
32

تشّكل البلدان وراء الحدود إغراًء للفرنسيين الذين يعيشون بالقرب منها، إليجاد فرص عمٍل أفضل. يجتازون الحدود كّل يوم 
للتوجه إلى عملهم ويعودون في اليوم نفسه إلى فرنسا

العمل وراء الحدود
السكن في فرنسا والوظيفة في الخارج

باريس ـ محمود الحاج

تـــعـــرف كــريــســتــن مـــديـــنـــة جــنــيــف 
أكـــثـــر مـــّمـــا تـــعـــرف مـــدنـــا فــرنــســيــة. 
منذ أكثر من 22 عاما، تقطع املرأة 
الفرنسية حــدوَد بلدها مع سويسرا مّرتن 
في اليوم، ذهابا إلى عملها في جنيف وإيابا 
املراكز  أكبر  السويسرية  املدينة  ل 

ّ
تمث منه. 

بــاّيــي دوجــْكــس  قــربــا مــن منطقة  الحضرية 
الفرنسية التي تعيش فيها كريستن. وهي، 
ـــذي 

ّ
فــي الــوقــت نــفــســه، املــركــز االقــتــصــادي ال

يجذب العدد األكبر من سكان املنطقة. تقول 
ــرأة الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ستن  ــ كــريــســتــن، املـ
»العربي الجديد«: »العمل في جنيف  عاما، لـ
أمــــٌر طــبــيــعــي عــنــدمــا نــولــد أو نــعــيــش هــنــا، 
فقط«. وتضيف:  كيلومترات  عــدة  بعد  على 
فيها  وبنيت  جنيف،  فــي  البستنة  »درســـت 
عـــاقـــات اجــتــمــاعــيــة. كــــان مـــن الــطــبــيــعــّي أن 
 املدينة، وسويسرا 

ّ
أعمل فيها، خصوصا أن

بــشــكــٍل عــــام، وافــــرة بــالــوظــائــف ذات الــراتــب 
العاملة  واليد  بفرنسا،   

ً
مقارنة جــدًا،  الجّيد 

الـــســـويـــســـريـــة ال تـــكـــفـــي أبــــــــدًا لـــشـــغـــل هـــذه 
ــروي: »الـــيـــوم، تــقــوم ابنتي  ــ الـــوظـــائـــف«. وتــ
نجز دراستها الجامعية 

ُ
باألمر نفسه. هي ت

في جنيف، وستبدأ البحث عن عمٍل هناك، 
فكر في 

ُ
ها، بخافي، ت

ّ
أو ربما في لوزان. لكن

البقاء للعيش في سويسرا. أما ابني، فيعمل 
فـــي أحــــد املــطــاعــم فـــي جــنــيــف، خــــال عطلة 
ــن 400  الـــصـــيـــف«. كــريــســتــن هـــي واحــــــدة مـ
املــجــاورة.  البلدان  في  يعملون  فرنسّي  ألــف 
ــا، نـــحـــو 190  ــدهــ ــرا، وحــ ــويـــسـ وتــســتــقــبــل سـ
ألــفــا منهم، بحسب دراســـة أصــدرهــا املعهد 
الــوطــنــي الــفــرنــســي لــإحــصــاء والــــدراســــات 
بناء  املاضي  تّموز  االقتصادية في يوليو/ 
على أرقام تعود إلى 2016. وتشير الدراسة 
ــــذه »الـــظـــاهـــرة  ــــى »الـــنـــمـــو الـــكـــبـــيـــر« فــــي هـ إلـ
األخــيــرة، ال سّيما  السنوات  في  الحدودية« 
املــجــاورة بتنظيم  والـــدول  بعد قيام فرنسا 
ــار مــشــتــرك. وتــعــّد  الــعــمــل الـــحـــدودي فــي إطــ
سويسرا ولوكسمبورغ وأملانيا أكثر البلدان 
الحدودية استقطابا للعمال الفرنسين، في 
عدة  موناكو  وإمـــارة  بلجيكا  تستقبل  حن 
عشرات من اآلالف منهم، بينما ال يزيد عدد 
الذين يقطعون الحدود اإلسبانية عن املئات 
واإليطالية عن العشرات، بسبب حاجز اللغة 

وضعف الرواتب.
وتــأتــي وفـــرة الــوظــائــف ورواتــبــهــا املرتفعة، 
ل ضعف أو أحيانا ضعفي الراتب 

ّ
التي تمث

الــفــرنــســي فـــي بـــلـــٍد مــثــل ســـويـــســـرا أو مثل 
لوكمسبورغ، في مقدمة األسباب التي تدفع 
بكثيٍر من الفرنسين إلى العمل وراء الحدود 
رغم ما قد يترتب على ذلك من مشاق عّدة. 
تنسيق  موظفو  »يتقاضى  كريستن:  تقول 
الحدائق في الشركة التي أديرها نحو 4000 
يــورو )4913 دوالرًا أميركيا(. وظيفة كهذه، 
فــي فــرنــســا، ال يــتــجــاوز راتــبــهــا 1800 يــورو 

)2211 دوالرًا(«.
وتــــشــــرح كــريــســتــن األثــــــر الــســلــبــي لــخــيــار 
العمل في سويسرا على حياتها: »ضّحيت 
بـــجـــزٍء مـــن حــيــاتــي الــعــائــلــيــة ثــمــنــا لــلــعــمــل. 
 بشكٍل 

ً
الــكــوادر يستغرق وقــتــا طــويــا عمل 

عــام، وأطــول في سويسرا. أعمل أكثر من 9 
ســاعــات فــي الـــيـــوم. أســتــيــقــظ بــاكــرًا وأغـــادر 
ــة والـــنـــصـــف صــبــاحــا  ــادسـ ــسـ املــــنــــزل عـــنـــد الـ

هوامش

زحمة سير تشهدها الحدود الفرنسية - السويسرية )فابريس كوفريني/ فرانس برس(

لــتــجــنــب االزدحـــــــام عــنــد املــعــبــر الــــحــــدودي، 
 هـــذا منعني 

ّ
وال أعــــود إال آخـــر الــنــهــار. كـــل

مــن االستمتاع بــوقــٍت كــاٍف مــع ولـــدّي، ومن 
تشير  كما  لنفسي«.  كـــاٍف  وقـــٍت  تخصيص 
»الــضــيــم« بــســبــب ضعف  إلـــى إحــســاســهــا بـــ
الحقوق االجتماعية للعاملن في سويسرا، 
مقارنة بفرنسا: »طــوال عملي في سويسرا 
ــازات املــدفــوعــة تعويضا  ــ لــم أذق طــعــم اإلجــ
ــات الــعــمــل الـــطـــويـــلـــة، كــمــا يــجــري  ــاعـ عـــن سـ
قبل  أنجبت،  فرنسا. حتى عندما  في  عــادة 
ســنــوات طــويــلــة، لــم أستطع الــحــصــول على 
الرغم  على  ومدفوعة«.  كافية  أمومة  إجــازة 
ــهــا مــن »املــحــظــوظــن« 

ّ
مــن ذلــــك، ال تــخــفــي أن

ــة مـــاديـــة،  كـــونـــهـــا تــســتــطــيــع الـــعـــيـــش بــــراحــ
والعمل  بفرنسا  العيش  »ساعدني  وتــقــول: 
في سويسرا بتأمن حياتنا وتأمن دراسة 

ولدّي ومستقبلهما«.
وإذا كـــانـــت كــريــســتــن تــحــتــاج إلــــى قــضــاء 
نصف ساعة بالسيارة للوصول إلى عملها، 
ــوك يــقــضــي أكـــثـــر مــــن ســـاعـــة لــبــلــوغ  ــ  لـ

ّ
فــــــإن

ق الشاب 
ّ
جنيف، آتيا من مدينة آنسي. ويعل

ــان ونــصــف  ــتــ ــاعــ ــفـــرنـــســـي بـــســـخـــريـــة: »ســ الـ
تقريبا للمواصات في األيام العادية، وأكثر 
ــام االزدحـــــــام عــنــد الـــحـــدود،  ــ مـــن ذلــــك فـــي أيـ
كــمــا كــانــت الــحــال قــبــل عـــدة أســابــيــع بسبب 
أزمة كورونا«. لم يولد لوك في مكان محاذ 

لــلــحــدود الــســويــســريــة، بـــل فـــي لـــيـــون. وقــد 
قبل سنتن، بعد عثوره  آنــســي،  فــي  استقر 
على عقد عمل في شركة تأمن في جنيف. 
من  بأكثر  للتضحية  مستعدًا  »كنت  يعلق: 
أمــر، كالبعد عن شبكة عاقاتي الشخصية 
واملهنية، وقضاء وقت طويل على الطرقات 
أفكر للحظة بالتضحية  لم  يــوم. لكنني  كل 
بنمط حــيــاتــي الــيــومــي والــســكــن فــي مدينة 
صغيرة أقرب إلى جنيف. أحتاج للعيش في 
مــكــاٍن يتيح لــي الــخــروج والــلــقــاء باآلخرين 

وحضور نشاطات ثقافية«.
 فــكــرة الــبــقــاء للعيش في 

ّ
فــي أّي حــــال، فــــإن

لـــوك، كما هــي حال  لــدى  جنيف غير واردة 
أغلب الفرنسين الذين يعملون في سويسرا، 
والذين يتجنبون اإلقامة فيها بسبب غاء 
العيش  ب 

ّ
واملعيشة. وال يشمل تجن السكن 

فـــي ســـويـــســـرا أغـــلـــب الــعــامــلــن الــفــرنــســيــن 
هــنــاك فــحــســب، بـــل آالفــــا مـــن الــســويــســريــن 
 هــذا ال يمنع الــجــانــب الفرنسي 

ّ
أيــضــا. لــكــن

مـــن الـــحـــدود مـــع ســـويـــســـرا، وكـــذلـــك مــديــنــة 
غاًء  املناطق  أكثر  من  يكونا  أن  من  آنسي، 
في فرنسا، الحتضانهما شرائح اجتماعية 

ذات دخل عاٍل نسبيا.
ــــود  ــــات ال وجـ ــ ــواصـ ــ ــ ــكـــن واملـ مــشــكــلــتــا الـــسـ
ــي، الـــتـــي تــعــيــش فــي  ــامــ ــي حـــيـــاة كــ لــهــمــا فــ
مدينة  فــي  وتعمل  الفرنسية  ســتــراســبــورغ 

كــيــل األملـــانـــيـــة. الـــطـــريـــق مـــن مـــنـــزل الــشــابــة 
إلــى متجر  الفرنسية، وســط ســتــراســبــورغ، 
ــــذي تــعــمــل فـــيـــه، ال  بــيــع األلــبــســة األملـــانـــي الـ
 
ّ
يــســتــغــرق أكــثــر مــن 25 دقــيــقــة، بــفــضــل خــط

تـــرام يــربــط بــن املــديــنــتــن. تــقــول: »ال أشعر 
 هــذا هو 

ّ
ــنــي أعــمــل فــي بــلــٍد آخـــر، رغــم أن

ّ
بــأن

الواقع. اعتدت الذهاب إلى كيل أو إلى مدٍن 
للتنزه والتسّوق.  أملانية أخــرى مع عائلتي 
لي شقيقان عما بأملانيا في لحظة ما من 
نستقبلهم  الذين  الزبائن  وأغلب  حياتهما. 
لــهــذا ال أشــعــر بقطيعة  فــرنــســيــون.  باملتجر 
بسبب عملي هناك. يمّر يومي كما لو كنت 
أيضا سماع  اعتدت  التي  في ستراسبورغ، 
الفرنسية واألملانية فيها«. بخاف كريستن 
ولــــوك، الــلــذيــن لــم يــواجــهــا صــعــوبــة لــغــوّيــة 
ذكر للعمل في جنيف، اضطرت كامي إلى 

ُ
ت

على  العثور  قبل  لألملانية  إتقانها  تحسن 
قد درست  فرصة عمٍل الئقة. وتقول: »كنت 
ني لم 

ّ
األملانية في املدرسة، كلغة ثانية، لكن

أكــن أجيدها بما يكفي إلجــراء مقابلة عمل 
ــّدة  ــفــة خــــال عـ

ّ
ــا مــكــث ــ . حـــضـــرت دروســ

ً
ــثـــا مـ

أشهر، في كيل، لتحسن حظوظي بالعثور 
عــلــى عــمــل. الــتــمــّكــن مـــن هـــذه الــلــغــة َمكسب 
البطالة  أملانيا.  قرب  يعيش  مثلي  لشخٍص 
عمٍل،  خــيــارات  دائما  وثّمة  هناك  منخفضة 

بعكس فرنسا«.

يجتاز فرنسيون 
الحدود يوميًا للعمل في 
بلدان مجاورة، والعودة 
في اليوم نفسه، وذلك 
للحصول على وظائف 

ورواتب أفضل 

■ ■ ■
مع ارتفاع ظاهرة 

املواطنني املنتقلني عبر 
الحدود يوميًا بهدف 
العمل، عملت فرنسا 
والدول املجاورة على 

تنظيم العمل الحدودي 
بإطاٍر مشترك

■ ■ ■
أغلب الفرنسيني الذين 
يعملون في سويسرا 
يتجنبون اإلقامة فيها 

بسبب غالء املعيشة

باختصار

نجوى بركات

صُّ
ّ
الن

 ،
ً
ــم بـــأن يصبح ُجــمــلــة

ُ
ــصُّ ويــنــكــمــش. يــحــل

َّ
يــضــُمــر الــن

ـــا ال  ، ال شـــيء. يشتهي بــيــاضــا أزلـــّيً
ً
، فــاصــلــة

ً
ُمـــفـــردة

ــه 
َ
ذات الــنــصُّ  ابتلع  لقد  غــبــار.  قلقه رقــطــة، نقطة، ذّرة 

ُ
ت

امتأل  لقد  الــســوداء.  الثقوب  وانــهــار عليها كما تفعل 
م وتعاظم، حتى انفجر 

ّ
وزخــر وغــزر وتكاثر وتضخ

صُّ في نهاية هذا العام، 
َّ
اه الن

ّ
 عمياء. هذا ما يتمن

ً
طاقة

في نهاية املطاف، في النهاية، أن يبصق مــواّده كلها، 
 أو 

ٌ
عــصــيــره، خـــاليـــاه، يــّمــحــي، فــال تــفــّر مــنــه حــــروف

يــوّد لو يستكني، يستلقي ناصًعا،   أو حركات. 
ٌ
نقاط

ا، جليال كجبٍل تغمره الثلوج، نائيا كقمر بعيد، 
ً
صامت

هــادئــا كــذكــرى. لقد تعب الــنــصُّ مــن ذاتـــه، مــن الجمل 
غير املفيدة، من الكالم املكّرر املعاد، من األفكار البالية 
التي  ــاءة 

ّ
الــبــك الجمل  املهلهلة،  األمنيات  الطعم،  فــاقــدة 

طَم والجعجعة، 
ّ
عَي والل

ّ
عَي والل

ّ
ترّن كطبل. لقد قرف الن

الدماء،  فوق  املعقودة  االتفاقياِت  املـــدّورة،  الزوايا  كره 
 املــّدعــي بــائــَع 

َ
الــغــضــَب املــصــطــنــَع املــغــشــوش، الــجــمــال

امللّوثة تقذف رذاذا مسموًما في  الوهم. سئم الشفاَه 

رة الحيوات. كره 
ِّ
دة، مبذ الوجوه، األيدي املرفوعة املهدِّ

 عواميد الكهرباء، الزوبعة 
ّ

 التي تختبئ في ظل
َ
العتمة

التي دوًما تنتهي في فنجان، األعاصيَر التي تختنق 
قرف  لقد  ُيبحرون.  ال  الذين  والبّحارة  الوصول،  قبل 
 املــوتــى الــذيــن يموتون مــن دون 

َ
املـــوَت، واملــوتــى، وأهـــل

النّدابات  بالعزاء،  يكتفون  الذين  املوتى  وأبــنــاَء  أثمان، 
البقاَع  وتلك  التوابيت،  وحّمالي  واملنشدين  واملعّزين 
أجل،  احتضارا.  وتسقيه  االنتظار  تــزرع  التي  الذليلة 
لقد قال النصُّ ما قاله، ثم صمت. جهد في الوصول 
ونــّوع وأنشد ورقــص، ولكن لم ُيصِغ إليه أحــد. شّرع 
 وأفــرغ اآلبــار، فما قرأه املاضي وال التفت إليه 

َ
الخيال

الــجــدوى وإلــى متى ومــا مفاد كــل هذا  الحاضر، فما 
القول والترداد. 

كئا عــلــى رمــاد 
ّ
الــزمــن، مت الــنــصُّ ذوى، فــي مــزهــرّيــة 

املعنى، سابحا في الخراء.
.2020

يــومــان بــعــُد ونــفــتــرق. أســلــخــَك عــن جــلــدي بالّسكني، 
وأعـــرف أن ثّمة مــا سيبقى الصقا فــّي منك. وأّمـــا ما 
تلتئم،  كــي  وقــتــا  تحتاج   

ً
نــدبــة نــزعــه، فسيترك  يمكن 

ك. 
َ
بشكل غير تام. منذ عشرينياتي وأنا أنتظر حلول

أستعّد لك، وأراك زائرا استثنائيا سيجلب معه ما قد 
الــحــدس، وهــو يقيني أنه  ينتظره بعضهم قــرونــا. هو 
العمر  نحو  بــدأت مسيرتي  قد  حني ستأتي، سأكون 
الذي سيروح يتناقص، ال يزداد، كأنه الجدار الذي ما أن 
ف لك معنى الحياة. لقد 

ّ
تبلغه وتتجاوزه، حتى يتكش

ك بتاتا، ولم يخطر ببالي 
َ

َك وحلمُت بك ولم أخش
ُ
انتظرت

البتة سوى أنك ستكون مفاجأة كبرى ستفوق جميع 
 العام 2020، أكون قد أصبحُت 

ّ
التوقعات. حني سيحل

كذا وكذا، والحياة هكذا وكذا، والبالد في أمٍن وسالم. 

ق والتفاؤل كثيرا 
ّ
وال أراني إال متبّسمة، أنا التي لم أتف

ــر بمجيئك 
ّ
أفــك أو بعيد.  قــريــب  لــقــاء  تــواعــدنــا على  أو 

كمكافأة، كأمل أخير، كتتويج لتعب هائل، إلنهاٍك بدأ 
األهلية في  الحرب  اشتعال  األولــى، مع  منذ مراهقتي 
أدافــع عن  لبنان، واستمّر طــوال سنوات. حينها، لكي 
نفسي حيال كل تلك الخسارة والخوف والدمار، كنت 
كافًيا  ا 

ً
وقت  

َ
األفضل ذلك  وأمنح  باألفضل  بك،  يها 

ّ
أمن

ى في جعبته أيُّ عذر. أرسل مخّيلتي إلى 
ّ
لكي ال يتبق

وكأنك  إلــيــك،  فتصل  وتستطيع،  أستطيع  مــا  أقــصــى 
الـــذي سينفتح فــي نهاية  املــنــتــهــى واملــرتــجــى والــكــنــز 
الطريق. لقد آمنُت بك طويال، وانتظرتك عمرا، وحلمُت 
عات، 

ّ
بك، مدركة بحدسي الغبّي أنك ستفوق كل التوق

لكن ليس في االتجاه الذي سلكَت.
الـــذي سينتهي بعد يــومــني، ال تتشّبث  الــعــام  يــا أيــهــا 
بي، أفلت يدّي وامِض طواعية إلى مقبرة األعــوام. وال 
تضمر لي شّرا أو حقدا أو ضغينة، فقد تحّملتك بكل 
ما اجتمع فّي من قوة وعزم. لقد كنَت قاسيا، عاتيا، 
وفقداٍن  ومــرٍض  ليأٍس  مــدّمــرا، وسببا  اكا، 

ّ
فت مؤذيا، 

كــثــيــريــن. امــــِض واخــبــر مــن ســيــأتــي مــن بــعــدك، أننا 
شبعنا أشواكا وال نرغب بغير نوٍر وورد.

خاطرتان لنهاية العام

وأخيرًا

يا أيها العام الذي سينتهي
 بعد يومين، ال تتشبّث بي، 

أفلت يدّي وامِض طواعية
إلى مقبرة األعوام
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