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العمالة السوریة تغزو لبنان رغم التّشدد في اجراءات "العمل" \r\nقزي لـ "النھار":
أصحاب عمل یزّورون مھن عّمالھم
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سلوى بعلبكي
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منذ بدء األزمة في سوریا وقضّیة عمالة الالجئین السوریین مطروحة على طاولة البحث من زاویتین: األولى حمایة اللبنانیین من منافسة العمالة

السورّیة، والثانیة إعطاء الالجئ حّقھ بعمل یوفر الحّد األدنى من كلفة المعیشة الیومّیة، ضمن القوانین المرعّیة اإلجراء.

في سنة 2013، صدر عن وزیر العمل الّسابق سلیم جریصاتي قرار أعطى استثناءات لألجراء السوریین في ما خّص المھن اآلتیة حصًرا: المھن الفنّیة

في قطاع البناء وتفّرعاتھ (التبلیط، التوریق، تركیب الجفصین واأللومینیوم والحدید والخشب والدیكور، التمدیدات الكھربائیة، أعمال الّدھان، تركیب

الزجاج أو ما شابھ ذلك)، المندوب الّتجاري، مندوب الّتسویق، خّیاط، المیكانیك والّصیانة، أعمال الحدادة والّتنجید، مراقب أشغال، أمین مستودع

وحارس. أعطى القرار الحّق لألجراء السوریین بمزاولة ھذه المھن، ولكن طبًعا بعد الحصول على إجازة عمل من الوزارة. وفي كانون االول 2014

صدر عن الوزیر سجعان قّزي قرار ألغى بموجبھ قرار الوزیر السابق وأعطى الحق لألجراء السوریین بالعمل حصًرا في قطاعات الّزراعة والّنظافة

 
والبناء.

لكّن المشكلة تبقى في مدى تطبیق ھذه القرارات، إذ یشیر المستشار القانوني المعتمد لدى منّظمة العمل الدولّیة المحامي شربل عون لـ"النھار" الى أّن

"عددا كبیراً من السورّیین یعملون من دون اللجوء إلى الوزارة أساساً وإّن عدد إجازات العمل المعطاة للسورّیین ال یتعّدى 1000 إجازة، ولكّن عدد

 
السوریین الذین یعملون في لبنان یتجاوز مئات اآلالف وھم ینافسون اللبنانّیین في مختلف المھن األساسیة".

لذلك یرى "أّن الحّل یقضي بإصدار قرار واضح ینّص على فرض عقوبات وغرامات مالیة في حّق أرباب العمل اللبنانّیین الذین یوّظفون أجراء

 
سورّیین ال یملكون إجازات عمل معطاة لھم قانوًنا من الوزارة، فضالً عن زیادة عدد المفّتشین الحكومّیین".

ولكن قزي یوضح لـ "النھار" بأن الوزارة تصدر في بدایة كل سنة مذكرة تتضمن توزیع سوق العمل اللبنانیة على اللبنانیین والجنسیات المختلفة. الفئة

األولى محصورة باللبنانیین، فیما الفئة الثانیة موزعة بین اللبنانیین واالجانب وفق الحاجة، أما الفئة الثالثة فمفتوحة أمام الجمیع. ولكن یمكن لألجنبي أن

 
یعمل بالمھن المحصورة باللبنانیین في حال لم تتوافر الید العاملة اللبنانیة.

 
ویؤكد أن الوزارة بدأت في التشدد باعطاء رخص عمل لألجانب لألسباب اآلتیة:
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- القوانین لم تكن تطبق ال من الدولة وال من ارباب العمل.

- الوضع األمني الذي یستوجب الحذر من المجموعات االرھابیة والتي یمكن أن تتخذ من فرص العمل غطاء لعملھا في لبنان.

- نسبة البطالة المرتفعة بین اللبنانیین والتي وصلت للمرة األولى في تاریخھا الى 25%، بینھا 36% بعمر الشباب.

ھذه االجراءات على أھمیتھا، لن تعالج مشكلة البطالة وفق ما یقول قزي. ولكنھا ساھمت في ایجاد جو معین، بأن ال یستسھل صاحب العمل أن یستعین

بعمال أجانب، وشجعت اللبنانیین على التقدم للحصول على وظائف.
تقدر قیمة الغرامة على صاحب العمل الذي یشغل عمال أجانب بطریقة غیر قانونیة ملیونین و700 الف لیرة. وفي حال سّدد قیمتھا خالل 15 یوماً

تنخفض قیمتھا الى 300 الف لیرة، على أن یعطى مھلة شھر إلجراء إجازة العمل. أما في حال لم یتم تسدیدھا فإن الوزارة تحیل صاحب العالقة على

النیابة العامة، وفق قزي الذي یلفت الى "أن ثمة التباساً یقع فیھ البعض، فیعتقدون أن بطاقة االقامة ھي بدیل عن االجازة، وھذا اعتقاد خاطىء "ألن

بطاقة االقامة مھما كانت مدتھا لیست بدیالً عن اجازة العمل".

یبقى جانب آخر من المشكلة ویكمن في دخول عدد من الالجئین الفلسطینیین من سوریا، فیرى عون "أّن وضع ھؤالء یختلف عن الالجئین الفلسطینیین

المسّجلین في لبنان الذین لھم الحّق في مزاولة المھن على اختالفھا بعد الحصول على إجازة من الوزارة، إذ لیس لھم الحّق بالعمل في المھن المحصورة

باللبنانیین وھم یعاملون كبقّیة األجراء األجانب، أي أّن قرار حصر المھن یشملھم ولیس لدیھم الحّق بالعمل إالّ بعد الحصول على إجازة من وزارة

العمل".

ھذا االمر یوضحھ قزي عبر اشارتھ الى أن ثمة تمییزاً بین العمال السوریین والفلسطینیین، فكل منھما یخضع لقانون خاص. السوریون یتحكم بوضعھم

االتفاق اللبناني - السوري، أما الفلسطینیون فیخضعون للقانون 128/ 129 الذي أقر في مجلس النواب عام 2010.

ولكن بغض النظر عن القانون والمعاھدات الخاصة بعمل السوریین والفلسطینیین، فإنھ یحق لھم العمل في لبنان كأي عامل أجنبي، علماً أنھ تاریخیاً،

ذھب السوریون من تلقاء نفسھم الى قطاعي الزراعة والبناء قبل أن تصدر القوانین اللبنانیة التي تحصر ھذه المھنة أو تلك باللبنانیین.

ماذا عن عدد االجازات التي اعطیت خالل 2015؟

یوضح قزي أنھ من بدایة السنة حتى اآلن، اعطیت 800 إجازة عمل فقط من أصل 2000. وفي ھذا السیاق، یشیر الى أن ثمة طلبات ترفض بسبب

الین مصریین"، المعلومات الخاطئة التي یتضمنھا الملف عن العمل الحقیقي لصاحب االجازة. ویورد مثاالً على ذلك أنھ رفض 4 اجازات عمل لـ"حمَّ

بعدما تبین من خالل التحقیقات التي اجرتھا وزارة العمل أنھم مھندسون، وقد أُحیل الملف على النیابة العامة.
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