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ورقة حول الرؤية القانونية والسياسية لقرار الوزير كميل ابو 

 سليمان

 

عاهد احمد جمعه انونيقال الباحث  

 

الذي امر  ، كان الوزٌر كمٌل ابو سلٌمان فاجأنا بقرارهلما         

من  59والمادة  9بموجبه اخضاع العمال الفلسطٌنٌٌن لنص المادتٌن 

. المتعلقتٌن بتنظٌم عمل االجانب ، قانون العمل اللبنانً  

ولما كانت المقتضٌات العلمٌة والموضوعٌة تتطلب منا تناول هذا         

القرار بشقٌه او ببعدٌه السٌاسً  و القانونً  لكً نقف امام رؤٌة حقٌقٌة 

كاملة شاملة وغٌر مبتورة تمكننا من تحدٌد موقفنا من هذا القرار وكٌفٌة 

 التعامل معه .

في ميزان البعد السياسي والبعد اذا ال بد من اٌداع القرار          

  .له  القانوني 

اوال : في شق البعد السياسي للقرار:    

التالٌة : الحٌثٌة نلحظ   
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لما كان القرار جاء توقٌته فً مرحلة مفصلٌة وخطرة هً          

اساسً مرحلة مؤامرة القرن او ما تسمى بصفقة القرن التً تهدف بشكل 

الى ضرب الثوابت الفلسطٌنٌة السٌما القدس وحق العودة ورفض 

.التوطٌن  

ولما كانت منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ومن خلفها شعبنا الفلسطٌنً         

ٌرصون الصفوف وٌعدون العدة لسد اي ثغره من الممكن ومن خاللها 

امة علٌنا تمرٌر مؤامرة القرن بكل حٌثٌاتها وتشعباتها ولٌست ورشة المن

 ببعٌد .

النستطٌع ان نضع او نرى هذا القرار اال فً اطاره  فعلٌه        

واالذالل  والخنق  المزٌد من التضٌٌق الظان بان .السٌاسً المشبوه 

لشعبنا الفلسطٌنً ومحاربته فً لقمة عٌشه من شأنه ان ٌشكل رصاصة 

 فً ارادته وتمسكه فً حقه فً العودة و رفضه للتوطٌن .

نيا : في شق البعد القانوني للقرار :ثا  

من قانون  59عدل المادة  24/8/2292   929لما كان قانون         

" ٌتمتع االجراء االجانب عند صرفهم  االتً العمل بحٌث اصبح النص

من الخدمة بالحقوق التً ٌتمتع بها العمال اللبنانٌون شرط المعاملة بالمثل 

تثنى سوٌترتب علٌهم الحصول من وزارة العمل على اجازة عمل . ٌ

طٌنٌون الالجئون المسجلون وفقا لالصول فً سحصرا االجراء الفل

دٌرٌة الشؤون السٌاسٌة والالجئٌن م –سجالت وزارة الداخلٌة والبلدٌات 
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من شرط المعاملة بالمثل ورسم اجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل 

   . " 

الذي عدل المادة التاسعة من قانون الضمان  928وكذلك قانون           

فاصبح النص بعد التعدٌل " ٌخضع الالجئ الفلسطٌنً العامل االجتماعً 

 –فً مدٌرٌة الشؤون السٌاسٌة والالجئٌن المقٌم فً لبنان والمسجل 

وزارة الداخلٌة والبلدٌات الى احكام قانون العمل دون سواه لجهة 

ٌعفى المستفٌد من العمال -تعوٌض نهاٌة الخدمة وطوارئ العمل .

الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن من شروط المعاملة بالمثل المنصوص عنه فً 

ٌستفٌد من تقدٌمات  تعوٌض قانون العمل وقانون الضمان االجتماعً ، و

بالشروط التً ٌستفٌد فٌها العامل اللبنانً. ٌتوجب على  نهاٌة الخدمة

ان تفرد حسابا منفصال ادارة الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً 

مستقال لدٌها لالشتراكات العائدة للعمال من الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن على ان 

مان االجتماعً اي التزام او التتحمل الخزٌنة او الصندوق الوطنً للض

الٌستفٌد المشمول باحكام هذا القانون من تقدٌمات  –موجب مالً تجاهه 

   صندوقً المرض واالمومة والتقدٌمات العائلٌة " . 

ولما كان الوزٌر فً االطار القانونً ولغة القانون اراد االن            

وقد مضى على عدم تفعٌلهما واٌا كانت النواٌا تفعٌل هذٌن النصٌن 

عشرات السنٌن بوجه الفلسطٌنٌٌن مراعات لخصوصٌتهم اال انه ، االن 

بلغة القانون وانه الٌرٌد اال تفعٌل القانون . لٌحدثناجاء   

جاء الى لبنان قهرا ولٌس الفلسطٌنً هو الجئ  وحٌث ان          

فً  وهو ٌمتلك صفة الجئ وٌتم التعامل معه على هذا االساس  بارادته
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ٌُصدر بحقه من اوراق ثبوتٌة  مجاالت قانونٌة كثٌرة الحصر لها سواء ما 

ترعى شؤونه اطلق علٌها  هٌئة انشاءتعطٌه صفة الالجئ او من خالل 

تسمٌة " مدٌرٌة الشؤون السٌاسٌة والالجئٌن" وكذلك فً النصوص و 

مع هٌئة اغاثة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن   ابرمت وتبرمالتً  ٌة العقود القانون

على اساس  من قبل المشرع والحكومة عٌوقالتتعامل واذ ٌتم الاالنروا 

من قانون الضمان  9وكذلك نص المادة   صفة الالجئٌن الفلسطنٌٌن 

ٌعفى المستفٌد  االجتماعً اذ اطلق علٌنا صفة الجئ عندما ذكر انه " ....

 واٌضاال الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن من شروط المعاملة بالمثل.... " من العم

ٌستثنى حصرا االجراء  .....من قانون العمل حٌث ذكر ". 59الماده 

 وغٌرها من   ......."الفلسطٌنٌون الالجئون المسجلون وفقا لالصول

ل االتً الٌجد امامها رجالوقائع والتطبٌقات العملٌة القانونٌة  النصوص و

ان المشرع اللبنانً وبالنص  مفاده اال ان ٌقفوا على حقٌقة وواقعالقانون 

 القانونً ٌعتبر الفلسطٌنً الجئ وٌطلق علٌه دوما هذه الصفة .

تهم الكثٌر  ٌعاوحٌث ان الالجئ والالجئون ضمنت حقوقهم ور        

.من العهود والمواثٌق الدولٌة   

بوضع الالجئٌن معطوفة على  الخاصة 9959اتفاقٌة وحٌث ان         

منها  "بانه  3الذي جاء لٌوسع نطاقها ذكرت فً المادة 9967بروتوكول 

 8ٌتعٌن على الدول اال تمارس اي تمٌٌز بحق الالجئٌن " كذلك الماة 

منها اذ تمنع اتخاذ اي تدابٌر بحق الجئ فقط  بسبب جنسٌته واٌضا 

نٌن فٌما ٌتعلق بقانون طااوجبت معاملة الالجئٌن مثل المو 24المادة 

.العمل والضمان االجتماعً  
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من   2298المٌثاق العالمً بشأن الالجئٌن الموقع عام وحٌث ان        

اكد  9959التفاقٌة الجمعٌة العامة لالمم المتحدة والذي جاء متمما 

     بقواعده العامة على ضرورة معاملة الالجئ معاملة كرٌمة دون تمٌٌز

الدولٌة واالقلٌمٌة  هناك العدٌد من االتفاقٌات والمعاهداتوحٌث ان        

القول ان كل  9959بادراج اتفاقٌة كلها انما اكتفً  السنا بصدد ادراجه 

من قانون العمل  59من قانون الضمان االجتماعً والمادة  9من المادة 

والقرار الذي صدر عن الوزٌر ٌمثلون انتهاكا صرٌحا وواضحا للمواثٌق 

صفة الجئ فً كل نصوصه  الفلسطٌنًائع الدولٌة طالما انه اطلق والشر

 التشرٌعٌة فعلٌه ان ٌلتزم بتبعات هذا التوصٌف القانونً .

وحٌث ان المادة الثانٌة من قانون اصول المحاكمات المدنٌة ذكرت      

بانه " على المحاكم ان تتقٌد بمبدأ تسلسل القواعد ، عند تعارض احكام 

دولٌة مع احكام القانون العادي , تتقدم فً مجال التطبٌق المعاهدات ال

اي انه ال ٌجوز   ان ٌكون هناك تعارض بٌن االولى على الثانٌة " . 

القانون المحلً او العادي واحكام المعاهدات الدولٌة فان كان هناك 

 تعارض تتقدم فً مجال التطبٌق االولى على الثانٌة .

من قانون العمل  59لً السٌما المادة وحٌث ان القانون المح       

من قانون الضمان وكذلك القرار المستند على هذٌن النصٌن   9والمادة 

ا  مخالفٌن للمعاهدات الدولٌة فال بد عندئذ من ترك النص المحلً وجاؤ

.العادي والعودة الى المواثٌق الدولٌة والعمل بها   
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سياسية وقانونية  وبناء على كل ما تقدم من تصوير ورؤية        

التالية : الخمسة بالتوصيات المعنيين االخوة للقرار اتقدم الى  

فً ابطال قرار الوزٌر ابو سلٌمان معركة  اوال: يجب ان تكون معركتنا

ارادات الن واقع هذا القرار المشبوه فً بعده السٌاسً ٌتماثل مع واقع 

عنى ذلك ان هناك وابعاد ورشة المنامة فاذا ما تم تمرٌر هذا القرار م

 امور اخرى ستتابع وتتوالى وتسقطع علٌنا كاثر ونتاج صفقة القرن .

وهذه الصفة اكدت علٌها   اننا الجئين ولسنا اجانبثانيا : التركيز على 

 النصوص القانونٌة والتشرٌعٌة كما وذكرنا .

ثالثا : ان يوجه الى المعنيين على االقل مالحظة وانتقاد بانهم يتبعون 

، ففً المحافل الدولً والنصوص التشرٌعٌة العامة ا سياسة المكيالينمعن

نحن الجئٌن اما وان تعلق االمر باي حق من حقوقنا االنسانٌة والمدنٌة 

 فنحن اجانب . 

رابعا: ان يتم التعامل مع القرار وما يسند اليه من نصوص قانونية    

او لجهة ت الدولٌة ان لجهة المعاهدا على انه مبني على مخالفة قانونية

.قانون اصول المحاكمات المدنٌة   القوانٌن المحلٌة   

لجهة في القانون ومن ثم القرار مع الحكومة خامسا : عدم البحث  

ومزاٌاه كاجازة العمل وشروطها.... النه فً ذلك  مراسيم تنفيذه 

 اعتراف بالقانون وباننا اجانب ولسنا الجئٌن على اراضً الدولة اللبنانٌة

موجبات الحقوق وللذلك يجعلنا خاضعين  فاننا وبتمسكنا بصفة الجئ، 

 التي اقرتها المواثيق والعهود الدولية الخاصة بالالجئين.
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99/7/2299تمت   

عاهد جمعه القانونً الباحث  

 

   


