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«كفى» ترفض «نظام الكفالة» في حضرة املواطن شربل نحاس
مرة جديدة ،خالل حضوره كضيف لجمعية «كفى»
هذه املرة ،رفض وزير العمل السابق شربل نحاس «املفردات
امللغومة» :قانونًا ،ال يوجد شيء اسمه كفيل للعامالت
األجنبيات .هذا عرف تضافرت عوامل على تكريسه ،رفضه
نحاس ،والقته دراسة «كفى» في ذلك

خلصت الدراسة إلى زيادة مرونة العامالت في االنتقال من عمل إلى آخر (مروان طحطح)

أحمد محسن
ك � ��ان ح� �ض ��ور ال� ��وزي� ��ر ال� �س ��اب ��ق ش��رب��ل
ن�ح��اس ،أم��س ،ملشاركة جمعية «كفى»
ن��دوت �ه��ا ع��ن إص�ل�اح ال�ك�ف��ال��ة ل�ع��ام�لات
ّ
امل �ن��ازل امل �ه��اج��رات ،رم� ّ
�زي��ًا .ب�ي��د أن��ه دل
على شيئني اثننيّ .أولهما ،أن املؤسسات
ّ
ال��رس �م� ّ�ي��ة ق � ��ادرة ع �ل��ى أن ت�ت�خ��ط��ى في
طموحاتها مؤسسات «املجتمع املدني»
إذا توافر الشخص املناسب في الوزارة
امل �ن��اس �ب��ة .وث��ان �ي �ه �م��ا ،ه��و أن ال �ق��ان��ون
األخ�ي��ر ال�خ��اص ب�ع��ام�لات امل �ن��ازل ،قبل
ن�ح��اس ،ك��ان ف��ي أفضل ح��االت��ه ناقصًا.
ل��م ي��ر ن�ح��اس ف��ي غير إدراج العامالت
ً
ف��ي ق��ان��ون العمل اللبناني سبيال إلى
إن�ه��اء ه��ذا التمييز .وم��ن س��وء حظهن،
ت��أخ��ر ال�ق��ان��ون ألس�ب��اب «بيروقراطية»
قبل أن ُ
«يستقال» الوزير نفسه.
وف��ي ال��دراس��ة ال�ت��ي عرضتها الباحثة
ك��اث �ل�ي�ن ه ��ام ��ل ،ب �ت �م��وي��ل م ��ن ال �س �ف��ارة
ّ
ّ
جمعية «كفى»،
النروجية وإش��راف من
ت �ج��د ط ��روح ��ات ن �ح��اس ص ��دى واس �ع��ًا
ق ��د ال ي �ك��ون م �ق �ص��ودًا .ف�ت�ل��ك ال ��دراس ��ة
ت�ش�ي��ر ف ��ي م�ق��دم�ت�ه��ا إل ��ى أن اس�ت�ث�ن��اء
ال �ع��ام�ل�ات م ��ن ق ��ان ��ون ال �ع �م��ل أدى إل��ى
تراكم ممارسات عرفية ،ربطت العاملة
ف��ي نهاية امل�ط��اف بصاحب عمل واح��د
في البالد .يمكن هذا األخير أن يحضر
العاملة على كفالته ،فتعمل في منزله
آخ� ��ر األس � �ب� ��وع ،وف� ��ي م� �ن ��ازل اآلخ ��ري ��ن
باقي األيام ،وتبقى مرتبطة به .تحصل
على نصف رات�ب�ه��ا ،ويحصل ه��و على
ال �ن �ص��ف اآلخ � � ��ر .وم� �ث ��ل ه � ��ذه األش� �ي ��اء
ت�ح��دث .ل��م يعد األم��ر خافيًا على أح��د.
نظام «الكفالة» ينهش ع��رق العامالت.
ك��أن �ه��ن م ��ن ال� � ��رق .وأم� � ��ام ه� ��ذا ال ��واق ��ع،

خ�ل�ص��ت ال ��دراس ��ة إل ��ى ض � ��رورة زي ��ادة
م��رون��ة ع��ام�لات امل �ن��ازل امل �ه��اج��رات في
االن �ت �ق��ال م��ن ع�م��ل إل��ى اآلخ ��ر ،م��ن دون
االرت � �ب� ��اط ب� ��رب ع �م��ل ي� �ك ��اد ي� �ك ��ون رب��ًا
ح�ق�ي�ق�ي��ًا ل�ل�ع��ام�ل��ة ،ك �م��ا ه��ي ال �ح��ال في
لبنان .يمكن ت�ف��ادي ه��ذه األم��ور بمنح
ت ��أش �ي ��رات دخ � ��ول ل �ل �ع �م��ل ،أو ب�ت�م��دي��د
ال �ت��أش �ي��رة ظ��رف �ي��ًا ،ك ��ي ت �ج��د ال �ع��ام �ل��ة
ً
ع �م�ل�ا آخ � ��ر .ف ��ي ال ��درج ��ة األول� � ��ى ي�ج��ب
«ف� ��ك االرت � �ب� ��اط» امل �خ �ي��ف ب�ي�ن ص��اح��ب
العمل وال�ع��ام�ل��ة .يجب منحهن حقهن
ف��ي ال�ع�ي��ش ح�ي��ث ي� ��ردن .م��ن ش ��أن ذل��ك
ّ
ّ
املالية املترتبة على
املسؤولية
تخفيف
صاحب املنزل ،بيد أن غياب املحاسبة

ثمة ضرورة لزيادة مرونة
انتقال عامالت المنازل من
عمل إلى آخر

ف ��ي األس � � ��اس ال ي �م �ن��ح ه� ��ذا ال� �ش ��ق ّ
أي
ّ
للمسؤولية ما دامت
أهمية .من سيهتم
ّ
الحكومية ال تتحرك إال في حال
املراجع
«ف ��رار» عاملة م��ن أغ�ل�ال رب عملها ،أو
ح�ين «ت�ن�ت�ح��ر» أخ ��رى ،فتحضر ال�ق��وى
األم�ن� ّ�ي��ة وت�ج��ري تحقيقًا «فولكلوريًا»
ل �ت �ح��دي��د أس � �ب� ��اب ال � ��وف � ��اة؟ إل � ��ى ذل� ��ك،
ت�ت�ض�م��ن ال ��دراس ��ة اق �ت��راح��ات لتحسني
آلية االستقدام ،خفض عدد املهاجرين،

ض�م��ان الحماية االجتماعية واللجوء
إل ��ى ال �ق �ض��اء .واأله � ��م م ��ن ذل� ��ك ،إن �ش��اء
ه�ي�ئ��ة ت�ن�س�ي��ق وط �ن �ي��ة ل�لاس �ت �خ��دام ،ال
تترك العامالت تحت رحمة غول مكاتب
االستقدام.
رغم سعادة الحاضرين بوجود نحاس
بينهم ،لم يخف هؤالء قلقهم من «الفراغ
الذي سيخلفه الوزير .في فترة قصيرة
ً
بنوا آماال كثيرة .لكن ،في الوقت عينه،
ي�م�ك��ن االس �ت �ن �ت��اج أن ن �ح��اس اس�ت�ع��اد
شخصيته األس��اس� ّ�ي��ة .ك��أن��ه ت�ح��رر من
ع� ��بء ال � � � ��وزارة ،وال �ث �ق��ل ال �ب �ي��روق��راط��ي
الذي يشارك الصدأ سكن أرجاء السرايا
الحكومية .في جميع الحاالت ،وبمعزل
ّ
السياسية امل �ك��ررة ،إلى
ع��ن التفاصيل
ّ
حد امللل ،يمكن الجزم أيضًا بأن نحاس
ال يشبه ال ��وزراء التقليديني ف��ي ش��يء.
ً
ف��ي ش�ك�ل��ه أوال وف ��ي أي ش ��يء آخ� ��ر .ال
يضع ربطة عنق .ال تطارده الكاميرات،
فال يضطر إلى ّادعاء االبتسام .ال يتبعه
وف� � ُ�د م��راف��ق ف �ي��ه ط �ب��ول وأب � ��واق إن ��ذار
ّ
وس� �ي ��ارات م�غ��ل�ف��ة ب ��األس ��ود .ح �ت��ى إن��ه
�س ،إل ��ى األون�ي�س�ك��و،
ع�ن��دم��ا وص ��ل ،أم � ً
دخ��ل ال�ق��اع��ة خ�ل�س��ة .ل��م يشعر أح��د ب��ه.
ّ
ّ
سلم على الجميع بال تكلف .قد ُيحسب
ه � ��ذا م ��دي� �ح ��ًا ،ل� �ك ��ن ذل� � ��ك ك � ��ان امل �ش �ه��د
ُ
ف ��ي األون �ي �س �ك��و .إذا اس��ت �ث �ن��ي امل�ش�ه��د
ال�س�ي��اس��ي ،امل��زدح��م ب��ال�ط��وائ��ف ،ال مفرّ
م��ن االع �ت��راف بكاريزما ش��رب��ل نحاس،
وخ �ص��وص��ًا ف ��ي أوس� � ��اط ال �ج �م �ع� ّ�ي��ات.
ول �ل �م �ن��اس �ب��ة ،ي ��رف ��ض ن �ح ��اس ت�س�م�ي��ة
«امل�ج�ت�م��ع امل ��دن ��ي» .جميعنا م��دن� ّ�ي��ون،
ّ
املدنية
باستثناء الجيوش« .مصادرة»
ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال �ل �ف �ظ��ي ،ب ��ال � ُ�ع ��رف ،من
ّ
الجمعيات ،ال ت��روق «صديق العامالت
األجنبيات» كثيرًا.

تقرير

ّ
عيون أهالي املفقودين معلقة على «مشروع اقتراح»
من رحم املعاناةُ ،ولد اقتراح
مشروع قانون األشخاص
املفقودين واملخفيني
قسرًا .معاناة عمرها ثالثون
عامًا عاشتها عوائل 17415
مفقودًا ،لكن ظلمة مئات
الليالي السابقة ستنجلي إذا
تسنى لالقتراح أن ُيصبح قانونًا
رضوان مرتضى
«والدة أت � ��ت ب �ع��د ف� �ت ��رة ح �م��ل ث �ق �ي �ل��ة،
م��وج �ع��ة ،م��زع �ج��ة ،م �ع �ق��دة دام � ��ت 360
نلهث بحثًا
شهرًا .سنني
ونحن ُ
ّ
طويلة ُ
عن أحبة ُسرقوا منا .خطفوا .قتلوا،»...
بهذه الكلمات التي اختنقت عند بعض
ال �ث �ن��اي��ا أط �ل �ق��ت رئ �ي �س��ة «ل �ج �ن��ة أه��ال��ي
امل �خ �ط ��وف�ي�ن وامل� �ف� �ق ��ودي ��ن ف� ��ي ل �ب �ن��ان»
وداد ح � �ل ��وان ��ي ال � �ع � �ن ��ان ل �ص��رخ �ت �ه��ا.
ق��ال��ت« :أب �ص��ر اق� �ت ��راح م �ش��روع ق��ان��ون
واملخفيني قسرًا
األش �خ��اص امل�ف�ق��ودي��ن ُ ّ
النور» ،قبل أن تضيف «نهنئ أنفسنا».
م �س �ح ��ة ال � �ت � �ف� ��اؤل ال � �ت� ��ي م � � ّ�ي � ��زت ك �ل �م��ة
ح� �ل ��وان ��ي ان �ع �ك �س��ت ع �ل��ى ال� �ج ��و ال �ع��ام
لطاولة النقاش التي يستضيفها «املركز
ال��دول��ي ل�ل�ع��دال��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة» ع�ل��ى م��دى
يومني (الجمعة والسبت) ،تحت عنوان
«ح��ق امل�ع��رف��ة – اق �ت��راح م �ش��روع ق��ان��ون
امل�ف�ق��ودي��ن وامل�خ�ف�ي�ين ق �س �رًا» ،ف��ي إط��ار
ما ُسمي «حق املفقودين وعائالتهم في
املعرفة».
رأس جلسة االفتتاح مدير املركز الدولي
للشرق األوسط وشمال أفريقيا للعدالة
االن �ت �ق��ال �ي��ة ح �ب �ي��ب ن �ص��ار م �ش �ي �رًا إل��ى

«أن اق �ت��راح م �ش��روع ق��ان��ون امل�ف�ق��ودي��ن
وامل �خ �ف �ي�ي�ن ل ��م ي �ك��ن ل� �ي ��رى ال� �ن ��ور ل��وال
دع� � ��م االت� � �ح � ��اد األوروب� � � � � ��ي وال � �س � �ف ��ارة
السويسرية في لبنان» .وأعلن أن عددًا
م��ن ه �ي �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي وال �ق �ض��اة
شاركوا في إع��داد االق�ت��راح ،إضافة الى
خ�ب��راء محليني ودول�ي�ين وف��ي مقدمهم
امل�ح��ام��ي ن ��زار ص��اغ�ي��ة ال ��ذي ع�م��ل على
ص�ي��اغ��ة االق� �ت ��راح وب �ل��ورت��ه .ث��م ت�ح��دث
ممثل وزير العدل مسعود نهرا ،فأشار
إل��ى أن مجلس ال ��وزراء ال�ت��زم ف��ي بيانه
ال� � � ��وزاري ال� �ت ��زام ��ًا ح��اس �م��ًا ح ��ل ق�ض�ي��ة
ضحايا االخ�ت�ف��اء القسري نهائيًا عبر
إن �ش��اء ه�ي�ئ��ة وط�ن�ي��ة .وأض� ��اف« :تعمل
وزارة العدل حاليًا على صياغة مشروع
مرسوم يتضمن إنشاء مثل هذه الهيئة
بصالحيات واسعة ومشاركة فعالة من
جميع املعنيني بالقضية».
ب � ��دوره ،ش ��رح امل�س�ت�ش��ار ال �ق��ان��ون��ي في

تصوغ
وزارة العدل
مشروع
مرسوم
إلنشاء هيئة
وطنية
لقضايا
االختفاء
القسري
(أرشيف )

اللجنة الدولية للصليب األح�م��ر خالد
غ � ��ازي ع �م��ل ال �ل �ج �ن��ة ف ��ي ب �ع��ض ال� ��دول
والنتائج التي توصلت إليها بالنسبة
إل ��ى األش� �خ ��اص امل �ف �ق��ودي��ن وامل�خ�ف�ي�ين
قسرًا وعرض للقانون الدولي الذي يلزم
ال ��دول ال�ت�ع��اط��ي م��ع امل��وض��وع ب�ص��ورة
جدية وال��ذي يوفر الحماية واملساعدة
ملعرفة مصير املفقودين.
أم ��ا ال�ج�ل�س��ة ال �ث��ان �ي��ة م��ن ال �ن �ق��اش فقد
أداره � � � ��ا م� �ق ��رر ل �ج �ن��ة ح� �ق ��وق اإلن� �س ��ان
النيابية النائب غسان مخيبر وحملت
ع � �ن� ��وان «ل� �ب� �ن ��ان وح � ��ق امل � �ع� ��رف� ��ة» .ق ��دم
مخيبر مجموعة من املالحظات املبدئية
التي ترتبط بخيارات تشريعية وكيفية
م �ق��ارب��ة أزم ��ة االخ �ت �ف��اء ال �ق �س��ري ،الف�ت��ًا
إل � ��ى أن «م � �س� ��ودة االق� � �ت � ��راح ال� �ت ��ي ب�ين
أي��دي�ن��ا ع��ن امل�ف�ق��ودي��ن وامل�خ�ف�ي�ين قسرًا
ال �ت��ي وض �ع �ت �ه��ا وزارة ال �ع ��دل تقتصر
ع�ل��ى ت��وف�ي��ر ال �ح��ق ب��امل �ع��رف��ة ،وه ��و أم��ر

ه � ��ام ج� � � �دًا ،دون ال� �ح� �ق ��وق األس ��اس� �ي ��ة
األخ� ��رى وال �ض��روري��ة مل�ع��ال�ج��ة نهائية
وك��ام�ل��ة ل�ل�ق�ض�ي��ة» .وأش ��ار مخيبر إل��ى
أن «ما نقدم عليه يتعلق فقط بالخطوة
األول��ى ،أي العدالة في أقسامها الثالثة
األس��اس �ي��ة :ت�ح��دي��د امل�س��ؤول�ي��ات ،ان��زال
العقوبات والتعويض».
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ق��دم��ت م �س �ت �ش��ارة ش��ؤون
ال� �ش ��رق األوس� � ��ط وش� �م ��ال أف��ري �ق �ي��ا في
«امل��رك��ز ال��دول��ي للعدالة االنتقالية» لني
معلوف ،مقاربة عامة لقضية املفقودين
واملختفني ،ع��ارض��ة للمسار التاريخي
ل �ت �ع��ام��ل ال � ��دول � ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة م� ��ع ه ��ذه
ال�ق�ض�ي��ة .وان�ط�ل�ق��ت م�ع�ل��وف م��ن ال��واق��ع
ال ��ذي ي�ع�ي�ش��ه ذوو امل�ف�ق��ودي��ن فأطلقت
ع�ل�ي��ه ت�س�م�ي��ة «ال �ح �س��رة امل �ج �م��دة ال�ت��ي
تراوح بني التأقلم مع وفاته والتأقلم مع
اختفائه» ،مذكرة بمعاناة األهالي الذين
ال يمكنهم املضي قدمًا حتى ولو أرادوا

ذلك.
حلقة النقاش ح��ول الطاولة املستديرة
ال �ت ��ي ب � ��دأت ق ��راب ��ة ال� �ع ��اش ��رة ص �ب��اح��ًا،
قابلها بيان أصدره األمني العام للمركز
اللبناني لحقوق االنسان وديع األسمر
ورأى فيه أن مشروع القانون املقترح ال
يفي ضحايا اإلخفاء القسري في لبنان
حقهم ،الفتًا إل��ى «أن املشروع بصيغته
ال�غ��ام�ض��ة م �ح��اول��ة ج��دي��دة ل��دف��ن ملف
امل �ع �ت �ق �ل�ي�ن ف� ��ي ال� �س� �ج ��ون ال � �س� ��وري� ��ة».
ولفت األس�م��ر إل��ى أن «ال�ق��ان��ون املقترح
ال ي �ش �ي��ر م ��ن ق ��ري ��ب أو م ��ن ب �ع �ي��د إل��ى
ضحايا اإلخ �ف��اء ال�ق�س��ري ف��ي إسرائيل
وفي سوريا» ،مؤكدًا أن «املشروع نجح
ح �ي��ث ف�ش�ل��ت أج �ه ��زة ال �ق �م��ع ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
والسورية ،وقدم هدايا مجانية إلى كل
من يريد إسقاط هذه الجرائم في خانة
املجهول» .وفي اإلش��ارة إلى ما تضمنه
ب �ي��ان األس� �م ��ر ،ت �ط��رق��ت ال �ح �ل��وان��ي في
ّ
خ�ت��ام كلمتها إل��ى ال �ق��ول إن السلطات
ال��رس �م �ي��ة اع �ت��رف��ت ب��ال �ق �ض �ي��ة ب �ع��د 18
ع��ام��ًا م��ن امل�ط��ال�ب��ة وال� �ص ��راخ .وس��أل��ت:
«ه ��ل ي �ج��وز أن ن�ت�ل�ه��ى ون�خ�ت�ل��ف ح��ول
ماذا نسمي أحبتنا؟ ملاذا نضيع وقتنا
ف��ي ال�ن�ق��اش ون�ن�س��ى أن��ه إذا ك��ان هناك
م��ن أح�ي��اء ف��ي ع��داد املفقودين فلنسرع
لتحريرهم قبل موت املزيد من األهالي».
ّ
هكذا ،وعلى م��دى سبع ساعات ،تحلق
ن� ��واب ون �ش �ط��اء وخ� �ب ��راء وم �ح��اض��رون
دول �ي��ون ف��ي ش ��ؤون امل�ف�ق��ودي��ن وال�ط��ب
ال� �ش ��رع ��ي وامل � �ق� ��اب� ��ر ال� �ج� �م ��اع� �ي ��ة ح ��ول
ال� �ط ��اول ��ة امل �س �ت ��دي ��رة ل �ل �م��رك��ز ال ��دول ��ي
للعدالة االنتقالية .النقاش لم ينته بعد،
سيستمر ل�س��اع��ات مماثلة ال �ي��وم ،لكن
ّ
اآلم � ��ال امل �ع �ق��ودة س�ت�ب�ق��ى م�ع��ل�ق��ة حتى
السياسيون أو يرضخوا ملطالب
يتحرك ّ
أه��ال��ي ج��ف��ت دم��وع�ه��م ف��ي مآقيها وهم
يصرخون بأسماء أبنائهم املفقودين،
بحسب أهاليهم ،حتى حني.

