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المحامي د. شربل عون عون: عمل الفلسطینیین وفقاً لألصول
يحمیھم ويضمن حقوقھم

الجمعة ١٩ تموز ٢٠١٩   16:53 سیرين دبوس -  مقابالت االقتصادية

 

للیوم الخامس على التوالي تتواصل تحركات الفلسطینیین في لبنان استنكارا ورفضاً لقرار وزیر العمل
اللبنانیبحق المؤسسات والعمال الفلسطینیین في لبنان، وأبرز ھذه التحركات في مخیم عین الحلوة حیث اقفلت

.المداخل باالطارات المطاطیة المشتعلة، وسط اجراءات امنیة للجیش اللبناني عند حواجزه العسكریة

ویأتي ذلك في ظل اللغط الكبیر الحاصل حول قرار وزیر العمل كمیل أبو سلیمان الذي أكد أن "ال قرار متخذ أصالً كي نتراجع عنھ"، مؤكداّ أن
"وزارة العمل، في اإلجراءات التي تتخذھا لتنفیذ الخطة لتنظیم العمالة األجنبیة، لحظت منذ البدایة الظروف الخاصة للعمال الفلسطینیین. فرغم
عدم صدور المراسیم التطبیقیة للقوانین التي ُتعنى بالالجئین لحصولھم على إجازات عمل، عملت وزارة العمل على تطبیق كل التسھیالت، كي
."یحصل العمال الفلسطینیون على إجازات عمل مجانیة

فوسط دعوات سحب أموال الفلسطینیین المودعة في  المصارف اللبنانیة  والحدیثعنتوّجھات ذات ُشبھة طائفّیة
وعنصرّیة لتجویع الِفلسطینیین بِحرمانھم من العمل ولُقمة العیش، حتى من قبل مثّقفین وأشخاص مسؤولین في
المجتمعین اللبناني والفلسطیني، نتساءل ھل ھناك جانب مخفي في ھذا القرار وعالَم اإلعتراض؟ خاّصًة وأن

.الوزیر أبو سلیمان وّجھ دعوًة للفلسطینیین بأال یغرقوا في  الشائعات  وأّال یحتّجوا على قرار غیر موجود أصالً

لمعرفة المزید حول ھذا الموضوع، كان لـ"اإلقتصاد" ھذا اللقاء مع المحامي باإلستئناف، والمستشار المعتمد لدى
:عدة ھیئات دولیة د.   شربل عون عون
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كیف یمّیز  قانون العمل  اللبناني الفلسطینیین المقیمین في لبنان عن غیرھم من العمال األجانب، وھل لك أن تشرح
لنا أكثر القانون الذي قّررت وزارة العمل البدء في تنفیذه؟

لیس ھناك قانون جدید، ھناك قرار تم اتخاذه یقضي ببدء تنفیذ القانون الذي یلزم األجراء األجانب بالحصول على
إجازة عمل. األجیر األجنبي بشكل عام ال یمكنھ العمل في الوظائف التي یعمل بھا اللبنانیون، كالمحاسبة والطب
أو الھندسة وإلى ما ھنالك...بالنسبة لألجیر الفلسطیني، في العام 2010، صدر قانون یسمح لھ بموجبھ العمل في
العدید من المھن في لبنان ولكن بعد الحصول على إجازة عمل من وزارة العمل. ما حصل في السنوات الماضیة

.ھو أن األجراء الفلسطینیین كانوا یعملون دون إجازات

الیوم، قرر وزیر العمل تطبیق ھذا القانون، والفلسطینیون یقولون بأن الوزارة ال تعطیھم إجازات إال بشروط
.صعبة، ھنا حصل اللغط

وھنا أرید التشدید على أن إعطاء إجازات العمل للفلسطینیین وفقاً لألصول تحمیھم من الصرف التعسفي وتقّدم
لھم الحق باإلستفادة من تعویض  نھایة الخدمة . وفقاً للقانون الذي صدر في العام 2010، بات على األجیر

الفلسطیني اإلشتراك في ثالثة فروع في الضمان اإلجتماعي: تعویض نھایة الخدمة، المرض واألمومة وفرع
.(التعویضات العائلیة، لكنھ ال یستفید إال من تعویض نھایة الخدمة (طبعاً بشرط الحصول على إجازة عمل

أال ترى أنھ بات من الضروري الیوم إطالق ورشة اصالحیة للقوانین التي تحكم عمل المواطنین، المقیمین
والعمال األجانب؟

طبعاً، قانون العمل یحتاج الى ورشة إصالحیة، حیث ھناك مواد غیر مطابقة لبعضھا البعض وھناك الكثیر من
القوانین المتناقضة مع بعضھا البعض. ثانیاً: نسبة كبیر من األجراء ال یعلمون بشأن القوانین التي وجدت لتحمي

حقوقھم، مثال: عدد كبیر من الفلسطینیین الذین تظاھروا ال یعلمون أن الحصول على إجازة عمل سیضمن لھم
الحصول على تعویض نھایة الخدمة، وبھذا، فإن وزارة العمل ھنا تلحق الخسارة بأرباب العمل اللبنانیین ولیس

.األجراء الفلسطینیین ألنھا تجبرھم بذلك على دفع اإلشتراكات في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

إذا أخذنا بعین اإلعتبار تجارب الدول األخرى، برأیك ما ھي أبرز التعدیالت التي یجب أن تطرأ على القوانین
بشأن العمالة األجنبیة؟

ھناك الكثیر من القوانین التي تستوجب التعدیل في قانون العمل، إذا ما أخذنا بعین اإلعتبار أین أصبحت الدول
المتقّدمة، ولكن أّولھا عدم إجبار األجیر على التسجیل في ثالثة فروع بالضمان اإلجتماعي واإلستفادة من فرع

واحد، ھذا غیر عادل وال منطقي... إما أن یستفید من الفروع الثالثة التي اشترك بھا أو أن یشترك في فرع واحد
.ویستفید منھ دون اإلثنین اآلخرین

.واألھم ھو توعیة العمال بشأن حقوقھم، فنسبة كبیرة منھم ال تعلم ما ھي الحقوق التي یجب أن یحصلوا علیھا
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