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العـــامل

�سيم���ا وان بع�ضه���ا ت�صيب عاملني غري نظاميني وبال ت�صاريح عمل قانونية ،او ال
يت�صرفون وفق قانون العمل ومبا يحمي حقوقهم وحقوق ورثتهم من بعدهم .وتقع
هذه اال�صابات وفق وترية مت�ساوية تقريبا على امتداد ال�سنوات الع�شره املا�ضيه.
بحيث ال تقل عن ا�صابتني مميتتني �شهريا وال تقل عن ع�شرين ا�صابة �سنويا.
مو�ض���حا �أن م�س����ؤولية ال�سالمة املهنية لي�ست م�س����ؤولية العامل بل انها م�س�ؤولية
�صاحب العمل اوال لي�س بتوفريها فح�سب بل بو�ضع التعليمات الوا�ضحة والبارزة
وبلغ���ة العامل والتدريب عليها والتيقن من ح�س���ن اال�س���تعمال  ..وهي م�س����ؤولية
النقاب���ة وممثليه���ا واللجنة العمالية يف مواق���ع العمل ،من حي���ث دورها وواجبها
التاكد من �س�ل�امة ال�س���لوك العام يف مواقع العمل .والعامل معني بتطبيق �شروط
ال�س�ل�امة ح�س���ب توفرها وما هو �س���ائد من تقاليد وممار�س���ات وتنبيهات حول
ال�س�ل�امة العامه مو�ض���حا ان اجتزاء امل�س����ؤولية وا�ست�س���هال حتميلها للعامل هو
تربئة للمجرم احلقيقي امل�ش���غل اال�س���رائيلي و�ص���احب العمل واملقاول واملهند�س
ومراقب العمل وال�سم�س���ار اوال ولنقابة العمال اال�سرائيلية اله�ستدروت املتواطئة
مع امل�ش���غلني ومع احلكومة وجي�ش االحتالل والغارقة حتى االذنني يف دم العامل
الفل�س���طيني واملتواطئة مع اجلي�ش وامل�ؤ�س�س���ه االمنية اال�سرائيلية يف التمييز ويف
الت�ضييق ويف التعبئه والتحري�ض �ضد العامل الفل�سطيني و�شعبنا عموما.
وا�ض���اف خليفة ان حق العامل الفل�س���طيني باالنتظام النقابي للدفاع عنه هو حق
تكفله كل ال�ش���رائع ويرف�ض���ه اله�س���تدروت الذي يتقا�سم ا�س���تقطاعات ما ي�سمى
بر�س���م التنظي���م من العمال الفل�س���طينيني مع بع����ض ه�ؤالء املتباك�ي�ن على ارواح
العمال وهم �ش���ركاء يف متييع وغمط حقوقهم م�ؤكدا ان ا�صابات العمل املتزايدة
وما يرتتب عليها من خ�سائر فادحه تتطلب موقفا واحدا موحدا عماليا فل�سطينيا
مف���اده ،احل���ق املطلق للعامل الفل�س���طيني ببن���اء نقابته اخلا�ص���ه واملعنية بجميع
حقوقه دون و�س���اطة من احد ،وطرح هذا املطلب بقوه على املجتمع الدويل بدءا
باحت���اد النقابات العاملي واالحتادات الدولية واالقليمي���ة االخرى ومنظمة العمل
الدوليه....وال�ض���غط على ا�س���رائيل من بوابة املجتمع الدويل ومعايري تو�ص���ياته
واتفاقاته و�آليات عمله العمايل والنقابي الدويل
ختم خليفة قوله بان حتميل العامل م�س����ؤولية �س���وء بيئة و�ش���روط العمل جرميه
و�إلق���اء اللوم عل���ى الوعي والثقافة كالم حق يراد به اعفاء النف�س من امل�س����ؤولية
وحتميلها لالخرين.

ح���ذرت بعث���ة منظمة العم���ل الدولية لتق�ص���ي
احلقائ���ق ح���ول ظ���روف وو�ض���ع العم���ال
الفل�س���طينيني ،م���ن دوام���ة االنته���اكات الت���ي
يتعر�ض لها العمال الفل�سطينيون جراء ا�ستمرار
الآف���اق القامتة لفر�ص العمل والدخل ،م�ش�ي�رة
اىل ان اي مفاو�ض���ات جدي���دة �س���تواجه ف���ورا
ق�ض���ايا فر����ص العمل و�أمن الدخل ف�ض�ل�ا عن
احلقوق االجتماعية والعمالية.
وحملت بعثة منظمة العمل الدولية ب�صورة غري
مبا�ش���رة ا�س���رائيل م�س����ؤولية تدهور االو�ض���اع
االقت�ص���ادية والت�ش���غيلية الفل�س���طينية ،ج���راء
فر�ض �س���لطات االحت�ل�ال العراقيل على حركة
التنقل والعبور ،وباملقاب���ل اتاحة املجال لدوامة
العنف عرب التو�س���ع امل�س���تمر للم�ستوطنات يف
ال�ض���فة الغربية املحتلة مبا فيها القد�س املحتلة
ويف املنطق���ة امل�ص���نفة”ج” التي ت�ش���كل العمود
الفقري لالقت�ص���اد الفل�سطيني امل�ستدام ،والتي
الق���ت بظاللها ب�ش���كل متزايد على االقت�ص���اد
و�سوق العمل حيث يتزايد معدل البطالة بن�سبة
تتجاوز الربع.
واك���دت البعث���ة يف تقريره���ا اهمي���ة ان تغدو
امل�ؤ�س�س���ات الفل�س���طينية ق���ادرة عل���ى العم���ل
ب�شكل كامل كي ي�ستفيد ا�صحاب امل�صلحة منها
ويتعلموا �سبل اال�ستعانة بها.
و�أف���اد التقري���ر ب���ان اجم���ايل الفل�س���طينيني
العاطل�ي�ن ع���ن العم���ل ارتف���ع يف الع���ام 2014
مقارنة مع العام الفائت لي�ص���ل اىل 338.300
�أل���ف عامل وليبلغ مع���دل البطالة  %27وجتاوز
املعدل يف غزة �ض���عفيه يف ال�ضفة ،وذلك نتيجة
لتوقف عملية ال�س�ل�ام والتوترات الكبرية و�آثار
العدوان على غزة.
وا�ش���ارت البعثة يف تقريرها اىل تراجع العمالة
يف غزة بحوايل � 19ألف وظيفة معظمها كنتيجة
مبا�ش���رة حلرب  2014على غزة ،يف حني ارتفع
معدل البطالة بحده لي�صل اىل  %43.9ولالناث
اىل  .%56.9فيم���ا منت القوة العاملة بن�س���بة
 %8.6لتبلغ ما يزيد عن  1.25مليون عامل.

