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تحقيق
على مقربة من الحدود اللبنانية ــ السورية في سهل البقاع ،تجري أحداث خفية ليست
إال امتدادًا سياسيًا ملا يجري بني البلدين .فالعالقة غير املستقرة منذ زمن طويل
تنعكس على العبور الصامت ّلعمال يراهن بعضهم على بعض في معيشتهم ،في
لحظات سياسية لبنانية تقض مضاجعهم

معابر القلق بين لبنان وسوريا
تراجع النشاطات ينعكس سلبًا على اقتصاد المناطق الحدودية
عفيف دياب
ينادي الفتى بخجل « :ب��وي��ا ..بويا».
ي �ج��د م��اس��ح األح ��ذي ��ة ف ��ي «إقامته»
ق � ��رب م ��دخ ��ل م ��وق ��ف ش� �ت ��وره للنقل
ّ
املوحد إلى مختلف األراضي السورية
موقعًا ال ب��أس ب��ه ل�لاس�ت��رزاق .أعداد
امل �س��اف��ري��ن م ��ن ل �ب �ن��ان امل � � ��أزوم نحو
األراضي السورية ،في بداية األسبوع
وم �ن �ت �ص �ف��ه ،خ� �ج ��ول ��ة ،ول � ��م يسعف
القيام
«ال �ح ��ظ» م��اس��ح األح ��ذي ��ة ف��ي ّ
ب�ع�م�ل��ه ع�ل��ى أك �م��ل وج ��ه« ،م ��ا طلعت
أك �ث��ر م��ن ع �ش��رة آالف ل� �ي ��رة» .يراهن
ال�ف�ت��ى ع�ل��ى ارت �ف��اع أع ��داد املسافرين
إل� ��ى س ��وري ��ا ه� ��ذا األس � �ب� ��وع ،وخالل
ف�ت��رة األع �ي��اد .ف��ره��ان��ه ل�ي��س إال على
«طبقة سورية عاملة» ستغادر طوعًا
هذه البالد قبل أن تعود إلى الحقول
وال�ب�س��ات�ين وورش ال�ب�ن��اء واألعمال

ال �ش ��اق ��ة األخ � � ��رى ف ��ي أرج � � ��اء لبنان.
م��راه�ن��ة الفتى ال��ذي يقيم م��ع أسرته
في مخيم للعرب ّ
الرحل في دير زنون
ع�ل��ى «خ ��ط» ال �ش��ام ال ��دول ��ي ،وكالمه
ال �ع��اب��ر وامل� �ع � ّ�ب ��ر ،ي �ف �ت �ح��ان «شهية»
بعض العمال امل�غ��ادري��ن إل��ى سوريا
على التعبير عن هواجسهم وقلقهم
م��ن أن ي �ل��زم��وا ب �م �غ��ادرة ه ��ذه البالد
ق �س �رًا إذا ت �ج��دد االق �ت �ت��ال الطائفي
اللبناني «املوروث» أبًا عن جد...

ّ
لبنانيون يرهبون العمال!

ق�ل��ق ال�ع�م��ال ال �س��وري�ين وهواجسهم
م ��ن ردود ف �ع��ل س �ي��اس �ي��ة وشعبية
�ورة» ق��د ت�ط��ال�ه��م ،ع�ل��ى اعتبار
«م ��وت � ّ
أنهم يمثلون نظام دولتهم السياسي،
إذا «تخلل» الوضع االمني في لبنان،
ال يحجبان هواجس سائقي سيارات

األج ��رة ال�س��وري��ة ال��ذي��ن ي�ت�خ��ذون من
م��وق��ف ش�ت��وره امل� ّ
�وح��د نقطة انطالق
ي� ��وم � �ي� ��ة ن � �ح� ��و م� �خ� �ت� �ل ��ف األراضي
ال� �س ��وري ��ة .ه ��واج ��س م ��ن ن � ��وع آخر،
ون��اج�م��ة ع��ن اع �ت��داءات «م�ن�ظ�م��ة» ،ال
عالقة لها بالسياسة .يروي السائقون
ال �س��وري��ون ق�ص�ص��ًا «ب��ول �ي �س �ي��ة» ،إذ
يشير أحدهم إلى ّ
تعرضهم لعمليات
ّ
سلب منظمة لسياراتهم ،و«م�ن��ذ 20
يومًا ونحن نتعرض لعمليات سلب
س �ي��ارات �ن��ا ب��ال �ق��وة ع�ل��ى ال �ط��ري��ق بني
ش� �ت ��وره وح � �م ��ص» .وي �ض �ي��ف «جاء
قبل أيام ّأحد اللبنانيني طالبًا سيارة
أجرة لتقله إلى حمص .وعلى الطريق
كان «يكمن» رفاق الراكب حيث سلبوا
بالقوة السيارة من سائقها ورفضوا
إع��ادت �ه��ا إال ب �ع��د أن دف ��ع م�ب�ل�غ��ًا من
املال».
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في املئة

يصل عامل سوري إلى محل للصيرفة عند
نقطة املصنع الحدودية .يرمي فراشه
من على كتفه خارجًا ويدخل إلى املحل.
يسحب ّمن جيبه مبلغًا من املال ويناوله
بصمت للبناني الذي يرمي أمام العامل
ّ
مبلغًا من العملة السورية .يعد العامل
السوري املبلغ وينصرف دون أن ينبس
بحرف واحد .يحمل من جديد فراشه ويتجه
إلى مكاتب األمن العام اللبناني .ال يطول
انتظاره هناك .ينجز وسم أوراق مغادرته
لبنان .يعود إلى حمل فراشه وينطلق سيرًا
على األقدام عابرًا رسميًا حاجز األمن العام
اللبناني بهدوء نحو بالده.

هو حجم انخفاض التبادل
التجاري بني لبنان وسوريا
في عام  2009مقارنة بالعام
الذي سبقه ،وفق تقرير األمانة
العامة للمجلس األعلى اللبناني
السوري .فقد تراجع من ٤٩٥
مليون دوالر إلى  ٤٥٩مليونًا،
وذلك تحت تأثير االنخفاض
الظرفي للمستوردات اللبنانية
من سوريا.

وي�ت��اب��ع «ال �ح��ادث��ة ليست األول ��ى من
ن ��وع �ه ��ا ،ل � ّق��د س �ب �ق �ه��ا ول �ح �ق �ه��ا عدة
سرقات منظمة لسيارات أجرة سورية،
ونضطر إل��ى دف��ع األم ��وال الستعادة
س� �ي ��ارات� �ن ��ا ال� �ت ��ي ه� ��ي ف� ��ي األساس
مرهونة لشركات ومصارف تجارية».
وي�ت��اب��ع ال�س��ائ��ق «ل�ق��د أصبحنا أكثر
حذرًا ،فنحن منذ أكثر من سنة نعمل
طبيعيًا بعد أن تراجعت حدة املواقف
ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان ت�ج��اه سوريا،
ولم نعد نخاف من ّ
تعرض سياراتنا
لرشق بالحجارة كما كان يحصل قبل
س�ن��وات ،ولكننا نخاف اآلن عمليات
السلب املنظمة لسياراتنا».

انعكاسات سياسية سلبية
ف��ي م��وق��ف س �ي��ارات األج ��رة السورية
في مدينة شتوره الذي يستغل زواياه
بعض العمال السوريني لبيع األدوات
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ال �ص �ي �ن �ي��ة الرخيصة
ألق� ��را ّن � �ه� ��م م� ��ن ال� �ع� �م ��ال املغادرين،
«ت �ع��ش��ش» ال�س�ي��اس��ة وب �ع��ض أسرار
العالقات امللتبسة بني «لبنان الكبير»
و«ال �ج �م �ه��وري��ة ال �ع��رب �ي��ة السورية».

قطاعات

نقابات

أسعار املواد االستهالكية بال رقابة
ت��وق��ف املجلس التنفيذي ل�ـ«ات�ح��اد ن�ق��اب��ات عمال
البناء واألخشاب في لبنان» ،خالل اجتماع برئاسة
رئيسه مرسل مرسل ،أمام االوضاع املعيشية التي
يعاني منها امل��واط��ن ،ف��رأى أن فلتان أسعار املواد
االستهالكية واملحروقات بال حسيب أو رقيب ،في
ظل غياب كامل للمعالجات الحكومية لهذا الوضع،
واالك �ت �ف��اء ببعض ال�ت�ص��اري��ح ال�ت��ي ال ت��أث�ي��ر لها،
إضافة الى السجاالت بني السياسيني ،كلها أمور
ت��زي��د االزم ��ة االق�ت�ص��ادي��ة تعقيدًا ً ،وع�ل��ى الصعيد
النقابي ليس الوضع بأحسن حاال لوال التظاهرة
ال�ي�ت�ي�م��ة ال �ت��ي ن�ظ�م�ه��ا االت �ح��اد ال��وط �ن��ي لنقابات
العمال واملستخدمني في لبنان.
ورأى امل�ج�ت�م�ع��ون «أن م��ن ف�ش��ل ف��ي إدارة شؤون
ال �ب�لاد ال�س�ي��اس�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ال�ع��ام��ة ل��ن يقدر
على معالجة االوض��اع املعيشية الصعبة للعمال
واملوظفني وذوي الدخل املحدود ،خصوصًا أنه لم
ُيعمل على فصل السياسة عن االقتصاد ،وبالتالي
تتراكم ازم��ة ارت�ف��اع االس�ع��ار م��ع الصعوبات التي
ي��واج�ه�ه��ا ال�ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي ،بسبب االختالل

ً ّ
منذ  20يومًا تسجل عمليات سلب سيارات على طريق شتورة  -حمص (أرشيف)

بالتوازن املالي واالستالف غير القانوني من اموال
نهاية الخدمة التي تهدد هذا الفرع الذي يجب ان
يسترجع امواله كي يتمكن من االنتقال الى قانون
التقاعد والحماية في ظل وضع مالي سليم يضمن
حقوق العمال املتقاعدين بشكل مقبول ،وال يقل عن
التقديمات التي يستفيد منها سائر املتقاعدين في
القطاعات املدنية والعسكرية».
وإذ ن � ّ�وه امل�ج�ت�م�ع��ون ب��ال�ت�ح��رك��ات ال�ش�ع�ب�ي��ة التي
دع� ��ت إل �ي �ه��ا ب �ع��ض ال� �ق ��وى ال �ن �ق��اب �ي��ة والشبابية
وال �س �ي��اس �ي��ة ،دع ��وا ال ��ى «ال�ت�ن�س�ي��ق ب�ي�ن الهيئات
ال�ن�ق��اب�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ك��اف��ة للتحرك ب��وج��ه هذه
الحكومة الغائبة ع��ن معالجة ال�ش��ؤون الحياتية
ل�ل�م��واط�ن�ين ،وإل ��ى إي �ل�اء أه�م�ي��ة خ��اص��ة للضمان
االج�ت�م��اع��ي وت�ن�ظ�ي��م ال�ع�م��ل وح�م��اي��ة الصناعات
الوطنية التي تسهم في توفير فرص عمل لشبابنا
وع�م��ال�ن��ا ش ��رط م��راق �ب��ة األس� �ع ��ار» .ودع� ��وا «فئات
الشعب امل�ت�ض��ررة ال��ى التجمع وال�ت�ح��رك م��ن اجل
وضع حد لهذه االوضاع املعيشية املتردية».
(األخبار)

ّ
يتجنب السائقون الغوص في «الكالم
ال� �س� �ي ��اس ��ي»ّ ،وي �ج �م �ع��ون ع �ل��ى قول
واحد «نحن شغيلة على الخط .نريد
أن تكون العالقة ب�ين لبنان وسوريا
على أفضل ح��ال .نحن شعب واحد».
وي �ق��ول ال �س��ائ��ق أب ��و م �ج��د إن حركة
العبور اليومية بني البلدين تراجعت
ف��ي ال �ف �ت��رة األخ� �ي ��رة ب �ع��د أن شهدت
نشاطًا خ�لال األش�ه��ر املاضية ،و«كل
الحق على السياسة» ،و«نراهن على
عيد األضحى ألن العمال (السوريني)
س� � �ي� � �غ � ��ادرون ل �ت �م �ض �ي��ة ال� �ع� �ي ��د مع
أهاليهم وأسرهم».
رهان سائقي سيارات األجرة السورية
ّ
املوحد» على نقل
في «موقف شتوره
م��واط�ن�ي�ه��م إل ��ى ب�لاده��م ال ��واح ��دة ،ال
ي�خ�ت�ل��ف ع ��ن ره� ��ان م��اس��ح األحذية.
فالعمال هنا ي��راه�ن��ون على أقرانهم
الس� �ت� �م ��رار «ع� �ي� �ش� �ه ��م» ،واللبناني
ينتظر لحظات «االستغالل» املختلفة
وامل� � �ت� � �ن � ��وع � ��ة .ع � �ن� ��د ن� �ق� �ط ��ة املصنع
ال �ح��دودي��ة ،ي�ت�ح��دث أص �ح��اب محال
الصيرفة «الشرعية» عن تراجع عملهم
في تبديل العمالت .ويقول أحدهم إن

مجتمع مدني

«الشباب الديموقراطي» يرفض ارتفاع األسعار
ن �ف��ذ ات� �ح ��اد ال �ش �ب ��اب ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي اللبناني
ّ
مطلبيًا حاشدًا في منطقة الكوال ،رفضًا
اعتصامًا
الرت� �ف ��اع األس� �ع ��ار ،وذل� ��ك وس ��ط إج� � ��راءات أمنية
مشددة تعززت إثر قطع املشاركني الطريق مرتني
أم ��ام ال �س �ي��ارات امل � � ّ
�ارة .وت��زام��ن االع �ت �ص��ام الذي
ح�م��ل ع �ن��وان «ع �ي��د ّ ب��أي��ة ح ��ال ع ��دت ي��ا ع �ي��د» مع
عيد األضحى «ليمثل صرخة للسلطة السياسية
صعبة
ب��أن ه��ذا ال�ع�ي��د ت��راف�ق��ه أوض� ��اع معيشية ّ
تمنع اللبنانيني من االحتفاء به» كما قال منظمو
االعتصام.
امل �ع �ت �ص �م��ون ال ��ذي ��ن ل �ب �س��وا ف ��ي م�ع�ظ�م�ه��م ثيابًا
بالية وممزقة كاتبني عليها «ثياب العيد» حملوا
الفتات جاء فيها:
«أي عيد؟ عيد الثياب البالية ألطفال يعملون في
العيد؟»ّ ،
«أيها العيد تنذكر ما تنعاد؛ ألن في البلد
فقراء أحلم بأن ال ينعاد عليهم عيد كهذا»« .عيد
ارتفاع األسعار»...
وخ�لال االع�ت�ص��ام ال��ذي اتخذ طابعًا عفويًا ،ردد
املشاركون شعارات ّ
تعبر عن الواقع االقتصادي

الصعب ،ووزعوا قصاصات على املارة جاء فيها:
«م��ا ه��ذا العيد ال��ذي تتكلمون عليه؟ عيد الثياب
ال�ب��ال�ي��ة ألط �ف��ال يعملون ف��ي ال�ع�ي��د؟ ع�ي��د األنوار
املعتمة لبيوت ل��م تعد تلحظ انقطاع الكهرباء؟
عيد ال�ج��وع الكافر ألن��اس ل��م ي��ذوق��وا طعم العيد
منذ س�ن�ين؟ أي عيد ه��ذا ال��ذي تتمنون أن يعود
ع�ل�ي�ن��ا؟ ع �ي��د ال� �ن ��واب امل�ق�ف�ل��ة أب��واب �ه��م وآذانهم؟
املمتلئة كروشهم وجيوبهم؟ املبيعة ضمائرهم
وأص ��وات �ه ��م؟ ع �ي��د ارت� �ف ��اع األس� �ع ��ار؟ ع �ي��د نكسة
األج ��ور؟ عيد ال�ط�لاب العاجزين ع��ن العلم فكيف
ال�ع�م��ل؟ عيد ت�ض� ّ�ج فيه أص ��وات ال�ب�ط��ون الفارغة
ّ
وغصة أب لم يفلح في أن
وبكاء أطفال محرومني
العيد؟».
معنى
يرشد أبناءه إلى
ً
وتابع« :أيها العيد ،اذهب بعيدًا وال تأتني محمال
بالهموم ،وال تأتني خائر القوى ،وال تأتني أبدًا،
فأنا في يومك هذا منتفض عليك وعلى كل من أراد
للعيد أن يكون سعيدًا؛ ففي البلد فقراء أحلم بأن
ال يعود عليهم عيد كهذا».
(األخبار)

