
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  2012 ءاتش ،89، العدد 23المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  
، يؤكد فيه حق الالجئ مؤتمر صحايف لوزير العمل اللبناين، شربل نحاس

   لضمان االجتماعيا إىلالدخول يف  الفلسطيني
  

  ]مقتطفات[. 27/9/2011بيروت، 
  

[.......] 
ننا نعلن اليوم عن اتخاذ عدد من القرارات التي تسمح إ" :قال وزير العمل شربل نحاس

ين من و املولودأشخاص املتزوجين من لبنانيات وغير مقبول واملتعلق باألبمعاجلة وضع قائم 
مهاتهم اللبنانيات أو أن هؤالء بحكم عالقتهم بزوجاتهم جنبي، ألأي ألبنانيات حيث يعاملون مثل 

  ".قامة والعملاإل: برزهاأولهم عليه حقوق على مستويات عدة ن باجملتمع اللبناين، وهم لصيق
يمنحهم من خالله لإلقامة  يف هذا الصدد اعتمد األمن العام نظاماً"نه أ إىلشار نحاس أو

. جانب، برخصة عملغير مشروطة، كما سائر األ سنوات بشروط سهلة جداً 3قامات جماملة لفترة إ
ذن عمل غير إشخاص جراء املكمل الذي يعطي لهؤالء األحن من جهتنا كوزارة عمل قمنا باإلون

 إىلدارية، وقمنا جراءاته اإلإمكان لناحية باللبنانيين، ومسهل قدر اإلورة مقيد باملهن احملص
ن من وو املتزوجأن والذين يعمل لديهم هؤالء املولود صحاب العملجانب ذلك بالسماح أل

 إىلرسلنا أون ونصف املليون ليرة لبنانية، ون يستردوا الكفالة التي كانت قيمتها مليألبنانيات 
ت اجازإنين القائمة بحيث يعفون من رسوم دخال تعديل على القواإلب فيه نط اًجملس الوزراء نص

  ".العمل
اه اليوم والذي ما زال خذنأجراء الذي ار املوازنة ومنها هذا البند، اإلقرإنه فور إ: "وقال نحاس

ننا ملزمون بهذا التمييز بحكم وجود آليات صحاب عمل وممثلي شركات ألأجراء وأيميز بين 
تزال هذه الفئات الثالثة وتصبح رخصة العمل غير مقيدة بطبيعة  ،الحتساب الرسوم عليهمخمتلفة 

  ".العمل
جانب يقيم ن النظام الذي يرعى عمل األإ: تيةالفكرة وراء هذا القرار هي اآل: "وأضاف نحاس

 اًطالقإبالعام، يوجد فئات ال يصح عليها مر إن كان يصح قامة والعمل، هذا األبين اإل رابطاً
قامتهم بالعمل، وهذا إكم اللجوء وبالتايل ال يجوز ربط الالجئين الفلسطينيين املقيمين بح وحتديداً

هم الذين لديهم زوجات  يام، والفئة الثانيةألقرارات املناسبة فيه خالل بضعة املوضوع سنأخذ ا
لبنانية تزوجت املرأة ال ذاإمل نقم بهذه اخلطوة كأننا نقول  نه لوأل ]لبنانيات[ مهاتهمأو ألبنانيات 

نه ال ن تزوجها أن يأخذها معه، ألن تبقى مقيمة يف لبنان يجب على مَأغير لبناين ال يجوز 
  ".بسط شروط املنطقمر مناف ألوالده العمل يف لبنان، وهذا األأيستطيع و

حتى  قرّ ن يُأجملس النواب و إىلن يرسل قانون املوازنة خالل فترة قصيرة أ"وأمل نحاس 
جازة العمل، هذه املسألة ذات إية غير اللبنانيين من دون رابط بعلى وضع جرينا تعديالًأكون ن

  ".جانبلتعامل خمتلف مع عمل األ سساًأترسي  داللة فهي تنصف فئة من الناس، وثانياً

                                                            
  الوكالة الوطنية لإلعالم   :املصدر  ،يف املوقع اإللكتروين التايللبنان:  

http://www.nna-leb.gov.lb/newsDetail.aspx?id=351242&ref=arch  
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ن هناك أعنوانها منطق الكفيل الذي يعني  سلوكنا التي إىلعراف لتسرب بعض األ"وأسف 
هناك  وىل قاصرين جتاه القانون وحقهم يف املطالبة بتطبيق القانون، وثانياًأمن جهة  ناساًأ
  ".شخاص املكفولينناس بحكم الكفالة املعترف فيها غير قادرين على التحكم بمصير األأ

[.......]  
  
  

 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


