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املهنيون الفلسطينيون يف لبنان: حالة استثنائية
محمود العيل

ى »أجانب« أو »مهاجرون«  يقع الفلسطينيون يف لبنان تحت مسمَّ
ما يجعلهم يعانون يف سبيل حصولهم عىل العمل. وعىل العموم، 
أن  لبنان  ما يف  مهنة  العمل يف  الراغبني يف  اللبنانيني  مبقدور غري 
باملثل«  املعاملة  »مبدأ  مع  يتعارض  ال  مبا  العمل  عىل  يحصلوا 
املطبق بني الدول. لكنَّ الالجئني لن يستفيدوا من هذا املبدأ الذي 
ينطوي عىل افرتاض وجود الدولة األخرى املعرتف بها قانوناً والتي 
العمل  وزارة  دفعت  هنا،  ومن  لبنان.  مع  متبادلة  عالقات  تقيم 
القانون الستثناء  املوافقة عىل تفسري  الوزراء إىل  اللبنانية مجلس 
العامل الفلسطينيني من رشط املعاملة باملثل عىل رشيطة أن يكون 
اللبنانية ومسجاًل  األرايض  يف  مولوداً  بالعمل  الراغب  الفلسطيني 

رسمياً يف سجالت وزارة الداخلية اللبنانية.

فمبدأ  الفلسطينيني.  أمام  قامئة  املشكالت  زالت  ما  ذلك،  ومع 
عىل  الحصول  حق  األجانب  العامل  يخوِّل  الذي  باملثل  املعاملة 
أن  يشرتط  االجتامعي  الضامن  منافع  تلقي  أو  العمل  تصاريح 

يضع  ال  القانون  لكنَّ  اللبناين.  للعامل  ذاتها  املنافع  دولتهم  متنح 
يف الحسبان أنَّ الالجئني الفلسطينيني  ليس لهم دولة، وعىل ضوء 
ذلك، ظهرت هناك اجتهادات متضاربة رفضت إعطاء الفلسطينيني 
الحقوق املنصوص عليها يف قانون العمل معللة ذلك بعدم توفر 
لبنان  أنَّ  مع  توفرها  إثبات  إمكانية  ولعدم  باملثل  املعاملة  رشط 
التمييز يف  القضاء عىل  بشأن   1958 عام  اتفاقية  قد صادق عىل 
القانون، فقد ظهرت  التقنيني يف  كان الوضع  العمل واملهنة. وأياً 
اإلنسانية  الناحيتني  من  املرتتب  الخطر  إزاء  مقلقة  حاالت  هناك 
واألمنية عىل إقصاء الفلسطينيني من سوق العمل اللبناين. وبهذا، 
املهن  يف  العمل  يف  الحق  الفلسطينيني  العامل  ملنح  السعي  ميثل 
الحره  يف لبنان عنرصاً محورياً يف النضال نحو توفري الحقوق املدنية 

لالجئني الفلسطينيني يف لبنان.

mmukhtar01@hotmail.com محمود العيل 
باحث مختص بشؤون الالجئني الفلسطينيني

االنخراط يف األعامل التجارية يف اإلكوادور
أوسكار م سانشيز  بينريو وريجينا سافريدا 

ميكن من خالل إرشاك الالجئني يف النشاط االقتصادي إلقليم إزمريالدا اإلكوادري أن يوفر لهم سبل كسب 
عىل  عبئاً  يشكلون  أنهم  من  الناس  أذهان  يف  ارتسم  الذي  االنطباع  يحارب  أن  أيضاً  له  وميكن  الرزق 

املجتمع. 

وقد  ــوادور،  اإلك يف  مناًء  األقاليم  أقل  من  واحدة  إزمريالدا  متثل 
للُّجوء  ألف طالب  و18  آالف الجئ  ستة  من  أكرث  قدوم  شهدت 
شواطئ  من  جــاؤوا  ومعظمهم  املاضية  العرشة  األعــوام  خالل 
كولومبيا عىل املحيط الهادئ. ومع مرور الوقت تزايدت حاجاتهم 
املواطنني  مواقف  عىل  سلبي  أثر  لها  وكان  كبرياً  تزايداً  اإلنسانية 

تجاه القادمني الجدد.

ارتفاع  مع  إزمــريالــدا  تعيشها  التي  البيئة  تعقيد  ضوء  وعىل 
األمم  مفوضية  أرشكت   فيها  الصناعة  وضعف  البطالة  معدالت 
ورواد  الخاص،  والقطاع  الحكومة،  لالجئني  السامية  املتحدة 
إىل  باإلضافة  الحكومية  غري  واملنظامت  االجتامعيني،  األعــامل 
يف  نوعه  من  األول  يعد  برنامج  يف  واألكادميية  املالية  املؤسسات 
ليكونوا  الالجئني  مساعدة  إىل  البادرة  هذه  وتهدف  اإلكــوادور. 
دمجهم  يف  مساهمة  وعوامل  مجتمعاتهم  يف  اقتصاديني  فاعلني 
اإلقليم  إمناء  يف  يساهمون  أيضاً  املبادرة  وتجعلهم  اإلكوادور،  يف 

وذلك عن طريق توليد فرص العمل ودعم إنشاء األعامل التجارية 
الصغرية. 

اإلنتاج  نشاطات  زيــادة  عىل  واملصادر  املــوارد  الربنامج  ز  ويركِّ
األعامل  حاضنة  وتأسيس  األسواق،  ودعم  والخدمات،  والتصنيع، 
ومبعنى  االجتامعي.  باملكون  الخاص  القطاع  إمناء  لتحفيز  وذلك 
آخر، يهدف الربنامج إىل إمناء املرشوعات الصغرية التي تولد فرص 

العمل والرثوة لالجئني وللمجتمع املحيل عىل حد سواء. 

حاضنة األعامل
الرشكات  يساعد  الذي  الكيان  إىل  األعامل  حاضنة  مفهوم  يشري 
حديثة اإلنشاء والجديدة يف بناء قدراتها من أجل تحقيق النجاح. 
األعامل يف جامعات  ُأِسس عدد من حاضنات  أمريكا،  ويف شامل 
لهدف  أنشئت  لكنها  التكنولوجيا،  مراكز  يف  أو  الرئيسية  األعامل 
املفقرة  املجتمعات  االقتصادي ملساعدة  الحراك  آخر وهو تحفيز 
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