت» .مثال «قسطل»
املياه ف��وق .كابل الكهرباء تحت .قد
ت �م �ط��ر ص �ي �ف��ًا ،ن�ت�ي�ج��ة ت �س��رب أح��د
قساطل املياه فوق رأسك .قد تصعقك
ال �ك �ه��رب��اء ب �ق��دم��ك ،خ�ل�ال م�ح��اول�ت��ك
اج �ت �ي��از «ال � ��زواري � ��ب» ال �ض �ي �ق��ة .كل
ش��يء وال تسعى ال��ى رؤي��ة السماء،
ال زرق �ت �ه ��ا وال ح �ل �ك �ت �ه��ا ،ف��ال �ض��وء
ه� �ن ��ا س � �ي� ��ان .س � �ي ��ان ح� ��ال� ��ك ،ب�ف�ع��ل
كثرة اإلم��دادات الكهربائية واملائية،
وح �ب��ال ال�غ�س�ي��ل .ق��د ت�ظ��ن أن امل�ي� ّ�اه
التي تغمر األرض مياهًا .ال ّ
يغرنك
الشكل ،يكفي أن تشم الرائحة لتعرف
أن�ه��ا ص��رف ص�ح� ّ�ي .إذا كنت سائرًا
ف ��ي م �خ �ي��م ص �ب��را وش ��ات �ي�ل�ا ،ح ��ذار
رب� ��ط ال � �ص ��ورة ال �ن �م �ط �ي��ة ل�ل�أش �ي��اء،
ب�م��وق�ع�ه��ا ال �ب��دي �ه��ي .س�ت�ل�ح��ظ هنا
وقعًا بطيئًا للحياة .العنصر الشاب
ف��ي ك��ل زاوي� ��ة ،ع�ل��ى ال �ش��رف��ات ،أم��ام
امل �ن��ازل وامل ��راك ��ز ال�ح��زب�ي��ة ال�ك�ث�ي��رة.
البطالة غالبة .بطالة تقارع التعديل
ال � ��ذي أق � ��ره م �ج �ل��س ال� �ن ��واب ف ��ي آب
عام  2010على قانون العمل ،والذي
س�م��ح ل�لاج��ئ الفلسطيني بالعمل
رسميًا في كل القطاعات التي يسمح
لألجنبي بالعمل فيها .إض��اف��ة الى
إف��ادت��ه م��ن الضمان االجتماعي من
ضمن صندوق خاص .هذا التعديل
ال��ذي ينتظر منذ سنتني مراسيمه
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ،ل��ن يبصر ال �ن��ور« .ل��ن»،
ه � ��ذا م� ��ا ق ��ال ��ه وزي � � ��ر ال �ع �م ��ل س�ل�ي��م
ج��ري �ص��ات��ي ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» .فبحسب
ج��ري�ص��ات��ي ،ال�ت�ع��دي��ل ال�ح��اص��ل في
مجلس ال�ن��واب منقوص ،وإص��داره
امل ��راس� �ي ��م ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة «ل� � ��ن» ي �ك��ون
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من األسر في املخيمات
الفلسطينية تعتمد على الغالونات
ملياه الشرب ،و 93،5في املئة من األسر
في بيروت تشتري هذه
الغالونات

من األسر في املخيمات
الفلسطينية تتصل مراحيضها
باملجاري ،فيما  12في املئة
تستخدم مراحيض تتصل
بحفر امتصاصية
أسالك كهربائية تتجاور مع «قسطل» للمياه (هيثم املوسوي)

لصالح الفلسطينيني.
ي�ش��رح ج��ري�ص��ات��ي أن��ه ق�ب��ل م�غ��ادرة
س � �ل � �ف� ��ه ش � ��ر ّب � ��ل ن � � �ح � ��اس ال � � � � � ��وزارة
ب� �س ��اع ��ات ،وق � ��ع ع �ل��ى ق � ��رار ي�ت�ع�ل��ق
بتسهيل حصول الفلسطينيني على
إج� ��ازة ال�ع�م��ل« .ح�ي�ن دراس �ت��ي لهذا
القرار ،وجدت فيه ثغرتني بإمكان أي
جهة الطعن به .فهذا القرار تنظيمي

ّأي
طبابة؟
بعكس توقعات وزير العمل سليم جريصاتي ،ال يتوافر
داخل املخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان سوى
 29مركزًا طبيًا للرعاية الصحية األولية ،وهي عبارة عن
مراكز صحية صغيرة الحجم .يعمل فيها يوميًا طبيب
أو طبيبان للصحة العامةُ ،ويعاين الطبيب الواحد يوميًا
نحو  100حالة على األقل ،في وقت قياسي مدته ست
ساعات...

وي�ج��ب أخ��ذ رأي ش ��ورى ال��دول��ة ب��ه،
وه � ��ذا م ��ا ل ��م ي �ح �ص��ل .ك �م��ا أن ه��ذا
ً
ال�ق��رار يحتاج أص�لا ال��ى اق�ت��راح من
املدير العام ل�ل��وزارة ،وه��ذا أيضًا ما
ل ��م ي �ح �ص��ل» .ي �ق��ول ج��ري �ص��ات��ي إن
ه��ذا ال��واق��ع دف�ع��ه ال��ى تجميد نشر
ال �ق��رار .ل�ك��ن ،مل��اذا ل��م يسد الثغرتني
ح �ت��ى اآلن؟ ومل � � ��اذا ل ��م ي� �ص ��در ب�ع��د
امل ��راس� �ي ��م ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة ل �ل �ت �ع��دي�لات
ع �ل��ى ق��ان��ون ال �ع �م��ل ال �ت��ي أق� ��رت في
مجلس ال �ن��واب؟ ي�ش��رح جريصاتي
أن� � ��ه اج� �ت� �م ��ع م� ��ع امل� ��دي� ��ر اإلق �ل �ي �م��ي
ل�ل�أون ��روا ،ووف ��د م��ن منظمة العمل
ال� ��دول � �ي� ��ة ،وخ �ل �ص ��ت االج �ت �م ��اع ��ات
إل��ى أن إدخ��ال التعديالت ه��ذه ليس
لصالح الفلسطينيني .ك�ي��ف؟ يقول
جريصاتي إن التعديالت التشريعية
ت �ل��زم ال � � ��وزارة ب �م��وج �ب��ات ق��ان��ون�ي��ة
تتعلق باإلجازات وشهادات اإليداع،
ف ��ي ح �ي�ن أن ال� � � � ��وزارة ال ت ��دق ��ق ف��ي
هذين األمرين حاليًا ،معتبرًا أن اليد
العاملة الفلسطينية ال تحتاج الى
إجازة ،فهي مقيمة في لبنان ،وليست
قادمة من خارجه .أما عن الصندوق

قطاعات

تحرك مطلبي

مياومو الكهرباء :ابتزازنا بلقمة العيش
«ن�ح��ن ن�ت�ع��رض ل�لاب�ت��زاز بلقمة ع�ي�ش�ن��ا» ،يصرخ
أح ��د امل �ي��اوم�ي�ن ح�ي�ن س��ؤال��ه ع��ن س �ب��ب التصعيد
ف��ي ال�ت�ح��رك��ات أم ��س .ف�ق��د ش�ه��دت م��راك��ز مؤسسة
الكهرباء إغالقًا لكافة أبواب املؤسسة ،واعتصامات
ّ
ل��ف��ت امل �ن ��اط ��ق ،ب �ع��د أن ح �ج��زت ش ��رك ��ات م�ق��دم��ي
الخدمات (ألنها ملزمة دفع الرواتب وفق عقودها
امل��وق�ع��ة م��ع وزارة ال �ط��اق��ة) روات� ��ب امل �ي��اوم�ين ،في
م�ق��اب��ل توقيعهم ع�ق��ود ال�ع�م��ل م�ع�ه��ا .ي�ش��رح أح��د
املياومني أن عددًا من املديرين في مؤسسة الكهرباء
أبلغوا عددًا كبيرًا من عمال املتعهد وجباة اإلكراء
ض ��رورة ت��وق�ي��ع ال�ع�ق��ود م��ع ال �ش��رك��ات خ�ل�ال فترة
ّ
أقصاها  2تموز املقبل ،علمًا بأن من املتوقع إقرار
ال �ق��ان��ون ف��ي ال�ج�ل�س��ة ال �ت��ي ح ��دد م��وع��ده��ا رئ�ي��س
مجلس النواب نبيه بري في  2تموز املقبل.
تعليل امل��دي��ري��ن أن ال��ذي��ن ال ي��وق�ع��ون ال�ع�ق��ود لن
يستفيدوا من قانون التثبيت ،يعود إلى أن املادة
األول��ى منه تشترط أن ي�ك��ون امل�ي��اوم مستمرًا في
عمله في مؤسسة الكهرباء أو الجهات املتعاقدة
معها .وف��ي الوقت ذات��ه ،تحتجز املؤسسة روات��ب

الخاص الذي يقدم لالجئني ضمانًا
اج� �ت� �م ��اع� �ي ��ًا ،وال � � � ��ذي أق � � ��ره م�ج�ل��س
ال �ن ��واب ،ف�ي�ل�ف��ت ج��ري�ص��ات��ي ال ��ى أن
ال� �ص� �ن ��ادي ��ق ال� �خ ��اص ��ة ك �ل �ه��ا ك��ان��ت
ف��اش �ل��ة ب��ال �ت �ج��رب��ة .وب��ال �ت��ال��ي ف��إن
الفلسطينيني ف��ي وضعهم الحالي
أفضل من وضعهم في حال شمولهم
ب �ه �ك��ذا ص �ن��ادي��ق .ك �م��ا أن األون � ��روا
ت �ق��دم ل�لاج �ئ�ين م ��ا ي �ح �ت��اج��ون إل�ي��ه
م ��ن ط �ب��اب��ة واس �ت �ش �ف��اء .ال�ن�ت�ي�ج��ة؟
«ل� ��ن أص � ��در أي م��راس �ي��م تنظيمية
ل�ل�ت�ع��دي�لات ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال� �ص ��ادرة،
ف� ��ال� ��واق� ��ع ال � �ح ��ال ��ي أف� � �ض � ��ل» ي��ؤك��د
جريصاتي.
إال أن ن �ح��اس ي��ؤك��د أن م ��ا أص ��دره
ل �ي ��س م��رت �ب �ط��ًا ب �ت �ع ��دي�ل�ات ق ��ان ��ون
ال�ع�م��ل ،ب��ل ب�ق��رار تنظيمي لتسهيل
إج� � � � � ��ازات ال� �ع� �م ��ل ل �ل �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين.
ي�ش��رح أن ه��ذا ال �ق��رار يتضمن م��ادة
واح� ��دة وه ��ي ت�ح��دي��د األوراق ال�ت��ي
ي �ج��ب ع �ل��ى األج �ي��ر ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي أن
يحضرها ال��ى ال ��وزارة لكي يحصل
على إج��ازة العمل ،إض��اف��ة ال��ى عدم
اض � �ط� ��رار ه � ��ذا األج � �ي ��ر إل � ��ى ت�ب�ل�ي��غ

األم� ��ن ال� �ع ��ام ،ف �ه��و م�ق�ي��م ف ��ي ل�ب�ن��ان
ول� �ي ��س ق� ��ادم� ��ًا م� ��ن خ � ��ارج � ��ه .ي��ؤك��د
أن ه� ��ذا ال � �ق ��رار ل �ي��س م��رس��وم��ًا وال
ي �ح �ت��اج ال ��ى اط �ل�اع م�ج�ل��س ش��ورى
الدولة .أما هدفه فمحصور بتسهيل
إج� � � � � ��راءات ال� �ح� �ص ��ول ع� �ل ��ى إج� � ��ازة
ال �ع �م��ل ،وذل� ��ك ل �ك��ي ت �ت �ع��رف ال��دول��ة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ع �ل��ى ع ��دد وم��اه �ي��ة عمل
األج��راء الفلسطينيني ،ولكي يتمكن
ه� ��ؤالء م ��ن االس �ت �ف ��ادة م ��ن ال �ق��ان��ون
الصادر عن مجلس النواب منذ سنة
ونصف والذي يتيح لهم اإلفادة من
تعويضات نهاية الخدمة .يستغرب
ن� �ح ��اس ت �ح �م �ي��ل ال � �ق� ��رار أك� �ث ��ر م�م��ا
يحمل« .لقد ق��ال��وا إن��ه يتناقض مع
ق ��رار م�ن��ع ال�ت��وط�ين ،وإن ��ه يلغي عن
الفلسطينيني ص�ف��ة ال�ل�اج��ئ ،فيما
هو ال يرمي إال الى تنظيم آلية تقديم
اإلجازات».
م�ط��ال��ب امل�خ�ي�م��ات ال تعكس وجهة
ن �ظ��ر ج��ري �ص��ات��ي ك ��ذل ��ك .خ��ال��د أب��و
ً
ال � �ن� ��ور م � �ث �ل�ا ،وه � ��و ع �ض ��و ال �ل �ج �ن��ة
الشعبية ف��ي مخيم شاتيال ،ق��ال إن
هناك حاجة لتنفيذ التعديالت على

امل�ي��اوم�ين ،ف��ي م�ح��اول��ة للضغط عليهم ولتوقيع
ه ��ذه ال �ع �ق��ود .إال أن امل�ع�ت�ص�م�ين ي� �ش ��ددون على
أن�ه��م ل�ي�س��وا خ ��ارج م��ؤس�س��ة ال�ك�ه��رب��اء ،وأن �ه��م لم
َّ
ي�ب��ل�غ��وا ق��ان��ون��ًا ب��ال�ص��رف م��ن ال�خ��دم��ة ،وبالتالي
ف�ه��م م�ش�م��ول��ون بمفاعيل ق��ان��ون التثبيت حكمًا
ً
حتى لو لم يوقعوا العقود .ويشرح أحدهم ،قائال
إن عقد جباة اإلك��راء مع الشركات يتضمن شركًا
ل�ل�ج�ب��اة ،إذ ت�ب�ين أن ه��ذا ال�ع�ق��د ه��و ع�ق��د م�ق��اول��ة،
وبالتالي إن الجباة الذين سيوقعونه لن ُي َع ّدون
أج ��راء مشمولني ب�ق��ان��ون ال�ع�م��ل .م��ن جهة أخ��رى،
ي�ش�ي��ر ال�ع�ق��د ال ��ذي ت�ط��رح��ه ال �ش��رك��ات ع�ل��ى ع�م��ال
املتعهد صراحة إلى أنه عقد تجريبي ملدة  3أشهر،
وبالتالي فهو ال يلزم الشركات اإلبقاء على العمال
بعد انقضاء هذه الفترة .ويشرح أحد املياومني أنه
جرى تبليغ املعتصمني بأن مجلس إدارة مؤسسة
ال�ك�ه��رب��اء سيجتمع ال �ي��وم (أ ُم� ��س) ل�ب�ح��ث قضية
ّ
الرواتب ،إال أن هذا االجتماع ألغي من دون معرفة
األسباب.
(األخبار)

تحرك
ّ

موظفو القطاع العام يضربون ساعتني
ّ
ن��ف��ذ ال �ع��ام �ل��ون ف��ي ال �ق �ط��اع ال �ع��ام إض��راب��ًا أم��س،
ّ
فتوقفوا عن العمل ملدة ساعتني ،مطالبني بإقرار
س�ل�س�ل��ة ال��رت��ب وال ��روات ��ب ب�م�ف�ع��ول رج �ع��ي وم��ن
دون ربطها ب��ال��زي��ادات الضريبية .وق��د ج��اء هذا
ال �ت �ح� ّ�رك ب�ع��د دع ��وة م��ن ال�ه�ي�ئ��ة اإلداري � ��ة ل��راب�ط��ة
موظفي اإلدارة العامة ،التي عقدت أمس اجتماعًا
«ق� ّ�وم��ت ف�ي��ه بنتيجته ال �ت��وق��ف ع��ن ال�ع�م��ل ال��ذي
جرى في كل اإلدارات العامة على مختلف األراضي
اللبنانية» ،مبدية االستجابة واملشاركة الفعالة
والشاملة من قبل موظفي القطاع العام دعمًا لهذا
ّ
التحرك ،الذي يعد خطوة تحذيرية ملواجهة حال
ال �ت� ّ
�ردي الحاصل ف��ي واق��ع املوظفني العموميني،
والغنب املتراكم الالحق بهم على مختلف فئاتهم.
واعتبرت الهيئة أن التحرك يسعى إل��ى الضغط
ب��ات�ج��اه إق ��رار سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب م��ن دون
استعمالها ّ
مطية لفرض ضرائب ورسوم جديدة
على املواطنني ،الذين يمثل املوظفون جزءًا منهم.
وقد ّ
ّ
التحرك؛
سجلت أمس مشاركة واسعة في هذا
ف �ف��ي ق �ض ��اءي ب�ع�ل�ب��ك وال �ه��رم��ل ت��وق��ف م��وظ�ف��و

اإلدارات ال �ع��ام��ة ع ��ن ال �ع �م��ل مل� ��دة س��اع �ت�ي�ن ،من
العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا .كذلك،
ق ��ام م��وظ�ف��و م��ال�ي��ة ب �ي��روت ف��ي ب �ش��ارة ال �خ��وري
ب��ال�ت��وق��ف ع��ن ال�ع�م��ل ف��ي ك��ل م�ك��ات��ب امل��ال�ي��ة مل��دة
ساعتني .أيضًا انسحب ه��ذا األم��ر على املوظفني
ف��ي ق �ض��اء زح �ل��ة ،وف ��ي وزارة امل� ��ال ف��ي ال�ع��دل�ي��ة
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م�ب�ن��ى  ،TVAوع �ل��ى م��وظ �ف��ي وزارة ال �ش��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة ،ووزارة ال ��زراع ��ة ،وم��وظ�ف��ي س��راي��ا
راشيا.
وبحسب مسؤول العالقات الخارجية في الهيئة
االداري � ��ة ل��راب �ط��ة م��وظ�ف��ي االدارة ال �ع��ام��ة محمد
ق��دوح ،ف� ّ�إن االعتصام ليس إال خطوة أول��ى ،ألنه
إذا لم تحقق املطالب ،وأبرزها إقرار سلسلة الرتب
والرواتب بمفعول رجعي اعتبارًا من ،2012/2/1
وف �ص��ل ال �ض��رائ��ب ال �ج��دي��دة ع��ن م �ش��روع ق��ان��ون
السلسلة ،وعدم تحميل املوظفني عبء ومسؤولية
الضرائب التي ع��ادة تحسب في قانون امل��وازن��ة،
فإن الرابطة ستلجأ الى خطوات اكثـر تصعيدًا.
(األخبار)

