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ملحق خاص
ملحق خاص يصدر عن مرشوع »بناء السالم يف لبنان« التابع لربنامج األمم املتحدة 
اإلمنايئ بتمويل من أملانيا، ويوزّع مع جريدة »النهار« بنسخته العربية، ومع جريدة 
بنسخته   L’Orient-Le Jour جريدة  ومع  اإلنكليزية،  بنسخته   The Daily Star

الفرنسية. 
يجمع امللحق عدداً من الكتّاب والصحافيني واإلعالميني والباحثني والفنانني املقيمني 
يف لبنان، ويعالج قضايا تتعلق بالسلم األهيل باإلضافة اىل انعكاسات األزمة السورية 
عن  بعيداً  موضوعية  مقاربات  يف  والسوريني،  اللبنانيني  بني  والعالقات  لبنان  عىل 

خطاب الكراهية.
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األرض. فأجابوه: »نحن 
دامئاً تحت األرض«
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ماذا يتبادر إىل ذهنك حني تفّكر يف عمٍل ما؟ 

هل سأقيض عطلتي األسبوعية، املدفوعة، بدون عمل؟ 

هل سيكون مكان عميل آمناً وزماليئ محرتمني؟ هل سأحصل عىل التأمني الصحي والضامن 

االجتامعي؟ هل سيُدفع مرتبي بشكل منتظم يف نهاية كل شهر؟ وهل سأعرف إن كنت 

سأحافظ عىل وظيفتي يف غضون بضعة أشهر؟ 
التوقعات حني تُعرض عليهم وظيفة جديدة؛ ولعدد  انتظار مثل هذه  ال ميكن للجميع 

متزايد من األشخاص حول العامل، إنها ال تتعدى خانة األمل، يك ال نقول الحلم. 

واالقرتاب من تحقيق هذا الحلم هو هدف أسايس يف خطة التنمية املستدامة لعام 2030 

واملستدام،  للجميع  والشامل  املطّرد  االقتصادي  النمو  »تعزيز  عىل   8 الهدف  ينّص  حيث 

والعاملة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع«. 

ومع تزايد حدة األزمة يف سوريا، يتزايد عمق تأثريها عىل لبنان؛ فالبطالة تتزايد والتوترات 

االجتامعية ال تنفّك تظهر بني املجتمعات املختلفة.

الوجه اآلخر فيوفر طرقاً  أما  العملة.  إال أن هذا كله ليس سوى وجه واحد من وجهي 

لالستفادة من اليد العاملة السورية بحيث تساهم، إيجابياً، يف تعزيز االقتصاد يف لبنان، 

كام املشهد الفني والثقافة واألنشطة االجتامعية. 

السورية  األزمة  عليه  تطغى  الذي  القصة  من  الجانب  هذا  اإلعالم  وسائل  تنىس  وغالباً 

وتداعياتها عىل لبنان.

السورية  العاملة  اليد  عىل  ويركز  العملة.  وجَهْي  اآلن  أيديكم  بني  الذي  امللحق  يعرض 

بشكل خاص، ويحاول تقديم نهٍج هادئ وعقالين للتعامل مع مسألة غالباً ما ينظر إليها 

عىل أنها مثرية للجدل. كام يُفسح هذا العدد املجال أمام إيجاد استجابات مبتَكرَة تفيد 

اللبنانيني والسوريني عىل حّد سواء، وتساعد يف بناء مستقبل هذا الجيل الشاب.

السفري مارتن هوت

سفارة جمهورية أملانيا االتحادية يف بريوت

لبنان  يف  معينة  بأعامل  قيامه  مسؤولية  السوري  الالجىء  يتحمل  ال 
ودفعه لبنانياً إىل البطالة، فصاحب العمل غالباً ما يكون لبنانياً، وهو 
إذ يفيد من  املال،  آخر، بهدف توفري  أو أجنبياً  الذي يستخدم سورياً 
حاجتهم  يستغل  وقد  تحديداً،  السوريني  الالجئني  صفوف  يف  البطالة 
ما روى يل شاب  إنسانية عىل  غري  أحياناً  تكون  لتشغيلهم يف ظروف 
سوري يعمل يف سوبرماركت من الثامنة صباحاً إىل العارشة ليالً براتب 
يبلغ 800 ألف لرية يف الشهر، وهو مبلغ ال يكفي لتسديد إيجار منزله 
وتوفري عيش الئق لعائلته. هذا الراتب ال يقبل به لبناين يف ظروف عمل 

مامثلة ومن دون أي ضامنات وتأمينات أو عطل منتظمة. 

ولست هنا يف صدد إدانة اللبناين إذ يحق له العمل يف ظروف إنسانية 
وعادلة، كام انني لست يف صدد الدفاع عن فرص العمل لالجئني عىل 
الحل  لكن  صعبة.  اقتصادية  أوضاعاً  يعانون  الذين  اللبنانيني  حساب 
ال يكون بالعداء، وال يكون بالتحريض، إذ أن بطالة السوريني قد ترض 
لبنان أكرث من قيامهم بأعامل محددة، ألنها قد تدفع إىل ثورة جياع، يك 

ال نقول إىل زيادة منسوب األعامل العدائية. 
املؤسسات، مؤسسات  الحلول عىل مستوى  تكون  أن  دامئاً  واملطلوب 
صاحب  بل  يعمل،  الذي  السوري  يعاقب  فال  غالباً،  العاجزة  الدولة 
دون  من  أناساً  يشّغل  والذي  بأجنبي،  لبنانياً  يستبدل  الذي  العمل 

إجازة عمل، وال مُينع سوري من فتح محل أو فرن او أية مصلحة أخرى 
مرشوعة، لكن يشرتط عليه نيل الرتخيص واستيفاء الرشوط املطلوبة 
الخناق  يضيّق  أال  يجب  البلد  ألن  للخزينة،  املتوجبة  الرسوم  ودفع 
تحّل  ال  أمور  فهذه  واملخيامت،  والتوطني  الخوف  بحجة  نفسه  عىل 
باملعالجات الصغرية بل برؤية شاملة وخطة وطنية مل ترسم بعد وقد 

ال تبرص النور.

غسان حجار
مدير تحرير صحيفة »النهار«

ال تعاقبوا السوري الذي يعمل

ريثام يتم التوصل إىل حل دائم للرصاع السوري، يجد لبنان نفسه، إن طوعاً أو كرهاً، يف موقع إدارة وجود 
أعداد كبرية من الالجئني عىل أراضيه. ولنكن رصيحني، هذه اإلدارة ليست طوعية وال مكرهة، ففي الواقع 
اإلجراءات  عن  النظر  وبرصف  للمسألة.  مبالية  غري  تبدو  الدولة  أن  حتى  اإلطالق،  عىل  موجودة  غري  هي 
األمنية املشّددة، والجهود الجديرة بالثناء يف تعليم األطفال، يبقى االنطباع أن السلطات فّوضت مسؤوليات 
يف مجاالت النظافة والصحة العامة والتكامل االقتصادي لالجئني السوريني، إىل املنظامت الدولية واملنظامت 

غري الحكومية.
التكامل االقتصادي. هي كلمة كبرية عىل مسمع الذين يخشون إقامة طويلة األمد للنازحني السوريني يف لبنان. 
ولكن بدالً من االنشغال يف استكشاف ذيك لخيارات ذات منفعة لكل من االقتصاد اللبناين وهؤالء النازحني 
عىل حّد سواء، اختارت السلطات عدم اتخاذ أي مبادرة بالرغم من الطلب القوي عىل اليد العاملة يف بعض 

القطاعات.
كان عىل بعض وكاالت األمم املتحدة توزيع بطاقات الحسم، بسقف ثالثني دوالراً يف الشهر، كجزء من برامجها 
اللبنانية الصغرية. مع وجود حواىل 700,000 الجئ  التجارية  لتنتعش األعامل  النازحني السوريني،  ملساعدة 
مستفيدين من هذه البطاقات يف لبنان، تشّكل هذه الربامج نعمة ملخازن البقالة الصغرية التي تكابد لكسب 

الرزق.
ورسيعاً ما أثارت مبادرة األمم املتحدة طمع الرشكات اللبنانية الكبرية، فتعاقدت أكرب ثالث سالسل سوبرماركت 
مع برنامج الغذاء العاملي، مثال مجموعة التعاونيات واألسواق املركزية UCCM والتي تضم 36 متجراً يف 

لبنان. ولتجذبهم إىل متاجرها، منحت هذه السلسلة النازحني السوريني حسامً بنسبة 7 %.
ال شّك يف أن حشد الالجئني الذين فروا من الحرب يف سوريا يشّكل عبئاً عىل لبنان املثقل أصالً بالديون. 
ولكن تجدر اإلشارة إىل أن عدداً كبرياً منهم يساهم يف االقتصاد من خالل املشرتيات واستئجار الشقق. املهم 
استقصاء املسألة من كل جوانبها، وال سيام االعرتاف بأنه ال غنى عن التعاون بالرغم من الصعوبات التي 

يواجهها الجانبان من أجل بّث االطمئنان يف العقول والقلوب.

غايب نرص

مدير تحرير املالحق الخاصة

)L’Orient-Le Jour( »صحيفة »لوريان لوجور

الحوادث األخرية  أثار عدٌد من  لبنان. وقد  مرة أخرى، يقع مصري الالجئني السوريني تحت دائرة الضوء يف 

ضدهم بعض االستياء من ِقبل املجتمعات املحلية ، مام أثار دعوات إىل إعادتهم إىل أوطانهم.

العودة، فيام رأت  آلية  للموافقة عىل  السوري  النظام  بإجراء محادثات مع  وقد طالبت بعض املجموعات 

مجموعات أخرى أنها مسألة يعود البّت فيها إىل األمم املتحدة. 

إال أن القضية كانت، ومن املفرتض أن تبقى، قضية إنسانية قبل كل يشء. وعىل الرغم من التوثيق الدقيق 

للبعد االقتصادي لهذه األزمة كام الخسائر الفادحة التي خلّفتها األزمة يف االقتصاد اللبناين، إال أن لبنان ليس 

بإمكانه، وبكل بساطة، االستعجال يف إعادة هؤالء الالجئني. 

وقد يفيد اللبنانيني تذكر عدد األشخاص الذين اضطروا إىل الفرار من ديارهم خالل الحرب األهلية بني عامي 

1975 و 1990، أو خالل الحرب اإلرسائيلية عىل لبنان يف عام 2006. لذا من املفرتض عليهم أن يشعروا بأمل 

هؤالء الالجئني وأن يبدوا تعاطفهم معهم.

وال شك يف أن عدداً من السوريني املوجودين يف لبنان يشّكل بالفعل تهديًدا أمنياً، إال أن األمر سيَان لبعض 

اللبنانيني. وعىل الرغم من وقوع بعض األخطاء، إال أن ذلك ال يعني أنه عىل لبنان التنّصل من التزامه، بل 

واجبه، األخالقي برعايتهم وضامن أمنهم عند عودتهم. 

مسؤوليات  ضمن  تقع  ديارهم،  إىل  أو  سوريا  يف  آمنة  مناطق  إىل  إن  الالجئني،  لهؤالء  اآلمنة  العودة  إن 

الدويل  املجتمع  الخطوة، عىل  بهذه  للقيام  املناسب  الوقت  املتحدة  األمم  تقرر  أن  الدويل. وإىل  املجتمع 

التعامل مع  التعاطف والتواضع يف  من  أن يظهروا مزيداً  اللبنانيني  للبنان، وعىل  يزيد من مساعداته  أن 

الالجئني. 

نديم الالدقي 

)The Daily Star( »رئيس تحرير صحيفة »الداييل ستار

بث االطمئنان
في العقول والقلوب

الالجئون السوريون
قضية إنسانية قبل كل شيء

نهج هادئ 
وعقالني
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الالجئون السوريون في لبنان:

كيف نجابه سرديّة التضخيم والتعميم

ي
رأ

يف متابعة موضوع اللجوء السوري يف لبنان، غالباً ما يقع املعلقون، عن قصد او غري قصد، يف خطأي التضخيم والتعميم. فيلجأ الكثريون إىل تضخيم عبء اللجوء السوري 

بعيداً عن الواقع، وهو حتامً ليس بقليل. فينطلق التضخيم من تعميق الفوبيا الدميوغرافية املتأصلة عند اللبنانيني وبعض جامعاتهم. فنقرأ ونسمع تكبرياً مشبوهاً لعدد 

الوالدات السنوية لالطفال السوريني يف لبنان و التي يرّصح البعض انها تخطت 300,000 يف العام ولكنها يف الواقع ال تتعدى 24,000 يف السنة )حسب احصاءات املفوضية 

السامية لالجئني(، أي تضخيم الواقع بأكرث من 12 ضعفاً وما يرافقه ذلك من بث الهلع الدميوغرايف. أو ان يقال مثالً ان جميع السوريني املوجودين يف لبنان هم من حملة 

السالح املّدربني الذين باستطاعتهم السيطرة عىل االرايض اللبنانية، ناقضني او نافيني االحصاءات التي تشري اىل ان 80 % من السوريني املسجلني لدى املفوضية السامية 

لالجئني هم من النساء واالطفال.

نارص ياسني*

وهناك من يقصد التعميم. فيصبح جميع السوريني 
تنافس  مهن  وأصحاب  تجارية  محالت  أصحاب 
من  قليلة  قلة  الواقع  يف  بينام  بأرزاقهم،  اللبنانيني 
صغرية  مصالح  افتتحت   %  6 تتعدى  ال  السوريني 
جوانب  تقييم  دراسة  حسب  قوتها  الكتساب 
 ،2016 عام  يف  السوريني  الالجئني  لدى  الضعف 
وعدد ضئيل يعمل يف مهن حرة. او ان يقال بنفس 
ان  الالجئني  ازمة  من  اإلنساين  للجانب  تبخييس 
املقدمة  املساعدات  بيع  يحرتفون  السوريني  غالبية 
واماكن  االصيل  بلدهم  بني  مبارش  بتنقل  وانهم 
لجوئهم، بينام الواقع يشري إىل ان االكرثية الساحقة 
من السوريني يف لبنان هربت من عنف قل نظريه. 
71 % حسب  حواىل  اي  القصوى،  بغالبيتهم  وهم 
فقراء  منهم  لالجئني،  السامية  املفوضية  احصاءات 
ألقاربهم  مدينون  الفقر  خطر  تحت  يعيشون 
قوتهم  لسّد  يومياً  يجاهدون  اللبنانيني  ومضيفيهم 

واطعام عوائلهم.
والتعميم  التضخيم  يجمع  األحيان  أغلب  ويف 
فنحصل عىل وصفة كارثية تعّمم رسدية تثري الفوبيا 
الدميوغرافية املوجودة عند بعض الجامعات اللبنانية، 
جامعة  اجتياحات  من  اللبنانيني  مخيلة  وتنبش 
مسلحة ألخرى خالل الحرب األهلية، وتصنع الخوف 
من السوريني بتضخيم منافستهم للبنانيني عىل رزقهم 
باثارة  وقوتهم وبعقر دارهم. وتكمل هذه الرسديّة 
»الرعب« - وهذه العبارة استخدمتها صحيفة صاعدة 
وباستعارة   - رائدة  تلفزيون  واعادت نرشها محطة 
تعابري توحي باالنفجار والقنابل املوقوتة واالنقراض 
- كام اوحت صحيفة مرموقة أخرى بعنوانها الرئيس. 
بعيداً  النقاش  تصويب  إعادة  االهمية  بالغ  من 
واملواقف  االقصايئ  والفكر  الشعبوية  االثارة  عن 
لكراهية  واملؤِسسة  لجامهريها  املؤّججة  السياسية 
عنها.  غريب  هو  ما  لكل  او  اآلخر  واقصاء  الالجئ 
ومهنية،  علمية  بطريقة  املوضوع  مقاربة  فاألجدى 
وباسرتاتيجيات مستهدفة تبنى عىل السياق املحيل 
وواقعية.  معرفية  اسس  عىل  املستقبل  وتسترشف 
وهذا الدور ال بد من أن تقوم به الحكومة اللبنانية 
امللف  بهذا  االمساك  لكيفية  واضحة  رؤية  ضمن 

وحلوله، والذي ما زال غائباً اىل حد كبري. 
عرب  بداية  هذه  املقاربة  تنطلق  ان  يجب  وعليه، 
اللجوء  لجغرافية  املحيل  للسياق  وفهم  استقصاء 
جّل  ان  لنا  يتبنّي  فقط  وعندها  لبنان.  يف  السوري 
يف  يقيمون  ومعدومون،  فقراء  وهم  السوريني، 

لبنان.  يف  فقراً  األكرث  والضواحي  والبلدات  املناطق 
يستأجرون منازل بسيطة ويقومون بأعامل اعتادوا 
والزراعة  البناء  قطاعات  يف  االزمة  قبل  بها  القيام 
اللبنانيون  هجرها  التي  الوظائف  من  وغريها 
الفقراء من بالد اخرى، وان  واناطوا بها اىل العامل 
بعد  انفسهم  السوريني  بني  طالبيها  اعداد  ازدادت 
االزمة. وهذه املجتمعات املضيفة كام اطلق عليها 
وهي  اصالً،  محرومة  املتحدة،  االمم  ادبيات  يف 
تاريخياً منسية من قبل »املركز« اللبناين ومؤسساته، 
البقاع  يف  الفرص  وقلة  املحيل  االقتصاد  فهشاشة 
والشامل وضواحي بريوت وطرابلس ليست بالحدث 
استضافة  تعرّت وظهرت من جراء  ولكنها  الجديد، 

األعداد الكبرية من الالجئني السوريني.
املستقبل  استرشاف  يف  الغوص  علينا  ثم،  ومن 
ذكرنا  وكام  علمية  وإحصاءات  معطيات  عىل  بناء 
أن  بحيث  املحيل،  السياق  فهم  من  انطالقاً  سابقاً 
االسترشاف املبني عىل املعرفة وعىل تحليل تاريخي 
املستضيفة  الجغرافيات  لهذه  السيايس  لالقتصاد 
لالزمة  الفعيل  الواقع  تحديد  من  سيُمّكننا  لالجئني 
وكذلك للسيناريوهات املحتملة. ولعل أهمها تقدير 
خطوط التصّدع االقتصادية واالجتامعية يف املناطق 
تّم  ما  إذا  تربز  أن  يحتمل  والتي  لالجئني  املضيفة 

التغايض السياسايت عنها.

الفئة  عند  هي  هذه  التصدع  خطوط  ابرز  ان 
العمرية الشابة غري الحاصلة عىل تعليم جامعي أو 
مهني. ومن املحتمل أن تتعّمق هذه التصدعات عرب 
ازدياد املنافسة عىل فرص عمل هي ضئيلة أو غائبة 
مل  التاريخ  عرب  لبنان  يف  الحكم  فمؤسسات  اصالً. 
تول قضية ايجاد فرص عمل للشباب بشكل ممنهج 
املحرومة  املناطق  يف  وبخاصة  جدي  اهتامم  أي 
املستضيفة للسوريني حالياً. ولعل بعض اإلحصاءات، 
وهي قليلة، تيضء عىل جوهر اإلشكالية. فمن أصل 
فقط  تُخلق  سنوياً،  لبنان  يحتاجها  وظيفة   23000
الدويل،  البنك  تقديرات  حسب  عمل  فرصة   3400
وبخاصة  الشباب  من  الكثري  هجرة  إىل  يؤدي  مام 
لبنان من جرّاء ذلك رأسامالً  املتعلم منهم فيخرس 
برشياً مهامً. ويدفع غياب الفرص الكثري من الشباب 
نصف  أن  بحيث  مهيكل  غري  قطاع  يف  العمل  إىل 
الناشطني إقتصادياً يف لبنان يعملون من دون عقد 
عمل أو حامية إجتامعية. وتفاقم هذا املوضوع مع 
القوى  إىل  السوريني  الشباب  من  كبري  عدد  دخول 
املدريس  الترّسب  جراء  مبكرة  سٍن  ويف  العاملة 

والحاجة لدعم أو اعالة أهلهم مادياً. 
ومن اآلثار االجتامعية التي يحتمل بروزها عن هذا 
التصّدع هو احتامل تولّد تشّنج بني الشباب باختالف 
جنسياتهم )لبنانيني وسوريني، سوريني وفلسطينيني، 

عىل  الحاد  بالتنافس  فالشعور  وسوريني(.  سوريني 
فرص ضئيلة يؤسس إلحتكاكات وإشكاالت. واألخطر 
الشعور من خالل خطاب عنرصي  يتغذى هذا  أن 
الرزق«.  بـ»سارقي  إليهم  ويشري  الالجئني  يلوم 
لدى  العدائية  من  يزيد  قد  األمان  بعدم  فالشعور 
السوريني وقد يولّد عنفاً لدى البعض بدأت مالمحه 
تظهر يف بعض املناطق واألحياء وحتى عىل مواقع 
اللفظي  العنف  أن  بحيث  االجتامعي،  التواصل 
أي  وجود  دون  من  منترشة  العدائية  واملواقف 

ضوابط أخالقية.

ما الحل؟
الجانب  إىل  النقاش  أخذ  عرب  االحتقان  تخفيف   )1
السياسايت من القضية بعيداً عن السياسة. فالتوظيف 
السيايس لقضية الالجئني السوريني لن يؤدي إالّ إىل 
لقضية  الشعبوي  فالتوظيف  التشّنجات.  من  املزيد 
الالجئني السوريني يف لبنان قد ُيربح عدداً من املقاعد 
النيابية، ولكنه سيضع البلد عىل كف أزمات أهلية 

ومناطقية مفتوحة.
املدريس  الترسب  منع  إن  وأخرياً:  أوالً  التعليم   )2
اقل  كانوا  )وان  اللبنانيني  وكذلك  السوريني  لألطفال 
عدداً( يحمل أهدافاً شتى أهمها توفري التعليم لألطفال 
الجامعات  إىل  وصولهم  أمل  عىل  كحق  والشباب 
واملعاهد املهنية، وكذلك إبعادهم عن مخاطر العمل 

املبكر وتأثرياته عليهم وعىل مجتمعاتهم.
3( إطالق وتشجيع مشاريع إقتصادية مشرتكة بني 
مستثمرين سوريني ولبنانيني يف املجتمعات املضيفة 
لألعداد األكرب من الالجئني من شأنها أن تولّد فرص 
وفلسطينيني،  وسوريني  لبنانيني  للجميع،  عمل 
عرب  ازدهاره  يف  وتساهم  املحيل  االقتصاد  وتحرك 

مشاريع انتاجية.
إن استرشاف املستقبل عرب الغوص يف فهم خطوط 
التّصدع التي بدأت بالربوز، واستهداف تجلياتها عرب 
الّسياق  ضمن  األهداف  محّددة  ومشاريع  برامج 
الالجئني، وتحييد  استضافة  الجغرايف ألماكن  املحيل 
القضية عن اللعبة السياسية اللبنانية الضيقة وكذلك 
اإلبتعاد عن خطاٍب شعبوٍي يلقي مسؤولية كل ما 
حلول  لوضع  األفق  يفتح  الالجئني،  عىل  سلبي  هو 

جّدية ألزمة الالجئني السوريني يف لبنان.

* أستاذ ومدير األبحاث في معهد »عصام 
الدولية«  والشؤون  العامة  للسياسات  فارس 
بيروت األميركية في  الجامعة  في 
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العدد رقم 16، آب 42017 في لبنان ملحق

السياسات والممارسات المتّبعة في سوق العمل
ليا بو خاطر*

ت
سا

سيا

عىل الرغم من تصنيف لبنان كبلد متوسط الدخل، ما زال نحو مليون 
الفقر، فيام يعيش 300  لبناين )أي 28,5 % من السكان( يعيشون يف 
ألف آخرون )أي 8 % من السكان( يف فقر ُمدِقع بحيث ال يستطيعون 
محافظتا  ومتثّل  األساسية.  الغذائية  وغري  الغذائية  احتياجاتهم  تلبية 

الشامل وجبل لبنان حواىل 65 % من مجموع الفقراء يف لبنان)1(. 
األكرث فقراً، فتربز  اللبنانية  املناطق  اليوم يف  السوريون  الالجئون  يرتكّز 
التداخالت بني توزيعهم الجغرايف وجيوب الفقر، ال سيام يف شامل لبنان. 
ومن العوامل الرئيسية الستمرار الفقر وانعدام النمو االقتصادي الشامل 
هو تديّن فرص العمل وانخفاض جودتها. ويف اآلونة األخرية، ترك النزاع 
ويف  العمل)2(.  وفرص  الفقر  عىل  أثراً  لالجئني  الكبري  والتدفق  السوري 
سياق أزمة الالجئني السوريني التي طال أمدها، تهدف هذه املقالة إىل 
كشف سياسات سوق العمل ومامرساته املتعلقة بالالجئني السوريني منذ 
اندالع األزمة يف عام 2011. وتقّدم األقسام التالية ملحة عن الوضع الحايل 
لسوق العمل باإلضافة إىل ترشيعاته وسياساته التي تنظّم عمل الالجئني 
املجتمعات  وبني  بينهم  العمل  بقضايا  املرتبط  التوتر  وعن  السوريني، 

املضيفة، وأخرياً عن املبادرات الرامية إىل إقامة ظروف عمل أفضل.

بيانات عن سوق العمل
بدوره  بنسبة 49 % وهو  وراكد  نشاط منخفض  لبنان معدل  يشوب 
يعكس املعّدل املتدين للنشاط االقتصادي لإلناث بنسبة 26 % يف العام 
اللبنانيني )أي 46 %( يف قطاع  العامل  2009)3(. ويعمل حواىل نصف 
التجارة )2009(.  الثلث )أي 27 %( يف قطاع  يليهم حوايل  الخدمات، 
ويتّسم الطلب عىل العاملة بطغيان الرشكات املتناهية الصغر والصغرية؛ 
يف الواقع، توظّف حواىل 90 % من الرشكات أقل من خمسة أشخاص 
فيام توظف 0,5 % منها 50 شخصاً)4(. ووفق مسح سوق العمل الذي 
لبنان هي غري  العاملة يف  القوى  فإن 40 % من  الدويل،  البنك  أجراه 
رسمية )2010()5(. وترتفع البطالة بني الفئات العمرية الشابة وهو ما 

ميكن تفسريه بالتباين بني العرض والطلب عىل اليد العاملة)6(.
الطفرة  أّدت  عندما  الستينيات،  منذ  لبنان  يف  للعمل  السوريون  يأيت 
العامل  كان  عام 1972،  توظيفهم. ويف  ارتفاع يف معدل  إىل  االقتصادية 
السوريون الذكور ميثلون 90 % من عامل البناء يف لبنان)7(. خالل الحرب 
األهلية )1957-1990(، أّدت الهجرة اللبنانية إىل نقص يف اليد العاملة. 
وبعد الحرب، نتج من إطالق عملية إعادة اإلعامر توظيف هائل للعامل 
السوريني الذكور من ذوي املهارات املنخفضة والعاملني يف أغلب األحيان 
ر عددهم يف التسعينيات مبا بني 400 ألف)8(  يف قطاعي البناء والزراعة. وقدِّ
ر عدد العامل السوريني  و1,4 مليون)9(. ووفق منظمة العمل الدولية، قُدِّ
الذين كانوا موجودين يف لبنان قبل اندالع األزمة السورية بـ 300 ألف)10(.

ووفق تقييم هشاشة أوضاع الالجئني السوريني )VASyR( لعام 2016، 

)1( برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 2008. تقرير »الفقر والنمو وتوزيع الدخل يف لبنان«. بريوت: 
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

)2( البنك الدويل، 2015. تقرير »لبنان – الحد من الفقر واملساواة يف الرفاهية: تشخيص منهجي 
للبلد«. واشنطن: مجموعة البنك الدويل.

)3( مركز اإلحصاء املركزي، مسح عنقودي متعدد املؤرشات 2009. بريوت، مركز اإلحصاء املركزي، 2010.
)4( منتدى البحوث االقتصادية، 2004. »املؤسسات املتناهية الصغر والصغرية يف لبنان«. تقرير بحثي 

رقم 0417. منتدى البحوث االقتصادية.
)5( البنك الدويل، 2012. تقرير »لبنان ـ الحاجة إىل فرص عمل جيدة: دور سياسات املاكرو 

واالستثامر والتعليم والعمل والحامية االجتامعية )MILES( – برنامج التعاون التقني املتعدد 
 World Bank. 2012. Lebanon - Good jobs needed : the( .السنوات. واشنطن: البنك الدويل

 role of macro, investment, education, labor and social protection policies )MILES( -
).a multi-year technical cooperation program. Washington, DC: World Bank

)6( منظمة العمل الدولية، 2010. »استعراض مللومات سوق العمل«. بريوت: منظمة العمل الدولية.
)7( تشالكرافت ج.، 2009. »القفص غري املريئ، العامل السوريون املهاجرون يف لبنان«. كاليفورنيا: 

 Chalcraft, John. 2009. The invisible cage, Syrian Migrant .مطبعة جامعة ستانفورد
.Workers in Lebanon, California: Stanford University Press

)8( بالنش ف.، 2007. »العامل السوريون يف لبنان أو التكامل بني نظامي قمع«. لوموند ديبلوماتك، آذار 
 Balanche, Fabrice. 2007, »Les travailleurs syriens au Liban ou la complémentarité .2007

.de deux systèmes d’oppression«, Le Monde Diplomatique, Mars 2007
)9( غامبل ج.، 2001. »العامل السوريون يف لبنان: االحتالل اآلخر«. نرشة استخبارات الرشق 

 Gambill, Gary. 2001. »Syrian Workers in Lebanon: The Other .2001 األوسط، شباط
.Occupation«, Middle East Intelligence Bulletin, February 2001

)10( منظمة العمل الدولية، 2015. نحو عمل الئق يف لبنان: القضايا والتحديات يف ضوء أزمة 
الالجئني السوريني. بريوت: منظمة العمل الدولية املكتب اإلقليمي للدول العربية،.

كانت نسبة 36 % من البالغني سن العمل تعمل يف الشهر السابق للمسح. 
تم تسجيل نسٍب أقّل يف عكار )28 %( وزحلة )29 %( وبعلبك )32 %( 
 )% 47( جبيل  بنت  من  كل  يف  أعىل  نسب  املقابل،  يف  ُسِجلت،  فيام 
والبرتون )46 %( وبرشي )44 %(. وترتكّز العاملة السورية بشكل رئييس 
يف قطاعات البناء )33 %( والزراعة )22 %( والخدمات )26 %( وتجارة 
البطالة  وتسود   .)% 6( والتنظيف   )% 6( التجارية  التجزئة/املحالت 

الجزئية حيث يعملون، كمعّدل، 14 يوماً من كل 30 يوماً)11(.
ويكافح الرجال إليجاد فرص اقتصادية متّكنهم من كسب دخل منتظم 
يف لبنان، كام يواجهون انعدام األمن الجسدي ومستوى عال من التمييز. 
وكان عىل أفراد األرسة اآلخرين من النساء وحتى األطفال أن يعّوضوا 
والقيام  الرعاية  إىل دورهن يف  فباإلضافة  األرسة.  النقص يف دخل  عن 
باألعامل املنزلية، اضطرت العديد من النساء السوريات إىل العمل من 
أجل تأمني حاجات أرسهن. وقد متّكَن من الحصول عىل فرص عمل أكرث 
يف القطاع غري الرسمي، مثال التجارة الصغرية والعمل الزراعي املوسمي 
والتنظيف)12(. وأما عاملة األطفال بني الالجئني السوريني يف لبنان، فقد 
وصلت إىل مستوى حرج. وبسبب املعايري الجنسانية السائدة، يتخطّى 
الفتيات، مبا يف ذلك يف قطاعات خدماتية  الفتيان العاملني عدد  عدد 
ماركت  السوبر  ومحالت  واملطاعم  والحالقة  واملحركات  كالكهرباء 
وكذلك يف البناء والزراعة)13(. وبعكس الفتيان، غالباً ما تعمل الفتيات 
الفتيان  يتعرّض  املطاف،  نهاية  ويف  والزراعة)14(.  املنزلية  الخدمات  يف 

والفتيات عىل حد سواء لسوء املعاملة واملضايقات والعنف.

ترشيعات سوق العمل وسياساته
قبل أزمة الالجئني، خضعت ظروف العامل السوريني يف لبنان ملجموعة 
اللبناين. ومبوجب  العمل  بقانون  يتعلق  ما  الثنائية يف  االتفاقيات  من 
هذا القانون، يحتاج العامل األجانب، خالل عرشة أيام من دخولهم إىل 
لبنان، إىل إجازة عمل متنحهم الحق يف الحصول عىل الضامن االجتامعي، 
والحق يف الحد األدىن لألجور، والحامية األمنية. إمنا عمليًا، يعمل غالبية 

»األجانب« بشكل غري قانوين.
السوريني،  الالجئني  عدد  وارتفاع  السوري  النزاع  اندالع  أعقاب  ويف 
العمل.  سوق  بقضايا  املتعلقة  والسياساتية  الترشيعية  البيئة  تغرّيت 
فقد اعتمدت الحكومة اللبنانية عىل سياسات مؤقتة وظرفية. وأصدر 
وزير العمل يف شباط 2016 تعميامً يسمح للعامل السوريني بالوصول 
اللبنانيني،  باملواطنني  سابقاً  محصورة  كانت  التي  املهن  من  عدد  إىل 
مبا يف ذلك البناء والكهرباء واملبيعات. وكان السوريون ميارسون هذه 
أصدرت  كام  إجازات)15(.  دون  من  ولكن  القرار  إصدار  قبل  األنشطة 
يحرم الالجئني السوريني من  اللبنانية يف اآلونة األخرية قراراً  الحكومة 
الحق يف العمل. وعالوة عىل ذلك، تعترب الحكومة أن »النازح« يفقد 
يستفيد من معونة  أنه  مبا  بالعمل  يبدأ  اإلنساين عندما  الالجئ  وضع 

املفوضية السامية لشؤون الالجئني.
أجل  من  عمل  عن  البحث  يف  السوريون  الالجئون  يستمّر  ذلك،  ومع 
تأمني احتياجات أرسهم. ومن املؤسف أن مخالفة قرار الحكومة أّدى إىل 
تفاقم هشاشة هؤالء الالجئني يف سوق العمل اللبناين، إذ مييل أصحاب 
العمل إىل توظيفهم يف وظائف قصرية األجل أو يحرمونه من األجر حيث 
أنهم غري قادرين عىل اللجوء إىل القضاء أو الرشطة للمطالبة بحقوقهم. 
ومييل أصحاب العمل أيضاً إىل مصادرة كل الوثائق الشخصية للعامل 

السوريني، مبا يف ذلك بطاقة الهوية وجواز السفر وأوراق اإلقامة.
عمل  هي  العمل  عىل  املفروضة  القيود  لهذه  األخرى  النتائج  ومن 
الالجئني السوريني من دون أي حامية قانونية أو ضامن اجتامعي؛ ففي 

)11( برنامج الغذاء العاملي / املفوضية السامية لشؤون الالجئني / يونيسف، 2016. االستجابة ألزمة 
.VASyR( 2016( الالجئني السوريني: تقييم هشاشة أوضاع الالجئني السوريني

)12( مركز التنمية والتعاون عرب األوطان، 2015. »الالجئون السوريون يف تركيا: تحليل جنساين«. 
http://ctdc.org/analysis.pdf :متوفر عىل اإلنرتنت عىل الرابط

)13( املفوضية السامية لشؤون الالجئني، 2016. »عاملة األطفال: قضية أكرب بالنسبة لألوالد«. متوفر 
http://unhcr.org/FutureOfSyria/children-at-work.html :عىل اإلنرتنت عىل الرابط

)14( املرجع نفسه.
)15( سوزان أكرم وآخرين. 2014.حامية الالجئني السوريني: القوانني والسياسات وتقاسم املسؤولية 

العاملي. بوسطن: جامعة بوسطن:.

مالحقة  العامل  يستطيع  ال  العمل،  مكان  ما يف  التعرض إلصابة  حال 
صاحب عمله قضائياً للمطالبة بتعويض)16(.

حاالت النزاع والتوتر املرتبطة بقضايا العمل
وعىل الرغم من حالة التوتر القامئة بني املجتمعات املضيفة والالجئني 
عن  يُبلَّغ  مل  واالقتصادية،  االجتامعية  بالقضايا  يتعلق  ما  يف  السوريني 
وقوع خالفات عنيفة إال يف ما ندر من الحاالت. وتُظهر خريطة النزاع 
لبنان« زيادة بنسبة 31 % يف عدد حوادث  التي يديرها »مركز دعم 
عام  يف  حادثة   3502 ُسِجلت  و2016:   2015 عامي  بني  النزاعات)17( 
املرتبطة  النزاعات  فإن  ذلك،  عام 2016. ومع  مقابل 4605 يف   2015
هام  واالقتصادية«  االجتامعية  و»التنمية  االجتامعية«  بـ »التفرقة 
التوايل يف عام  الفئتان األقل تكّرراً مع 169 و98 حادثاً ممسوحاً عىل 
البطالة  لجهة  السوريني  ضد  املظاهرات  بعض  مؤخرا  اقيمت   .2016

واملنافسة يف سوق العمل )15 حادثا يف 2017( )18(.
بعض  وقعت  فقد   ،)LCRP( لألزمة  لالستجابة  لبنان  لخطة  وطبقاً 
عام  وطرابلس  عرسال  حاديث  مثال   ،2015 عام  يف  الخطرية  الحوادث 
املجتمعات  بني  العالقات  استقرار  عىل  كبري  بشكل  أثّر  مام   ،2014
التصورات  ملسوحات  ووفقاً  ذلك،  ومع  السوريني.  والالجئني  املضيفة 
إىل  امليل  خطر  إىل  باإلضافة  مرتفعة،  التوتر  درجة  تزال  ال  الرئيسية، 

العنف واملواجهات بني الالجئني السوريني ومضيفيهم اللبنانيني)19(.

الربامج واملبادرات
الحكومة  السوريني، أكّدت  الالجئني  بعد مرور عامني عىل بداية أزمة 
لتحقيق  رئيسية  كأولوية  العمل  فرص  خلق  أهمية  عىل  اللبنانية 
والرشكات  األرس  عىل  السورية  النزاعات  تداعيات  ملواجهة  االستقرار 

واملجتمعات املحلية)20(.
ويف الواقع، يعتمد هذا القطاع يف خطة لبنان لالستجابة لألزمة يف مجال 
سبل العيش للعام 2016 نهجاً غري مبارش للوصول إىل الدخل والعاملة. 
يف  االستجابة  تفرتض  مبارشة،  للدخل  مدرّة  أنشطة  تنفيذ  من  فبدالً 
مجال سبل العيش االستثامر يف الرشكات يف القطاع الخاص واملؤسسات 
العامة الذي سيؤّدي بدوره إىل خلق فرص العمل. ومع األخذ يف االعتبار 
السياسات، ستستهدف  ورقة  ترد يف  الحكومة وشواغلها كام  أولويات 
»نقطة  لتكون  الضعيفة  اللبنانية  الفئات  األول  املقام  يف  التدخالت 
الدخول لجميع تدخالت سبل العيش«. وبشكل غري مبارش، ستستهدف 
لألحكام  امتثاالً  والفلسطينيني  السوريني  الالجئني  التدخالت  هذه 

القانونية التي تسمح للسوريني بالعمل يف الزراعة والبناء والتنظيف.
العاملة  الكثيفة  القطاعات  يف  العمل  فرص  خلق  هو  تدخل  وأحدث 
 ،)STEP( بصورة رئيسية من خالل برنامج التوظيف املؤقت املدعوم
الرشكات  من  مئات  دعم  إىل  يهدف  سنوات  ثالث  مدته  برنامج  هو 
وخدمات  املقاِبلة  املنح  تقديم  من خالل  الحجم  واملتوسطة  الصغرية 
تطوير األعامل ودعم األجور. ويقّدم هذا الربنامج حوافز مالية للرشكات 

لخلق فرص عمل جديدة للمواطنني اللبنانيني والسوريني.

اإلنكليزية( من  مترجم  )نص 
* باحثة في مؤسسة البحوث واالستشارات في بيروت وأستاذة 
األميركية   - اللبنانية  الجامعة  في 

)16( املرجع نفسه.
)17( ويعرّف مرشوع تحليل النزاعات النزاع عىل النحو التايل: »ال ينظر مركز دعم لبنان إىل العنف 

من منظور إطار أمني تصاحبه أعامل العنف والعدوانية، بل يتعداه ليتمّسك مبوقفه القائل إن النزاع 
هو ذات طبيعة اجتامعية وسياسية. وبالتايل، ييضء املركز عىل الديناميات التي تحيط مبروحة واسعة 

من الخالفات العنيفة وغري العنيفة، مبا فيها الحركات االجتامعية مروراً بالنزاعات التي تتورّط فيها 
األقليات )اإلثنية أو الدينية أو الجنسية من ضمن أخرى(، باإلضافة إىل سياسات األطراف الفاعلة 
http://civilsociety-centre. :املحلية أو الوطنية أو اإلقليمية«. متوفر عىل اإلنرتنت عىل الرابط

org/article/conflict-analysis-bulletin-issue-6-march-201
)18( بوابة املعرفة للمجتمع املدين. نرشة تحليل النزاعات، العدد 6، آذار 2017. متوفر عىل اإلنرتنت 

http://civilsociety-centre.org/article/conflict-analysis-bulletin-issue-6- :عىل الرابط
 march-2017?language=en

)19( حكومة لبنان واألمم املتحدة، 2015. خطة لبنان لالستجابة لألزمة 2015-2016، السنة الثانية. 
بريوت: حكومة لبنان واألمم املتحدة.

)20( حكومة لبنان، لبنان. خريطة طريق للتدخالت ذات األولوية التي من شأنها تحقيق االستقرار 
نتيجة تداعيات األزمة السورية. ترشين األول 2013.
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بنطال جينز متآكِل، قميص قطني مهرتئ، وقبعة أرشقت عليها الشمس وغربت ألكرث من سنة 

ونصف السنة. دخان يتصاعد من سيجارته كنرثات الهّم املرتاكم عىل وجهه. 

أبو يوسف األب لثالثة أوالد )إبنتني وصبي(، الرجل األربعيني الذي هرب من دير الزور وزوجته 

وابنتيه )قبل أن يلد ابنه الذي ال يتجاوز الثامنية شهور( يجبل الباطون برفشه بشغف، فهو معلّم 

أصيل ويفهم يف مهنته التي ورثها أباً عن جّد.

تتكاثر حبات العرق عىل جبينه، فتنزل عىل أنفه ثم عىل فمه، فيلحسها كمن يرشب من مياه نهر 

جارية، قائالً: »قنينة املي الصغرية حقها 500 لرية لبنانية وأنا بقبض بني أربعة وخمسة آالف عىل 

الساعة، يعني العرق الطالع من جسمي أنا أحّق فيه من األرض والرتاب«... 

يسكن  التي  لبنان  جنوب   - جبيل(  بيت  )قضاء  رميش  قرية  أهايل  بني  يوسف  أبو  سمعة 

السرتة«، كام يصفه  املجاورة بعمله ألنه »آدمي وفقري وبدو  القرى  فيها، جيّدة، ويثق أهايل 

أحدهم. لكن »السمعة ال تطعم الخبز هنا وال تعطينا حّق العمل يف بلد اللجوء«، كام يؤكد 

بيوت  غالبية  وقصوراً،  بنايات  ويبني  جباالً  يهّد  كّفي  كان  سوريا  »يف  ويضيف:  يوسف.  أبو 

دير الزور بنيتها بهذه العضالت. كنت أتعب كثرياً إمنا كان بايل مرتاحاً وال أحمل هّم جنسية 

أو إقامة أو أمن...«. 

القتل  من  هاربون  أننا  يكفي  »ال  لسانه.  تجرح  تكاد  الكلامت  بني  واملرارة  يوسف  أبو  يتحدث 

والذبح والحروب وداعش، إال أننا نعاين األمّرين لنحظى بعمل من عرق جبيننا. نحن ال نريد أن 

الخوف  من  حكايات  وراءهام  تُخبّئان  العسليّتان،  صفية  عينا  حزينة 
والقهر والظلم تشبه الروايات اإلغريقية أو األفالم الهندية. الصبية التي 
لو  ماذا  لكن،  للقدر.  تستسلم  مل  البيت،  يف  زوجها  سري  حادث  أقعد 
القدر استسلم للحرب ومسلحي »داعش« الذين »ال يحرتمون حرمة وال 

امرأة وال طفالً وال حتى أنفسهم«، كام تقول صفية )29 سنة(. 
دفعت صفية وزوجها محمد كل ما لديهام يك يهربا من نريان »داعش« 
وظلم ميليشياتها »الحارق، اللّهاب، الشيطاين بل الخيايل«، كام تصفه 
عليها  مرّت  التي  السود  األيام  تلك  تذكرت  كلام  ترتجف  صفية وهي 
قبل أن تهرب هي وزوجها املريض وابنها ذو السنتني. »لقد نجونا من 
الرباري  أيام متتالية ظللنا يف  رحلة املوت بل رأينا املوت بعيوننا... 3 
ظهري  عىل  إبني  أحمل  كنت  اللبنانية.  الحدود  إىل  الزور  دير  من 
وحليبه ومياهه وأكله يك ال ميوت من الجوع. إتفقنا مع املهّربني عرب 
بالقنابل  املزروعة  الطويلة  املسافات  تلك  نقطع كل  نعرفه يك  وسيط 
واالنفجارات والرعب... شعرت أنني يف فيلم سينام بل كابوس«. كلام 
الذي  ابنها  تغمر  ثم  وترتجف،  تعرق  االيام  هذه  عن  صفية  تتحدث 
الثالثة من عمره. »أريد له مستقبالً جيداً، لكن العني  أصبح اليوم يف 
بصرية واليد قصرية. هربنا من املوت إال أن الفقر ال يرحمنا. أعمل يف 
الزراعة ههنا يف رميش حيث كان يعمل زوجي منذ 15 سنة، قبل أن 
تصاب رجله وتوضع فيها قضبان من حديد. كان يعرف عائلة هنا متتلك 
لنولد  بل  حياتنا  نستعيد  فتواصل معهم وساعدونا يك  زراعية،  أرايض 

من جديد«. 
تعمل صفية يف زراعة التبغ حواىل سّت ساعات يومياً، ويساعدها زوجها حني يستطيع يك يدفعا مصاريف 
البيت وإيجاره. »أشّك الدخان وأتقاىض ألف لرية لبنانية عىل الخيط، هو مبلغ زهيد مقابل التعب، لكن ليس 
لدينا عمل آخر. إيجار بيتنا املؤلف من غرفة ومطبخ وحامم، 150 دوالراً. ونحن نجني أحياناً أقل من إيجار 

البيت، فنستدين من البّقال ما نحتاج للأمكل وأحياناً ننام بال عشاء«، تحيك صفية الحامل بطفل جديد منذ 
ستة أشهر. 

تأمل صفية بأن تساعدهم األمم املتحدة يف حّل مؤقت، »عىل األقل يك نأكل ونرشب«، كام تقول. لكن املوعد 
الذي أخذته مع مكتب الالجئني التابع لألمم املتحدة تأّجل مرتني... صفية اليوم تنتظر طفالً، ولديها طفل مل 

تسّجله يف املدرسة بعد وال تعرف ما السبيل اىل ذلك، وكلها »أمل مبنظمة األمم املتحدة«، كام تؤكد.  

 صفية هربت من بطش »داعش«
وكلّها أمل باألمم المتحدة

أبو يوسف يبني بيوت الناس وال يمكنه بناء مستقبله

هذه الصفحة تحمل يف طيّاتها ثالثة مشاهد حقيقية منقولة عن ألسنة عامل وعامالت سوريني، يروون معاناتهم اليومية يف بلد اللجوء عىل املستويني االجتامعي 

والقانوين، باالضافة إىل عالقتهم مع املجتمع اللبناين املضيف. 
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شاردة »نهرين« طوال الوقت. تعمل بصمت وحرفية عالية. تقلّم أظافر السيدات الراقيات، تنظّف جوانبها 
من اللحم امليت بهدوء تام، ثم تدعك اليدين والرجلني بالكرميات املرطّبة قبل أن تعاود االهتامم باألظافر 

لتُطليها بألوان زاهية تشبه ضحكتها املليئة باألمل.
يف وسط بريوت تعمل نهرين الصبية السمراء التي هربت مع عّمتها وأخيها إىل لبنان، منذ اشتداد املعارك يف 
منطقة الحسكة حيث ولدت وترعرعت ونالت شهادة يف املرسح من كلية الفنون الجميلة. »عندما تخرّجت، 
كنت أحلم بأن أصبح ممثلة يف الدراما، بدأت بتعليم األطفال يف املدارس عىل أمل أن أحظى بدور جيّد يف 
مسلسل ظريف. ويف مرحلة انتظار الدور التمثييل، حدفتني الحياة إىل أكرث أدوار الدراما فظاعة يف حيايت«، 

تقول إبنة الـ 28 سنة القوية كالصخر. 
تواجه »نهرين« أمواج البحر ورياح الحرب القاتلة التي هّجرتها من بلدها غصباً عنها. »خطفوا أخي وهو 
يف العرشين من عمره، ال ندري من هي الجهة الخاطفة، ومل نعرف عنه أي يشء حتى اآلن. تعرّضنا للتهديد 
إنهم  قالوا  املسيحيني.  كل  يهّددون  كانوا  إسالمية  جامعات  أفراد  هناك  الكبرية.  عائلتنا  كل  كلنا،  بالقتل 
سيحرقون بيوتنا، ويغتصبون نساءنا، ويذبحون رجالنا... مل يطلع الفجر حتى كنا هربنا جميعاً... تركنا كل 

يشء. فقط جئنا ببعض الذهب واملال الذي جمعه أهلنا طوال سنني العمر«. 
ال تتنهد »نهرين«، ال تنزل دمعتها، تتحدث بقهر لكنها ال تستغّل موقعها كالجئة يف لبنان، وال تسمح ألحد 

بأن يشفق عليها. تعمل بعرق جبينها. »اإلستيتيك والعناية بالجامل مل تكن يوماً مهنتي. عندما وصلت إىل 

الذين  السوريني  املعارف  أحد  لنا  أّمنه  الذي  البيت  يف  وأخي  وعمتي  وأيب  أنا  بقيت  خائفة،  كنت  بريوت، 

يعملون هنا منذ عرشين سنة. كنا نخاف أن يعرف املسلحون مكاننا. كان الرهاب يسجننا... لكن رسعان ما 

تأقلمنا واستأجرنا بيتاً يف منطقة »السبتية«، ومبا أن االهتامم بالجامل يف لبنان مهم فليس أفضل من العمل 

فيه. هكذا بدأت أعمل يف صالون للعناية باألظافر استدلّيت عليه من جارتنا«. 

مل تجلب »نهرين« معها شهادتها الجامعية، كانت متوترة عندما هربت، مل تفكر بالعمل والعلم، كان كل 

هّمها أن تنجو من االغتصاب والذبح عىل يد الجامعات اإلسالمية. »أنا ال أعرف لغات أجنبية، أدبّر أمري 

باالنكليزية، فأي مدرسة قد تستقبلني يف لبنان ألعلّم فيها املرسح كام فعلت يف سوريا؟، خصوصاً حيث أسكن 

وحيث الكل يتكلمون الفرنسية التي ال أفقه منها حرفاً«. هي ليست املهنة التي أحلم بها وال تشبه طموحايت، 

لكنني كنت مجربة عىل العمل ألن املال الذي جلبناه معنا نفد خالل أيام. عمتي كبرية يف السن، وأيب سافر 

الثانية التي تزوجها بعدما توفيت أمي. كان لديها عائلة هناك، فساعدته عىل  إىل أملانيا مع زوجته  الحقاً 

الرحيل معها. وأنا وأخي وعّمتي بقينا هنا ننتظر مصرينا«. 

أصحاب  لديها  وصار  الناس،  مع  تأقلمت  أنها  مع  حياتها،  طوال  لبنان  يف  العيش  تريد  »نهرين«  تكن  مل 

وعمل تكسب منه حواىل 600 دوالر شهرياً. »رصاحة 

مشاريع  لدّي  وصار  بريوت،  يف  الحياة  عىل  تعّودت 

الجبل  إىل  نذهب  حيث  وجرياين  أصدقايئ  مع  هنا 

ومناطق جميلة كل أحد. وصار لدّي حبيب يهتم يب 

ويرصف عيّل. لكن الحياة يف لبنان صعبة وكل يشء 

باهظ الثمن، وال أريد أن أبقى هكذا أنظف أظافر 

»نهرين«  قّدمت  السفر«.  قررت  لذا  البورجوازيات، 

الزبائن  مع  حديثها  يف  واللبقة  واللطيفة  األنيقة 

ومع زمالئها يف العمل، أوراقها إىل السفارة األملانية. 

إنتظرت سنتني ومل يرّد عليها أحد. أرادت الهجرة إىل 

أملانيا، لكن أحدهم نصحها بالهجرة إىل أسرتاليا حيث 

هذه  تكّذب  مل  أرسع.  بطريقة  التأشريات  يعطون 

األسرتالية  السفارة  إىل  فذهبت  خرباً،  املقدام  الفتاة 

جاءها  انتظار،  طول  بعد  هجرة.  طلب  وقدمت 

اتصال باإليجاب. »طرت من الفرح، شعرت أن الحياة 

تضحك يل من جديد. ال يهمني ماذا سأفعل هناك، 

كإنسان  أُعامل  أن  يهمني  ما  كل  سآكل...  ماذا  وال 

له احرتام وكرامة ويأكل ويرشب ويُطبّب مهام كان 

دينه أو عرقه أو جنسيته«، تقول »نهرين« وهي يف 

علّها  سيدين  إىل  قريباً  ستسافر  فهي  السعادة.  قمة 

الدراما  يف  وليس  التمثيلية  الدراما  يف  طريقها  تشّق 

الكابوسية التي عاشتها عىل مدى 5 سنوات.

أخبار وصحافية وباحثة * مراسلة 

نأخذ رزق أحد، أردنا فقط أن نعيش بسالم وبالحالل. لو تنتهي الحرب اليوم يف سوريا سأعود بال أغرايض، 

فقط بثيايب هذه املجبولة الباطون. صدقيني ال أحد يحب الغربة وال أحد يحب الذّل...«. 

يفضل أبو يوسف العيش يف سوريا لكن »ليس قبل استتباب األمن، لقد رأينا املوت بعيوننا، فلن نغامر مرّة 

أخرى بحياتنا وحياة أوالدنا مع أننا نعيش هنا من قلّة املوت كام يقولون«. يتقاىض أبو يوسف حواىل 150 

دوالراً يف الشهر، وهذا أجر ال يخّوله حتى رشاء حليب البنه وخبز البنتيه وزوجته. ويتساءل: »هل يرىض أي 

لبناين بأن يعيش بـ 150 دوالراً يف الشهر؟«. 

البيوت، لكن »ليس كل األهايل  البيت، فهي تنظّف بعض  املُرضعة تساعده يف مرصوف  أبو يوسف  زوجة 

يرضون أن يشّغلوين يف بيوتهم. هناك ناس عنرصيون ال يحبون السوريني، يف حني هناك ناس طيّبون جداً 

يساعدوننا يف إطعام أوالدنا. أنا أدعو الله أن يدّر حليبي حتى يكرب ابني ويدخل إىل املدرسة، فحليبي مجاين 

والله منحنا إياه، أما حليب البودرة الصناعي فهو أغىل من الذهب يف لبنان«... 

ليس أليب يوسف مشكالت مع أهايل الضيعة، بل هو مشكلته مع الدولة اللبنانية التي تريده أن يدفع مثن 

بطاقة اإلقامة وهو ال يتقاىض مثن قوته، ويطالب املنظامت االنسانية بالنظر إىل حاالت اآلالف مثله. ويقول: 

»صحيح أن هناك نظرة دونية للسوري يف غالبية املناطق، لكن الله يرسل إلينا أوالد الحالل ليساعدونا، لكن 

هذه املساعدات ال تبني عائلة وال تؤمن االستقرار املادي، وتجعلنا نشعر بالدونية والذّل كل يوم. نحن ال 

نريد شفقة من أحد، نريد أن ترتفع رواتبنا يك نأكل ونرشب ونسكن يف غرفة ومطبخ وحامم، من دون جميل 

وال مّنة من أحد«.... 

للطالب  مكان  ال  لنا  قالوا  »لقد  بعد.  املدرسة  تدخال  مل  اللتني  ابنتيه  عىل  خوفه  فهي  الثانية  مشكلته  أما 

السوريني يف املدرسة الرسمية الحكومية، فال مقاعد تكفي للعدد الذي ارتفع مع نزوح كثري من السوريني 

إىل املنطقة. وهذا يرعبني، ال أريد ألوالدي أن يكونوا أميني ألن الجهل يولّد الجهل والفقر، وهذان العنرصان 

يولدان العنف والحروب«...

 »نهرين« التي حدفتها الدراما من الحسكة
إلى بيروت...  تنتظر الخالص في سيدني
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يشّكل وجود نحو 1.5 مليون الجئ يف بلد يبلغ عدد سكانه 4 ماليني نسمة عبئاً من دون شك عىل املجتمع 
واالقتصاد. إال أن التحليالت والتغطية اإلعالمية والخطابات السياسية التي غالباً ما تُلقى يف هذا الصدد ترسم 
التي  املشاكل  كل  األجانب،  كراهية  وبسبب  انتخابية  ولغايات  موضوعية،  بغري  وتنسب  جداً،  قامتة  صورة 

يواجهها البلد إىل الالجئني حرصاً.
غالباً ما يُسلَّط الضوء عىل الجوانب السلبية، ولكن من الناحية االقتصادية، عىل سبيل املثال، هذ الوجود هو 
أكرث تفّرعاً وتشّعباً مام يتم تصويره. ومن ناحية القيمة الصافية، ميكن حتى القول أن النتيجة »إيجابية«، عىل 

الرغم من عدم القيام بأي دراسة حول هذا املوضوع بعد.

سوق العمل: نعمة للرشكات
إحدى الفوائد الرئيسية - بالرغم من أنها غالباً محجوبة - لوجود مئات آالف العامل السوريني، هو العرض 
الكبري للعاملة الرخيصة التي سمحت لعدد كبري من الرشكات اللبنانية بخفض األجور وإجاميل التكاليف يف 
سياٍق صعٍب بشكل خاص - وهذا السياق ميكن عزوه إىل عوامل خارجية أكرث مام يُعزى إىل وجود أعداد كبرية 
من الالجئني- كام سمحت لهم بالتغلّب عىل األزمات املتتالية التي شهدتها البالد منذ عام 2011، باإلضافة إىل 
تعزيز القدرة التنافسية للبعض من هذه الرشكات. ووفقاً ملنظمة العمل الدولية، يحصل 88 % من الالجئني 
عىل أجور أقل بـ 40 % من الحد األدىن لألجور يف لبنان )أي ما يعادل تقريباً 280 دوالراً أمريكياً يف الشهر()1( يف 
حني يُدفَع ألطفال يبلغ عمر البعض منهم ست سنوات 4 دوالرات يف اليوم)2( يف بعض املناطق يف شامل لبنان.

وباإلضافة إىل حالة التعسف واالستغالل يف هذا املجال، ال يحصل هؤالء املوظفون عىل أي تغطية طبية أو تأمني 
عمل، األمر الذي يزيد من مّدخرات أصحاب العمل؛ فالعامل السوريون غالباً ما يعملون يف أسواق ينخفض فيها 
عرض العاملة املحلية جداً )كالبناء والزراعة والخدمات املنزلية والسوبرماركت وما إىل ذلك(. ال ينافس العامل 
اللبنانيون هؤالء العامل السوريني، بل يتنافسون مع غريهم من العامل األجانب غري املاهرين، ما يؤدي إىل 
انخفاض األجور يف قطاعات السوق هذه. وهذا أيضاً من شأنه أن يفيد أصحاب العمل اللبنانيني يف ما يتعلق 
بتكاليف اإلنتاج. أما املستوى التعليمي لالجئني، فهو يتعارض هيكلياً مع أي صيغة تنافسية يف القطاعات التي 

يبتغيها غالبية اللبنانيون، باإلضافة إىل القيود القانونية التي تجعل الوصول إىل هذه القطاعات محدوداً جداً.
يف الواقع، ال يتعدى أكرث من نصف الالجئني الـ 24 من العمر، وثلثهم أّمي فيام أكمل 40 % منهم املرحلة 
االبتدائية، والتحق 3 % منهم بالجامعة)3(. إضافًة إىل ذلك، يعمل 92 % من السكان الناشطني)4( بصورة غري 
مرشوعة. أما بالنسبة إىل اللبنانيني، فقد بلغ معدل التحاقهم بالتعليم االبتدايئ 106,6 % و86,3 % بالتعليم 
الثانوي والتحق أكرث من 46 % بالجامعات يف 2012)5(. وهذه الفجوة الهيكلية ال تيرّس املنافسة الحقيقية يف 

سوق العمل وخصوصاً أن 83 % من اللبنانيني يعملون )رسمياً( يف القطاع الخاص)6(.

االستهالك املحيل: 1,5 مليار دوالر أمرييك سنوياً
باإلضافة إىل سوق العمل، يستهلك الالجئون السوريون محلياً مبتوسط 106 دوالرات للفرد )بحسب أرقام عام 
2016(، ما ميثّل، استناداً إىل العدد الرسمي لالجئني املسجلني لدى األمم املتحدة، حواىل 1,5 مليار دوالر سنوياً. 
وقد أّدى ذلك إىل زيادة يف االستهالك الخاص، وهو أحد املكونات الرئيسية للناتج املحيل اإلجاميل، وبالتايل أسهم 
يف النمو االقتصادي، بالرغم من أنه كان متواضعاً يف السنوات األخرية. ويبلغ حجم سوق اإليجارات وحدها 50 
مليون دوالر تقريباً)7(، ناهيك عن اإليجارات التي تُدفع ملاليك الخيم يف املخيامت غري الرسمية والتي ترتاوح يف 
املتوسط بني 100 و160 دوالراً لألرسة الواحدة. وكذلك أّدى رشاء السلع االستهالكية األساسية يف السوق املحلية 
من قبل أكرث من مليون الجئ إىل زيادة اإليرادات من رضائب االستهالك. فنمت إيرادات الدولة بنحو 600 
مليون دوالر بني عامي 2011 و2016)8(، وجاء جزء كبري منها من الرضائب غري املبارشة عىل السلع والخدمات. 
كام يعّزز الالجئون الخزينة من خالل قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية، وذلك بالدرجة األوىل من خالل 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_240126/lang--en/index.htm  )1(

http://www.ilo.org/beirut/media-centre/fs/WCMS_496725/lang--en/index.htm  )2(

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/ 3( تقييم أثر الالجئني اللبنانيني وحالة العاملة(

publication/wcms_240134.pdf

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/ 4(  تقييم أثر الالجئني اللبنانيني وحالة العاملة(

publication/wcms_240134.pdf

https://www.bankmed.com.lb/BOMedia/subservices/categories/News/20150515170635891.pdf 5(  تحليل قطاع التعليم يف لبنان(

http://investinlebanon.gov.lb/en/doing_business/labor_force/profile  )6(

/http://jadchaaban.com/blog/should-the-lebanese-government-get-more-financial-support-for-hosting-refugees  )7(

http://www.finance.gov.lb/en-US/finance/ReportsPublications/ 2016 8(  مرصد املالية العامة لشهر ترشين الثاين/نوفمرب(

DocumentsAndReportsIssuedByMOF/Documents/Public%20Finance%20Reports/Monthly/Public%20Finance%20

Monitors/2016/Public%20Finance%20Monitor%20for%20November%202016.pdf

االتصاالت النقالة، حيث ارتفع عدد املشرتكني بنحو 400,000 مشرتك ليصل إىل 4,3 ماليني مشرتك بني عامي 
2013 و2016. ومثة مصدر آخر لإليرادات العامة وهو تكلفة تصاريح اإلقامة التي فُرضت منذ بداية عام 2015 
مقابل رسم قدره 200 دوالر لكل مواطن سوري يبلغ من العمر 15 عاماً وما فوق. وإذا قام 20 % من األشخاص 
املعنيني)9( بتجديد تصاريحهم اآلن، سيتيح ذلك للدولة، إىل حّد كبري بفضل الالجئني، زيادة إيراداتها من رسوم 

تصاريح اإلقامة )لكافة فئات األجانب( من 35 مليون دوالر إىل 50 مليوناً بني عامي 2011 و2015.)10(

املساعدات الخارجية واالستثامرات
يتلّقى لبنان حواىل 1.5 مليار دوالر)11( من املساعدات اإلنسانية سنوياً من منظامت إقليمية ودولية مختلفة 
إلغاثة الالجئني، وتم عقد الكثري من مؤمترات املانحني للدول املجاورة لسوريا منذ عام 2011، من الكويت إىل 
لندن مروراً بجنيف. وخالل القمة الدولية األخرية التي عِقدت يف نيسان، طلب لبنان 10 مليارات دوالر لتدفع 

عىل مدى 7 سنوات، إالّ أن دفع املنحة قيد البحث من قبل املانحني املحتملني. 
األموال إىل  األزمة، ويتم تحويل  بداية  الدمشقية والحلبية يف بريوت يف  الربجوازية  استقر جزء من  وأخرياً، 
النظام املرصيف اللبناين، ما أسهم، إىل حّد ما، وحتى لو قليالً، يف منو قاعدة الودائع. وعىل الرغم من أن العديد 
بلدان  بعض  يف  أو  الخليج  دول  يف  لالستقرار  بريوت  مغادرة  اختاروا  األثرياء  السوريني  األعامل  رجال  من 
املغرب العريب أو حتى أوروبا والواليات املتحدة، فإن أقلية ما زالت تقطن وتنفق يف لبنان: استئجار السكن، 
وحتى رشاء الشقق الفخمة والسيارات، وتعليم أطفالهم يف املدارس الخاصة، واالستثامر يف املشاريع الصغرية 

واملتوسطة الحجم والرشكات الناشئة، إلخ.

الفشل الهيكيل وقصور الدولة 
ويف حني تطوُل الئحة الفوائد للوجود الكثيف لالجئني، يبقى من املنطقي ومن الصواب الذكر، باإلضافة إىل 
كل الحجج السابقة وبعضها مدعوم باألرقام، أن مشكلة البطالة يف لبنان و كل أوجه القصور يف البنية التحتية 
التي يعاين منها السكان املحليون، وبالفعل السكان الالجئون، كانت موجودة قبل بداية األزمة السورية نتيجة 
قصور الدولة. وبالرغم من أن نسبة البطالة اآلن هي 20 %)12( بحسب تقديرات صندوق النقد الدويل، يرتبط 
هذا بالظروف املحلية واإلقليمية العامة أكرث منه بالنزوح السوري. وأّدى هذا إىل انخفاض النمو إىل 1 % يف 
املتوسط عىل مدى السنوات الثالث املاضية مقارنة مع نسبة منو كانت تتخطى 9 % بني عامي 2007 و2010. 
الوجود أصبح  األمر هو أن هذا  الخطري والخبيث يف  النزوح ولكن  بهذا  املتعلقة  التداعيات  إنكار  ال ميكن 
اليوم أداة دعائية تُستَغّل بإفراط يف بعض األحيان لغايات جائرة، بعيداً عن الخطاب العلمي الصادق والبّناء، 
وذريعة للتسرّت عىل القصور املزمن للدولة. وقد استُخدم هذا املنطق يف وقت الوصاية السورية، ولكن هل 

رأينا أي تقّدم منذ العام 2005؟ 

الفرنسية( من  مترجم  )نص 
* صحافي

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/VASyR2016.pdf 2016 9( تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان(

http://www.finance.gov.lb/en-US/finance/ReportsPublications/ 2015 10( املراجعة السنوية للاملية العامة(

DocumentsAndReportsIssuedByMOF/Documents/Public%20Finance%20Reports/Annual/YR_2015.pdf

http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2017/01/Lebanon-Crisis-Response-  2017-2020 11( خطة لبنان لالستجابة لألزمة(
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 الفوائد االقتصادية للوجود الكثيف
لالجئين السوريين
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بعيداً عن التصورات املتداولة والتحليالت التي تُجرى حول الالجئني السوريني، واألثر السلبي لوجودهم عىل االقتصاد يف لبنان، مثة يشء واحد مؤكّد، بالرغم من عدم حصوله 

عىل تغطية إعالمية كافية، هو: لهذا الوجود فوائد أيضاً، وهذه الفوائد ليست بالقليلة.

بشري الخوري*
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ماذا وراء هذا االنتكاس؟ هل نشهد ظروفاً مامثلة لتلك التي شهدتها 
أوروبا يف مطلع القرن العرشين، والتي أّدت إىل ظهور الفاشية والنازية؟ 
وكيف نفرّس صعود اليمني املتطرّف هذا، وما هي انعكاساته االجتامعية 

عىل املجتمعات حول العامل؟
متّر العوملة والقيم الليربالية اليوم يف أزمة. وأما الفكرة بأن العامل يشّكل 
يف  فهي  واإلدماج  والتنوع  الحرية  مبادئ  فيها  تُحرتَم  صغرية«  »قرية 
مأزق. يشري صعود اليمني املتطرّف، وانتشار الخطاب العنرصي والكاره 
لألجانب إىل هشاشة النظام الليربايل الذي يبرّش بـ»الحريات« من دون 
أن يويل أي اهتامم فعيّل لالمساواة البنيوية. وتتّضح هشاشة هذا النظام 
الذي يحاول معالجة القضايا االجتامعية من منظور سياسات »الثقافة« 
اقتصادي  انهيار  الظروف االقتصادية مع كل  و»الهوية« يف معزل عن 
كبري جديد يزعزع برسعة القيم الليربالية، كالحرية والتعددية الثقافية 
االجتامعية  والرجعية  املحافظة  الحركات  صعود  وييرّس  واإلدماج، 

واالقتصادية. 
يف الواقع، منذ االنهيار املايل يف العام 1929، اقرتنت كل أزمة بصعود 
السياسات الشعبوية واليمينية ومبوجة من العنرصية وكراهية األجانب. 
وتطرح هذه املالحظة التاريخية تحديات مهمة أمام األيديولوجيات ما 
رأساميل  عامل  والتنوع يف  الحرية  تعني  والليربالية. فامذا  البنيوية  بعد 
منها  مفّر  ال  والهجرة  سافر  واالستغالل  فادحة  الالمساواة  فيه  تكون 
التاريخ  ضوء  عىل  )وخصوصاً  تطرحها  التي  اإلشكاليات  من  بالرغم 
خالل  ونحرتمها  والتنوع  الحريات  عىل  نحافظ  وكيف  االستعامري(؟ 
األسواق  داخل  املنافسة  تكون  حينام  االقتصادية  الصعوبات  فرتات 

القامئة أساساً عىل نوع الجنس والعنرصية أشّد رشاسة؟
وخالل األزمات، يتالىش مفهوم »الصواب السيايس«، وتتجىّل الديناميات 
الحقيقية للسلطة والتدّرج االجتامعي، متّخذة يف أغلب األحيان وجه 
وكراهية  العنرصية  نفهم  أن  ميكننا  ال  هنا،  من  البغيض.  العنرصية 
األوسع  واالقتصادي  االجتامعي  السياق  يف  النظر  دون  من  األجانب 
ال  الواقع،  ففي  املجتمع.  يف  صعودها  تيرّس  التي  الهيكلية  والظروف 
تزال تداعيات األزمة املالية التي هزت االقتصاد العاملي يف عام 2008 
تتكّشف عىل املستوى االجتامعي. وقد أّدت معدالت البطالة املرتفعة 
املستمرة  والحروب  السياسية  واالضطرابات  االقتصادي  األمن  وانعدام 
وأزمة الالجئني التي وصلت إىل أوروبا والخطاب العاملي عن »الحرب 
األجانب  وكراهية  للعنرصية  خصبة  أرضية  خلق  إىل  اإلرهاب«  عىل 
الدول  بعض  يف  السلطة  إىل  ووصلت  فازدهرت  اليمينية،  والشعبوية 
الغربية. إال أن العنرصية ليست حديثة وصعودها املتصوَّر يف الغرب يف 
اآلونة األخرية يشري إىل تحّولها من ظاهرة كامنة ومحتوية إىل ظاهرة 
اإلعالمية.  والتغطية  السياسية  الحمالت  بفضل  وانتشاراً  جرأة  أكرث 
وعالوة عىل ذلك، فإن العنرصية والسياسات اليمينية الشعبوية برزت 
يف أماكن مختلفة يف العامل بدرجات متفاوتة من الحّدة تبعاً لسياقاتها 
املحلية. ففي أوقات تتّسم بعدم االستقرار والتقلقل، قد تبدو الشعارات 
اإلرهاب«  عىل  و»الحرب  »القوية«  والقيادة  »األمن«  عن  الشعبوية 

و»القومية« و»مراقبة الحدود« أكرث جاذبية يف كافة أرجاء العامل. وهذا 

واضح يف السياق اللبناين.

التي  اليمينية  السياسات  لبنان  يف  السيايس  املشهد  عىل  اليوم  تهيمن 

الرغم من  الليرباليني واملحافظني. وعىل  الطائفي بني  تتنوع يف الطيف 

القضيتني  تجاه  لبنان  يف  الرئيسية  السياسية  األحزاب  مواقف  اختالف 

السورية والفلسطينية، فإن سياساتها اليمينية تتالقى بوضوح يف معاملتها 

لالجئني والعامل املهاجرين. فجميع األحزاب السياسية الرئيسية يف لبنان 

متواطئة يف نرش ثقافة العنرصية ضد العامل املهاجرين والالجئني، أو 

يجب  ولذلك،  ملواجهتها.  واضحة  محاولة  دون  من  النتشارها  السامح 

التأكيد عىل أن العنرصية وكراهية األجانب ليست خصائص فطرية يف 

مجتمعات معينة، أو نتائج طبيعية للتنوع الثقايف أو العرقي أو اإلثني. 

هذه مواقف وسلوكيات تتطّور من خالل عملية عمدية لتشكيل »اآلخر« 

تحاول تصويره كتهديد، واستخدام اسرتاتيجية اختيار كبش فداء للتهرّب 

من املسؤولية وتحويل اللوم يف املجتمع. وغالباً ما تكون العنرصية نتيجة 

لخطاب تنرشه بقوة الطبقة الحاكمة ووسائل اإلعالم التابعة لها بطريقة 

تحّول اللوم بعيداً عن الدولة إىل الفئات األضعف، كالالجئني واملهاجرين 

يف أغلب األحيان. ولذلك، فإن معظم املشاكل يف البلد، مثال االفتقار إىل 

فرص العمل، والنقص يف الكهرباء، وازدحام السري وأزمة السكن وارتفاع 
معدالت الجرمية، ميكن أن تُنَسب إىل الالجئني من دون التساؤل عن دور 
الدولة ومسؤوليتها. ويف سياق العنرصية املتزايدة والسياسات الشعبوية 
هذا، تصبح حملة اإلجراءات املشّددة التي تتّخذها الدولة ضّد الالجئني 
مرّحبة وُمجازَة من قبل بعض املواطنني الذين يبدأون بتصوير الالجئني 
عىل أنهم تهديد سيايس واقتصادي وأمني. ويف ظل هذه الظروف، يصبح 
خطاب »األمن القومي« أولوية فيغلب عىل جميع األسباب االجتامعية 

واالقتصادية األخرى ذات الصلة.
لذلك، فإن العنرصية هي شكل من أشكال سياسات الهوية التي متيّز 
ضد فئات معينة يف املجتمع عىل أساس تدّرٍج »للهويات«. ففي حني 
الظاهرية، تبدو  البرشة والسامت  القدمية« عىل لون  تركّز »العنرصية 
عىل  متيّز  فهي  مظهرية،  هي  مام  أكرث  ثقافية  الجديدة«  »العنرصية 
أساس الجنسية والثقافة والدين وما إىل ذلك. وفيام ترتبط العنرصية 
ارتباطاً  الجديدة  العنرصية  صعود  يرتبط  واالستعامر،  بالرّق  القدمية 
واأليديولوجيات  القومية  الدولة  وصعود  والهجرة  بالعوملة  وثيقاً 
القومية التي استغلّت تصلّب حدود هوية مجموعات معينة يف وجه 
»اآلخرين«. وكالعديد من أنواع سياسات الهوية األخرى، غالباً ما تنجح 
عىل  الرتكيز  خالل  من  والبنيوية  املادية  الظروف  إخفاء  يف  العنرصية 
تحريض  تنجح يف  فهي  اآلخرين؛  اللوم عىل  وإلقاء  النمطية،  القوالب 
سياسات  بطاقة  لعب  خالل  من  بعض  ضد  بعضهم  والبؤساء  الفقراء 
الدولة  مساءلة  عن  فعوضاً  لبنان،  يف  واضح  وهذا  والقومية.  الهوية 
عن الظروف املعيشية املزرية، انترش خطاب عنرصي يلقي اللوم عىل 
السيايس«،  استقرارنا  و»تهديد  وظائفنا«،  »أخذ  بـ  ويتّهمهم  الالجئني، 
أن  من  الرغم  عىل  إمنا،  عيشنا«.  أسلوب  و»تهديد  ثقافتنا«،  و»تغيري 
املنطق العنرصي يحاول تصوير الالجئني كمجموعة متجانسة، ويصف 
والسياسية  االجتامعية  بالحقوق  يتعلق  ما  يف  للهويات  واضحاً  تدرّجاً 
البعد.  أحادي  تفسرياً  العنرصية  تفسري  فخ  تفادي  علينا  واالقتصادية، 
العنرصية  لبنان إىل أن  العنرصية يف  ويشري تحقيق أدّق يف ديناميات 
 ،)Intersectionality( ال ميكن فهمها إالّ من خالل مفهوم التقاطعية
حيث أنها تتجىّل بأشكال مختلفة استناداً إىل الطبقة االجتامعية واملهنة 

ونوع الجنس واملوقف السيايس لالجئ.
ال يُصوَّر كافة السوريني يف لبنان أو يُعاملون عىل قدم املساواة اليوم. 
االجتامعية  والعالقات  اللبنانية   - السورية  للدولة  التاريخي  والسياق 
أسايس لفهم ديناميات هذه العالقات اليوم والظروف التي توفّر أرضية 
خصبة للعنرصية والتمييز. ولكن ما يدعو لالهتامم يف تحليل خطاب 
بني  الواضح  التداخل  هو  لبنان  يف  السوريني  الالجئني  ضد  العنرصية 
الطبقية والعنرصية. ويبنّي حظر التجول عىل الالجئني السوريني الذي 
فرضته أكرث من 45 بلدية هذه الفكرة متاماً. ويكشف تحليل الخطاب 
العامل  ضد  واضحاً  متييزاً  التجول  املستخدمة يف معظم الفتات حظر 
السوريني  الالجئني  ضد  وليس  تحديداً،  »األجانب«  أو  »السوريني« 
تعترب  التي  الفداء  كبش  ديناميات  عن  هذا  يكشف  وبدوره،  عموماً. 

مقاربة العنصرية من منظور مفهوم التقاطعية:
السياسات اليمينية وانعكاساتها االجتماعية في لبنان اع
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يبدو العامل قامتاً اليوم. فالعام املايض شهد تطورات سياسية مقلقة يف الغرب مشرية إىل صعود اليمني املتطرّف، ومهّددة بانهيار نظام القيم الليربالية الذي كان من املفرتض 

أن يبرّش بالحرية والتنوع والتعددية الثقافية واإلدماج. ونرى مؤرشات تدّل عىل األوقات »املظلمة« التي منّر بها يف كل مكان، فمن التصويت لصالح »بريكسيت« يف اململكة 

املتحدة لخروجها من االتحاد األورويب، وما نجم عنه من ارتفاع يف نسبة جرائم الكراهية ضد املهاجرين، ووصول دونالد ترامب إىل سّدة الرئاسة يف الواليات املتحدة بالرغم 

من سياساته التمييزية والواضحة عىل أساس الجنس والعرق، والكارهة للنساء، إىل صعود الحركات الرجعية والثورات املضادة يف العامل العريب. وتبدو إنجازات الثورات 

التقدمية وحركات الحقوق املدنية السابقة معرّضة للخطر أمام هذه املوجة األخرية من الكراهية والعنرصية والخوف من األجانب. 

رميا ماجد*

أّدت معدالت البطالة 
المرتفعة وانعدام األمن 
االقتصادي واالضطرابات 

السياسية والحروب 
المستمرة وأزمة الالجئين 

التي وصلت إلى أوروبا 
والخطاب العالمي عن 

»الحرب على اإلرهاب« إلى 
خلق أرضية خصبة للعنصرية 
وكراهية األجانب والشعبوية 

اليمينية، فازدهرت ووصلت 
إلى السلطة في بعض 

الدول الغربية. 
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العامل الالجئني الفقراء التهديد الحقيقي، وليس املستثمرين األجانب 

األغنياء أو الطبقة الوسطى من »النازحني« السوريني. ولذلك، هذا ليس 

مجرد خطاب متييزي ضد »األجانب« أو الالجئني عموماً، بل هو خطاب 

أنهم عبء  إليهم عىل  يُنظَر  الذين  العاملة  الطبقة  من  الالجئني  مييّز 

الرغم من عدم  أنه عىل  املثري لالهتامم  اقتصادي وتهديد أمني. ومن 

استخدام الدولة اللبنانية ملصطلح »الجئ« نظراً إىل اآلثار القانونية التي 

لبنان كالجئ، فقد بدأت وسائل  بالسوري يف  قد ترتتّب عن االعرتاف 

اإلعالم والخطابات العامة باستخدام كلمة »الجئ« لإلشارة إىل الفقراء 

أو  »الزائر«  مثل  أخرى  كلامت  استخدام  مع  املخيامت،  يف  السوريني 

الوسطى  الطبقتني  من  السوريني  إىل  لإلشارة  »النازح«  أو  »املستثمر« 

أو العليا . ويظهر هذا التحليل البسيط للصيغة املستخدمة يف الفتات 

حظر التجوال التداخل بني العنرصية وأهمية الطبقية يف فهم التمييز 

القائم عىل الهوية مثال العنرصية.

اليمينية  الشعبوية  لصعود  املتشائم  التحليل  من  الرغم  عىل  وأخرياً، 

عن  ننظر  فعندما  منفرجاً.  التفاؤل  أفق  يبقى  السافرة،  والعنرصية 

كثب إىل الديناميّات السياسية يف العامل، من صعود الحركات اليسارية 

اململكة  يف  املتوقعة  غري  كوربن  )وشعبية جريميي  أوروبا  يف  الجديدة 

املتحدة(، إىل التنظيم القائم ضد التمييز عىل أساس الجنس والعرق يف 

الواليات املتحدة، والحركات املناهضة للعنرصية يف لبنان، وتجّدد تعبئة 

املجتمعات الفقرية واملهّمشة يف الحراك الشعبي يف منطقة الريف يف 

املغرب، كلها مؤرشات عىل أن »تفاؤل اإلرادة« ما زال حياً!

)نص مترجم من اإلنكليزية(
* أستاذة مساعدة في علم االجتماع في الجامعة األميركية في بيروت  
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إنعكاسات الوضع القانوني 

على نفسيات النازحين السوريين في لبنان

عرب خليل الحدود السورية يف العام 2012 متوجهاً إىل لبنان بقصد الدراسة يف طرابلس. تطوع يف عدد من املبادرات املحلية ملساعدة النازحني السوريني بغرض تقديم 

املساعدة من جهة، ورغبة منه باملساهمة يف عمل يخدم قضية إنسانية من جهة أخرى. ولكن رسعان ما تحول وجوده يف لبنان إىل وجود غري متوازن يحّفه الكثري من 

الصعوبات اليومية، حيث تم إيقافه مرات عدة من قبل حواجز التفتيش، وتعرض للعديد من املساءالت يف ما يتعلق بعمله وبإقامته مام أدى إىل سحبها منه. إن تعرضه 

املستمر للتوقيف ولّد لديه شعوراً بعدم األمان واإلستقرار، وهذا بدوره ولّد حالة من الخوف الشديد والرغبة يف الهروب إىل املجهول.

هاين الرستم*

حادثة بسيطة جعلت من حياة خليل قاسية وغري محمولة يف لبنان، 
يحتاج  ال  التي  الدول  إحدى  باعتبارها  السودان،  إىل  للسفر  دفعته 
السوريون فيها اىل فيزا، ومن ثم إىل العراق، وبعدها إىل تركيا، فالسويد 
مروراً باليونان وأملانيا، مع كل ما تحمله الطريق من مخاطر، استغالل، 

مهربني، وتجار برش.
يقول خليل: »كنت أعاين كثرياً، ففي كل مرة أجد فيها عمالً ما، أكون 
السّب،  من  الكثري  الكالمية،  املضايقات  من  الكثري  سامع  إىل  مضطراً 
الرفض، واإلزعاج. مل يكن يل أدىن حقوق العامل، فلم أكن أستطيع أن 
آخذ إجازة حتى ولو كنت مريضاً. إضافة اىل األجر املتدين الذي يتغري 
بكلمة  يتلخص  لبنان  يف  أعيشه  ما  إن  العمل.  صاحب  مزاج  بحسب 

ظلم«.
الضغوط  من  الكثري  السوريون  النازحون  منه  يعاين  الذي  الوقت  يف 

حروب  من  قاسوه  عام  ناجم  منها  والبعض  واالجتامعية،  النفسية 
ومعارك يف سوريا، إضافة إىل ما يعانونه من ظروف إقتصادية صعبة 
يف أماكن وجودهم يف لبنان، نجد أن هناك ضغوطات جديدة أمست 
عامالً أساسياً لنشوء وتفاقم الضغط النفيس وانعكاساته عىل املجتمع 
السوري يف لبنان أال وهي الضغوطات األمنية والتغريات القانونية عىل 

ملفي اإلقامة والعمل لالجئني السوريني يف لبنان.
إن اإلستقرار )النفيس، الوظيفي، اإلجتامعي( والشعور باألمان هام أحد 
أهم املصادر التي تعطي الالجئني القدرة عىل التكيف والتأقلم يف بلد 
مضيف كلبنان، وانعدامهام يعني حدوث خلل يف بنية املجتمعات التي 

يشكلونها، وعىل مستويات عدة. 
السوريني  بحق  والعمل  اإلقامة  مبعامالت  املتعلقة  القوانني  تنفيذ  إن 
أي  فيه  السوريني  لالجئني  ليس  قرسي  إقامة  مكان  إىل  لبنان  حولت 

قدرة عىل اتخاذ اي قرار يف ما يتعلق بحياتهم، قراراتهم وخياراتهم يف 
الحياة التي أساساً أجربوا عىل عيشها يف بلد املهجر، باإلضافة اىل عدم 
التي تطرأ عىل حياة  التغريات  التنقل والعمل. كل هذه  قدرتهم عىل 
الالجئني السوريني يف لبنان، لها العديد من االنعكاسات النفسية عليهم 
أفراداً ومجموعات. وذلك مع األخذ بعني اإلعتبار بظل وجود كل هذه 
القوانني الصارمة، تزايد عدد غري املسجلني منهم والذين ال يوجد سلطة 
خطورة  أكرث  أرضية  تشكيل  وبالتايل  األمنية،  األجهزة  قبل  من  عليهم 

للجرمية واإلنحرافات األخالقية والسلوكية والعنفية يف املجتمع.
وهذه االنعكاسات تؤدي طرداً اىل زيادة االحتقان الذي قد ينفجر يف أي 

لحظة مسبباً نزاعات ذات خلفيات متعددة. ومن هذه االنعكاسات: 
إن التغري املستمر الذي يعيشه الالجئون السوريون يف لبنان يؤدي إىل 
األعراض  من  الكثري  عنها  ينجم  النفيس،  التوازن  عدم  من  حالة  خلق 
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النفسية وأهمها القلق Anxiety، وذلك بشكل أسايس بسبب املستقبل 
غري الواضح املعامل، الخوف من االعتقال، والخوف من الفقر. 

يقول عمر، وهو شاب سوري يعيش يف طرابلس منذ عام 2012: »أشعر 
التي  الطاقة  إن  طرابلس،  يف  تحريك  عند  النفيس  الضغط  من  بكثري 
أستثمرها  أن  قانوين ميكن  غري  كوين  من  والقلق  الخوف  يف  استهلكها 
شديد  أثر  ذا  نفسياً  عارضاً  يعترب  الذي  القلق  إن  ملستقبيل«.  بالعمل 
له  نفيس  اضطراب  إىل  ليتحول  األحيان  كثري من  يتطور يف  أن  ممكن 
العديد من اآلثار النفسية والجسدية عىل األشخاص الذين يعانون منه 
كفقدان الشهية، إضطرابات النوم، تعطيل الفعالية بأداء املهام الحياتية 
اليومية، واالكتئاب، والذي قد يؤدي يف حاالت متقدمة منه إىل االنتحار. 
كام أن الشعور باإلحباط وفقدان األمل يعتربان من العوارض النفسية 
التي يتسبب يف خلقها وتفاقمها وجود حالة من التهديد. هذا الشعور 
هرمونات  إفراز  يف  زيادة  اىل  يؤدي  األمان  وبعدم  بالتهديد  املستمر 
ثالثة  أهم  وهي   Adrenaline, Cortisol, Norepinephrine الـ 
هرمونات يفرزها الجهاز العصبي الودي يف مواجهة أي خطر ضمن ما 
العصبي  الجهاز  بنظام fight or flight. وبالتايل وعند تفعيل  يسمى 
لهذا النظام تتولد لدى االنسان ردات فعل مختلفة فإما أن تكون ذات 
طابع انسحايب )flight( متمثل باإلكتئاب واالنعزال واالنسحاب يف أي 
مواجهة، أو تكون ردات فعل ذات طابع دفاعي )fight( ميكن أن تأخذ 
شكل رصاع أو نزاع. ويف حالة الالجئني السوريني ميكن أن يكون هذا 
النزاع إما داخلياً بني السوريني بعضهم ببعض، أو خارجياً بني السوريني 

واملجتمع اللبناين الحاضن. 
باإلضافة اىل ذلك، ال ميكننا التكلم عن االنعكاسات النفسية التي تولدها 
التطرق  بدون  السوريني  الالجئني  عىل  لبنان  يف  القانونية  الضغوطات 
للكالم عن الهشاشة النفسية وقابليتهم لإلنخراط يف أفعال وأنشطة قد 

تكون ذات طابع غري قانوين وخصوصاً عندما تكون الدولة غري قادرة 
عىل تعقبهم بسبب مخالفاتهم. 

إن الالجئني السوريني ونتيجة ما مروا فيه من خربات وتجارب صادمة 
هم أكرث هشاشة وعرضة للتحول إىل أشخاص رسيعي اإلندماج يف بيئات 
تحقيق  يف  الرغبة  إشباع  بداعي  ولكن  لواقعهم  مالمئة  غري  تكون  قد 
الذات، وخصوصاً يف ما يتعلق بزيادة اإلنتاجية االقتصادية ومساعدة 
العائلة. ففي ظل وجود قوانني صارمة تحد من قدرة الالجئني السوريني 
متزامنة  البلد،  قانوين يف  بشكل  والعمل  اإلقامة،  تجديد  التحرك،  عىل 
العائلة  بالذنب تجاه  الذات، وشعور متزايد  بتحقيق  مع رغبة عارمة 
واملجتمع، ال يسع الشباب السوري إال إيجاد بدائل قد تعترب عنيفة أو 
خارجة عن القانون يف سبيل تحصيل بعض املال. ووفقاً لدراسة أجرتها 
الشباب  معظم  أن  تبني   ،2016 عام  يف  الرت«  »إنرتناشيونال  مؤسسة 
وأن  عليهم،  كبرياً  عبئاً  أصبحت  لبنان  يف  الحياة  أن  يرون  السوريني 
الحل الوحيد هو مغادرتها إىل بلد يستطيعون فيه ضامن الحقوق لهم 
ولعائالتهم بعدالة وكرامة. كام عربوا عن أن لبنان ليس البلد الذي ميكن 
ألي إنسان أن يعيش فيه بكرامة، وذلك بسبب الضغوطات التي متارس 
عليهم. إن هذا الشعور باالحباط وبعدم الجدوى، وعدم القدرة عىل 
عمل يشء من شأنه أن يسلب من الالجئني السوريني يف لبنان معنى 
الحياة، والقدرة واملرونة عىل التأقلم مع الواقع الجديد الذي يعيشون 
به، إمنا هو تربة خصبة ألي نزاعات داخلية، بني الشخص ونفسه، أو 
خارجية بني الشخص واآلخر، وبالتايل تحويلهم اىل قنابل برشية موقوتة 

يف لحظات اإلحباط والحاجة.
هؤالء  منها  يعاين  التي  النفسية  الضغوطات  إن  آخر،  صعيد  وعىل 
الالجئون نتيجة التداعيات األمنية وما لها من تبعات، تساهم يف زيادة 
بشكل  يؤدي  وهذا  السوري،  املجتمع  لدى  باالضطهاد  الشعور  نسبة 

الذي  اللبناين  املجتمع  وبني  بينه  اإلجتامعية  الهوة  زيادة  إىل  طردي 
اإلنسانية.  ملعاناتهم  وغري حاضن  مضطِهداً  مجتمعاً  السوريون  يعتربه 
والروابط  العالقات  شكل  عىل  كثرية  نتائج  الشعور  هذا  لوجود  إن 
االجتامعية بني املجتمعني لتأخذ شكل عالقة )ضحية – جالد – مخلص(. 
الجالد  من  للخالص  السوري  باملجتمع  متمثلة  الضحية  تبحث  حيث 
املتمثل باملجتمع اللبناين مبساعدة املخلص الذي يأخذ أشكاالً عديدة 
منها الهروب بطرق غري رشعية خارج البلد، وهنا حياتهم تكون يف خطر 
كبري وقد تصل اىل املوت غرقاً، أو تجعلهم عرضة لإلتجار بالبرش. كام 
داخل  مغلقة  مجتمعات  بتشكل  تتمثل  أخرى  أشكاالً  تأخذ  أن  ميكن 
أي  قبل  من  املنضبط  وغري  الخاص  قانونها  يسودها  اللبناين  املجتمع 
جهة رسمية أو قانونية كام كان مصري بعض املخيامت الفلسطينية غري 
الخاضعة لسلطة الدولة اللبنانية. وهذه املجتمعات غالباً ما يسودها 
الفقر، العوز والجرمية، باإلضافة إىل زيادة نسبة عاملة األطفال والزواج 
املبكر، وهي بطبيعة الحال مظاهر تهدد استقرار وأمن الدولة اللبنانية 

عىل أصعدة عدة منها االقتصادي، السيايس، واالجتامعي. 
هذه  كل  يف  النظر  اللبنانية  الدولة  عىل  يجب  آخراً،  وليس  وأخرياً 
تتفاقم  أن  قبل  ومعالجتها  جدي،  بشكل  معها  والتعامل  العوامل، 
وتتحول إىل ظواهر غري قابلة للسيطرة ، ورمبا تؤدي إىل نشوب نزاعات 
داخلية بني املجتمعني السوري واللبناين قد تكون عواقبها غري محمودة 

عىل املدى البعيد.
 إن زيادة الضغط عىل مجتمع مضطهد والجئ من شأنها أن تكون فتيالً 
النفجار برشي يصبح التعامل معه أصعب من اإلمكانات املتاحة حالياً. 

تحليلي نفسي  معالج   *

تفعل  اللبنانية  املواءمة  بدأت  حتى  املتني  الهواء  استنشقت  إن  ما 
إرادي،  ال  بشكل  تنساب  أخذت  الوسط  املكسورة  الكلامت  فعلها. 
كامً يعزز حياته الجديدة بطيب النيّة، لكنة سمعناها كثرياً يف اإلعالم 
واألعامل الفنية اللبنانية، وأحببنا يوماً أن نتكلمها لنبدو نجوماً وفنانني.

يُظن من اللهجة التي ألفها العرب عرب التلفزيونات، أنها سهلة ال تحتاج 
األمر  أن  إالّ  والفنانني.  واملذيعني  املذيعات  تقليد  يف  لالسرتسال  سوى 
بألسنة أصيلة وكثرية، ليالحظ عىل  املرء  بالطبع عندما يحاط  يختلف 
تقوده  أن  من  خوفاً  ويرتاجع  الواقع،  أرض  عىل  الكلامت  وقع  الفور 
إىل السخرية، فيبدأ بأخذ الحيطة ويسأل: كيف ميكن للبناين استخدام 
تلك املفردة ومعاين أخرى مل يسمع بها من قبل، يهّذبها أو يستبدلها 
اإلعالم والفن اللبناين املصّدر مبا يناسب فهم الجميع، من دون أن ننىس 
صعوبة دمج وإدخال مفردات اجنبية )فرنسية، إنكليزية( ينفرد اللبناين 
باستخدامها يف املنطقة، واجراء تحديث لتلك القامئة كلام تتطلب األمر، 
العربية  استخدم  الذي  السوري  بينهم  ومن  األجنبي  عىل  يصّعب  ما 

الرصفة طوال حياته، مالحقة تلك التحديثات.
من جهة أخرى، يَسهل عىل سوريي املناطق الحدودية مع لبنان، التقاط 
ألفاظ  واستبدال  األلفاظ،  عىل  تعديالت  بضعة  اللكنة؛  من  تبقى  ما 
كون  اللبنانيات،  بإحدى  توّسم  حتى  جديدة،  نغمة  واضفاء  أخرى، 

اللبنانية أيضاً تتضمن لهجات وتلوينات حسب املناطق.
رغم ألفة اللبنانية تلك، قد يلجأ السوريون سكان املناطق الحدودية، 
لبنان، كصديقي  النموذجية أي الشامية يف  إىل تعزيز لغتهم السورية 
جوين الذي بدا طرفاً تقليدياً يف رصاع التحدث بلكنة غري لكنته، اذ قال 
التي يعمل فيها يف منطقة  يل ذات مرة، إن مقابلة مديره يف الرشكة 
مل  أمامه  جلس  وعندما   ،)...( املوافقات  من  عدداً  تتطلّب  الكسليك 
عىل  فّضلها  التي  فقط  بالشامية  بل  واحدة،  لبنانية  بكلمة  يستعن 

اللبنانية األقرب إىل لكنة بلدته الحدودية.
أتعامل  الذين  املركزية  األسواق  مديري  أحد  مكتب  دخلت  وعندما 
معهم يف عميل كباحث يف مجال الجودة يف بريوت، قدمت نفيس ثم 

بدأت رشح طبيعة عميل له، بلهجة حائرة يف األصل فكيف إذا أضيف 
انكليزية  جمٌل  وخربطة،  اضطراٌب  زادها  اللبنانية،  من  القليل  إليها 

وافرة استخدمها حكامً يف التعريف عن عميل.
لهجة غريبة عىل املدير، وعمل واسم غريبان أيضاً، جعلته يظن انني 
أردين!!، اعتقاداً منه أن كنان اسم يطلق عىل الصبية يف األردن، عكس 

انطباع غريه من اللبنانيني عن األصول الرتكية لالسم.
يظهرون  الذين  األشخاص  إن  املجال،  هذا  يف  عدة  دراسات  تقول 
غالباً  يتسمون  املختلفة،  واللهجات  اللغات  تعلم  يف  عالية  مستويات 
باالنفتاح عىل اآلخر ما يساعدهم يف بناء عالقات جديدة، كام مييلون 
إىل التخالط واالنخراط يف املجتمعات الجديدة، عكس األشخاص الذين 
مقارنة  النساء،  قدرة  عىل  الدراسة  وتؤكد  أقل.  مستويات  يظهرون 

بالرجال يف التمكن من األمر.
اذا ما نظرنا اىل تجربة العراقيني يف لبنان، الذين ابعدتهم الحرب عن 
بالدهم منذ أكرث من أربعة عرش عاماً، نرى نسبة من التأقلم أقل بكثري 

مام أظهره السوريون خالل خمس سنوات.
يف ضواحي بريوت الشاملية يف سد البورشية والسبتية والجديدة تسمع 
من اللكنات العراقية أكرث بكثري مام قد تسمعه من اللكنات اللبنانية 
أو السورية حيث اتخذت مجموعات من العراقيني االشوريني والكلدان 
املنطقة  كون  لها،  طبيعياً  مالذاً  املناطق  تلك  من  وغريهم،  والرسيان 

تحتضن مطرانيات تلك الطوائف يف لبنان.
يف حني أننا ال نجد أي أثر للهجة اللبنانية يف لكناتهم، نسمع العراقية 
شبيهة  لبنانية  عراقية  تركيبة  ال  لكن  والكلدانية،  واألشورية  العربية 
بالتي كّونها السوريون يف فرتة قصرية. يُعزى ذلك يف نظر البعض، إىل 
كونهم يحضنون منذ آالف السنني أثنيات أخرى غري العربية حملوها 

أيضاً إىل لبنان، وانكفأوا بها يف تلك املناطق.
بفاعليته  ال بأس  اللبنانية لألجنبي متاهياً  مقارنة بعدمها، يؤّمن تكلم 
ضمن نطاقات عمل يُفضل أن يتبوأها لبنانيون. من هنا يجد البعض 
يف  اللبناين  األكرب(  املنافس  )األجنبي  السوري  مؤهالت  توازي  أن 

مجال العمل، تصّب أحياناً كثرية لصالح السوري، اذ تتقلص لدى رّب 
العمل بعض املواصفات واملعايري كلغة أجنبية جيدة، وخربة يف سوق 
أقل  كمعاٍش  به  السوري  ميانع  ال  قد  ما  حساب  عىل  العمل... إلخ، 
بقالب  سورياً  النهاية  يف  ليكون  العمل،  ساعات  لضغط  أكرب  وتحّمل 
لبناين، وهو أحد النامذج التي اعتاد اللبناين التعامل معها يف السنوات 

األخرية.
من  وذوق  تعلم  حسن  شهادة  للبنانية  االجانب  اتقان  يوفر  وبينام 
طرقاً  يجدون  ما  غالباً  الذين  السوريني  وخصوصاً  اللبنانيني؛  قبل 
اللبنانيني،  إىل  األقرب  األجانب  اللغة، كونهم  باستثناء  لالندماج  أخرى 
لبنانياً  يصبح  بأن  السوري  لرغبة  تجسيداً  ذلك  يف  اآلخر  البعض  يرى 
الساعي  اىل  ينظرون  ال  اللبنانيني  أن  الظن  وأغلب  األسهل.  بالطريقة 
لتكلم لهجتهم نظرة استعالء، ألن من طبائع األمم والشعوب، أن تُسعد 
قسٌم  يرى  بينام  منها.  ويقتبسون  ثقافتها  عىل  يقبلون  الغرباء  برؤية 
ممن تجاوز مسألة الهوية الوطنية وشعور االنتامء القومي، أن لهجة 
اآلخرين وغرابتها، ال تقفان عائقاً أمام التواصل والتفاعل معهم بشكل 

طبيعي، برصف النظر عن خلفية القادمني منها. 
واالندماج  التأقلم  من  باباً  السوري  عىل  اللبنانية  تحدث  يفتح  ولرمبا 
يرُس به، غري أنه بالطبع يغلق أبواباً أخرى عىل املجتمع األصيل الذي 
أىت منه. فلن تخلو الجلسات مع االقران من التعليقات الساخرة التي 
تتناول أسلوبه اللغوي الجديد، مع كل لفظٍة لبنانيٍة قد يستخدمها، وما 
يصحبه من رضورة تربير ذلك لهم، إذ غالباً ما سينظر له، كمنتحل، أو 

ناكر األصل.
موقع  عىل  صوره  عىل  يعلّقون  قريته  أبناء  راح  سورياً  صديقاً  أذكر 
الفايسبوك باللكنة اللبنانية بسبب تحّوله اليها، ما تسبّب له باإلحراج 
درءاً  تكلمها،  يف  االستغراق  عدم  إىل  أيضاً  دعته  التي  خطيبته  أمام 

لتعليقات األصدقاء الساخرة والكثرية.

*صحافي

 لهجة الشاشات العربية قاسية ...
اللبنانية ليست بالهيّنة!

كنان فاخوري*
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يف تلك الليلة كان لبنانيون كرث يحتفلون أيضاً بخطاب 
الرصاص  مطلقني  شهاب  فؤاد  الرئيس  للفور  ألقاه 
حتى طرقت  ساعة  ومل متض  له.  تأييدهم  ومعلنني 
رصاصة طائشة حديد الخيمة وارتّدت إيلَّ بينام كنت 
مستغرقاً يف نومي، وأصابت إبطي األيرس فسال منه 
دم. عندما اكتشف أيب وأمي بقعة الدم عىل فرايش 
رصخا خوفاً، ونقلني والدي برسعة بسيارته إىل بيت 
فحصني  جوارنا.  يف  ويسكن  لنا  قريب  هو  طبيب 
الرصاصة  أن  وظن  الجرح،  وراقب  جيداً،  الطبيب 
مسحت إبطي ومل تنفذ إىل الداخل، وما جعله يتأكد 
مبدئياً من هذا الرأي هو أنني كنت سليامً متاماً مع 
اإلبط فقط. طلب من أهيل بعدما نظف  جرح يف 
الجرح وضمده، أن يعيدوين إىل البيت ويراقبوين فإذا 
حصل أي تطور ينقلونني إىل املستشفى رسيعاً. وقال 
إىل  التايل  اليوم  يصطحبني صباح  أن  عليه  إن  لهام 
املستشفى ليجرى يل صورة شعاعية فيطمنئ نهائياً 
يل  أجريت  التايل  اليوم  صباح  يف  الرصاصة.  أمر  إىل 
الصورة الشعاعية وتبني أن الرصاصة اخرتقت إبطي 
الصدري ومكثت هناك.  إىل أضالع قفيص  وانزلقت 
أعجوبة  حدثت  عال:  بصوت  ألمي  الطبيب  قال 
مع إبنك. عربت الرصاصة مبحاذاة القلب والرشايني 
ومل تصبه. شعرة ضئيلة بني خط الرصاصة والقلب. 
حبة  وال  أتناول  ومل  بأعجوبة  فعالً  نجوت  أعجوبة. 
دواء كام أخربتني أمي. لكن األطباء ظلوا يراقبونني 

طوال سنوات خوفاً من أن تتحرك الرصاصة التي ال 
تزال حتى اآلن يف صدري. حينذاك كان ال بد ألمي 
من أن تنذرين للقديس مار الياس الذي أنقذين الله 
بشفاعته. ومنذ ذاك الحني أصبح مار الياس شفيعي 
الدائم حتى خالل بضع سنوات أعلنت فيها إلحادي 

ألعود من ثم عنه، وهذه مسألة أخرى.
حاالً  يّف  تركت  أصابتني  التي  الطائشة  الرصاصة 
أم  كان  طائشاً  الرصاص،  من  الكبري  الخوف  من 
صوت  سامع  أحتمل  ال  اآلن  وحتى  طائش.  غري 
من  اللبنانية  حروبنا  خالل  كثرياً  وعانيت  الرصاص، 
هذا الخوف. وما زلت حتى اآلن أيضاً كلام سمعت 
صوت إطالق رصاص أختبئ. ال أدري إن كنت جباناً. 

لكّن مثل هذا الجنب رشعي جداً.
الكالم  وميكن  الرصاص.  إطالق  يهوون  اللبنانيون 
هواية  األصيلة.  اللبنانية  الهواية  هذه  عن  بسهولة 
إطالق  يهوون  الشعوب.  تهواها  ما  نادراً  غريبة 
الوالدات،  األعراس،  املناسبات:  كل  يف  الرصاص 
وأحياناً  املدرسية...  الشهادات  النجاح يف  الجنازات، 
ال ينتظر اللبنانيون املناسبة ليطلقوا الرصاص. حتى 
يطلقون  نارية  خطباً  زعامئهم  بعض  يلقي  عندما 
الرصاص مبتهجني مبا يعّدونه انتصاراً. إنهم يبحثون 
ليطلقوا  وهمية  كانت  ولو  انتصارات  عن  دوماً 
عروقهم،  يف  كالدم  ترسي  عدوى  هذه  الرصاص. 
لنتصور  واألجداد.  اآلباء  عن  ورثها  ومعظمهم 

مواطنني ينتظرون أرساب الطيور املهاجرة التي تعرب 
سامء لبنان يك يطلقوا عليها الرصاص، أجل الرصاص 
من بنادق حربية وليس من بنادق صيد، مع علمهم 

أن لحمها ال يؤكل.
سّميتهم  هكذا  »الطائشون«..  اللبنانيون  إنهم 
وأسميهم بال تردد. ال يبالون بالضحايا األبرياء الذين 
الرصاص  يسقطون قتىل وجرحى جراء إطالق هذا 
يف  لهم  إخوة  وليسوا  األعداء  من  وكأنهم  املجرم 
وال  يرعوون  ال  هؤالء  أن  واملستهجن  الوطن.  هذا 
يرتدعون بل يرصون عىل مامرسة هوايتهم القاتلة. 
خصوصاً  ورؤيته  الرصاص  أزيز  سامع  يهوون  إنهم 
بعض  أن  وأذكر  السامء.  يف  خيوطاً  يرسم  الليل  يف 
اللبنانيني كانوا يطلقون ما يسمى الرصاص الخطاط 

يف الليل مبتهجني ومنتشني.
فيليب  اللبناين  السيناميئ  املخرج  قام  أشهر  قبل 
املواقع  وسائر  الفايسبوك  عرب  بحملة  عرقتنجي 
اإللكرتونية ضد اإلطالق العشوايئ للرصاص يف لبنان، 
يف  النافذة  زجاج  طائشة  رصاصة  اخرتقت  بعدما 
نرش  بأعجوبة.  نجا  الذي  ابنه  تصيب  وكادت  بيته 
اللبنانية  املخرج املعروف الذي خاض غامر الحرب 
الزجاج  صورة  القصف«  »تحت  هو  مهم  فيلم  يف 
الذي اخرتقته الرصاصة والخراب الذي أحدثته داخل 
يؤنب فيه »املجرم« ويدعو إىل  الغرفة، وكتب نصاً 
مواجهة هذه الظاهرة الرببرية التي ما زالت تسود 
لبنان. ومل ميض يوم عىل بدء هذه الحملة التي لقيت 
شابة  سقطت  حتى  اإلنرتنت  جمهور  لدى  ترحاباً 
طائشة  رصاصة  ضحية  خشفة  أمال  تدعى  لبنانية 
منطقة  يف  منزلها  رشفة  عىل  كانت  بينام  أصابتها 
الطريق الجديدة - بريوت فأردتها... وقبلها سقطت 
شابة يف زحلة تدعى سارة سليامن برصاصة طائشة 
ووزع أهلها غداة رحيلها وصية مؤثرة كانت كتبتها 

تدعو فيها إىل وهب أعضائها إىل من يحتاجها.
ويف إحدى املرات أصيب أكرث من خمسة مواطنني 
وأصالً  عدة.  مناطق  أربع وعرشين ساعة يف  خالل 
ال تُحىص أسامء ضحايا إطالق الرصاص العشوايئ يف 
لبنان الذين يسقطون عىل رشفات منازلهم أو عىل 
األرصفة ويف الساحات واملدارس... حتى األمن العام 
اللبناين ال ميلك أرقاماً يف شأن هؤالء الضحايا الذين 

يزدادون. 
وما  وهناك  هنا  تطلق  التي  النداءات  رغم  وعىل 
األمن  جهاز  بها  يقوم  تهديد  حمالت  من  يرافقها 
اللبناين يرص هواة إطالق الرصاص عىل مامرسة هذا 

الفعل اإلجرامي وبال هوادة.
وليس مستهجناً أن تعم هذه الظاهرة اإلجرامية كل 
العشوايئ  الرصاص  إطالق  فهواة  اللبنانية،  املناطق 
وجميعهم  واملشارب،  الطوائف  كل  إىل  ينتمون 
شعبياً  تقليداً  تعد  التي  العادة  هذه  حول  يلتقون 
األهلية. فإطالق  الحرب  قبل  ما  إىل  يعود  »عريقاً« 

وعىل  املناسبات  كل  يرافق  أن  يجب  الرصاص 
اختالف طبيعتها، حزناً أم فرحاً أم »نضاالً« سياسياً... 
رصاص،  إطالق  بال  الجنازات  أو  األعراس  تكتمل  ال 
أبهة  وتزيدها  هالة  تهبها  النارية وحدها  العيارات 
يوفرون  ال  الهواة  هؤالء  وبعض  ووقاراً.  وافتخاراً 
رأس  ليلة  ويف  الرصاص،  إطالق  لهم  تتيح  مناسبة 
النار  ويفتحون  سالحهم  املحتفلون  يخرج  السنة 
الشاشات  إحدى  عىل  امرأة  أطلت  ومرة  مبتهجني. 
تحمل رشاشاً وقالت: ال يحلو رأس السنة بال إطالق 

رصاص، »صوتو حلو«.
الزعامء  بعض  حراس  أن  االستغراب  إىل  يدعو  وما 
عن  أحيان  يف  يتوانون  ال  ومرافقيهم  السياسيني 
ألقى  إذا  ال سيام  ابتهاجاً  النار من سالحهم  إطالق 
وهذه  ووطنية.  حامسية  خطباً  هؤالء  زعامؤهم 
العادة عمد بعض املواطنني اىل استبدالها باملفرقعات 
أصالً،  اللبنانيني  كل  يألفها  وهذه  النارية.  واألسهم 
فيها  واملناسبات، ووجدوا  األعياد  ويستخدمونها يف 
وترتدد  البارود  يرتفع دوي  أن  املهم  للسالح.  بديالً 

أصوات املفرقعات يف الهواء.
كتب   1949 عام  )نوفمرب(  الثاين  ترشين   30 يف 
األديب فؤاد سليامن مقاالً غاضباً يف الصفحة األوىل 
مطلقي  عىل  بشدة  فيه  حمل  »النهار«  جريدة  يف 
الرصاص  بتحقري  إياهم  متهامً  العشوايئ  الرصاص 
التاريخ وحرر األوطان  الثورات يف  الذي صنع أهم 
والشعوب، وكتب: »يا رصاص ما أحقرك يف لبنان. ما 
أرخص أغانيك. ما أرخصك يا رصاص بالدي. يف بالدي 
تهان بطولة الرصاص«. هذه العادة السيئة والقاتلة 
وما  األهلية  الحرب  تعممها  ومل  جديدة،  ليست 
تبعها من حروب، بل هي عريقة يف لبنان، ويروى 
كيف كان بعض األجداد يقولون عن الرصاص عندما 

يطلقونه عشوائياً »صوتك حنون«.
ظاهرة غريبة حقاً، ظاهرة إطالق الرصاص العشوايئ 
هؤالء  آذان  يف  أزيزه  يثري  متعة  أي  لبنان.  يف 
»املجرمني«  تعرتي هؤالء  لذة  أي  بل  »الطائشني«؟ 
يف قتل األبرياء عشوائياً؟ يطلق اللبنانيون الرصاص 
يكن  ليبلغوا اآلخرين – أياً  ليفرحوا به فقط بل  ال 
هؤالء اآلخرون - أنهم هنا وأن لديهم سالحاً وأنهم 
جاهزون. هذا التقليد توارثته أجيال عاشت حقبات 
النزاعات األهلية، ورسخته الحرب التي مل تلق حتى 
اآلن نهاية حقيقية، ما دامت أسئلتها مطروحة ومل 

تلق األجوبة الشافية. 
متاماً  يرتسخ  ال  األهيل  السلم  أن  إيل  دوماً  يخيّل 
إطالق  هواية  جميعهم  اللبنانيون  ينىس  عندما  إال 
أسلحتهم  عن  نهائياً  ويتخلون  العشوايئ،  الرصاص 
الشخصية. وهذا ما يجب عىل الدولة أن تقنعهم به 

وتثبت لهم أنها هي املرجع واملالذ. 

* كاتب وصحافي

تراجي - كوميديا الرصاص العشوائي رة
اه

ظ

يل مع الرصاص الطائش قصة شخصية جداً: كنت يف السادسة من عمري عندما أصبت برصاصة طائشة كادت تودي يب لوال تدخل العناية اإللهية. يف ليلة 19 متوز 1963، 

ليلة عيد مار الياس أو النبي إيليا الذي يعدُّ واحداً من القديسني الشعبيني لدى املسيحيني يف لبنان، كنا نحتفل أنا وأخويت بهذا العيد عىل سطح منزلنا مطلقني املفرقعات 

ومشعلني الشموع، إىل أن تعبنا وخلدنا إىل النوم تحت خيمة كنا نقيمها كل صيف قرب العريشة...

عبده وازن*
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 في تداعيات سياسات اإليجار
على المدينة والحياة اليومية

ت
ارا

يج
إ

غالباً ما يوصف املشهد السكني يف لبنان من حيث: أوالً، عدم القدرة عىل تحمل تكاليف السكن، يف ظل ارتفاع جنويّن ألسعار األرايض وبدل اإليجار باملقارنة مع الحد األدىن 

لألجور ونفقات األرسة بشكل عام؛ ثانياً، عدم التطابق بني العرض والطلب؛ ثالثاً، الضغوط املستمرة لإلخالء والتهجري؛ ورابعاً، تزايد أوجه التفاوت االجتامعي واالقتصادي، 

وفصل األحياء عن بعضها البعض، وتجزئة املدينة.

نص لـ استوديو أشغال عامة

القديم سكناً  اإليجار  يؤّمن  الظروف،  يف ظل هذه 
ملا يزيد عن نصف مليون نسمة يف املدن اللبنانية 
الكربى. تضّم بريوت الحصة األكرب، حواىل ربع مليون، 
تليها طرابلس. باملقابل، ومنذ تضّخم اللرية اللبنانية 
خالل الحرب، شّكل هذا القانون إشكالية بني ماليك 
اإليجار  بدل  فقد  حيث  وشاغليها،  البيوت  تلك 
الحرب  بعد  ما  سياسات  مع  األمر  وتفاقم  قيمته، 
األسايس  الالعب  الخاص  القطاع  من  جعلت  التي 
يف توفري السكن، وفرضت نظاماً إقتصادياً قامئاً عىل 

االستثامر العقاري من دون قيود أو ضوابط. 
من خالل عملية إعادة هيكلة الدولة يف التسعينات، 
ضبط  نظام  عىل  القائم   - القديم  اإليجار  تحّول 
ركيزة  شّكل  والذي  الدولة،  قبل  من  اإليجارات 
قبل  املدينة  يف  ودميومته  السكن  اىل  الوصول 
تم  التي  القوانني  عجزت  »مشكلة«،  اىل   - الحرب 
توقّف   1992 العام  ففي  حلّها.  عن  تباعاً  اقرتاحها 
الجديدة،  للعقود  اإليجارات  ضبط  بنظام  العمل 
مجال  اجتامعي يف  عقد  الدولة عن  تخلّت  وبذلك 
أبقيت  بينام  عقود،  من خمسة  ألكرث  طال  السكن 
ارتبطت  حينها،  إشكاليتها.  عىل  القدمية  العقود 
قضية املستأجرين القدامى مع قضية السّكن امليرّس 
ذات  إسكانية  سياسة  بلورة  وأصبحت  واملالئم، 
دوافع اجتامعية مبثابة خارطة الطريق للوصول اىل 

حل عادل ملعضلة اإليجارات القدمية. 
إالّ أن إشكالية اإليجار القديم بدأت تأخذ بعداً آخر 
مع االرتفاع الخيايل ألسعار العقارات املسحوبة مع 
إمكانية تحقيق أرباح طائلة يف حال إخالء السّكان 
كان  أخرى،  ناحية  من  العقاري.  اإلستثامر  بهدف 
تعويض  مقابل  القدامى  املستأجرين  إخالء  يتم 
العقار.  قيمة  من   %  40 أساس  عىل  يحسب  مايل 
املالية  األرض  قيمة  تفّوقت  املعادلة،  هذه  ضمن 
املدينة  سّكان  وجد  اإلجتامعية، حيث  قيمتها  عىل 
ضعف  ظل  يف  حاجاتهم  نفقات  لتمويل  مصدراً 
الضامن اإلجتامعي عىل كل مستوياته من التعليم، 

إىل الصحة، فالشيخوخة والسكن.
ألعداد  دراسة  أي  عن  ومبعزل   ،2014 نيسان  يف   
املستأجرين واملالكني القدامى، وأوضاعهم االقتصادية 
واالجتامعية، والرتكيبة السكانية للمدينة، أقّر قانون 
أنه »الحّل« ملعضلة  الذي سّوق له عىل  اإليجارات 
إنصاف  األسايس  شعاره  وكان  القدمية،  اإليجارات 
الخطاب  متحور  القانون،  إقرار  مع  القديم.  املالك 
املستأجرين  ثنائية  حول  القضية  هذه  يف  العام 
مقابل املالكني، يف حني يخفى دور السلطات العامة 
أشارت  أخرى،  ناحية  ومن  األزمة.  هذه  نشوء  يف 
دراسات عّدة، ومنها التي أجرتها املفكرة القانونية، 
هم  الجديد  القانون  من  املستفيدة  الجهة  أّن  إىل 

أّن  إىل  الدراسة  فتشري  الكربى.  الرساميل  أصحاب 
القانون يتضمن يف تفاصيله إجراءات بالغة التعقيد 
املواجهات  والكلفة، ويحمل يف طياته بذور تأجيج 
والرصاعات بني املستأجرين واملالكني. وتستخلص أن 
القانون مؤرّش عىل »قوة التزام الربملان بتغليب كفة 
أصحاب الرساميل ومصالحهم، حتى ولو حتّم عليه 
تعزيز  يف  األساسية  الدولة  بوظيفة  التضحية  ذلك 

الوئام االجتامعي«.

مستقبل املدينة والتامسك اإلجتامعي
قدامى،  مستأجرون  يسكنها  التي  األحياء  مييّز  ما 
الدخل،  البنية اإلجتامعية من ناحية  التّنوع يف  هو 
باإلضافة  والجنسية،  الوالدة  محل  الطائفة،  الدين، 
والتاريخ  القدامى  السّكان  بني  الوثيق  اإلرتباط  إىل 
الثقايف والعمراين للمكان. تشهد هذه األحياء القدمية 
ما تبّقى من العالقات اإلجتامعية واإلقتصادية التي 
متزّقت خالل الحرب األهلية، كام متنح فرص سكن 
طيّاتها  يف  تحمل  وبذلك  متنّوعة،  لرشيحة  جديد 
من  فبالرغم  واملختلطة.  الدامجة  املدينة  إمكانية 
الجنسيات  مختلف  من  سكاناً  تضم  بريوت  أن 
العقارات  رشاء  عملية  يف  أنه  إالّ  واالنتامءات، 
إنتاج  إعادة  يتم  السكن  وسوق  العقاري  والتطوير 
سكانها  إخالء  ومع  املناطق،  بني  التامس  خطوط 
لألغنياء  بؤر  إىل  األحياء  تحّول  يُستكمل  القدامى 
املدينة  أصبحت  الطائفي.  اإلنتامء  وفق  مقّسمة 
للمشاحنات  وانعكاساً  النخبة،  ثروة  ملراكمة  فرصة 
السلطة.  عىل  املتنازعة  األطراف  بني  السياسية 
يحدث ذلك يف ظّل تخيّل السلطات العامة عن لعب 
أي دور يف تنظيم السكن وفق رؤية مدينية تحافظ 
التامسك  وتعزز  التاريخية،  العمرانية  البيئة  عىل 
اإلجتامعي، باإلضافة اىل نزع الضامنات اإلجتامعية، 
سيطرة  ذلك  من  ينتج  املسكن.  يف  األمان  وتهديد 
املناسبة  والجغرافيا  الطائفية،  للمرجعيات  متزايدة 
لذلك، وإنقاص لدور املواطنة يف بناء السلم األهيل. 
فالقانون الذي صدر مؤخراً هو مبثابة تجيري السلطة 
رؤوس  أصحاب  مصالح  عىل  للحفاظ  القضائية 
تجرّد  وعنيفة  مبتكرة  آليات  لتوليد  وأداة  األموال، 
وأحياء  منازل  يف  البقاء  إمكانية  من  املدينة  سّكان 
تصدر  منها.  العيش  سبل  ووجدوا  سكنوها  طاملا 
تتعّمد خلط  القوانني مبواكبة خطابات سائدة  تلك 
التملّك،  السكن بحق  يُخترص حق  املفاهيم بحيث 
أخرى  حقوق  عىل حساب  امللكية  حقوق  وتتوّسع 
واملصلحة العامة. بذلك يتحّول القانون أيضاً إىل أداة 
رمزية تسلب السّكان قدرتهم عىل مجابهة اإلخالء، 
ومستقبلهم،  املدينة  مستقبل  صنع  يف  دور  ولعب 

وتزيد من هشاشة ظروفهم. 

هم  من  عىل  فقط  ينطوي  ال  القانون  تأثري  إن 
األضعف يف املجتمع )املسنني، املعّوقني، غري اللبنانيني 
سيوّسع  أحيائهم  من  الناس  طرد  أّن  إال  والفقراء(، 
ال  بريوت  فسّكان  واملهّمشني.  الضعفاء  نسبة  أيضاً 
يواجهون خطر اإلخالء بسبب وضعهم القانوين، إمّنا 
جرّاء سياسات تنتقص من حقوق املواطنة، وتعتربهم 
اىل  ذلك  يؤدي  العقاري.  التطوير  وجه  يف  عقبة 
السّكان، وتدخلهم  مامرسات مجحفة ومهينة بحق 

يف محنة إثبات »رشعيتهم« للبقاء يف املدينة. 

روايات  من  بريوت  نرسم  »أن  مرشوع 
مستأجريها«

نرسم  »أن  مرشوع  تطوير  تم  السياق،  هذا  ضمن 
مرشوع  وهو  مستأجريها«،  روايات  من  بريوت 
العقاري  التطوير  آثار  درس   )2016-2015( بحثي 
الحقوق  عىل  السوق،  عىل  القامئة  والسياسات 

العديد من السكان، ال  السكنية يف بريوت وترشيد 
سيام ذوي الدخل املحدود. ملواجهة عمليات التهجري 
وتنفيذ  وتشكيل  دراسة  إىل  املرشوع  هدف  هذه، 
اسرتاتيجيات تواجه اإلخالء املستمر لسكان املدينة. 
ورش  سلسلة  خالل  من  تطّور  النحو،  هذا  وعىل 
عمل حول ستة أحياء يف بريوت )الباشورة، الطريق 
الجديدة، البدوي، املصيطبة، الروم، الشياح(، حيث 
سكان  يصل  خاللها  من  التي  الوسائل  بإحصاء  قام 
بريوت اىل السكن. وانطلق املرشوع من رؤية لتاريخ 
األسايّس:  السؤال  وتناول  بالحّي،  مرتبطة  السكن 
أية حقوق  تشملهم  ال  الذين   - للناس  كيف ميكن 

ملكية - أن يسكنوا املدينة؟
عن  امليسور،  السكن  نحو  محتملة  طرقاً  وثّقنا  كام 
طريق رسم خرائط للمباين املهجورة، والشقق الشاغرة، 
املتنوعة  السكنية  والرتتيبات  القدمية،  واإليجارات 

والهّشة، والتغرّيات يف ملكية األرايض.

)نادين بكداش، مونيكا بصبوص، عبري سقسوق(
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تعيش جومانا وعائلتها املؤلفة من سبعة أشخاص معاناة منذ انتقالهم 
من البيت الذي ولدوا وترعرعوا فيه يف منطقة الطريق الجديدة )ساحة 
الخروب  إقليم  منطقة  يف  الواقعة  برجا  بلدة  يف  للسكن  شاكر(،  أبو 

جنوب بريوت.
ال  »منطقة  إىل  واالنتقال  »التاريخي«  بيتها  ترك  عىل  العائلة  أُجربت 
املبنى  بيع  بعد  فيه«،  تعيش  الذي  الجديد،  البيت  سوى  بها  يربطها 
تكن  مل  جديد.  مببنى  واستبداله  هدمه  قّررت  عقاريّة  لرشكة  القديم 
القدامى  املستأجرون  بل  الوضع،  بهذا  املتأثرة  الوحيدة  عائلة جومانا 
ا، وال يسمح  كلّهم، كون التعويض الذي دفعته الرشكة لهم بسيطًا جدًّ

باستئجار أو رشاء منزل ضمن مدينة بريوت. 
إشرتت العائلة البيت يف برجا منذ عرش سنوات، إاّل أنّها عرضته للبيع 
عىل  قدرتها  عدم  من  تأكّدت  وبعدما  ترّددها.  بسبب  عديدة  مرّات 
العيش يف بريوت، حصلت عىل قرض من املرصف لتجهيز هذا البيت، 

وجعله صالًحا للسكن. 
عليها،  تّربوا  التي  والعادات  فيه،  كربوا  الذي  املحيط  عن  االبتعاد  إّن 
والجريان واألصدقاء الذين عاشوا بينهم، ولّد »شعوًرا بالغربة... غربة مل 

يستطيعوا التأقلم معها«. أضف إىل ذلك املسافة الطويلة التي عليهم 
السري  زحمة  وتحّمل  بريوت،  يف  عملهم  إىل  للذهاب  يوميًّا  اجتيازها 

وكلفة املواصالت. 
بعد سنة من العيش يف برجا، قّررت جومانا ترك منزل العائلة والعودة 
الفتيات.  إىل بريوت. واستأجرت غرفة يف شّقة تتشاركها مع عدد من 
كان  لكّنه  البداية،  يف  صعبًا  إليها  بالنسبة  السكن  مشاركة  قرار  كان 
األسهل واألوفر، بدالت اإليجار باهظة وقدرتها عىل رشاء بيت من سابع 

املستحيالت.
إّن جّو التوتر واإلرباك هذا طال عائلة جومانا كلّها، وتحديًدا والدتها، 
بعد  الجديد  باملجتمع  االختالط  عليها  بالوحدة، وصعب  التي شعرت 
انسالخها من مكان قضت فيه ستنّي سنة من عمرها. فتدهورت صّحتها، 

وأُدخلت املستشفى مرّات عّديدة. 
تقول  العائالت،  من  وغريها  عائلتها  تعانيه  الذي  السيئ  الوضع  وعن 
جومانا »إّن الجريان كلّهم لألسف يتعرّضون للضغوط واملعاناة نفسها، 

واضطروا إىل االنتقال إىل الجيّة وجدرا وسبلني«.

السيدة  العقار رقم 641 يف شارع مار مخايل، قام بيت كلٍّ من  عىل 

امُلسّنة جورجيت، أم ميشال وزوجها امُلقعد، مدام حياة، عائلة السيّد 

ثالثة  العقار  هذا  يضّم  جورج.  والسيّد  وحيد،  أبو  عائلة  ناصيف، 

باإليجار  أربع منها  السّت،  العائالت  مباٍن صغريٍة كانت تسكنها هذه 

القديم وإثنتان باملُلك القديم، باإلضافة إىل محل »غارو« يف شارع مار 

العقار خالل  األمامّي من  القسم  األسايّس  املالك  بنى  الرئييس.  مخايل 

الثالثينيّات، ثم بنى خالل الخمسينيّات القسَمني الخلفيّني. بعد وفاته، 

فيه،  يقيامن  فقط  منهم  إثنان  شخصاً،   11 وهم  الورثة،  العقار  متلّك 

وتحديداً يف مبناه األمامّي. يف العام 2011، قام مستثمٌر بإسم »رشكة 

ميكاالنج« برشاء أسهم املالكني غري القاطنني يف املبنى، ما حارص املالَكني 

القاطَنني، فاضطرا إىل البيع.

أخلت الرشكة السّكان تدريجيّاً، وحرّضت ملرشوٍع كبري. حجز املالك الجديد 

بيت جورجيت بالشمع األحمر بعد وفاتها وقبل أن يتمّكن أوالدها من 

الدخول إليه وأخذ أغراضها. أّما أم ميشال وزوجها، ومدام حياة، وعائلة 

السيد ناصيف، وعائلة أبو وحيد، والسيّد جورج، فلم يستطيعوا البقاء يف 

الحّي الرتفاع أسعار السكن فيه، وانتقلوا إىل خارج بريوت.

هذه قّصٌة واحدٌة ضمن قصٍص عديدٍة يشهدها شارع مار مخايل.

يرتاصف  املدينة،  أطراف  عىل  صناعيّاً  شارعاً  كان   ،2006 العام  قبل 

قبل  العرشينيّات.  منذ  الحرف  وأصحاب  واإلسكافيّون  النّجارون  فيه 

لتديّن  الحّي  واملعارض  والحانات  املطاعم  10 سنوات، قصدت  حواىل 

بنتيجة  الفريد.  واإلجتامعّي  العمرايّن  بطابعه  وحبّاً  فيه  اإليجارات 

لهذا  وكان  الحي  الشقق يف  أسعار  إرتفعت  اإلقتصادّي،  التحّول  هذا 

أغلبية  أّن  وجدنا  هناك  فيه.  السكنّي  الوضع  عىل  كبرٌي  أثٌر  اإلرتفاع 

غالباً،  واحد.  عقاٍر  أسهم  يتشاركون  عّدة،  ورثة  من  مملوكٌة  املباين 

يصعب عىل املالكني املتعّددين أن يفرزوا ملكهم، بسبب ارتفاع كلفة 

العقارينّي  واملطّورين  املستثمرين  عىل  يسهل  لذلك،  الفرز.  رسوم 

ما  نفسه.  امللك  يف  يسكنون  ال  مّمن  وبخاّصًة  بالبيع،  مالكني  إقناع 

ويجد  الصغرية.  الحصص  ذوي  من  سيام  ال  البيع،  عىل  سواهم  يجرب 

ماليّاً يضمن شيخوختهم،  البيع ربحاً  العديد من املالكني القدامى يف 

يف ظّل غياب أّي ضامناٍت أخرى.

السكن يف اإليجار

من أبرز استنتاجات اإلحصاء التي أجريناها عىل مستوى املباين التي تّم 
تشييدها قبل عام 1992، هو أّن اإليجار، القديم والجديد، هو الوسيلة 
األساسية للوصول اىل السكن. يف بعض األحياء، فاقت نسبة املستأجرين 
 UNDP معّدل اإليجار يف بريوت - وهو 49,5 % وفق دراسة أجرتها
يف 2008 - ليصل اىل 66 % من نسبة سّكان حّي البدوي و 52 % يف 
حّي الروم. أّما معّدل املستأجرين القدامى يف األحياء التي أجرينا فيها 
البحث فهو 23 %، وترتفع هذه النسبة يف األحياء األقدم والتي ال تزال 

تحافظ عىل نسيج عمراين متامسك. 
أقّل من  املثال، وجدنا أن نسبة املستأجرين  يف املصيطبة، عىل سبيل 
املعّدل ومتساوية مع نسبة األبنية الجديدة التي تم تشييدها ما بعد 
عام 1992. إالّ أن أحياء املصيطبة الداخلية، كحّي اللجا من جهة الرشق 

وزواريب فرن الباشا والصفح القدمية فأكرثية السّكان من املستأجرين 
واملالكني القدامى ومعظمهم يتشاركون املباين. 

اإلخالء واالستثامر
املباين  من  مرتفعة  نسبة  نجد  السكن،  إىل  الوصول  أزمة  عن  بالرغم 
 10 الـ  بني  النسب  هذه  ترتاوح  مسحها.  تم  التي  األحياء  يف  الشاغرة 

والـ 12 يف املئة من النسيج العمراين القديم.
وجدنا من أصل 381 مبنى تّم مسحها يف الطريق الجديدة، 17 مبنى 
باإلخالء.  مهدد  مبنى  و19  إخالؤها،  تم  شقق   8 إخالء،  نتيجة  شاغراً 
أحد هذه املباين يحتوي عىل 28 شقة، معظم سكانها من املسنني. أّما 
يف حّي الروم وشارع مار مخايل، فتّم إخالء 11 مبنى وتحّولت املباين 
من سكنية اىل مطاعم أو حانات. كام وجدنا كتلة مكّونة من 13 مبنى 

سكنياً يف حي املصيطبة بقرب الجامع، تم إخالؤها وتخريبها.

عند  أّن  إالّ  املسح.  خالل  من  وجدناها  التي  األرقام  عن  عيّنة  هذه 
الجديدة  واملشاريع  امللكية  انتقال  أن  نجد  اإلخالء،  آليات  التعّمق يف 
هي  واالجتامعي  العمراين  الحّي  نسيج  مع  تتناسب  ال  التي  الضخمة 

الدافع الرئييس لإلخالء.
يف حي الروم مثًل، ارتفعت أسعار الشقق من 1200 دوالر للمرت املربع 
من  هم  الرميل  سكان  من  املئة  يف   75 بينام  اليوم،  دوالراً   4050 إىل 
املستأجرين وهم أصحاب الدخل املتدين. يف حالة شبيهة، ارتفع سعر 
املرت املربع يف الطريق الجديدة إىل 2400 دوالر بينام أغلب سكان الحي 

هم من ذوي الدخل املحدود.
املشرتكة  مساحات  تستبدل  الجديدة  املشاريع  هذه  أن  أيضاً  نالحظ 
أخرى  وأبنية  أوليمبيا/الفاندوم  سينام  هدم  مثل  اجتامعية،  ومعامل 
أو  مخايل،  مار  حّي  يف  طابقاً   19 من  بربج  واستبدالها  تراثية  مصّنفة 

هدم مبنى كان داراً للمسنني يف الشياح. 

حكايا من األحياء
جومانا واالبتعاد
عن الطريق الجديدة 

السكان القدامى 
الحلقة األضعف بوجه 
مستثمري مار مخايل
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نزح ميشال الخيّاط وعائلته إىل املدينة طلبًا للعلم يف إحدى مدارس 
العاصمة. أّما والده املزارع، الذي رغب يف تقديم أفضل تعليم ألوالده، 
فأىب مغادرة منزله وقريته، والتخيّل عن العمل يف األرض. لذلك، استأجر 
لعائلته شّقة بالقرب من املدرسة يف حّي مستشفى الّروم، حيث كان 

يزورها من حنٍي إىل آخر.
ترعرع ميشال يف هذا الحّي، الذي يعّج بالذكريات، بني محطّة القطار 
والرتامواي. ال يزال يذكر كيف كان ورفاقه يتهّربون من دفع الخمسة 

قروش، فيستقلّون القطار خلسًة من الباب الخلفي.
ويُخرب بحرسٍة عن بعض العادات، التي محاها الزمن وكانت متّبعة يف 
شارع الجميّزة. كان امليت يوضع عىل عربة يجرّها حصانان، وعند مرور 
املوكب يف الشارع يُقفل أصحاب املحاّلت متاجرهم احرتاًما. أّما اليوم 
نفسه  الوقت  يف  تُقام  واألفراح  املآتم  وأصبحت  هيبته،  املوت  ففقد 

واملبنى نفسه. 
خربة  اكتسب  حيث  العاصمة  محاّلت  أحد  يف  الخياطة  ميشال  تعلّم 
واسعة. وعندما أصبح جاهزًا مهنيًا، إستأجر محاًل يف برج الغزال بالقرب 
من ساحة الربج، املعروفة اليوم بساحة الشهداء. أمىض تسعاً وعرشين 
»سوليدير«  منه  أخرجته  أن  إىل  املحل  هذا  يف  يعمل  عمره  من  سنة 
األّول  فيها ميشال محلّه  استأجر  التي  البناية  زهيد. هي  مقابل مبلغٍ 
بربط  »سوليدير«  وحشيّة  من  إنقاذها  مالكها  وحاول  العاصمة،  يف 
نفسه باملبنى بواسطة جنزيٍر، محاواًل منع الجرّافات من هدمها. ويُخرب 
ميشال أّن مقاومة املالك مل متنع رجال األمن من فّكه، واقتياده بعيًدا 
بعد إذالله أمام كامريات وسائل اإلعالم املحليّة. وعقابًا عىل موقفه هذا، 
مل تدفع الرشكة املذكورة للاملك التعويض بالشكل املناسب، واستكملت 

عمليّة الهدم وكأن شيئًا مل يكن.
عندئٍذ، عاد ميشال إىل حّي مستشفى الّروم حيث افتتح محاًل جديًدا 

يف شارع الخازنني، وما زال يعمل فيه حتّى اليوم. 

تعيش  البدوي.  منطقة  يف  هاجني«  »كامب  سّكان  من  هي  جانيت 

بيتها  األرثوذكس«.  بُعد خطواٍت من »كنيسة جورجيوس لألرمن  عىل 

صغرٌي جّداً، مساحته خمسٌة وخمسون مرتاً مربّعاً، فيه صالون وغرفة 

نوم ومطبخ وحاّمم. وهي تسكن يف هذا البيت منذ العام 2000 مع 

زوجها، لكنه تويف منذ أربع سنوات. وتعيش معها ابنتها، وهي بدورها 

أمٌّ لولدين. وتعمل جانيت خيّاطًة، وال تجني الكثري من املال، إذ تتقاىض 

ألفي لريٍة لبنانيٍّة مثالً لتقصري الرسوال. 

ملكيّة البيت تعود إىل الوقف األرمنّي. الكنيسة تؤّجرها شّقتها بإيجاٍر 

ثابٍت قدره مئتا دوالر. ومل يتغرّي منذ وصولها إىل املنطقة قبل 17 عاماً. 

القديم.  سابقاً، سكنت جانيت وعائلتها يف شارع مار مخايل باإليجار 

منه  يعطها  مل  تعويٍض  مقابل  اإلخالء  نّفذ  املالك  مع  باإلتفاق  ولكن، 

شيئاً. وهي تقول إنه سلبها حّقها. 

نشأ »كامب هاجني« كمرشوٍع سكنيٍّ يف العام 1929، خّصص لاّلجئني 

يف  املجازر  من  هرباً   1922 العام  يف  بريوت  إىل  وصلوا  الذين  األرمن 

منطقة كيليكيا. وقتها، اتخذت منظاّمت »الصليب األحمر« وسلطات 

اإلنتداب الفرنيّس إجراءات إقامة آالف الخيم يف منطقة الكرنتينا. إبتداًء 

من العام 1926، ومببادرٍة من جمعيّاٍت أرمنيٍّة ومبساعدٍة من اإلنتداب، 

فتّم  املخيّامت،  خارج  األرمن  الاّلجئني  لسكن  دامئٍة  حلوٍل  إقرتاح  تّم 

هاجني«  »كامب  مثل  للكرنتينا،  مجاورة  مناطق  إىل  تدريجيّاً  نقلهم 

الذي تكّون تاريخيّاً من ثالثة عقاراٍت كبريٍة مساحتها اإلجامليّة 25 ألف 

مرتٍ مربّع. قامت جمعية »إتحاد رفاق هاجني« برشاء األرايض وضّمها 

للمرشوع مينع  األسايّس  النظام  كان  عائلة.  وإعادة فرزها لسكن 400 

الهدم يف الحّي، حتى مع مرور الزمن. 

رشائح  سكن  تتيح  سكنيٍّة  برتتيباٍت  هاجني«  »كامب  سمح  لعقوٍد، 

هناك  الهدم،  منع  من  الرغم  عىل  ولكن  الدخل.  محدودة  إجتامعيّة 

ملكية  إنتقلت  العام 1992،  منذ  الحّي.  كبرية يف  عقارات  حركة رشاء 

آرا ومهري  لألخوان  قدامى و8  يشغلها مستأجرون  منها   5  ، عقاراً   21

ديكاسيان، أحدها يف شارع أرمينيا ويتم تحويله إىل مطعم.

الخيّاط ميشال بين وسط 
بيروت وشارع الخازنين

إنتقال الملكية لصالح مستثمرين محليين  في »كامب هاجين«

)الصور والخرائط الستديو أشغال عامة(
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الالجئون السوريون
في لبنان

أزمة برؤوس عدة
واصف عواضة*

ليس أشقى عىل النفس من مقاربة األزمة السورية وانعكاساتها 
عىل البلد الجار لبنان عىل مختلف الصعد االجتامعية والحياتية 

واالقتصادية واألمنية، وتالياً السياسية. 
املليون  املرء عن وجود أكرث من مليون ونصف  فعندما يتحدث 

الجئ سوري عىل األرايض اللبنانية يتنازعه عامالن متناقضان: 
العامل األول ميثله العبء الذي يشكله هذا العدد من الالجئني يف 
بلد ال يتجاوز عدد مواطنيه املقيمني أكرث من أربعة ماليني نسمة. 
أما العامل الثاين فهو الطابع اإلنساين حيال هؤالء املعّذبني الذين 
هذه  طوال  أرضهم  من  النزوح  عىل  سوريا  يف  الحرب  أجربتهم 
السنوات، حيث يقيم معظمهم يف ظروف ال متت إىل اإلنسانية بصلة.

وليس أقدر من اللبنانيني الذين عانوا من الحرب األهلية سنوات 
يف  ولكن  والهجرة،  والنزوح  اللجوء  معنى  فهم  عىل  طويلة، 
الوقت نفسه ال ميكن تجاهل االنعكاسات التي يشكلها الالجئون 
السوريون عىل حياة اللبنانيني وعيشهم، بعد أن طالت الحرب يف 
سوريا كل هذه السنني، يف ظل تقصري دويل واضح يف مّد يد العون 

للبنان ملواجهة هذه األزمة املستفحلة. 
أزمة  أن  رساً  يعد  مل  وأحجامها،  واالحصاءات  األرقام  عن  وبعيداً 
املشاكل  من  مبزيد  ينذر  مبا  التفاقم  يف  آخذة  السوريني  الالجئني 
العصيّة عىل الحل. وقد توقفت الحكومة اللبنانية يف بداية شهر 
متوز هذا العام بكثري من االهتامم أمام هذه القضية، لكن الخالف 
القرار  استنباط  دون  ويحول  حال  الحل،  سبل  حول  السيايس 
املناسب لهذه املشكلة، مع العلم أن الكل متفق عىل عودة هؤالء 

الالجئني إىل ديارهم، وال يبدو يف األفق أي حل بديل لذلك. 
وليس رساً أن اللبنانيني يشعرون بوطأة هذا اللجوء، ويأخذ هذا 
األمر يف بعض األحيان طابعاً غري إنساين، يربره أصحابه برتّدي حالة 
األيدي  حيث  العاملة  صعيد  عىل  الحاصل  والتنافس  الخدمات، 
العاملة السورية متوفرة بأسعار متهاودة، فضالً عن بعض املشاكل 
الالجئني،  مخيامت  يف  املسلحني  تغلغل  عن  الناجمة  األمنية 
اللبنانية بشكل الفت خالل  األرايض  الجرمية عىل  وتصاعد حالة 

الفرتة األخرية. 
نهايئ  وبشكل  األزمة  لهذه  جاهزة  حلول  من  ليس  الخالصة،  يف 
ميكن  أنه  إال  لها.  ثابتاً  حالً  السورية  األزمة  تجد  مل  ما  وجذري، 
دولياً،  لبنانياً سورياً  التخفيف من وطأتها، وهذا يتطلب تنسيقاً 
إليجاد ضامنات وأماكن آمنة يف سورية، تدفع جزءاً من الالجئني 
السوريني للعودة إىل بالدهم، يف ظروف آمنة. وعبثاً التفتيش عن 
حلول أخرى، كأن يطرح البعض مسألة تنظيم الوجود السوري يف 
لبنان. فالدولة اللبنانية بإمكاناتها املتواضعة وبظروفها السياسية، 
عاجزة عن تنظيم شؤون مواطنيها بالشكل املطلوب، ومن الوهم 

أن يطلب منها تنظيم شؤون الغري عىل أرض لبنان.

* كاتب صحافي 
الصحافة محرري  نقابة  مجلس  وعضو 

يركز العمل الفني عىل العالقات اإليجابية بني السوريني واللبنانيني ويسلط الضوء عىل التفاعل وتبادل الخربات يف مجال الثقافة والفن. كام يعكس 
العمل التشابه بني مطالب مجموعات العمل املدين يف البلدين لتفعيل دور املواطن/ة يف الحياة السياسية واملدنية.

لبرنامج  التابع  لبنان«  في  السالم  »بناء  مشروع  يعمل 

تعزيز  على   2007 العام  منذ  اإلنمائي  المتحدة  األمم 

خالل  من  اإلجتماعي  والتماسك  المتبادل  التفاهم 

يعمل  كما  لبنان.  في  للنزاع  الجذرية  األسباب  معالجة 

األزمة  أثر  موضوع  مقاربة  على  مؤخراً  المشروع 

السورية على اإلستقرار اإلجتماعي على لبنان.

المجتمع  فئات  مختلف  دعم  على  المشروع  ويعمل 

من قيادات وجهات فاعلة محلية ومدرّسين وصحافيين 

تطوير  في  المدني،  المجتمع  في  وناشطين  وشباب 

إستراتيجيات متوسطة وطويلة األمد لبناء السالم وإدارة 

األزمات وتجنب النزاعات.

تصميم وتنفيذ: عمر حرقوص وحّسان يوسف

خط:  خليل ماجد

تدقيق لغوي: جميل نعمة

ترجمة إىل العربية: ليال مروة
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