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رأي

مراجعة «شاملة»
باق
أثر «العمالة السورية» ٍ
بع ــد انته ــاء الوصاي ــة وخ ــروج الجي ــش
الس ــوري م ــن لبن ــان تفاقم ــت املش ــكلة أكث ــر
ول ــم يع ــد هنال ــك م ــا يمن ــع ش ــرائح بعينه ــا
م ــن اللبناني ــن م ــن التع ـ ّـرض للس ــوريني
باس ــتمرار .ترافق ــت ه ــذه املوج ــة م ــع انحس ــار
الطف ــرة االقتصادي ــة الت ــي أت ــت بالحري ــري
األب إل ــى الحك ــم ،فأصبح ــت الكتل ــة ّ
العمالي ــة
الس ــورية ف ــي لبن ــان «م ــن دون عم ــل» تقريب ــا،
أو لنق ــل إنه ــا ل ــم تعد تح ــدث التراكم املطلوب.
ُ
وترج ــم ذل ــك عملي ــا عب ــر انحس ــار «الفقاع ــة
ّ
العقاري ــة» التي ميزت حقبة التس ــعينيات من
الق ــرن املاض ــي وس ــمحت باس ــتيراد العمال ــة
ّ
الس ــورية ضمن ش ــروط متفق عليها مع نظام
الوصاي ــة .انته ــاء ه ــذا ال ــدور االقتصادي ترك
الس ــوريني الفق ــراء ف ــي لبنان م ــن دون حماية،
وأجب ــر ج ــزءًا كبيـ ـرًا منه ــم عل ــى الع ــودة إل ــى
س ــوريا خوف ــا م ــن موج ــة القت ــل واالعت ــداءات
الت ــي طاولته ــم عق ــب اغتي ــال رفي ــق الحري ــري
وباق ــي السياس ــيني م ــن فري ــق  14آذار .كان
لبن ــان ف ــي ه ــذه الفت ــرة «مس ـ ّ
ـتقرًا اقتصادي ــا»
رغ ــم وط ــأة األح ــداث السياس ــية ،ولكن ــه ف ــي
الواق ــع اس ــتقرار ش ــكلي فق ــط ،فالوظيف ــة التي
أع ــاد الحري ــري األب إنتاجها للبلد بعد اتفاق
الطائ ــف انتهت بالخروج الس ــوري من لبنان،

واألم ــوال الطائل ــة الت ــي صرف ــت عل ــى االعمار
ّ
ّ
والعق ــارات أصبح ــت ّ
التغي ــر
مجم ــدة ف ــي ظ ــل
ال ــذي ط ــاول البني ــة الطبقي ــة للعمال ــة .لم تعد
دورة رأس امل ــال كم ــا كان ــت ،وهاج ــر الكثي ــر
م ــن أصح ــاب العق ــارات الكب ــرى إل ــى الخلي ــج
أو الغ ــرب ،وأصب ــح الوس ــط التج ــاري ف ــي
بي ــروت ال ــذي كان ّ
درة ت ــاج الحقب ــة الحريري ــة
مكان ــا مهج ــورًا ال يس ــتطيع حت ــى «األغني ــاء»
ارتي ــاده .ل ــم يح ــدث ه ــذا بمح ــض الصدف ــة،
فلبن ــان م ــن دون دور اقتص ــادي وظيف ــي «ال
يس ــاوي ش ــيئًا» تمام ــا مث ــل دول الخلي ــج،
ّ ً
وه ــذا ال ــدور أصب ــح معط ــا ف ــي غي ــاب الي ــد
ّ
العامل ــة الت ــي تس ــتقطب الرس ــاميل املحلي ــة
واألجنبي ــة ،وتح ـ ّـرك ال ــدورة االقتصادي ــة
ّ
املعتم ــدة عل ــى قط ــاع الخدم ــات .وبم ــا أن
النظ ــام ف ــي لبن ــان ال يس ــتطيع االس ــتمرار
م ــن دون وج ــود عمال ــة رخيص ــة ،فق ــد أع ــاد
اس ــتقطابها بع ــد اتف ــاق الدوح ــة ع ــام ،2008
ولوح ــظ ف ــي ه ــذه الفت ــرة انخف ــاض ح ــوادث
التع ـ ّـرض للس ــوريني ف ــي املناط ــق اللبناني ــة،
ّ
م ــع أن حمايته ــم ل ــم تع ــد ج ــزءًا م ــن املنظومة.
ف ــي األع ــوام الثالث ــة الفاصل ــة ب ــن اتف ــاق
الدوح ــة وبداي ــة االحتجاج ــات ف ــي س ــوريا
اس ــتعادت ال ــدورة االقتصادي ــة ف ــي لبن ــان
عافيته ــا ،وتج ـ ّـددت املراهن ــة عل ــى تس ــوية
ّ
ً
إقليمي ــة تحف ــظ للبل ــد دورًا معق ــوال ف ــي ظ ــل
ّ
املتغي ــرات الدولي ــة العاصف ــة .تأك ــدت في هذه
الفت ــرة العالق ــة الوطي ــدة ب ــن ازده ــار املراف ــق
الخدمي ــة ف ــي لبن ــان وبق ــاء الي ــد العامل ــة
ّ
الس ــورية في ــه ،وخصوصًا بعد تخل ــي النظام
ّ
هن ــا عنها ،على اعتب ــار أن وجودها في لبنان
يس ــمح باالس ــتفادة م ــن عوائده ــا ،وال يتي ــح
له ــا الع ــودة ب ـ ّ
ـأي ش ــكل إل ــى البل ــد!

ّ
التحول الكبير بعد عام 2011

ّ
وم ــا حص ــل بعد ذلك لم يك ــن متوقعًا أبدًا .فقد
ع ــاد ج ــزء م ــن ّ
العم ــال إل ــى س ــوريا للمش ــاركة
ّ
ف ــي االحتجاج ــات العارم ــة ض ــد الس ــلطة
ً
أم ــا ف ــي ح ــدوث تصحي ــح م ــا ف ــي ال ــدورة
ّ
االقتصادي ــة النهاب ــة الت ــي كان تس ــتثنيهم
م ــن أرباحه ــا وتق ــذف به ــم إل ــى ج ــوف النظام
اللبنان ــي .لك ــن هذه العودة لم تطل ،وس ــرعان
م ــا ش ـ ّـدوا الرح ــال مج ــددًا إل ــى لبن ــان بع ــد
االس ــتماتة الت ــي أبداه ــا النظ ــام ف ــي تحطي ــم
البيئات االجتماعية املنتفضة ّ
ضده ،ومنعها
م ــن الوص ــول إلى ّ
حصته ــا الفعلية من الثروة
ّ
(حصل ــت قي ــادات املس ــلحني عل ــى م ــا يماث ــل
ّ
الحص ــة الحق ــا من قط ــر والس ــعودية ،ثم
ه ــذه
عليه ــا بالكام ــل تمام ــا كم ــا يفعل
ـتحوذت
اس ـ
ً
النظ ــام ،مانع ــة الطبق ــات الش ــعبية التي ثارت
ض ـ ّـد الس ــلطة م ــن الحص ــول عل ــى ّ
أي ش ــيء
س ــوى الفت ــات) .ه ــذه امل ـ ّـرة لم تكن الع ــودة إلى

لبن ــان بغ ــرض العم ــل فق ــط ،فم ــن ع ــاد بع ــد
مش ــاركته باالحتجاجات ومالحقته أمنيًا من
ّ
وتحول
جانب السلطة اصطحب عائلته معه،
ً
إل ــى الج ــئ يطل ــب فض ــا ع ــن العم ــل وامل ــأوى
ّ
عملي ــا إلى تغيي ــر كبير
العي ــش ،وه ــو م ــا قاد
ف ــي البني ــة االجتماعي ــة للوج ــود الس ــوري
املدن ــي ف ــي لبن ــان .أصب ــح وج ــود العائ ــات
هن ــا ه ــو الطاغ ــي وازدادت م ــع حضوره ــم
األعب ــاء عل ــى ه ــذه الش ــريحة االجتماعي ــة
الت ــي ل ــم تع ــد تكتف ــي بعمله ــا وح ـّـده ،وبات ــت
تعتم ــد عل ــى املس ــاعدات الت ــي توفره ــا األم ــم

لبنان من دون دور اقتصادي
وظيفي «ال يساوي شيئًا» تمامًا
مثل دول الخليج
املتح ــدة عب ــر ّ
مؤسس ــاتها العامل ــة ف ــي لبنان.
أس ــهم ذل ــك ف ــي ح ــدوث ّ«طف ــرة اقتصادي ــة»
مرتبط ــة باللج ــوء ،و»تدفق ــت األم ــوال» عل ــى
ّ
منظم ــات اإلغاث ــة الت ــي تعم ــل م ــع الالجئ ــن
والنازح ــن الس ــوريني ،وه ــذا م ــا س ــاعد ف ــي
توس ــيع ش ــبكة املس ــتفيدين من املساعدات .لم
يع ــد الفقراء بهذا املعنى وحدهم في الس ــاحة،
وازدادت بش ــكل ملح ــوظ أع ــداد الس ــوريني
املنتم ــن إل ــى الطبق ــة الوس ــطى ،وه ــو ّ
تغي ــر
ل ــم يكن ممكن ــا قبل األزمة ،فالوجود الس ــوري
ف ــي لبن ــان كان مرتبط ــا بطبيع ــة النش ــاط
االقتص ــادي ف ــي س ــوريا ال ــذي كان يق ــذف
بالفق ــراء خارجًا ويحافظ عل ــى وجود الطبقة
الوس ــطى واألغني ــاء ف ــي الداخ ــل .انته ــاء
ه ــذه ال ــدورة انعك ــس س ــلبًا عل ــى نم ــط حي ــاة
الطبق ــة الوس ــطى ودفع بأع ــداد متزايدة منها
إل ــى «االنتق ــال إل ــى لبن ــان» ّإم ــا كنازح ــن أو
كعابري ــن إل ــى مطارات ــه ف ــي انتظ ــار بطاق ــة
اللج ــوء إل ــى أوروب ــا أو كن ــدا أو ...ال ــخ.
ه ــذا الوج ــود الكثي ــف ألبن ــاء وبن ــات الطبق ــة
الوس ــطى الس ــورية في لبنان أحدث ما يش ــبه
«صدم ــة ثقافي ــة» «لش ــرائح واس ــعة» م ــن
اللبناني ــن ،فالص ــورة النمطي ــة الت ــي كان ــوا
ّ
يتداولونه ــا ع ــن الس ــوريني ل ــم تع ــد ف ــي ظ ــل
ّ
التغي ــر تعم ــل كم ــا يج ــب ،وبالتال ــي بات
ه ــذا
ّ ّ
فه ــم م ــا يح ــدث «صعب ــا عليه ــم» ف ــي ظ ــل كل
ه ــذه املتغي ــرات .وح ــده النظ ــام كان يع ــرف م ــا
ّ
وظيفيت ــه يس ــتفيد
يج ــب فعل ــه ،فه ــو بحك ــم
ّ
املتغيرات ،ويس ــتطيع التأقلم مع أيّ
دائمًا من
ـوريا أو جوارها .وفي
ـ
س
في
ـادي
ـ
ص
اقت
ط ــارئ
ّ
حالتنا اآلن انعكس ــت التدفقات النقدية تمامًا
وأصبح ــت قطاع ــات الس ــياحة والعق ــارات
والبن ــوك تعتم ــد اعتم ــادًا كلي ــا عل ــى الس ـ ّـياح

الس ــوريني واألردنيني والعراقيني من األغنياء
وأبن ــاء الش ــرائح العلي ــا من الطبقة الوس ــطى.
ُ
تراج ــع الحض ــور الخليج ــي ملصلح ــة ه ــؤالء
أجب ــر النظ ــام على تعديل سياس ــاته ،فلم يعد
االس ــتثمار ف ــي العق ــارات أولوي ــة بالنس ــبة
إلي ــه ،وأصب ــح الطل ــب عل ــى الس ــياحة واملرافق
التجاري ــة االس ــتهالكية ه ــو األس ــاس .به ــذا
املعن ــى ل ــم تع ــد العمال ــة الس ــورية الرخيص ــة
ّ
حاج ــة ّ
ماس ــة لالقتص ــاد اللبنان ــي ،أقل ــه ف ــي
املرحل ــة الحالي ــة ،وب ــات وجوده ــا مرتبط ــا
ّ
معين ــة
بتزاي ــد الطل ــب عل ــى قطاع ــات
ومح ــدودة ،أم ــا القطاع ــات األخ ــرى الت ــي
يتزاي ــد االت ــكال عليها حاليًا فهي التي تعتمد
اعتم ــادًا مباشـ ـرًا عل ــى الرس ــاميل الس ــورية
الهارب ــة م ــن الح ــرب أو الباحثة عن نمط حياة
«ل ــم يعد موجودًا في س ــوريا» .وهو ما ّ
يفس ــر
ّ
االج ــراءات الجدي ــدة املتبعة عل ــى الحدود بني
ّ
البلدي ــن ،ومعظمه ــا إن ل ــم يك ــن كله ــا محابية
لألغني ــاء وط ــاردة للفق ــراء.

خاتمة

ّ
والح ــال أن النظ ــام به ــذه اإلج ــراءات إنم ــا
يف ـ ّـوت علي ــه وعل ــى اللبناني ــن «فرص ــة
تاريخي ــة» إلح ــداث تعدي ــات ف ــي سياس ــاته
ّ
واملتغي ــرات الت ــي ط ــرأت عل ــى البني ــة
تت ــاءم
الطبقي ــة للمجتمع ــن اللبنان ــي والس ــوري.
فالس ــوريون اآلن وال ــى أن تنته ــي األزم ــة
وتع ــود ال ــدورة االقتصادي ــة ف ــي س ــوريا كم ــا
كان ــت (ال أح ــد يأم ــل ب ــدوام اعتماده ــا عل ــى
ّ
النه ــب طبع ــا) أصبح ــوا «ج ــزءًا ال يتج ــزأ»
م ــن املجتم ــع اللبنان ــي ،ول ــم يع ــودوا فق ــط
مج ـ ّـرد عمال ــة موس ــمية يمك ــن التالع ــب به ــا
واالس ــتفادة منه ــا عل ــى حس ــاب الغالبي ــة
العظم ــى م ــن فق ــراء لبن ــان .ه ــذه الحقيق ــة
ً
تف ــرض علي ــه تعام ــا مختلف ــا م ــع وج ــود
الس ــوريني ف ــي لبن ــان ،فه ــؤالء س ـ ً
ـواء أحببن ــا
ّ
ّ
املحرك الرئيس ــي «للنمو»
األمر أم كرهناه هم
ّ
ف ــي ه ــذا البلد ،واالعتماد عليه ــم كقوة عمل ال
يج ــب اعتب ــاره عبئ ــا عل ــى امل ــدى الطوي ــل .وال
أقص ــد به ــذه الق ـ ّـوة األغني ــاء وأبن ــاء الطبق ــة
الوس ــطى ،فأولئك الناس س ــيعودون يومًا ما
ّ
يتخبط ف ــي أزمته،
إل ــى س ــوريا تاركني لبن ــان
ّ
ف ــي ح ــن أن الفق ــراء الذي ــن أوص ــدت األب ــواب
ف ــي وجوهه ــم ،واعتب ــروا كب ــش محرق ــة ه ــذه
املرحل ــة ه ــم وحدهم من يضمن ح ــدوث تراكم
اقتص ــادي فعل ــي (ال ُص ـ َـوري كم ــا ه ــي الح ــال
اآلن) تس ــتفيد من ــه مختل ــف الطبق ــات ف ــي
لبن ــان .النظ ــام نفس ــه أق ـ ّـر بذل ــك س ــابقًا ،وان
ّ
ّ
اعتم ــاد وس ــائل أق ــل
ل ــم يفع ـ ًـل مج ــددًا عب ــر ً
ّ
اس ــتغالال وأكثر اس ــتجابة للواق ــع ومتغيراته
فس ــيصبح وج ــوده نفس ــه عل ــى املح ـ ّـك.
* كاتب سوري

ـين
تـسـتـعــر ،وغ ــزة م ـحــاصــرة بــاملــال السياسي
الـعــربــي وال ــدول ــي ،و«ال ــوف ــاق» الفلسطيني
يلفظ أنفاسه ما قبل األخيرة .فأي قفزة في
الخالء تلك إلى مجلس األمن؟
م ــواجـ ـه ــة الـ ـت ــوج ــه مل ـج ـلــس األمـ ـ ــن بــأسـئـلــة
صريحة تثير حساسية مفرطة لدى السلطة
الفلسطينية ،وه ــذا مــا فـجــرتــه اعـتــراضــات
الفصائل الفلسطينية على املشروع ناهيك
ع ــن الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي الـ ــذي ل ــم ُيستشر
تاريخيًا بالقرارات املصيرية وغيرها.

أولى تلك المالحظات
بعد أوسلو وتفريعاته ومملكة االستيطان
في الضفة والقدس ما الذي تبدل في املشهد
الدولي والعربي املنشغل بقضاياه في عالم
االنقسامات السياسية والتكتالت الدولية؟
ل ــم ت ـقــدم الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة خ ــال أكـثــر
م ــن عـقــديــن ن ـم ــاذج سـيــاسـيــة تـخــرجـهــا من
إسار التفاوض ومحدداته الدولية املنحازة
للكيان الصهيوني.
انتهجت السلطة خيارًا وحيدًا هو التفاوض
والحـ ـق ــت ك ــل أشـ ـك ــال املـ ـق ــاوم ــة ف ــي الـضـفــة
الغربية ولم تبق خيارًا إال املواجهة الشعبية
ُ
التي تقمع بالرصاص من قبل االحتالل.
الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة وفـ ـ ــي أوج

خالفاتها مــع نتنياهو لــن تـمــرر أي ق ــرار ال
يخدم مشروعها الكولونيالي في املنطقة.
ً
العالم العربي ممثال ب ــدول قطرية معظمه
تحلل من قضية فلسطني التي اختارت قيادة
منظمة التحرير شعار يا وحدنا ،وهــي من
أسهم في انفكاك بعض األنظمة عن فلسطني.
ليغدو الصراع فلسطينيًا ـ إسرائيليًا.
عوامل القوة بالوحدة الفلسطينية تبخرت
بتوجه السلطة للتعاون والتنسيق األمني
وفــق اتفاقية أوسـلــو مــا وضــع املـقــاومــة في
دائــرة املالحقة واالعتقال (جنني ومخيمها
نموذجًا).
العدوان والحرب على غزة لم يفتحا النوافذ
املــوصــدة مــع فصائل املـقــاومــة الفلسطينية
ً
جميعها ولـيــس فـصـيــا أو حــركــة بعينها،
وحــوارات القاهرة من  2005وما قبل شاهد
عيان.
لم ُيأخذ رأي الشعب الفلسطيني في الداخل
والـ ـ ـخ ـ ــارج ،ودائ ـ ـمـ ــا ي ـش ـعــر أنـ ــه ف ــي ت ــداخ ــل
املواقف يزايد باسمه.

ُ
السلطة بال أحصنة تسرج

ليس هناك كعب أخيل ،فاملقتل في السياسة
اليومية التي أحجمت عن قراء ة التحوالت
ّ
التي أملت بالقضية الفلسطينية وجعلتها

ورقة كالحة في جامعة دول عربية تكالبت
للتخلص مــن عبئها .كــان ذلــك فــي مؤتمر
القمة في بيروت  ،2002لتقفز على الطاولة
م ـ ـبـ ــادرة «الـ ـ ـس ـ ــام» ال ـع ــرب ـي ــة «أوس ـ ـلـ ــو »2
مسقطة حق العودة لشعب اقتلع من أرضه
واغـتـصـبــت أحــامــه وأي ــام ــه الفلسطينية.
وأولى نتائجها كان حصار الشهيد ياسر
عرفات في رام الله وانفضاض قرار العرب
الرسمي عنه.

حين انتصرت فييتنام لم
تنتصر على طاوالت التفاوض
في باريس
حــوصــر الـشـهـيــد يــاســر عــرفــات ألن ــه رفــض
االم ــاء ات األمـيــركـيــة ـ ـ الصهيونيةَ ،
ودعــم
الكفاح املسلح بعد أن حاصره أوسلو
خيار ّ
ال ــذي هــشــم الـجـســد الـفـلـسـطـيـنــي .املــرحـلــة
التي تلت استشهاد ياسر عرفات لم يأخذ
مـنـهــا س ــوى ال ـت ـف ــاوض وم ــن ذات ال ـبــوابــة
األميركية.
ال أحصنة إذًا َت ُ
سرج عليها السلطة قرارات

م ــواجـ ـه ــة فـ ــي غـ ـي ــاب ب ــرن ــام ــج س ـي ــاس ــي ـ ـ
كفاحي يحدد أوليات الشعب الفلسطيني،
ولــم يطلب إال ساحة للمواجهة يجترحها
ب ـص ــدور ع ــاري ــة .وأص ـب ــح ُم ــدم ـرًا وم ـتــأم ـرًا
لـ «املشروع الوطني» كل من يحرض ويدعو
إلــى انتفاضة ثالثة .وهناك من ال يريد أن
يقرأ أن االحتالل يردد يوميًا أن أي خطوة
سـيــاسـيــة مــن جــانــب واح ــد للسلطة تعني
الــدمــار لها وملؤسساتها .وخـطــوة التوجه
إلــى مجلس األم ــن هــي األكـثــر تـفـجـرًا ،على
حــد تصريحات ال ـقــادة الصهاينة .أميركا
تــؤكــد ذل ــك ،فـلــم كــل هــذا التشبث بمفاتيح
املقاطعة؟ واالحـتــال لن ينتظر قــرارات فك
التنسيق فجعبته مليئة بالبدائل.
ح ــن ان ـت ـص ــرت ف ـي ـي ـت ـنــام ل ــم تـنـتـصــر عـلــى
طاوالت التفاوض في باريس إنما انتصرت
في امليدان ،والسفير األميركي متأرجح في
الهواء ليحمي رأسه من رصاص الثوار.
مشروع القرار املقدم ملجلس األمــن خطوة
في الفراغ ما لم يأخذ إرادة شعب فلسطني
وحقوقه التاريخية في كل فلسطني ،وهو
لم يزل يقاوم من أكثر من مئة عام ...ويردد
ج ـي ــل ت ـل ــو اآلخ ـ ــر :ف ـل ـس ـطــن ك ــام ــل ال ـت ــراب
الوطني.
* إعالمي وكاتب فلسطيني
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