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هل سيصل إىل هذه النقطة؟
أمتنى ذلك .أنا يف الحكومة حتى أضمن عدم إضاعة فرصة التوصل إىل اتفاق سالم .أعتقد أنه
إذا وجد نتنياهو استجابة من القيادة الفلسطينية ودعامً من اإلدارة األمريكية واللجنة الرباعية،
رمبا يتمكن من اتخاذ قرارات ،فهو يدرك الواقع جيداً .أمتنى أال يعمي الجو املرحب يف االجتامع
يف الواليات املتحدة سواء مع اإلدارة أو يف الكونغرس بصريته .عىل األرجح سيتسم الجو بالود
والرتحاب ،لكن علينا أن ندرك أن ما وراء الود والقيم العامة الرئيسية ،سيكون هناك عمل يجب
إمتامه وهو دفع عملية السالم قدماً.
يطلق عليك النقاد ورقة التوت األخرية التي تغطي نتنياهو ..هل مشاركتك يف الحكومة ستحدث
فارقاً يف عملية السالم؟
أنا متأكد من أنه لوالي مل تكن لتسمع خطاب جامعة بار إيالن يف يونيو (حزيران)  ،2009الذي
من خالله أصبح نتنياهو أول رئيس وزراء من حزب الليكود يدعم حل الدولتني .لوالي مل تكن
لرتى تجميد املستوطنات ملدة عرشة أشهر أو كنت ستجد إرسائيل أقل التزاماً يف ما يتعلق
باستخدام القوة يف بعض اللحظات الحساسة .كان ميكن للحكومة اليمينية أن تدفع باتجاه املزيد
من العزلة عىل إرسائيل .وهنا يكمن دوري ،حيث يقول أفراد التيار اليساري إن باراك هو ورقة
التوت ،بينام يقول أفراد التيار اليميني إن باراك يقود نتنياهو ،لكن الواقع مختلف .يف مرحلة
أدفعه إىل مدى أبعد مام يعتزم ،وأحياناً أقدم إشارات وأستطيع أن أمنع نقداً علنياً.
لقد قلت يف املايض إنه إذا وقعت إرسائيل عىل اتفاقية سالم ،فإن الواليات املتحدة سوف تزيد
املعونة العسكرية املقدمة إليها للمساعدة يف التصدي للمخاطر األمنية املحتملة .فهل إذا مل
تفعل إرسائيل ذلك ،هل تتوقع خفض املعونة العسكرية املقدمة إليها من الواليات املتحدة؟
من الواضح للجميع ومن ضمنهم أمريكا أنه يف هذه املنطقة التي متوج باالضطرابات ،تعد
إرسائيل هي الدولة الوحيدة التي تنعم باالستقرار .ميكنك بسهولة التربير للجميع الحاجة إىل
دعم إرسائيل .نحن نتلقى دعامً كرمياً للغاية نحن بحاجة إليه .لكن بالطبع إذا مل نتخذ خطوات
نحو األمام ،فستضعف حجتنا للحصول عىل املزيد من الدعم بشكل ما.
* خدمة “غلوبال فيوبوينت” خاص بـ“الرشق األوسط”

وثيقة رقم :129

بيان من الصندوق الوطني للضامن االجتامعي يف لبنان حول قانون
129
الضامن والالجئني الفلسطينيني
 22أيار /مايو 2011

أصدر املدير العام للصندوق الوطني للضامن االجتامعي الدكتور محمد كريك ،مذكرة إعالمية
تحمل الرقم  ،437تنص عىل إخضاع الالجئني الفلسطينيني العاملني يف لبنان ألحكام قانون الضامن
االجتامعي – فرع نهاية الخدمة ،وإفادتهم منه.
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وتشري املذكرة إىل أنه يخضع لفرع تعويض نهاية الخدمة اعتبار ًا من  2010/9/2الالجئ
الفلسطيني العامل عىل األرايض اللبنانية املرتبط بصاحب عمل واحد أو أكرث ،وكذلك أصحاب العمل
الذين يستخدمونه لكل املوجبات املنصوص عليها يف قانون الضامن االجتامعي.
وتشرتط املذكرة أن يكون املستفيد مقيامً يف لبنان ،ومسجالً يف مديرية الشؤون السياسية
والالجئني – وزارة الداخلية والبلديات ،ومرتبطاً بصاحب عمل واحد أو أكرث ،وحائز ًا إجازة عمل وفق
القوانني واألنظمة املرعية.
ووفقاً للمذكرة ،يستفيد الالجئ الفلسطيني العامل يف لبنان الذي تتوافر فيه رشوط الخضوع
املنصوص عليها (الفقرة األوىل) من تقدميات فرع تعويض نهاية الخدمة بالرشوط التي يفيد فيها العامل
اللبناين ،ويعفى من رشط املعاملة باملثل املنصوص عنه يف قانون العمل وقانون الضامن االجتامعي،
وتدفع التقدميات من الحساب املنفصل املستقل الذي ينشأ للغاية .وال يفيد املشمولون بأحكام القانون
رقم  128تاريخ  2010/8/24من تقدميات صندوقي ضامن املرض واألمومة والتقدميات العائلية.
ويفرد يف التصميم العام لحسابات الصندوق ،حسابات منفصلة مستقلة تخصص للواردات
والنفقات العائدة إىل املضمونني من الالجئني الفلسطينيني العاملني الخاضعني ألحكام القانون
رقم  128تاريخ .2010/8/24
وتصفى تعويضات نهاية الخدمة لهؤالء املضمونني وفقاً لألحكام القانونية والنظامية الالزمة،
وال يتحمل الصندوق الوطني للضامن االجتامعي أو خزينة الدولة أي التزامات أو موجبات مالية
تجاههم.
وتتك ّون واردات الصندوق الخاص بالالجئني من اشرتاكات أصحاب العمل املحددة بنسبة
 8.5يف املئة من كامل األجر ،ومبالغ التسوية ،وزيادات التأخري املنصوص عليها يف املادة  79من قانون
الضامن االجتامعي.
يف املقابل ،تتكون النفقات من تقدميات 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”
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يف الرشق األوسط
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سؤال :كيف تصف ما يجري يف الرشق األوسط ،وهل هو مبثابة إشارة تنبيه لكم وللزعامء اآلخرين
يف املنطقة؟
جواب :بالتأكيد إنه كذلك .إنها لحظة جديدة وحاسمة للرشق األوسط .وبغض النظر عن الطريق
الذي ستسلكه املنطقة ،فإنني آمل أن تتم االستجابة إىل تطلعات الشباب ،فعندما ننظر بعد
سنوات إىل هذا الحدث ،سنجده إيجابياً.
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