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مطلوب حلول لثغر القوانين اللبنانية

 2010يف وزارة العمل ومع رئاسة الحكومة،
من اجل ان يبقى استشفاء الفلسطيني
عىل عاتق وكالة غوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني "االونروا" النها مسؤولية دولية
وال يجوز ان نلقيها عىل عاتق لبنان .لكن
مل يتم استكامل املوضوع عرب لجنة الحوار
اللبناين -الفلسطيني ،ويجب استكامله مع
الجانب الفلسطيني ،علام ان هناك وثيقة
رؤية لبنانية موحدة حيال قضايا اللجوء
الفلسطيني يف لبنان ،تضمنت يف احدى
توصياتها خصوصية العامل الفلسطيني
وصاحب العمل الفلسطيني من الالجئني.
هذه الوثيقة يجب تنفيذها ،وينبغي ان
تقرها الحكومة اللبنانية لتصبح من ضمن
السياسة العامة.

الصائغ :عمل األجانب يجب أن يخضع إلى تنظيم قطاعي

اثريت اخريا نقاشات سياسية ولقاءات رسمية واجراءات ادارية حول موضوع العاملة االجنبية يف لبنان ،وخضع هذا
املوضوع اىل نوع من السجال والبازار السيايس ،ما يدفع اىل البحث الجدي عن حلول للثغر واالشكاليات التي تعانيها
القوانني اللبنانية يف هذا املجال
قانون العمل اللبناين ،وقانون تنظيم عمل
االجانب  -كام الكثري من القوانني  -عفا
عليهام الزمن واصبح ال بد من تعديلهام
ليواكبا التطورات العلمية واالجرائية
واالختصاصات ،والظروف السياسية واالمنية
واالجتامعية التي استجدت يف دول املنطقة
والعامل .عدا عن تعديل او تغيري قوانني
الهجرة واالقامة وسامت الدخول واجازات
العمل يف كثري من الدول التي يتعاطى معها
لبنان يف موضوع اليد العاملة ،وبات عليه
مواكبة هذه التغريات بقوانني واجراءات
جديدة ومناسبة.
لالضاءة عىل هذا االمر ،حاورت "االمن العام"
الخبري يف السياسات الدولية زياد الصائغ.
■ كيف تنظرون من وجهة نظر مدنية
وقانونية واجتامعية وانسانية اىل موضوع
عاملة االجانب يف لبنان؟
□ اوال ،يف لبنان تغيب السياسات العامة .لو
كانت هناك سياسة عمل ،لكان املندرجان
القانوين واالجتامعي واضحي املعامل .لدينا
قانون عمل وقانون لتنظيم عمل االجانب
يعودان اىل الخمسينات ومل نطورهام.
مثة محاوالت جرت النجاز سياسة عمل
بني عامي  2010و ،2011لكن هذا االمر
مل يستكمل .بهذا املعنى ،اقول ان عمل
االجانب بشكل عام يجب ان يخضع اىل
تنظيم قطاعي ،عىل ان تكون االفضلية
للبناين .اي ان تنظم الدولة ما تحتاجه من
استخدام عامل اجانب عىل قاعدة الجدوى
االقتصادية ،لكن مع تقديم ضامنات
اجتامعية لهم مبا يؤكد التزام لبنان املعايري
واملواثيق الدولية .الخطوة االساسية الناقصة
هي سياسة العمل ،وكل كالم عن قانون من
دونها هو كالم مبتور وغري متكامل.

■ كيف يجب ان توضع سياسة العمل؟
□ يجب ان تدرس من هم العامل يف لبنان،
وما هي القطاعات التي يعملون فيها؟ ما
هي الحاجة اىل العامل اللبنانيني اوال يف
كل القطاعات اذا توافرت االختصاصات؟
ويف اي قطاعات نحتاج اىل عامل اجانب
مع االبقاء عىل االفضلية للبناين .ما هي
رزمة الضامنات االجتامعية للعامل
اللبنانيني واالجانب؟ كل ذلك يخضع اىل
سياسة العمل ودراسة الجدوى االقتصادية
واالجتامعية ،وغياب هذه السياسة العامة
بات امرا شديد الخطورة.
■ هل من خصوصيات او حاالت او ظروف
او اوضاع خاصة معينة او استثناءات يجب
ان تراعى يف هذا املجال .كيف واين؟
□ الخصوصية االوىل هي احرتام القوانني
اللبنانية املرعية االجراء .رمبا تكون هناك
بعض الخصوصيات لكن يجب ان تكون تحت
سقف القانون .املطلوب تطوير القانون مبا
يؤمن سيادة الدولة اللبنانية يف الدرجة
االوىل ،واحرتام حقوق العامل االجانب ثانيا.
هناك فئات متعددة من العامل االجانب.
مثال هناك فئة العامالت يف الخدمة املنزلية
سريعاهنَّ مرشوع قانون خاص وتدابري
ادارية خاصة بدأ االعداد لها منذ عام 2010
وهي قيد االستكامل .هذه الفئة تحتاج
اىل تدابري واجراءات توائم معايري حقوق
االنسان ،لكن تأخذ ايضا يف االعتبار سيادة
الدولة .الخصوصية الثانية هي ان تحدد اي
افضلية يف القطاعات للبناين واي افضلية
لالجنبي ،وعىل قاعدة الحاجة ،وان ال نكون
قد فتحنا سوق العمل للجميع عىل مداه
الواسع ومن دون خصوصيات للبناين عىل
االجنبي .ال اتكلم هنا عن قطاعات خاصة

تتعلق باملهن الحرة ،وهي منظمة يف قانون
يف املجلس النيايب وال ميكن الحد خرقها ،بل
اتكلم عن مهن غري خاضعة اىل قوانني .ال بد
اذا من التنبيه اىل حدود دخول اليد العاملة
االجنبية اىل سوق العمل .كذلك هناك فئات
ضمن العامل االجانب ،هل تعطى االفضلية
لالجىء الفلسطيني او للنازح السوري؟ هل
تعطي افضلية للعريب عىل االجنبي؟ كل
هذه االمور تخضع اىل اتفاقات ثنائية بني
لبنان والدولة املعنية .لذلك اقول انه حتى
لو كان لدينا افضل قانون للعامل االجانب،
وافضل اتفاقات ثنائية ،فاذا مل تكن قامئة عىل
سياسة عمل عامة وواضحة من ضمن معيار
الجدوى االقتصادية واالجتامعية ،ومن ضمن
معيار حقوق االنسان ،وما يريده لبنان من
هؤالء العامل ،نكون حينها قد قمنا بعملية
تنظيم للفوىض ستتفوق علينا.
■ كيف ميكن التعاطي بالطريقة نفسها بني
الالجىء والنازح واالجنبي؟
□ مثة خصوصية للعامل الفلسطيني الالجىء
تم التعبري عنها يف تعديل القانون الذي
اقر يف مجلس النواب عام  2010مبا يعنى
بقانون العمل وقانون الضامن االجتامعي،
اي استفادة الالجىء الفلسطيني العامل من
تعويض نهاية الخدمة يف الضامن االجتامعي
ومبا يخرجه تاليا من امكان االستغالل
ويعطيه ضامنات اكرث ،ويحصل ايضا يف
قانون العمل عىل اجازة عمل مبا يقونن
وضعه حتى ال يبقى عرضة اىل االستغالل
وليشعر براحة من الجهة القانونية.
■ وبالنسبة اىل العامل السوريني؟
□ العامل السوري خاضع اىل اطار تنظيمي
سهل نتيجة االتفاقات الثنائية القامئة

الخبري يف السياسات الدولية زياد الصائغ.

مبوجب معاهدة االخوة والتعاون والتنسيق
مع سوريا .صحيح ان العامل يجب ان
يحصلوا عىل اجازة عمل ،لكن ما يحصل انهم
يدخلون لبنان مبوجب اجازة دخول خاصة
بواسطة "الكارت االحمر" كعامل موسميني
يشتغلون فرتة قصرية ثم يغادرون .منهم
من يبقى مبوجب بطاقة اقامة ،لكنه يعمل
من دون اجازة عمل .ما اود قوله انه عدا
الالجىء الفلسطيني ال امكان الي خصوصية
الحد ،الن الوضع يف سوريا االن مختلف .كرث
يذهبون اىل سوريا ويعودون اىل لبنان ،فعىل
اي قاعدة نعطيهم خصوصية؟ وهل يحصل
اللبناين عىل خصوصية معينة اذا اشتغل
يف سوريا او يف مرص او اي دولة اخرى،
ام يخضع للقوانني؟ الالجىء الفلسطيني
لديه خصوصية اللجوء من  71سنة ،علام
ان هناك الالجىء العامل والالجىء صاحب
العمل الذي ميلك مصالح صغرية .اعتقد ان
ما قامت به وزارة العمل اخريا حيال العامل
الفلسطيني الالجىء هو تطبيق للقانون،
لكن مع خصوصية للعامل ولصاحب العمل.
هنا اعيد التأكيد ان كل خصوصية يجب ان
تبقى تحت القانون ال فوقه .هناك كالم لدى
بعض املرجعيات الفلسطينية يطلب الغاء
اجازة العمل ،وهذا امر غري قانوين .فاللبناين

يجب تحديد الحاجة الى
االجانب على قاعدة الجدوى
االقتصادية

يعمل مبوجب عقد مع صاحب العمل
وعنده رقم مايل ويدفع رضائب ،فكيف ال
يطبق االمر عىل الفلسطيني؟ .الخصوصية
الوحيدة هي لالجىء الفلسطيني ،نعم.
لكن علينا ان ندرسها ،مبا يعني حصول
العامل الفلسطينيني عىل اجازة عمل من
دون رسوم ،وميكن ان تكون االجازة لثالث
سنوات وهذا امر قيد الدرس .اعتقد ان
وزير العمل قد بدأ بهذا االمر ،لذا املطلوب
ان يستفيدوا من تعويض نهاية الخدمة الن
هذا االمر يحميهم .كام يجب اعفاؤهم من
رسوم فرع املرض واالمومة يف الصندوق
الوطني للضامن االجتامعي.
■ هل جرى بحث جدي يف هذا املوضوع؟
□ سبق وعملنا عىل هذا املوضوع عام

■ ما هي املعايري الواجب اتخاذها حيال
العامل االجانب العرب وغري العرب؟
□ يخضع الجميع اىل سقف قانون العمل
اللبناين وقانون تنظيم عمل االجانب ،وهذا
يعني ان ال متييز يف املعايري .كام سبق
وذكرت ،ان اي خصوصية يجب ان يخضع
اليها فقط العامل الالجىء الفلسطيني.
مثة فئات يخضع العامل االجنبي فيها اىل
اتفاقات ثنائية مع لبنان ،كمرص والفيليبني
واثيوبيا .علام ان هناك اتفاقات ثنائية مل
توقع بعد ،وهذه مسألة خطرية جدا لغياب
سياسة العمل الرسمية ،فكيف نوقع عىل
اتفاقات وسياسات دولية ونحن ال منلك
سياسة واضحة؟
■ هل ترى من ثغر ما اضافة اىل ما ذكرت؟
□ مثة ثغرة اساسية يف موضوع عاملة الالجئني
الفلسطينيني .انا اخالف هنا معايل وزير
العمل ،وابلغته رأيي انه يجب وضع مراسيم
تطبيقية للقوانني ،الن االستقرار الترشيعي
والخروج من االستنسابية يكون من خالل
املراسيم التطبيقية ،ألن كل قانون يحتاج اىل
مرسوم تطبيقي .لذا امتنى عليه ان يوجه
كتابا عرب الحكومة اىل مجلس النواب النجاز
املراسيم التطبيقية لتطبيق التعديل القانوين
الخاص بالالجئني الفلسطينيني ،وقطع دابر
االستغالل السيايس لهذه القضية.
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