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د. شربل عون عشیة عید العمال: المشكلة في لبنان ال تكمن فقط
بالقوانین والقرارات الوزارية بل بالتطبیق
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تحتفل 92 دولة في العالم غداً بیوم العمال العالمي تكریماً لألشخاص المنتجین، ویأتي العید ھذا العام بظل وضع
اقتصادي متردٍّ في لبنان، بغیاب رئیس الجمھوریة ودور المؤسسات. ویحتفل العمال في لبنان ھذا العام أیضاً في

ظل التجاذبات السیاسیة حول موضوع "سلسلة الرتب والرواتب" الذي الیزال عالقاً منذ سنوات. وفي ھذه
المناسبة كان لـ"اإلقتصاد" ھذا الحدیث مع المحامي باإلستئناف، والمستشار القانوني المعتمد لدى "منظمة العمل

:الدولیة"، د. شربل عون

ما ھو سبب البطالة والضیقة اإلقتصادیة في لبنان؟ وھل قوانین العمل في لبنان تحمي األجیر اللبناني من األجیر
األجنبي في المھن األساسیة؟ علماً أنھ ھناك عدداً كبیراُ من األجراء السوریین ینافسون العامل اللبناني في غالبیة

.المھن

بدایًة، ان قانون العمل اللبناني والمراسیم والقرارات المتممة لھ تحمي بشكل أو بآخر األجیر اللبناني من األجراء
األجانب فیما یتعلّق بالمھن األساسیة. فإذ ال یجوز قانوناً ألي عامل أجنبي أن یعمل داخل األراضي اللبنانیة إال
بعد الحصول على إجازة من قبل وزارة العمل وإقامة من قبل األمن العام اللبناني، وھذه اإلجازة ال تعطى من

قبل األمن العام إال بعد احترام قرار حصر المھن الذي یصدر كل سنة عن وزارة العمل ویؤدي إلى حصر غالبیة
.المھن األساسیة باللبنانیین

قانوناً یمنع إعطاء أي إجازة عمل ألي أجیر أجنبي إال بعد األخذ بعین اإلعتبار قرار حصر المھن. وفي العام
2014، صدر عن وزیر العمل قرار حصر مھن، أي تم تجدید القرارات السابقة التي تصدر كل سنة ولكنھ
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ً استثنى بقراره األجراء السوریین في ما یتعلق بثاللث مھن وھي البناء والنظافة والزراعة، أي أنھ أصبح قانونا
.بموجب ھذا القرار یحق لألجیر السوري العمل بھذه المھن ولكن شرط حصولھ على إجازة من وزارة العمل

لذا یمكننا القول بأن قرار حصر المھن االخیر والمشار إلیھ أعاله یحمي األجیر اللبناني من األجیر األجنبي
وبشكٍل ال بأس بھ من األجیر السوري الذي ھو فقط المقید یثالث مھن، ولكن المشكلة في لبنان ال تكمن فقط
بالقوانین والقرارات الوزاریة بل ھي تتعلق بالتطبیق ألنھ یوجد ھناك عدد كبیر من األجراء السوریین الذین
ینافسون األجراء اللبنانیین في المھن األساسیة، أي أن األجراء السوریین یعملون بقطاع الھندسة والمحاسبة

وغیرھا من المھن األساسیة وان ھؤالء ال یتوجھون أساساً لوزارة العمل للحصول على إجازات بل انھم یعملون
دون ذلك، وھنا دور كبیر للحكومة اللبنانیة ووزارة العمل من أجل إصدار عقوبات بحق أرباب العمل الذین
یوظفون أجراء أجانب غیر حاصلین قانوناُ على إجازة عمل. نحن ھنا لسنا بصدد التھجم على وزارة العمل

الحالیة ألن تلك األخیرة تعاني نقصاً كبیراً بالمفتشین وھي ال تستطیع القیام بالالزم إلجراء التفتیش الدقیق، أي
أنھ لیس لدیھا اإلمكانیات للقیام بما ھو مطلوب قانوناً. أما الحل فیقضي أوالً بزیادة عدد مفتشي الوزارة

ومخصصاتھا لكي تتمكن من القیام بعملھا وفقاً للقوانین فضالً عن أن جزءاً كبیراُ من الحل سیاسي وال یمكن
التخلص من تلك المشكلة اإلقتصادیة أو البطالة بشكل نھائي إال بعد انتھاء األزمة السوریة وعودة المواطنین

.السوریین إلى بلدھم

ماذا عن قانون العمل اللبناني؟ ھل ھو بحاجة إلى تعدیل؟ أي بنصھ الحالي ھل یحمي األجیر اللبناني ویحسم لھ حقوقھ؟

ھذا القانون صدر عام 1946، طرأت علیھ بعض التعدیالت، إال انھ بحاجة إلى تعدیالت أساسیة وجذریة لم
یتطرق إلیھا المشترع حتى تاریخھ، على سبیل المثال: اإلجازة السنویة، بحسب قانون العمل الحالي ھي 15 یوماً
فقط وأن ھذه اإلجازة ال یمكن ازدیادھا بحسب سنوات الخدمة، ھذه الحالة بحاجة إلى تعدیل لتصبح اإلجازة قابلة

.لإلزدیاد بحسب سنوات الخدمة

ماذا عن نزاعات العمل الفردیة؟ لماذا البطء في سیر المحاكم؟ وما ھو دور وزارة العمل في ھذه النزاعات؟ وھل
ھذا الدور فعال؟

قانوناً، في حال حصول أي نزاع بین رب العمل واألجیر، یمكن لألجیر اللجوء إلى وزارة العمل أوالً، وإلى
مجلس العمل التحكیمي (محكمة العمل) ثانیاً. بالنسبة لوزارة العمل، إذا لجأ إلیھا األجیر في حال حصول أي

مشكلة فھي تلعب دور الوسیط وتحاول تقریب وجھات النظر، ألنھ قانوناً لیس لدیھا سلطة على رب العمل. وفي
ھذه الحالة، األجیر ملزم باللجوء إلى محكمة العمل، حیث ھناك بطء نعم، ومعدل صدور الحكم من تاریخ تقدیم
الدعوى ھو بین 3 و5 سنوات، وذلك یعود للعدد الكبیر للدعاوى المقدمة في بیروت وجبل لبنان معظم األحیان
.(قد تصل إلى 700 أو 800 سنویاً)، األمر الذي یستدعي زیادًة في عدد القضاة والموظفین لدى محكمة العمل

.ومن ناحیة ثانیة، نشر ثقافة القانون لدى أرباب العمل من شأنھ أن یخفف عدد الدعاوى


