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المحامي د. شربل عون عون: إليقاف األجراء الّسوريین عن العمل
فوًرا

االثنین ١٧ حزيران ٢٠١٩   12:06 مقاالت النشرة

 

العمالة الّسورّیة تغزو الشركات اللّبنانّیة على إختالف أنواعھا و البطالة  تطال كاّفة اللّبنانیین في المھن األساسّیة.
في ھذا الّسیاق، أفاد المستشار القانوني المعتمد لدى عّدة ھیئات دولّیة المحامي د.  شربل عون  بأّن استخدام

األجراء الّسوریین لدى أصحاب المھن والشركات في لبنان ال یزال واقعة مریرة تؤّثر بشكل مباشر على خزینة
.الّدولة واألجراء اللّبنانیین وأرباب العمل على حد سواء

فیما یتعلّق بخزینة الّدولة، اشار عون بأن العمالة الّسورّیة تلحق خسائر مباشرة في الخزینة لسببین أساسیین:
أّوًال، األجراء الّسوریین ال یدفعون الضریبة على الرواتب و األجور  ألّن رّب العمل ال یصّرح عنھم وفًقا لألصول

امام وزارة المالیة. لھذا السبب فإّن استخدامھم في المھن األساسّیة وبأجر یتعّدى الحّد األدنى لألجور یلحق
بخزینة الّدولة خسائر كبیرة ویقلّل من مواردھا. من جھة ثانیة، إّن األجیر األجنبّي السّیما سورّي الجنسّیة یجب

تسجیلھ في الصندوق الوطنّي للضمان اإلجتماعي بفرعین وھما فرع ضمان المرض واألمومة والتعویضات
العائلّیة وتسدید اإلشتراكات عنھما البالغة نسبتھا 17% من الراتب. إّن ھذا األمر ال یحصل، و بالتالي یلحق

.ایضا خسائر بالدولة اللبنانیة

فیما یتعلّق باألجراء اللّبنانیین، كما نعلم جمیعا بأن استخدام االجراء السوریین یؤّثر بشكل مباشر على البطالة
كونھم یزاحمون اللبنانیین في كافة المھن االساسیة ودون االلتزام بشرط الحصول على اجازة عمل من قبل
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وزارة العمل. ان عددا كبیرا من ارباب العمل یصرف االجراء اللبنانیین بغیة استخدام السوریین وان دور وزارة
.العمل الرقابي لیس فعاال في ھذا المجال كونھ ینقصھا عددا كبیرا من المفتشین

فیما یتعلّق بأرباب العمل، إّن توظیف األجراء الّسوریین لدیھ ایضا إرتداد سلبّي علیھم ألّن عدًدا كبیًرا من
السوریین یلجأون إلى محاكم العمل بغیة إقامة دعوى الصرف التعّسفي وحتى دون حصولھم على إجازة عمل

وفًقا لألصول من وزارة العمل. إّن المحاكم في ھذه الحالة، یمكن أن تصدر أحكاًما لصالح األجیر الّسوري حّتى
.ولو لم یكن لدیھ إجازة عمل، وإّن إجتھادات المحاكم مقسومة بھذا الخصوص

أشار عون أخیًرا بأّنھ یجب إیقاف الّسوریین عن العمل فوًرا ویقتضي على وزارة العمل التنسیق مع األجھزة
المحلّیة من بلدّیات وغیرھا للقیام بالّالزم. حان الوقت برأیي لكي تتّخذ رئاسة الجموریة مع الحكومة قرارا حازما

في ھذا السیاق عن طریق أنشاء لجنة مصّغرة ھدفھا التنسیق مع وزارة العمل والبلدیات و وزارة الداخلیة  للقیام
بالالزم وانھاء ھذا الواقع المریر النھ ال یمكن ابدا انتظار الحل السیاسي الذي یقضي بعودة النازحین الى بالدھم

.ویجب فصل عودتھم النھائیة عن واقعة عملھم غیر الشرعیة في لبنان
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