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 ،رئيس جلنة عمل الالجئين الفلسطينيين يف لبنانبيان صحايف ل

قرار تنظيم عمل الالجئين الفلسطينيين يف  يوضح فيه ،سمير خوري

 لبنان

  *. ٢/٣/٢٠١٢بيروت، 

، الوزير ]فبراير[ شباط ٢٧راء، منذ أن وّقع يف آمواقف و ما أوردته وسائل اإلعالم من

وزير العمل املستقيل، القرار حول تنظيم آلية منح إجازة العمل لألجراء الفلسطينيين  شربل نحاس

، عبّر عن املسجلين بشكل رسمي يف سجالت وزارة الداخلية والبلديات، وذلك قبل صدوره رسمياً

مما كشف عن هواجس ال مبرر  ،بشكل يثير الدهشة" ويةييليشالتوطين وممارسات م"خماوف من 

  .لها على اإلطالق

لذلك ال بد من وضع األمور يف نصابها، ألن قرار الوزير شربل نحاس اآلنف الذكر، الذي 

 ]أغسطس[ نتظاره، ال يعدو كونه آلية تنفيذ لقانون العمل الذي عدّل البرملان اللبناين يف آباطال 

يف عهد حكومة الرئيس سعد احلريري، التي كان بطرس  ١٢٩فأصبح القانون  ،٥٩مادته  ٢٠١٠

  .حرب وزيراً للعمل فيها

ستثنى يف اللوزير طراد حماده، كان قد  ٢٠٠٥بتاريخ  ٧٩⁄١القرار  وجتدر اإلشارة إىل أن

منه الفلسطينيين املولودين على األراضي اللبنانية واملسجلين بشكل رسمي يف سجالت  ٢املادة 

ستثناء بموجب قرارات وقد تم تثبيت هذا اال. وزارة الداخلية من تطبيق الشروط املتعلقة باألجانب

للوزير  ٢٠١٠بتاريخ  ١٠⁄١للوزير حممد فنيش، والقرار  ٢٠٠٨بتاريخ  ٩٤⁄١الحقة، منها القرار 

  .بطرس حرب
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آلية منح  اء قرار الوزير نحاس لتنظيملذلك يجب التأكيد على أن خماوف التوطين من جرّ

وفق األصول، هي يف غير حملها وليست مبنية  إجازة العمل لألجراء الفلسطينيين املسجلين رسمياً

  .على أية وقائع

جئين الفلسطينيين يف لبنان هم جزء من الطاقة البشرية وتقتضي االشارة اىل أن الال

م وضعهم، لن ا ينظَّوبالتايل عندم. العاملة فيه، ويعمل معظمهم يف قطاع العمل غير النظامي

  .عملهم يف لبنان فقط" شرعنة"يؤدي ذلك إىل دخول أعداد كبيرة سوق العمل ، بل إنه سيؤدي إىل 

جئين الفلسطينيين املسجلين، هم مقيمون يف لبنان بصورة شرعية أضف إىل ذلك أن الال

مل فيه، ينفقون ية القادمة من اخلارج للعبللعمالة األجن إىل حين عودتهم إىل فلسطين، وخالفاً

لدى و. قتصادية فيهللدورة اال ويشكل العمل واإلنفاق الفلسطيني يف لبنان دعماً ،دخلهم يف لبنان

 أكثرية األسر الفلسطينية عضو واحد يعمل يف لبنان يف قطاع البناء أو الزراعة أو حلسابه، فضالً

ير احلكومية، وداخل اخمليمات عن أولئك الذين يعملون خارج لبنان أو لدى املنظمات الدولية أو غ

  . جئيناملكتظة بالال

إىل  ن قرار الوزير شربل نحاس، يف حال تنفيذه، ال يؤدي إالّأا تقدم وهكذا يتضح ممّ

وهو . ، على إجازة العملجئين الفلسطينيين املسجلين رسمياًل اإلجراءات اإلدارية حلصول الالتسهي

والقرارات  ٢٠١٠ ]أغسطس[ ون العمل املعدل يف آبسمح به ما نصّ عليه قانال يتجاوز فيما يُ

  .شكالو ليس من شأن ذلك أن يفضي إىل التوطين بأي شكل من األ ،عالهأإليها  أاملوم

  السفير سمير اخلوري 

  رئيس جلنة عمل الالجئين الفلسطينيين يف لبنان
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 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 الوثيقة هذه حتميل يمكن

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


