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الالجئ   2010/9/2 من  اعتباراً  الخدمة  نهاية  تعويض  لفرع  يخضع  أنه  إىل  املذكرة  وتشري 
الفلسطيني العامل عىل األرايض اللبنانية املرتبط بصاحب عمل واحد أو أكث، وكذلك أصحاب العمل 

الذين يستخدمونه لكل املوجبات املنصوص عليها يف قانون الضامن االجتامعي.

السياسية  الشؤون  مديرية  يف  ومسجالً  لبنان،  يف  مقيامً  املستفيد  يكون  أن  املذكرة  وتشرتط 
والالجئني – وزارة الداخلية والبلديات، ومرتبطاً بصاحب عمل واحد أو أكث، وحائزًا إجازة عمل وفق 

القوانني واألنظمة املرعية.

الخضوع  رشوط  فيه  تتوافر  الذي  لبنان  يف  العامل  الفلسطيني  الالجئ  يستفيد  للمذكرة،  ووفقاً 
املنصوص عليها )الفقرة األوىل( من تقديات فرع تعويض نهاية الخدمة بالرشوط التي يفيد فيها العامل 
اللبناين، ويعفى من رشط املعاملة باملثل املنصوص عنه يف قانون العمل وقانون الضامن االجتامعي، 
وتدفع التقديات من الحساب املنفصل املستقل الذي ينشأ للغاية. وال يفيد املشمولون بأحكام القانون 

رقم 128 تاريخ 2010/8/24 من تقديات صندوقي ضامن املرض واألمومة والتقديات العائلية.

للواردات  تخصص  مستقلة  منفصلة  حسابات  الصندوق،  لحسابات  العام  التصميم  يف  ويفرد 
القانون ألحكام  الخاضعني  العاملني  الفلسطينيني  الالجئني  من  املضمونني  إىل  العائدة   والنفقات 

رقم 128 تاريخ 2010/8/24.

الالزمة،  والنظامية  القانونية  لألحكام  وفقاً  املضمونني  لهؤالء  الخدمة  نهاية  تعويضات  وتصفى 
مالية  أو موجبات  التزامات  أي  الدولة  أو خزينة  االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق  يتحمل  وال 

تجاههم.

بنسبة املحددة  العمل  أصحاب  اشرتاكات  من  بالالجئني  الخاص  الصندوق  واردات   وتتكّون 
8.5 يف املئة من كامل األجر، ومبالغ التسوية، وزيادات التأخري املنصوص عليها يف املادة 79 من قانون 

الضامن االجتامعي.

يف املقابل، تتكون النفقات من تقديات فرع تعويض نهاية الخدمة وفقاً لألحكام والرشوط التي 
يفيد فيها العامل اللبناين، واملنصوص عليها يف قانون الضامن االجتامعي واألنظمة الداخلية.

وثيقة رقم 130:

مقابلة مع امللك عبد الله الثاين حول القضية الفلسطينية و“عملية السالم” 
يف الرشق األوسط130 

23 أيار/ مايو 2011

كيف تصف ما يجري يف الرشق األوسط، وهل هو مبثابة إشارة تنبيه لكم وللزعامء اآلخرين  سؤال: 
يف املنطقة؟

الطريق  النظر عن  إنها لحظة جديدة وحاسمة للرشق األوسط. وبغض  إنه كذلك.  بالتأكيد  جواب: 
الذي ستسلكه املنطقة، فإنني آمل أن تتم االستجابة إىل تطلعات الشباب، فعندما ننظر بعد 

سنوات إىل هذا الحدث، سنجده إيجابياً.
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ما هو األمر الذي يتطلب منكم التنبه، وماذا ميكنكم العمل حياله؟  سؤال: 

بسبب  جاء  تونس  برمته يف  األمر  بدأ  عندما  أنه  الواضح،  من  املوضوع.  لهذا  بعدان  هناك  جواب: 
صعوبات  من  يعاين  األوسط  الرشق  يف  الشباب  من  كبري  فجزء  العاملية.  االقتصادية  األزمة 
اقتصادية ويريدون حياة أفضل. فإحباط آمال الشباب واإلحباط االقتصادي قادا، باعتقادي، 

إىل صحوة سياسية. فهم يريدون تحديد مصريهم بأنفسهم.

آخر استطالعات الرأي تقول بأن ثلثي، أو ثالثة أرباع األردنيني، يريدون الدميقراطية. ماذا  سؤال: 
ستفعلون بوصفكم ملكاً لتحقيق هذا الحلم؟

يجلس  بحيث  وطنياً،  حواراً  أسميناه  ما  وشكلنا  معاً،  جميعاً  املجتمع  قطاعات  جمعنا  لقد  جواب: 
الجميع عىل طاولة الحوار، ليقرروا ماذا يريد األردنيون. وقد رشعت اللجنة مبناقشة قانونني: 
قانون االنتخاب، وقانون جديد لألحزاب السياسية، وهام قانونان حاسامن بالنسبة ملستقبل 

األردن.

يف األردن، ينظر 13 باملئة ممن تم استطالع رأيهم، بشكل إيجايب تجاه الواليات املتحدة.  سؤال: 
األمريكيون قلقون أن تؤدي الدميقراطية الجديدة يف بلدكم، ويف أماكن أخرى، من صعود 

قوى إسالمية مستقبالً. هل تشعرون بأن ذلك ممكن يف األردن؟

ليس يف األردن. هذا ممكن يف أماكن أخرى، ولكن فيام يخص األردن تحديداً، فإنني مسؤول عن  جواب: 
قيادة الحوار يف االتجاه الصحيح. وأعتقد أن األردن سيتجه نحو مستقبل مرشق. ال يوجد لدينا 
 مخاوف حيال األردن. وال أعلم كيف ستتطور األمور يف الدول األخرى. فكل بلد يف الرشق األوسط

مختلف عن اآلخر. لقد أرشِت إىل أن الواليات املتحدة ليس لها شعبية كبرية. ولكن علينا أن 
نتذكر مرة أخرى، وكام أعتقد، فإن سبب عدم شعبية أمريكا، يف جزئه األكب، هو بسبب االنطباع 

السائد بعدم قدرتها عىل دفع العملية السلمية الفلسطينية اإلرسائيلية إىل األمام.

يف كتابك، مل ترتدد عن انتقاد رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو. هل يشكل نتنياهو  سؤال: 
عائقاً أمام السالم؟

مع  للسالم  تصوره  أرى  كنت  معي،  حديثه  خالل  ومن  معه،  املعمقة  مباحثايت  خالل  جواب: 
الفلسطينيني، والسالم مع العرب وغالباً ما غادرت هذه اللقاءات وأنا يف غاية التفاؤل. ولكن 
املاضيتني ال يجعلني متفائالً  السنتني  األرض من مجريات خالل  رأيناه عىل  ما  فإن  لألسف، 
كثرياً. ولدي شعور بأننا سنستمر يف العيش يف ظل الوضع الراهن للعام الحايل 2011. وكام 
إىل حني نشوب حرب  ذلك  استمر  تغيري،  الراهن دون  بالوضع  قبلنا  مرة  ففي كل  تعلمني، 

أخرى. وهذا أمر يقلقني كثرياً.

هل تشعر بأن حرباً أخرى قد تنشب؟ سؤال: 

حسناً، إذا نظرِت إىل السنوات العرش املاضية، فخالل كل عامني أو عامني ونصف، هناك إما  جواب: 
إذا  بأننا  يل  تظهر  فإن خبيت  املاضية،  عاماً   12 الـ  إىل  وبالنظر  أو رصاع.  أو حرب  انتفاضة 

تجاهلنا القضية الفلسطينية، فإن شيئاً ما سينفجر.
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يعتربونها  والتي  مباحثات سالم مع جامعة كحامس،  عقد  تستطيع  ال  بأنها  إرسائيل  تقول  سؤال: 
إرهابية. وأمرثكا ]أمريكا[ أيضاً تعترب حامس منظمة إرهابية. وقبل ذلك، كان الكل يقول أنه 

ال ميكننا امليض يف محادثات سالم ألن الفلسطينيني منقسمون، كيف ميكن تجاوز ذلك؟

أمتنى أن يقوم اإلرسائيليون باعتامد مقولة واحدة وااللتزام بها فعلياً. فكام تعلمني وعىل مدار  جواب: 
السنتني املاضيتني، كان اإلرسائيليون يقولون إن عباس ليس رشيكاً للسالم ألنه ال يثل الشعب 
املصالحة مع  اآلن  أنجز عباس  لقد  قدماً.  للميض  ليسوا مستعدين  فهم  لذلك،  الفلسطيني، 
حامس، وهو بالتايل يثل الشعب الفلسطيني، ولكن الحجة اإلرسائيلية اآلن أننا ال نستطيع 
التعامل معه بسبب حامس. لقد أوضح عّباس أن حامس لن تكون جزءاً من الحكومة، ولن 
للواليات  بالنسبة  األمر مهم  الغربية، وهذا  الضفة  األمنية يف  األجهزة  أي دور يف  لها  يكون 
املتحدة، ولألردن، ألننا عملنا سوياً لتدريب قوات األمن الفلسطينية. كام تعلمني، كريستيان، 
بهذه  بالعمل  االستمرار  تم  ما  وإذا  هو صحيح.  مبا  القيام  لعدم  األعذار  إيجاد  السهل  من 
الطريقة، فإننا لن نحل املشكلة أبداً. ويف نهاية املطاف، فإن العرب واإلرسائيليني هم الذين 
سيدفعون الثمن. أنت تعرفني منطقتنا، وتعلمني مدى معاناتنا لعقود طويلة بسبب الرصاع 
القرارات  الفلسطيني – اإلرسائييل. لذا، فنحن بحاجة إىل زعامء يتحلون بالشجاعة ليتخذوا 

الصعبة، ويجدون حالً للمشكلة بشكل جذري.

فلنتحدث عن بعض الدول املجاورة. من الواضح أن سوريا متر يف حالة صعبة اآلن. هناك  سؤال: 
قمع عنيف لشعب يريد الدميقراطية. الكثريون اعتربوا بشار األسد إصالحياً، هل ترى ذلك؟

حسناً، إنه يواجه اليوم تحدياً رئيسياً يف كيفية التواصل مع الناس، ووضع جميع القضايا عىل  جواب: 
الطاولة. وحتى اآلن فإن ذلك مل يحدث يف سوريا، وأعتقد أنه من أجل إصالح األمور وإعادة 
الهدوء واالستقرار، فإن الحوار، واملصالحة الوطنية، والتواصل يعد السبيل الوحيد للقيام بذلك.

هل الرئيس السوري، بشار األسد، ممسك بزمام األمور؟ سؤال: 

لقد تحدثت معه يف مناسبات عديدة ملناقشة كيف يكن لألردن أن يساهم يف إعادة االستقرار،  جواب: 
وأيضاً، الهدوء، كام هو واضح، إىل سوريا. ومن نقاشاتنا معه، ومام أسمعه أيضاً، فإن الرئيس 
بشار ممسك بزمام األمور، وهو من يتخذ القرار. أعتقد أن الرئيس بشار بحاجة للتواصل مع 
الشعب وأن يتحاور معه. لقد تعلمت من والدي، جاللة املغفور له امللك الحسني بن طالل، 
أن أبقى عىل أقرب مسافة ممكنة من الشعب. وبشكل أسبوعي أقوم بزيارات إىل مختلف 

قطاعات املجتمع، وألتقي مختلف فئاته، ونناقش جميع القضايا التي تهمهم.

لقد تعرضت جاللة امللكة رانيا إىل انتقادات يف األردن. ويف كتابك، تشري إىل جاللتها كرشيكة  سؤال: 
لكم. ملاذا هذه االنتقادات؟ وهل هناك صحة ملا قيل عن تسجيل أراضٍ لصالح عائلتها؟

إن جميع ما سمعته، يف هذا الشأن، سخيف للغاية ومحزن جداً. فكثري من األردنيني يعلمون  جواب: 
ما بذلته امللكة رانيا من أجل النساء واألطفال ليس فقط يف األردن، بل يف املنطقة، وأبعد من 
ذلك. وأعتقد أننا نعيش يف جو يسعى فيه من يريد زعزعة األردن والنيل مني، إىل النيل من 
محزن  أمر  املستوى،  هذا  إىل  البعض  وانحدار  برأيي،  رانيا  امللكة  من  والنيل  أضعف.  حلقة 

للغاية لنا جميعاً.
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هل تتمتع امللكة رانيا بأي سلطات... كاختيار وزراء محددين أو موظفي دولة، أو أي شخص  سؤال: 
آخر؟

التعليم،  مجال  يف  الدوام  عىل  كانت  فمسؤولياتها  الحكومة.  عمل  يف  أبداً  تتدخل  مل  إنها  جواب: 
ذلك  أثار  ألن  له،  حداً  يضع  وأن  األمر،  هذا  مجتمعنا  يدرك  أن  وآمل  والتعليم.  والتعليم، 
أضحت مرضة لحد بعيد لألردن، ليس فقط فيام يتعلق بامللكة رانيا، بل بالعديد من الناس 

الذين عانوا من اتهامات باطلة من قبل من يعتقدون بأنه لن يتم محاسبتهم.

وثيقة رقم 131:

الوطنية  املبادرة  عام  وأمني  الفلسطيني  الترشيعي  املجلس  لعضو  مقال 
الفلسطينية مصطفى الربغويث حول املصالحة الفلسطينية131 

23 أيار/ مايو 2011

مرحباً بالوحدة الفلسطينية

مصطفى البغويث

الوحدة  اتفاق  يطرحها  التي  النادرة  الفرصة  تدرك  ال  اإلرسائيلية  الحكومة  أن  يبدو  لألسف 

الفلسطيني، فهذا االتفاق يقدم، للمرة األوىل عىل مدار عقود، إجامعاً فلسطينياً موحداً معتدالً، يضم 

فتح وحامس واملعسكر الديقراطي.

تطوراً  ويثل  مبارك  بعد  ومرص  العريب  الربيع  مثرة  االتفاق  فهذا  فلسطينية،  نظر  وجهة  ومن 

هاماً يف الوقت الذي نسعى فيه من أجل تجاوز الرصاع الداخيل ونركز عىل الحاجة إلنهاء االحتالل 

اإلرسائييل وضامن حريتنا.

مايو   4 يف  القاهرة  يف  االتفاق  توقيع  ألقيت خالل  التي  الكلامت  إىل  ينظر  متفتح  مراقب  وأي 

)أيار( الحايل سريى أن جميع الحركات املشاركة قبلت حل دولتني عىل حدود 1967، بدولة فلسطينية 

باالمتناع عن  ألزمت نفسها  لها، وأن جميع األطراف  الرشقية عاصمة  املحتلة والقدس  األرايض  عىل 

أي أعامل عنف، وأنه يف كلمته أعلن رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية 

محمود عباس عن التزامه بجميع االتفاقات املوقعة مسبقاً مع إرسائيل، من دون اعرتاض من جانب 

أي من الحضور.

وكرئيس ملنظمة التحرير الفلسطينية، سيكون عباس مخوالً بالتفاوض نيابة عن جميع الفصائل 

فلسطينية  حكومة  مع  التفاوض  يستطيعون  ال  بأنهم  اإلرسائييل  املبر  يبدد  وبذلك  الفلسطينية، 

منقسمة.

يقدم اتفاق الوحدة فرصة إلرسائيل يك تقيم سالماً دامئاً مع كافة الفلسطينيني، من يسار إىل يني 

األطياف السياسية، ولتنفيذ حل الدولتني فوراً.


