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  : لنبدأ ببعض المالحظات البسيطة

 لناحية تبادل السلع ،العالقات االقتصادية بين لبنان وسوري االمالحظة األولى أن حجم
، األخيرةبعض االزدياد خالل السنوات القليلة  حتى لو شهدو، والخدمات ولناحية االستثمارات

المسافات قرب  واألسعار فروقات إلى يتوقع لما ينظر الفرد أندنى بكثير مما يمكن بقى أي
   .الحركة الحاصلةير من ثكبر بكأحركة  هاتولد قدي توالمنافع المختلفة ال

االقتصادية عالقة لالسمات الرئيسة ل، واجديد ليس الوضع هذاالمالحظة الثانية أن 
 األنظمةتبدل من رغم العلى مضى، ثابتة خالل نصف قرن  دوبتلة بين سوريا ولبنان المعطّ
  . والحكام

 لناحية تقدير  الطرفين،جسيمة، من كالمغالطات عديدة ومالحظة الثالثة أن ثمة الو
، والمسألة هذه العالقات االقتصادية بشكلها الحاضر استمرار اجمة عن واقعالنالمنافع واالضرار 

 المزارع اللبنانييشعر  أنفإن كان من الطبيعي : يغلب عليها التبسيط ويحيط بها الجهل واألهواء
ته بأسعار أدنى من األسعار التي تصل إلى بلدسورية الزراعية البضاعة ال يرى عندما ، باألذى

يكون  المستهلك اللبناني أنفي المقابل ننسى ه، يجب أال من معيشتؤييستطيع بيع إنتاجه بها ل
والمستهلك  ، طبعا، بأسعار أرخص"بلدية"، وهي  الزراعيةتهاحاجييشتري جدا عندما  اسعيد

عشرة ن إلى صلويلبنان بالكاد ي فن وة من اللبنانيين بينما المزارعئالمفي ة ئ ميمثلاللبناني 
خالل تخصيص جزء من تدعم اإلنتاج الزراعي أن  قد قررتت الدولة السورية ان كإذا. ةئبالم

. المستهلك اللبنانيأيضا عملياً تدعم فهي  والرشوش مدةسرادات النفطية لدعم األيمن اإلوفير 
  ؟سراخالبح ومن ارالمن 

 وليست االعتبارات االقتصادية تمناها البعضالتي يالبساطة بالقصة ليست كالعادة، 
  . المباشرة كافية لتفهم السياسات االقتصادية المتبعة

دارة إلخلفة ت موسائل من خالل استبقاء ديهمدخول اللبنانيين ل السوريون يصعبعندما ف
 جدا بالنظر إلى بلغ أحجاما كبيرةكان يمكن أن ت حركة تبضع نيعيقو، ف الحدودند الناس ععبور

حتى لقضاء حاجات دمشق، و بين البقاع ومثال، أطرابلس وحمص ، كما بين المسافاتقصر 
  .ةاقتصاديعلى أسس تصرف هذا يصعب فهم ، سعاراألالكبير في فارق ال ، بسببيومية

يصعب تفهم السياسات ة، وهي أنه ساسيفي جميع الحاالت، نعود إلى الخالصة األ
  . لبنان وسوريا من منطق اقتصادي بحت حكمت العالقات بينالتياالقتصادية 

على حاله طوال عقود يحتمان لمشهد واستمراره الظاهرة في اإن الالعقالنية االقتصادية 
 إلى قليالالبحث في اعتبارات ثابتة تتحكم بالسياسات االقتصادية للدولتين، وهذا يقود إلى العودة 

  .احدة اسمها لبنانة اسمها سوريا ووحدا وتين،ديجدبوصفهما دولتين دولتين النشوء مشروعي 
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إنه كان ثمة كيان متحقق اسمه الرائجة ل اقو وال بد هنا من التأكيد على عدم صحة األ
ن لبنان إ أو إنه كان ثمة كيانان متحققان اسمهما سوريا ولبنان وا،ن لبنان انسلخ عنهإسوريا و

 هذه الروايات الثالث تتجاهل .نه استعاد حدوده التاريخيةإ أو ،توسع بضم أجزاء من سوريا
الالفت في رواج هذه .  طبعاحديثالتاريخ  الأبسط المعطيات التاريخية، ونحن نتكلم عن

لمختلف  تعزز بعضها البعض، وثانيا أن ، من خالل تصادمها الصاخب،الروايات أوال أنها
نها تعزز األطراف مصلحة واضحة في اإلبقاء كل على رواية من هذه الروايات العتقاده أ

المشترك الخرافي شرعية الموقع الذي يتكلم منه، فتتالقى المصالح المتضاربة على تثبيت الجذع 
  .لمجموعة الروايات هذه

صحيح أن تشكل كيان سياسي لبناني، وإن لم يرقَ إلى . لبنانلم يكن هناك سوريا وال 
ور كيان سوري حتى مستوى الدولة، بدأ يتبلور خالل القرن التاسع عشر بينما تأخر تبل

عشرينيات القرن العشرين، لكن نظرة عامة إلى محيط بالد الشام عموما، بمعناه الجغرافي، وهو 
المحيط الذي كانت تتظهر فيه كل التطورات التاريخية، تدل أن هذا المحيط كان محكوما بعدد 

بتان، هما دمشق وحلب، بين هذه األقطاب قطبان ثا. من األقطاب المدينية التي ترتكز إليها الدولة
وأقطاب أدنى مرتبة، منها على الساحل طرابلس وصيدا، راحت تتراجع أمام بروز قطب ثالث 

  .جديد وصاعد هو بيروت

هذه األقطاب كانت تستحوذ ليس فقط على السلطة السياسية وقيادة الحركة االقتصادية، 
  .النخب السياسية واالجتماعيةبل كانت تمثل مواقع حراك 

 هذه األقطاب الثالثة، تدل المؤشرات بوضوح، بدءا من منتصف القرن التاسع وبين
موقع الصدارة،  إلى تدريجياً قدمكانت تتسائرة عليه،  كانت الذي باالتجاه ،بيروت أن إلىعشر، 

 من أسرع هكانت وتيرتفيها التزايد السكاني ف . لبالد الشامالفعلية عاصمة مؤذنة بتحولها إلى ال
العمراني واالقتصادي والثقافي مستويات التجهيز و، دمشقحلب وفي زايد السكاني التوتيرة 

،  مهنأصحابياً، من تجار ود المتمكنة اقتصاواألسرانتقال النخب كانت متقدمة فيها، وحركة 
بالد العام لصعودها ولتحول مركز الثقل في  المنحى إليها وتركزها فيها قدمت دليال واضحا إلى

 ، وهو عمر والية بيروت١٩١٤ و ١٨٨٠وقد بات هذا االتجاه واضحا بين . هالمصلحتالشام 
  .المستحدثة

هذا التنافس سابق لقيام و.  المدينيةاألقطابذه هبين تنافس كان من الطبيعي أن يشتد ال
  .  اللبنانية والسورية،عي الدولتينومشر

اليات ى الويدهم عل، عندما أنشئت على أثر وضع الحلفاء سوريايجدر تذكر أن 
  .، بل عدة دول عادت وتوحدت بعد فترة دولة واحدةالعثمانية، لم تنشأ

 من ، يزيد من حدته قرب المدينتينداً بين بيروت والشاميتحدقائماً هذا التنافس كان 
 ال بل أنه توسع ليطبع العالقات بين  ما زال قائما حتى اليومذا التنافسه أقول إن. بعضهما
العالقات االقتصادية في  اطبيعي ا تعوق تطورن جزءا كبيرا من األسباب التيورأيي أ. الكيانين

من أهمية كذلك يجب عدم التقليل . وبيروتدمشق  ، تنافس هاتين المدينتينإلىعود يبين الدولتين 
العارفون فعلى الرغم من المسافة الكبيرة نسبيا التي تفصل بينهما، التنافس بين دمشق وحلب، 

  كانمال وحلب ودمشقبين الدقيقة  العالقة لهذههمية كبيرة ن أعيروين ولمؤرخا وافي أمور سوري
  .لها من تأثير على الحياة السياسية واالجتماعية لسوريا

 إلدارة مشروع ، على الصعيد المجالي،كانت الشروط الموضوعيةعلى هذا األساس، 
تها من شروط إدارة مشروع الكيان الكيان اللبناني في بداياته أسهل بكثير على النخب التي تول

ال سيما وأن طرابلس كانت تابعة لوالية بيروت منذ (فمركز بيروت لم يكن له منازع . السوري
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، واستقطاب العاصمة كان يغطي بشكل أقوى وأشمل الرقعة الجغرافية للدولة مما كانت )زمن
من تكرار خالل عقود سمعنا قد يبدو هذا الكالم مستغربا اليوم بعد ما . دمشق تغطي من سوريا

لمقوالت إهمال األطراف وسطوة بيروت وجبل لبنان وما يتصوره اللبنانيون الجاهلون لواقع 
ما يتوجب تفسيره هو هذه المفارقة بالتحديد بين المعطى . سوريا من لحمة أزلية بين مكوناتها

  .الموضوعي األصلي والنتيجة الحاصلة أو أقله الصورة المتشكلة

نت األيام وطأة التحديات التي مة متغير موضوعي آخر، سكاني هذه المرة، بيثلكن 
فاالنتقال الديمغرافي :  الحالتينقيم تمايزا ملحوظا بينيوهو ، رتبها على مسار مشروعي الدولتين

كان متقدما عدة عقود ضمن نطاق دولة لبنان عنه ضمن نطاق الدولة السورية، وكذلك حركة 
قد ترتبت على هذا الفارق الزمني نتائج سياسية واجتماعية هامة، لعل  و.النزوح من الريف

النخب اللبنانية، في كانت بين لبنان وسوريا، فمن األساس أبرزها أن مواقع النخب أتت مختلفة 
النخب التي في مقابل (في لبنان غالبيتها، وخاصة تلك التي تولت مقاليد اإلدارة الوظيفية للدولة 

في العالقات كثر تجذراً أوتنشئتها لناحية مهنها أو لناحية متقدمة ) دوار التمثيليةاأللم تتخطَّ 
 الواجهة في إلىي برزت النخب المدينية التعليه مما كانت  ، داخليا وخارجيا،االجتماعية الحديثة

  .سوريا خالل مرحلة االنتداب

لالحق، ولما كان ال مسارهما اء الدولتين و النخب عند نشومواقعع اوضاألاختالف حكم 
أتت الخيارات شديدة  ،دارة مشروعي الدولتينالحسم في معرض إبد من مفاضالت معينة صعبة 

ألن التهديدات التي في سوريا ولوية وتعزيزها األالدولة المركزية فحازت مسألة إقامة . التباين
دمشق دولة : عدة دولوال ننسى أن الفرنسيين أنشأوا في البدء . بدت األخطر كانت تتركز حولها

ولم يكن هذا التقسيم مجرد خيار جهنمي مصطنع . دولة الدروزوالعلويين ودولة حلب، ودولة 
دولة التوحيد من قبل االستعمار بل ارتكز إلى معطيات واقعية وإن لم تكن مكتملة، وكان 

الدولة تقوية واستمر التركيز على . حطة رئيسةم وحلب ، دمشقينيساسبقطبيها األسورية ال
، وحظي بألوان اإليديولوجيات المتعاقبة كلهاالجهد األيديولوجي لون فت ،دون انقطاعالمركزية 

، لمجال الجغرافيمنهجية لعادة تشكيل الضبط والتأطير األمنيين بعناية ال تخفى عن أحد، وتمت إ
ان لواء نتيجة فقدبكان أبرز معالمها تعزيز قطبية دمشق باالستفادة أوال من انزواء حلب 

عن ثانيا الستغناء السعي الدؤوب لب و،االسكندرون وتوتر العالقات مع تركيا حتى األمس القريب
مرفأ فيها نشاء دمشق بطرطوس وإبربط  الدور الوظيفي لبيروت على صعيد المنطقة عموما

في  كبير إلى جانب مرفأ) والميل إلى إغالق الطريق على مرفأ بيروت عند كل أزمة سياسية(
 الحكومات كل .ثانوي بينما لم يكن يحسب لمرفأ طرطوس حسابمرفأ لها ي كان لالذقية التا

ائع األنظمة واظبت على التقيد بهذا البرنامج وعلى دفعه إلى األمام، بمعزل عن طبالسورية 
  .وأطباع الحكام

 من نتائج هذا النهج أن حافظ األسد قد استمر في الحكم ثالثين سنة وعقبه ابنه، وأن
. النظام الذي أسسه تمكن من تجاوز خضات سياسية هائلة، من داخلية وإقليمية ومؤخرا دولية

يحلو للبعض أن يعزو هذا الثبات إلى عبقرية الشخص بينما نسي اآلخرون أو لم يعرفوا أصال 
أن استقرار النظام في سوريا حدث تاريخي غير بديهي، ال يمكن فهمه دون أخذ عامل ترسخ 

باتت تراجعت حدته كثيرا، وقد بين حلب ودمشق  فطابع االستقطاب .ولة في الحسبانبنيان الد
، فيهرول قادتها نوالسعوديون و الهاشميهنازعيت ميداناسوريا تبدو بعيدة األيام التي كانت فيها 

، ووقع لبنان )وفقا للتعابير الصحافية( "ا اقليمياالعب"صبحت به، بل أيحتموا لعند عبد الناصر 
   .عقدبنزيد على ره في أحضان النظام السوري بوكالة دولية، لمدة تبأس

صرح الرئيس السوري مؤخرا أن بالده . القتصادمن عناصر ترسيخ الدولة األساسية ا
قادرة على تحمل حصار اقتصادي وقد تحملت سوريا فعليا حصارا اقتصاديا طوال معظم عقد 

قد ال يكون تحمل الحصار . الثمانينيات بنتيجة أزمة مالية خانقة وتوترات عسكرية وسياسية حادة
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لتي اتخذها بشار األس مؤخرا، والتي أدت إلى اليوم بالسهولة ذاتها بسبب الخيارات االقتصادية ا
زيادة االستيراد والتوسع في االستهالك بشكل ملحوظ، فبدأت تتكرس عادات قد ال يكون التراجع 

إنما يبقى أن مقولة األمن الغذائي مقولة جدية، فسوريا تغطي الجزء األكبر . عنها باألمر اليسير
تلقائيا وال " األمن الغذائي"لم يتحقق هذا . دها الذاتية بموار)ومن الطاقة(من حاجاتها الغذائية 

غالبا ما لم يكن مجديا وفق  زراعي إنتاجعلى دعم فقد أنفقت سوريا مبالغ طائلة . دون أثمان
وتوسعت الرقعة المزروعة إلى حدود قصوى، ري باهظة الكلفة معايير السوق، ونفذت مشاريع 

  . الغايةذه ط لتحقيق هالنفواستخدم جزء غير قليل من إيرادات 

،  غير تعزيز منعة الدولة تجاه الخارجوكان لدعم الريف نتيجة أو، إذا شئنا، هدف آخر
الجيش ترفد  تيتقوية المواقع السياسية والديمغرافية الخفض وتيرة النزوح إلى المدن ووهو 
ك العسكرية من االنخراط في األسالألن ومن الريف يأتون أساسا عسكر قوى األمنية، ألن الوال

يصح النظر إلى . في مرحلة النزوح إلى المدنأبرز قنوات االرتقاء واالنخراط المجتمعيين 
غرافي بوصفها الركيزة الثانية، إلى جانب اإلدارة السياسية للمجال، واإلدارة السياسية للتغير الديم

  . لمشروع تعزيز الدولة

الصراع االقتصادية التي ذكرنا، أدى لم تمر هذه اإلدارة دون كلف، فإلى جانب الكلف 
شرائح متجذرة قديمة من النخب السياسية ل ين كاملإزاحة أو ترويضلى إداخل النخب في 

على قياسها أوال، ل الدولة يتفصوال سيما تلك التي كان قد جرى  ،المدينيةوالمهنية واالقتصادية 
 الدولة المركزية فبنت  بمشروعحصنتنخب جديدة أتت من جذور ريفية حديثة، وتلصالح 

وأمنت ضبطا دقيقا للتوازنات غير المتكافئة وإنما الحقيقية بين الفئات مصالحها في سياقها، 
السياسية واإلدارية وبقنوات باألجهزة األمنية والدينية والمناطقية المختلفة، من خالل اإلمساك 

  . التوزيع االقتصادي الحصرية

، وأنها لم  بكثير من الدولة اللبنانيةاراقتدا يوم أكثرتبدو الالدولة السورية صحيح أن 
ا  مالياكبتتشهد ما شهد لبنان من حروب ودمار ما زالت آثارها عميقة، لكن الثمن كان 

  .يا واستنفاذا لجزء كبير من مخزون النفط، غير المتجدد طبعاجتمعم ويااستهالكو

الدولة لم تخصص  ف.ك السوريغايرا تماما للمسلمن الواضح أن لبنان قد سلك مسارا م
ال بل قاومت المحاوالت التي نحت هذا المنحى وبقيت نتاج األيديولوجي القومي إلجهدا ملحوظا ل

، على الرغم الترابط المجاليمحافظة على منظومة فكرية توفيقية جامدة، ولم تعمل على تعزيز 
 مجال استقطاب العاصمةالتي ال تتعدى من أرجحية بيروت الحاسمة ومن صغر رقعة الدولة 

ات السياسية تلبس بسهولة قصوى اللباس المناطقي، فتدعو، بتهذيب  المطالبأن حد إلى المباشر،
أحيانا بوقاحة إلى الفدرالية والتقسيم، فكل قضاء يريد أن يصبح محافظة وأن نماء متوازن وإلى إ

قد ضاحية مدينة اسمو  كهرباء والخ هو تفتيت مجال ما بيطلع صنعوموجامعة طار يتزود بم
 ...لنزوح من الريف، فقام ما سمي بأحزمة الفقر، وأنشئت الميليشياتلولم يجر مواكبة . لبنان

مدينة ها ف ورثتئ على محاولة استبقاء وظاأساسي بشكل االمسار االقتصادي قائمكان 
ل ونزوح منها إقامة دولة إسرائيوبدا لفترة، وألسباب طارئة،  المرحلة السابقة من بيروت

 وإغالق قناة السويس، ١٩٦٧المهنيين الفلسطينيين، فموجات التأميم في مصر وسوريا، فحرب 
 كان على صعيد المدى إن، كانت على تقلص مقوماتها األساسية أنمع العلم أنها باقية، 

  .المشرق عموما، وصوالً حتى الخليجمدى منطقة على  أو ،الجغرافي القريب يعني سوريا

في أن أيضا  وال شك ،أن األحداث التاريخية تحكمها مسببات وظروف عديدةال شك في 
النظريات الجبرية واألحادية ال تمثل واقع المسارات المتعرجة وغير المحسومة سلفا للدول 

اختالف الخيارات التأسيسية لكل من دولتي سوريا ولبنان واضح وثابت مثله لكن . وللمجتمعات
ريخي، إلى حد يصح اعتبار أن ثمة عالقة سببية قوية، وإن جزئية، مثل اختالف مسارهما التا
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حتى لو كان تقدير تبعات الخيارات غير ممكن بشكل ووإنما، . من الخيارات نحو المسارات
الذي فهو طبعا أصعب بكثير للسياسي بعد الحدث وإن كان التقدير صعبا للمؤرخ  (دقيق ومؤكد
إلزامية مواجهتها ألن هذه المقاربة إلى إلى واقع الخيارات واألهم يبقى التعرف ، ف)يواجه الحدث

  .هي التي تؤسس للعقالنية في التعامل السياسي

ة دولة في موقع قامفالخياران يجمعهما التحدي الواحد الذي استولدهما، أال وهو إ
جدية  جغرافي وزمني شديد التأزم، ومن ضمن إرث من الثقافة السياسية يفتقر إلى تقاليد وقواعد

 وانفضح ،وهذا المشروع لم ينته في سوريا بينما تراجع إلى حد مقلق في لبنان. دارة الدولةإل
 تجليات هذا التراجع أوقحولعل من .  منهأمر تراجعه بشكل مفجع بعدما خرج الجيش السوري

ما نشهد حولنا من نظرات تبسيطية إلى سوريا، وكأنها شخص أو واقع جامد، ال داخل له، 
، "ضد سوريا"أو " مع سوريا"سواء منهم من كان ه األهواء التي ينسبها إليه اللبنانيون، تحرك
  . األخريحبذه البعض ويلفظه البعضأو موقف ا مشروع  سوريوكأنما

  

عودة إلى االقتصاد اليومي، يمكن التعرف إلى شكلين نمطيين من التعامل وبالوبالنتيجة، 
  : وسوريااالقتصادي بين لبنان ) أو التكامل(

 ه نتيجت هو الذي كان قائما حتى األمس،،، أو بشكل أدققائم اليومالهو  ،شكل أول
، سواء في تبادلهما مع الخارج، حيث يسجل البلديناقتصادي كل من لس الخصائص المختلة يتكر

مما رفع الموجودات الخارجية الصافية إلى قرابة (عجز هائل يسده النفط المصدر من سوريا 
واستجالب الرساميل إلى لبنان، أو في الهيكلية اإلنتاجية حيث تتدنى مستويات ) ر دوالر مليا٢٠

. مصالح العامة بالمنافع الخاصة الاإلنتاجية في البلدين، أو في االقتصاد السياسي حيث تتداخل
وال عجب بالتالي أن يبقى تبادل السلع بين البلدين محصورا في أضيق الحدود فهو أصال 

 أضيق الحدود بين قطاعات ومؤسسات البلد الواحد بنتيجة تركز األنشطة، فيما خال محصور في
، على المراحل )مثل الزراعة في سوريا والمصارف والعقارات في لبنان(القطاعات المدعومة 

نعم، إن تشابه االختالالت بين . النهائية لدورة السلعة وعلى الخدمات غير القابلة للتبادل
مما يوحي االختالف الظاهر في وري واللبناني أبعد بكثير مما يتصور كثيرون واالقتصادين الس

أنماط السلوك، حيث ساد في لبنان انفالش في االستهالك الخاص وفي الخدمات المالية بينما بقي 
، وهو ناجم بشكل )حتى األمس القريب(االستهالك وبقيت الخدمات المالية مقموعتين في سوريا 

فما . ف نمط إدارة مشروع الدولة ووسائل التعويض عن العجوزات الخارجيةأساسي من اختال
يتبادله االقتصادان في هذه الحالة يتركز حول األنشطة المدعومة في أحدهما والمقموعة في 

 وخدمات مالية ،سورية تلطف كلفة المعيشة في لبنانويد عاملة ريفية مواد زراعية : الثاني
الخاص دون أن يخربط االنتظام الداخلي في واالنتفاع ورة االستيراد يقدمها لبنان بشكل يسهل د

وبهذه الطريقة يوفر كل من االختاللين . سوريا القائم على حصرية تحكم الدولة بالقنوات المالية
  .سندا لتلطيف آثار االختالل المقابل

قتصادية التي الشكل الثاني يرتكز إلى تكون اقتناع في كلي البلدين بواقع االختالالت اال
وهذا غير .  في هدر الموارد الطبيعية والبشرية والمالية المتاحةيشهدها، وبتكلفة هذه االختالالت

ما نشهد في لبنان، إلى جانب مشهد تعثر الدولة المفجع، يندرج تحت عنوان ف. حاصل حتى اليوم
ئم ولتحسين حظوظ االستفادة من ارتفاع عائدات النفط في الخليج لتعميق خصائص الوضع القا

استمراره، وما نشهد في سوريا يندرج تحت عنوان االستفادة من ارتفاع عائدات النفط لتوسيع 
إذا ما حصل اقتناع بتكلفة و. قاعدة النظام من خالل دعم االستهالك الداخلي واالستيراد

 يسمح ، فإنه يتوجب توافر شرط ثان هو نضوج الفكر السياسي إلى المستوى الذياالختالالت
بمقاربة تحديات تعزيز مشروعي الدولتين، وسط ظروف دولية مزلزلة، انطالقا من مكوناتها 
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المادية والمؤسسية والمجالية والديموغرافية الموضوعية، على غرار ما حصل في أوروبا 
ذا لن يتفاجأ أحد إن قلنا إن ه. الغربية غداة الكارثة الكبرى التي مثلتها الحرب العالمية الثانية

االقتصاديين يصبح التعامل أو التكامل تحت هذين الشرطين، . الشرط أيضا ال يبدو وشيك التحقق
،  تمامامختلفةاقتصادية، ومن خالل االقتصاد، مصالح سياسية  مصالح انيلبي لبنان وسوريا بين

  : يمكن إدراجها تحت ثالثة عناوين

دمات العامة الداخلية  والجودة في االقتصاد وفي الخنتاجيةإلرفع مستويات ا .١
   .بنتيجة توسعة التبادل والتخصص

وتحسين ميزان تبادل البلدين المشترك تجاه الخارج، ألن االقتصاد ليس لعبة  .٢
  . مقفلة، سواء كان الخارج األسواق العربية أو االتحاد األوروبي

لتصحيح اختالالت كل من النظامين باالستفادة من مواكبة المرحلة االنتقالية و .٣
ولعل أخطر هذه قدرات أوسع ومن اختالف أشكال االختالالت بينهما، م

ائض والفف. االختالالت تلك التي تتصل بالتخصص القطاعي والمهني لليد العاملة
 متورمة األحجام إلى قطاعات ومهن  قطاعات ومهنمنبكبسة زر ال تنتقل 
 ات خاللوعليه فإن إمكانية توسيع السوق المتاحة ألنشطة هذه الفئ، أخرى

وهذا األمر مطروح بالنسبة للبنان وإنما بالنسبة . أمر حيويالمرحلة االنتقالية 
لسوريا حيث المقدرة على استيعاب األعداد الوفيرة من الوافدين إلى سوق العمل 

  . من خالل القطاع العام قد تقلصت كثيرا

س فللبحث الجدي إضافة إلى المعوقات التي ذكرنا، وهي كافية دون شك إن لم يكن لليأ
المتضررين من الوضع الحالي الرصين، ثمة معوق إضافي يجدر عدم التقليل من وزنه وهو أن 

 المتضررين من العمالة ومن ، فجلعلى التأثير محدودةهم لبنان قدرتللعالقات االقتصادية  في 
لو نسبيا، في ون، وما المتضررأ. المزارعينن العمالة البسيطة الكفاءة ومن البضائع السورية م

هميتها ووزنها السياسي لها أفئات فهم ينتمون إلى  ،مرحلة االنتقاليةمن التنسيق إلدارة ال ،سوريا
واالجتماعي ألنهم أصحاب مهن ومواقع وعالقات، ينشطون في مجاالت التجارة والسياحة 

هم على ولن يتقبلوا بسهولة أن يقاسم. والخدمات للمؤسسات والخدمات الفكرية وما شابهها
  .اللبنانيالمنافس " سوقهم"

  .الالفت أنها تستحضر مباشرة مسألة تنافس قطبي دمشق وبيروت الصعوبة جدية وهذه


