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تقرير

المقاولون مستنفرون:
استغالل العمال السوريين «حق مكتسب»
إيفا الشوفي
م ـنــذ ص ـ ــدور ق ـ ــرار امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لــأمــن ال ـعــام لتحديد ش ــروط إقــامــة
السوريني في لبنان في آخر يوم من
عام ( 2014وتعديله في ،)2015/2/3
بـ ــدأت امل ـش ــاك ــل بــال ـظ ـهــور ع ـبــر منع
دخول الالجئني إال وفق استنسابية
وزارة ال ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة واألم ــن
ال ـعــام ،فــي ظــل ع ــدم تـحــديــد معايير
ً
إنسانية واضحة ،وصوال إلى تطبيق
مــا يشبه نـظــام الكفالة على العمال
السوريني .آنذاك ،تركز الحديث على
املتأثرين املباشرين بهذه اإلجراءات،
أي الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم ،ال ـ ـ ــى أن
ب ــدأت ه ــذه اإلج ـ ــراءات تثير حفيظة
أص ـ ـحـ ــاب األعـ ـ ـم ـ ــال فـ ــي ال ـق ـط ــاع ــات
ً
األكـ ـث ــر اس ـت ـغ ــاال ل ـل ـس ــوري ــن .ق ــرار
األمــن العام منع في خانته السابعة
أي س ــوري ال يـمـكــن تصنيف سبب
زي ــارت ــه ضـمــن الـفـئــات الـتــي حــددهــا
(سـيــاحــة ،زي ــارة عـمــل ،تـســوق ،مالك
ومستأجر عقار ،دراسة ،سفر ،عالج
ومراجعة سـفــارات) من الــدخــول الى
لبنان ،إال إذا كفله لبناني بموجب
«ت ـع ـه ــد ب ــاملـ ـس ــؤولـ ـي ــة» ،مـ ــا ي ـفــرض
عـلــى املــؤس ـســات االسـتـحـصــال على
إجازات عمل من وزارة العمل لجميع
الـ ـع ــامـ ـل ــن لـ ــدي ـ ـهـ ــا ،وإال ل ـ ــن ي ـك ــون
ب ـم ـق ــدوره ــم االنـ ـتـ ـق ــال ع ـب ــر امل ـعــابــر
الشرعية من سوريا وإليها.
أبـ ــرز املـشـتـكــن م ــن إج ـ ـ ــراءات األم ــن
الـ ـع ــام ه ــم املـ ـق ــاول ــون وامل ـت ـع ـه ــدون
الكبار ،الــذيــن عـقــدوا أمــس اجتماعًا
موسعًا مع وزير العمل سجعان قزي،
تحت عنوان «ملتبس» هو «العمالة
السورية في قطاع املقاوالت وتأثير
التدابير واإلجـ ــراءات الـجــديــدة على
هــذه اليد العاملة» .إال أن املداخالت
أظـ ـه ــرت أن «ال ـ ـخ ـ ـطـ ــورة» بــالـنـسـبــة
لهؤالء تكمن في أثر اإلجــراءات على
تــدفــق الـعـمــالــة «الــرخ ـي ـصــة» وكلفة
ُ
رسوم «اإلقامة» التي لم تكن تسدد،
م ــا دفـ ــع ب ـن ـقــابــة م ـق ــاول ــي األش ـغ ــال
العامة والبناء إلى لقاء وزير العمل
مرتني خــال هــذا األسـبــوع ،مــن أجل
الوصول الى «تسوية عاجلة».
يـ ـق ــول ع ـض ــو م ـج ـلــس إدارة ن ـقــابــة
امل ـق ــاول ــن ،ع ـبــدو س ـكــريــة ،إن قـطــاع
الـبـنــاء والـبـنــى التحتية يـضــم نحو
 350ألـ ـ ــف عـ ــامـ ــل سـ ـ ـ ــوري بـ ــ»الـ ـح ــد
األدنى» ،يتوزعون على  3400شركة:
 3000منها تعمل في القطاع الخاص
و 400تعمل في عقود القطاع العام.
قيمة أعـمــال هــذه الشركات تبلغ 10
مليارات دوالر .يلفت رئيس مجلس
إدارة الـنـقــابــة ف ــؤاد ال ـخ ــازن ال ــى أن
العمالة غير املتخصصة في الورش
تتألف بالكامل من السوريني.
زاد الـ ـلـ ـج ــوء الـ ـ ـس ـ ــوري مـ ـ ّـن ن ـش ــاط
ً
القطاع ،أوال من ناحية تدفق املزيد
مــن ال ـيــد الـعــامـلــة (إحـ ـص ــاءات األمــم
امل ـت ـحــدة تـشـيــر ال ــى  100أل ــف عــامــل
إضافي) .وثانيًا ،اتساع سوق العمل
ب ـس ـب ــب املـ ـش ــاري ــع الـ ـت ــي تـ ـق ــوم بـهــا
املنظمات الدولية مــن بناء خزانات
للمياه ،بـيــوت ،إمـ ــدادات… املنافسة
حاليًا قائمة بشكل قوي بني العمال

تعتبر العمالة السورية حاجة ألصحاب األعمال في لبنان،
وال سيما في قطاع البناء والمقاوالت ،حيث يعمل نحو  350ألف عامل سوري،
بحسب تقديرات نقابة المقاولين اللبنانيين .هؤالء يخضعون لشروط قاسية في
سوق العمل ،وهم محرومون من الحد األدنى لألجور ومن التأمينات االجتماعية،
وبالتالي يتم نفخ األرباح عبر استغاللهم .لكن تدابير وإجراءات المديرية العامة لألمن
العام استنفرت المقاولين .أعلنوا رفضهم تسوية أوضاع عمالهم ،وفقًا لما تنص
عليه القوانين ،وال سيما لجهة إصدار إجازات العمل وتأشيرات اإلقامة وتسديد
الرسوم الواجبة عليهم للدولة
السوريني أنفسهم .يلفت سكرية إلى
أن أج ــرة ال ـعــامــل ال ـس ــوري يـبـلــغ 20
دوالرًا يوميًا ،وأجرة املعلم  30دوالر.
نــاف ـيــا أن ي ـك ــون األجـ ــر ق ــد انـخـفــض
فـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة تـ ــزايـ ــد ع ـ ــدد ال ــاج ـئ ــن
السوريني ،وبالتالي العمال.

شكوى من تطبيق القانون
ش ـ ـك ـ ــوى امل ـ ـ ـقـ ـ ــاولـ ـ ــن واملـ ـتـ ـعـ ـه ــدي ــن
واضـحــة :هــذه اإلجـ ــراءات والتدابير
تـفــرض عليهم تـســديــد كلفة مالية،
لم يكونوا ملتزمني بتسديدها ،وهم
ال ـي ــوم غ ـيــر مـسـتـعــديــن لـتـســديــدهــا.
ي ـع ـلــن الـ ـخ ــازن أنـ ــه يـتـفـهــم ضـ ــرورة
اتـخــاذ تدابير استثنائية أمنية في
ظ ــل الـ ـظ ــروف ال ــراهـ ـن ــة ،إال أن هــذه
التدابير ،بــرأيــه ،تنعكس سلبًا على
ـواح عـ ــدة،
مـ ـش ــاري ــع الـ ـقـ ـط ــاع مـ ــن نـ ـ ـ ـ ٍ
شــرحـتـهــا ال ـن ـقــابــة ف ــي ورقـ ــة الـعـمــل
ّ
الـتــي عرضتها عـلــى ق ــزي .وق ــد ركــز
اجـ ـتـ ـم ــاع أمـ ـ ــس عـ ـل ــى ال ـك ـل ـف ــة ال ـت ــي
ّ
سيتكبدها هؤالء إذا ما ّ
شرعوا عمل
السوريني لديهم ،وثانيًا الوقت الذي
يحتاجون إليه إلنجاز عدد هائل من
معامالت اإلقامة والعمل «مــا يعني

ّ
توقف مشاريعهم» ،بحسب زعمهم.
يـ ـق ــول س ـك ــري ــة إن ك ـل ـف ــة كـ ــل عــامــل
س ــوري فــي لبنان تبلغ  2000دوالر
سنويًا إلصدار إجازة العمل ،اإلقامة،
ال ـ ـض ـ ـمـ ــان ،ع ـ ـقـ ــود كـ ــاتـ ــب ال ـ ـعـ ــدل…
وتقترح النقابة إعادة النظر بطبيعة
وعــدد املستندات املطلوبة واعتماد
املستندات اإلجمالية .أمــا اقتراحها
ال ـث ــان ــي ،والـ ـ ــذي أغ ـض ــب ق ـ ــزي ،فهو
ت ـ ـفـ ــويـ ــض صـ ــاح ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ــت طـ ـلـ ـب ــات
الترخيص بالعمل وتوقيع بطاقات
العمل إلى الدوائر اإلقليمية التابعة
لوزارة العمل عوض حصرها بوزير
ً
العمل ،مــا اعتبره قــزي تـطــاوال على
صالحياته.
ورأت النقابة أن اإلجراءات املفروضة
ع ـلــى ص ــاح ــب ال ـع ـمــل ل ـت ـقــديــم طلب
موافقة مسبقة «فــردي واسمي» هي
إجراءات غير قابلة للتطبيق من قبل
املقاولني الكبار الــذيــن يعمل لديهم
ما بني  200و 500عامل في املشروع
ال ـ ــواح ـ ــد ،إذ ي ـس ـتــدعــي ه ـ ــذا تـقــديــم
طلب مستقل لكل عامل .وقد طرحت
النقابة صدور قرار استثنائي مؤقت
الع ـت ـم ــاد ط ـلــب إج ـم ــال ــي ب ـع ـمــال كل

قيمة أعمال شركات البناء تبلغ  10مليارات دوالر (هيثم الموسوي)

شركة خاص باملقاولني.
ُيــدرك املـقــاولــون أن النمط الــذي كان
ّ
ُيتبع قبل اإلجــراءات (أي عدم إنجاز
إج ــازات عمل وإقــامــة) غير قانوني،
وق ــد ع ـبــروا عــن ذل ــك فــي نقاشاتهم
مع الــوزيــر ،لكن ّ
حجتهم لالستمرار
فــي مخالفة الـقــوانــن «أن استيقاظ
الــدولــة فجأة وفــرض تسوية األمــور
مــن دون آلـيــة واض ـحــة ،هــو أمــر غير

المنافسة ّحاليًا قائمة
بشكل قوي بين العمال
السوريين أنفسهم
س ـل ـيــم» ،ي ـقــول عـضــو مـجـلــس إدارة
النقابة مارون الحلو.
ي ـ ـش ـ ـكـ ــو املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاول ـ ـ ــون م ـ ـ ــن «ت ـ ـعـ ـ ّـهـ ــد
املـ ـس ــؤولـ ـي ــة» املـ ـطـ ـل ــوب م ـن ـهــم أمـ ــام
األمن العام ،يقولون إن ذلك يجعلهم
«م ـس ــؤول ــن ع ــن ن ـش ــاط ــات ال ـع ـمــال،
وأي عمل يقومون به يمكن أن يسيء
ال ــى اآلخـ ــريـ ــن» .ل ـه ــذا ال ـس ـبــب ،يقف
امل ـق ــاول ــون ض ــد ن ـظــام الـكـفــالــة ال ــذي

تفرضه هذه اإلجراءات ،فهو ،برأيهم،
ظالم لهم ،ال للعمال .تكفي اإلشــارة
ال ــى أن رئ ـيــس ال ـن ـقــابــة نـفـســه أعـلــن
أن ــه مـنــع  6ع ـمــال ســوريــن لــديــه من
امـتــاك هــواتــف بـنـ ً
ـاء على «دردش ــة»
مع األمــن الـعــام ،إذ إن امتالك هاتف
يـمـكــن أن ي ــؤدي ال ــى انـخــراطـهــم في
أع ـ ـمـ ــال ت ـخ ــري ـب ـي ــة! اع ـ ـتـ ــرض وزيـ ــر
الـعـمــل عـلــى ذل ــك ،ألن ــه يـنـطــوي على
ّ
مس بالحريات الشخصية ،إال أنه لم
يلق اللوم على «بدعة» الكفيل التي
يفرضها األمــن الـعــام ،والتي تسمح
ألصـ ـح ــاب ال ـع ـمــل بــالـتـحـكــم بـحـيــاة
ال ـعــام ـلــن ل ــدي ـه ــم ،بـحـجــج مختلفة
تصل الى «الحفاظ على األمن».

قزي يواجه المقاولين
أصغى وزيــر العمل جيدًا إلــى «نــق»
املـ ـق ــاول ــن ،وحـ ـ ــدد م ـط ـل ـب ـهــم بـشـكــل
دقـ ـ ـي ـ ــق« :االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة م ـ ــن ال ـع ـم ــال ــة
ال ـس ــوري ــة ب ــأق ــل ق ــدر م ــن اإلجـ ـ ــراءات
اإلدارية ،وبأقل ثمن ،وبأسرع وقت».
ً
ل ـك ـنــه أض ـ ــاف مـ ـب ــاش ــرة «مـ ــن ُيـنـجــز
مـ ـش ــروع ــا ب ـم ــاي ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ،لــن
يؤثر عليه دفع جزء قليل من أرباحه
لتسوية أوض ــاع عـمــالــه» .ي ـ ّ
ـرد عليه
أحــد املقاولني بــأن كل مشروع يضم
أك ـث ــر م ــن  300ع ــام ــل ،لـيـجـيــب قــزي
ضاحكًا «هذا يعني أن املشروع يربح
ً
امل ــاي ــن» .يـتــدخــل ال ـخــازن «م ـهـ ّـوال»
أن «قسمًا كبيرًا مــن املـشــاريــع تابع
للدولة ،وأعتقد أن الدولة ليس لديها
م ـص ـل ـحــة ف ــي إيـ ـق ــاف م ـشــاري ـع ـهــا».
ت ـ ـ ـ ــزداد حـ ـ ــدة الـ ـنـ ـق ــاش بـ ــن ال ــوزي ــر
وامل ـقــاولــن عـنــدمــا يـعـتــرض أحــدهــم
على أن لــديــه مـشــروعــن يحتاج كل
منهما الــى  600عــامــل .وحــن باشر
بــإنـجــاز املـعــامــات تــم إيـقــافـهــا .يــرد
الوزير متهمًا إياه بأنه «عندما يكون
لديك  1000عامل وتــرســل أوراق 17
ً
عامال فقط ،من الطبيعي أن تتوقف
ّ
املعامالت» .ويصر قــزي على أنــه لن
ّ
يــتـخــذ أي خ ـطــوة غـيــر قــانــونـيــة في
هــذا اإلط ــار ،مثل الـسـمــاح بتسجيل
عدد من العمال والتغاضي عن جزء
آخر« ،من دون غطاء وزاري» ،وعليه
اق ـتــرح ط ــرح امل ــوض ــوع عـلــى اللجنة
ال ــوزاري ــة املـخـتـصــة ب ــأزم ــة الـلـجــوء،
ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء.
في الحصيلة ،خلص االجتماع إلى 4
اقتراحات هي :إقامة دائرة مختصة
في النقابة إلنجاز معامالت اإلقامة
وال ـع ـمــل لـجـمـيــع ال ـش ــرك ــات ،ال ـت ـ ّ
ـدرج
بتنظيم أوض ــاع العمال بحيث يتم
إن ـ ـجـ ــاز مـ ـع ــام ــات كـ ــل ش ــرك ــة عـلــى
م ــراح ــل ول ـي ــس دف ـع ــة واح ـ ـ ــدة ،عــدم
ت ـض ـم ــن امل ـ ـعـ ــامـ ــات ك ـ ــل ت ـفــاص ـيــل
العقود لتحديد عدد العمال ،مقابل
تـقــديــم إفـ ــادة ان ـت ـســاب ال ــى الـنـقــابــة،
وأخيرًا تسريع إنجاز املعامالت في
الوزارة.

على الموقع:
¶ لالطالع على ورقة عمل النقابة
المقدمة الى وزير العمل
¶ لالطالع على قرار األمن العام

