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وأمنَ نَ ة املدينة
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صورة من اجلو ملدينة بيروت ،بعدسة مص ِّور مجهول ،املصدرhttp://www.gtreview.com/wp-content/uploads/ :

القيم على «مشروع مسح النزاعات وحتليلها» على ما بذلوه من
يود فريق دعم لبنان أن
ّ
ّ
يتوجه بالشكر إلى أفراد الفريق ِّ
جهود وتفانيهم في العمل ،وهم:
ديزيريه رزق (املسؤولة عن التوثيق) ،عال حواجه (باحثة مساعدة) ،كاميل لونز (باحثة مساعدة) ،نور الشيخ حسن (باحثة
(منسقة البرنامج) ،أدريانا قبيعة (باحثة ومؤلفة مشاركة في
مساعدة) ،ليا ميّني (مديرة احملتوى واالتصاالت) ،برناديت ضو
ّ
التقرير) ،مرمي يونس (باحثة ومؤلفة مشاركة في التقرير) ،ماري نويل أبي ياغي (رئيسة قسم األبحاث).
ختص اآلراء الواردة في هذا املنشور املؤلف /املؤلفني حصرا ،وهي ال تعكس بالضرورة آراء مركز «دعم لبنان» أو شركائه ،أو «برنامج األمم املتحدة اإلمنائي».

مركز «دعم لبنان»  .2015جميع احلقوق محفوظة.
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من منشورات مركز «دعم لبنان»

بالشراكة مع «برنامج األمم املتحدة اإلمنائي»

حملة عن مشروع «مسح النزاعات وحتليلها»
«مشروع مسح النزاعات وحتليلها» هو مبادرة أطلقها مركز «دعم لبنان» بالتعاون مع «مشروع بناء السالم» التابع لـ«برنامج
األمم املتحدة اإلمنائي» .ويهدف هذا املشروع ،الذي يتولى مركز «دعم لبنان» تنفيذه وتطويره ،إلى توفير بيانات دقيقة
ومعلومات ذات صلة بشأن املناطق أو الفاعلني املشتركني في النزاعات ،ملختلف الشركاء املنخرطني في أنشطة بناء السالم،
ِ
يقدم املشروع فهما متط ِّورا ،ومحايدا ،وواقعيا لآلليات
واألنشطة اإلنسانية
واحملافظة على اإلستقرار في البالد .إلى ذلكِّ ،
َ
احملدد الكامن وراء هذه النزاعات،
يقدم املشروع فهما للنسيج اإلجتماعي
غير الظاهرة ،التي
تسير النزاعات املراقبة .كما ِّ
َّ
ّ
باإلضافة إلى حقول األلغام السياسية ،والفرص املتاحة للقيام بعمل إيجابي.
أساسي ْي ،هما:
وينطوي هذا املشروع على مك ِّون َْي
َّ
.1

خريطة النزاعات ،التي يتم من خاللها تتبع احلوادث  -سواء بني املجموعات املس َّلحة ،أو الكيانات احلكومية،
أو على املستويات الفردية  -واالحتجاجات ،التحركات ،إلى جانب النزاعات الناشبة على احلدود ،لتبيان أمكنة
حصولها في كافة أرجاء لبنان .إلى ذلك ،يعمل فريق من اخلبراء والباحثني باستمرار على حتديث اخلارطة هذه،
عبر التحقق من صحة البيانات ومقاطعتها مع مصادر متعددة .ويجري ترتيب احلوادث تبعا لتصنيف منوذجي
للنزاعات ،الذي ،وإلى جانب عدد من «فالتر» البحث اإلضافية (مثال فئات احلوادث)ِّ ،
ميكن املستخدمني من
الوصول إلى املعلومات األكثر صلة مبا يقومون به من برامج /بحوث.

.2

حتليل النزاعات ،يضفي حتليل النزاعات عنصرا نوعيا على املشروع ،إذ يتم في إطار هذا التحليل بالتحديد حتليل
ديناميات النزاع واإلجتاهات املعينة ،مع مختلف النتائج التي يعمل على إنتاجها بانتظام ،وتسليط الضوء في كل
معينة أو نوع محدد من النزاعات.
مرة على منطقة جغرافية َّ

متعدد اإلختصاصات،
وبينما ال ُينظر بعد إلى عملية وضع مناذج للنزاعات على أنها علم دقيق ،يعتمد هذا املشروع على فريق
ِّ
يتخطى العوامل الكمية والبيانات اإلحصائية البحتة (التي أظهرت في العقود املاضية ،وفي إطار اختبارات أخرى في سياقات
مختلفة ،محدوديتها في ما خص مثال حتديد نقطة التحول في أعمال العنف) .ويسعى هذا املشروع ،باإلستناد إلى عمل
ميداني إثنوغرافي ،إلى توفير نظرة معمقة عن الديناميات اإلجتماعية ،واإلقتصادية ،والسياسية في لبنان اليوم ،التي ميكن
اعتبارها عوامل مؤاتية لنشوب النزاعات.
ومع الوقت ،يتيح نظام املعلومات والتحليل هذا إمكانية حتديد اإلجتاهات في التوترات والنزاعات ،كما يوفر فرصة لفهم
األسباب الكامنة وراء التوترات والنزاعات الناشئة ،وذلك بغية حتديد التدخالت وفقا لإلحتياجات الناشئة ،وحتسني
ّ
ويشكل هذا النظام بشكل أساسي أداة للتفكير
التنسيق بني الفاعلني في مجال العمل اإلنساني والتنمية في لبنان.
لصانعي السياسات ،والباحثني ،وسواهم من اخلبراء ،لكي تكون عملية صنع السياسات ،والتدابير العامة املتخذة في
لبنان ،مستنيرة بشكل أفضل.
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ملخص
يو ِّفر هذا التقرير حتلي ً
ال عن تاريخ سياق النزاعات ووضعها الراهن ،كما عن األطراف الفاعلة والديناميات
املرتبطة بها في مدينة بيروت .ويسعى كذلك إلى تسليط الضوء على األطراف الفاعلة الرئيسة ،واملواضيع
اإلجتماعية بصيرورتها التاريخية كما بشكلها
املثيرة للنزاعات ،فضال عن النزاعات بحد ذاتها ،والتحركات
ّ
احلاليِّ .
ويركز التقرير بنوع خاص على املسألة اإلجتماعية ،وعمليات التحرك السياسية واإلجتماعية الالحقة،
وقضايا النوع اإلجتماعي ،وأمن املدينة ،فضال عن التفاعل بني املجتمعات اللبنانية املضيفة ،والالجئني
السوريني ،وتطور هذا التفاعل في السنوات األربع املاضية (أي منذ العام .)2011

.1

مقدمة :بيروت كموضع للنزاعات املتاقطعة
ِّ

تُعد مدينة بيروت أكبر مدن لبنان .فهي تضم أكبر جتمع سكاني في البالد إذ يعيش فيها حاليا ما يربو على مليون
ونصف املليون نسمة ،أي حوالى ثلث سكان لبنان .إلى ذلك ،فهي مقر احلكومة اللبنانية ،وتتركز فيها املرافق احليوية،
واألنشطة اإلقتصادية والثقافية اخلاصة بالبالد.
املسجلني لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
وفي متوز/يوليو  ،2015بلغ إجمالي عدد الالجئني
َّ
 1,172,753الجئا ،علما أن  31,923منهم كانوا مسجلني في بيروت بنهاية شهر حزيران/يونيو  ،2015مع تركز أعلى
معدالت الالجئني في مناطق راس بيروت (أي  2326الجئا) ،واملزرعة ( 12918الجئا) ،واألشرفية ( 3342الجئا) .إلى
ّ
عدد ملحوظ من الالجئني في ضواحي بيروت اجلنوبية والشرقية ،مثال الشياح ( 54,041الجئا) ،وبرج البراجنة
ذلكُ ،س ِّجل ٌ
1
( 25,159الجئا) ،وشويفات العمروسية ( 20,980الجئا) ،وبرج حمود ( 20,177الجئا ).
ورغم ما يسري لبيروت من مسعة في العالم العربي كمدينة نابضة باحلياة ،وعاملية ،و«منفتحة» ،2فإن هذه
ومتعدد الطبقات من الديناميات واألبعاد اخلاصة بالنزاعات ،ودورات العنف ،واملصاحلة ،بدء
األخيرة شهدت تاريخا متن ِّوعا
ِّ
املتمدنة رغم كونها دائرة في املدينة نفسها ،واجلبال احمليطة بها ،مرورا بالتدخالت األجنبية
من احلروب «غير» احلضرية/أو
ِّ
العديدة في شؤون البالد الداخلية ،والهجمات في خضم احلرب األهلية ،وصوال إلى مختلف النزاعات الناشئة عن فترات
التحرك السياسي ،3والركود اإلقتصادي ،والتغيرات السكانية .وترافقت مختلف دورات النزاعات والعنف هذه مع عمليات
هدم وإعادة بناء للمدينة نفسها.
وعديد ٌة هي األدبيات التي تتناول تاريخ النزاعات ،وأعمال العنف التي عصفت باملدينة ،كذلك قدرة املدينة على
الصمود واملصاحلة .ولكن في املقابل ،من املثير للدهشة أن البحوث التي تتطرق ملا تواجهه املدينة من حتديات منذ نشوب
الثورة في البلد املجاور سوريا ،مع ما يرافق ذلك من تدفق للالجئني إلى لبنان بشكل عام ،وإلى بيروت بنوع خاص ،تكاد

1

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،اإلستجابة ألزمة الالجئني السوريني في محافظتَ ي بيروت وجبل لبنان ،توزيع الالجئني

2

في ]2015/7/31؛
َّ
العودة مثال إلى جاك بوشار« ،بيروت ،مدينة منفتحة أو منطوية على ذاتها» ،هيرميس ،املجلة ،بالفرنسية ،املجلد  ،2012 ،63ص.

3

أظهرت األدبيات بشأن احلركات اإلجتماعية في لبنان كيف أن العاصمة اللبنانية برزت على مر التاريخ كفضاء للناشطني ،بدء من

املسجلني على مستوى األقضية 9198=http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download. php?id ،الزيارة األخيرة
السوريني
َّ

115-109

عمليات التحرك في أحرام اجلامعات في الستينات والسبعينات ( أنياس فافيه ،املنطق الكامن وراء اإللتزام وأمناط اإلعتراض في لبنان.

نشوء جيل من املناضلني املثقفني ( ،)1975-1958بالفرنسية ،أطروحة دكتوراه ،معهد الدراسات السياسية آكس أون بروفانس،)2004 ،
ووصوال إلى دورات التحركات َ
«املدنية» في التسعينات (كرم كرم ،املطالبة ،واحلشد ،واملشاركة :املنظمات املدنية في لبنان ما بعد

احلرب ،أطروحة دكتوراه ،بالفرنسية ،معهد الدراسات السياسية آكس أون بروفانس ،)2004 ،أو وصوال إلى دورات اإلحتجاج «األكثر تطرفا

أو البديلة منها» في مطلع العام ( 2000ماري نويل أبي ياغي ،العوملة البديلة في لبنان :نضال عابر .املنطق الكامن وراء اإللتزام وإعادة
تشكيل الفضاء النضالي اليساري في لبنان ،بالفرنسية ،جامعة باريس  ،1سوربون ،أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية.)2013 ،

6

تكون شبه غائبة .واحلقيقة أنه مت اإلغفال عن األحداث والتطورات التي شهدتها العاصمة لصاحل مناطق أخرى انطوت بنوع
خاص على إشكاليات في السنوات الثالث املاضية ،مثل شمال لبنان (عكار) وسهل البقاع.
وعليه ،يسعى هذا التقرير إلى سد فجوة االدبيات هذه عبر توفير ملخص سياقي وحتليلي ملختلف ديناميات
النزاعات الناشئة في بيروت منذ العام  ،2011وذلك في محاولة لربط هذه التطورات بالعمليات التاريخية اخلاصة بالنزاعات،
وأعمال العنف ،واملصاحلة ،والقدرة على املقاومة والصمود في إطار تاريخ املدينة.

منهجية التقرير
يستند هذا التقرير إلى أمناط مختلفة من جمع البيانات تدمج بني البحوث املكتبية والعمل امليداني ضمن
بيروت .والواقع أن العمل امليداني انطوى على إجراء مقابالت مع حوالى  45مجيبا ،مبن فيهم عمال سوريني ولبنانيني،
وأصحاب مشاريع صغيرة ،فضال عن وجوه رئيسية في املؤسسات احلكومية (أي املدارس والوزارات) ،وممثِّلني عن النقابات،
واملنظمات غير احلكومية الناشطة في بيروت .ولقد ارتكزت طبيعة العمل على احلوارات الفردية
واملوسعة ،ومجموعات
َّ
التركيز ُ
املنظمة ،علما أن كال النوعني امتثال لدليل مقابالت شبه َّ
َّ
منظمة .وقد أجريت املقابالت بني  4حزيران/
املستجيبة
يونيو  ،2015و 16متوز/يوليو  ،2015علما انه ُعمل على نسخها وحتليلها جميعها .إلى ذلك ،شكلت املواضيع املشتركة الناشئة
محور التقرير ،مك ِّونة بالتالي أساس التقرير .وقد اعتمدت السرية املطلقة في املقابالت ،ما عدا في احلاالت التي أعرب فيها
ُ
املجيب بشكل صريح عن رغبته في أن يتم اإلفصاح عن امسه ،أو التي مت فيها مقابلة األفراد بوصفهم ممثلني ألطراف فاعلية

تقدم بها األشخاص اليذين
ومنظمات رئيسية .كما مت استخدام البحوث املكتبية للتح ُّقق من التصورات واحلجج التي َّ
اجريت معهم مقابالت ،وإقامة مقارنة بينها وبني البيانات املتاحة ،والتقارير ،وحتاليل اخلبراء ،واخلطابات العامة املتوافرة.
وجتدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن هذه املقارنة أظهرت فعاليتها في حتديد الثغرات القائمة بني السياسات ،والتصورات
من جهة ،واملمارسات الفعلية وآلثارها من جهة أخرى.

.2

املتعددة ،والتغيرات الدميغرافية،
بيروت – تاريخ من ديناميات النزاعات
ِّ
وعمليات إعادة اإلعمار ،واملصاحلة احلاصلة في املدينة
 .2.1هل هي حقا قصة جناح؟

منذ إقرار خضوع لبنان لإلنتداب الفرنسي ،وإعالن دولة لبنان الكبير في أيلول /سبتمبر  ،1920مت انتقاء بيروت
كمقر للمندوب السامي وعاصمة لإلنتداب على سورية ولبنان .وعلى الرغم من أنه كان سبق وشهدت مدينة بيروت على
بلوغ التطورات التكنولوجية ،والثقافية ،واإلقتصادية ذروتها في نهاية القرن التاسع عشر ،إال أن فترة اإلنتداب ترافقت مع
التكيف مع متطلبات حكم اإلنتداب ،والبنى التحتية
إطالق موجة مكثَّفة من مختلف مشاريع البناء والتنمية من أجل
ُّ
اإلدارية .والواقع أن ذلك انطوى على حتسني البنى التحتية ،ال سيما في ما خص النقل ،ووسائل التواصل .وإلى جانب
هذه التحسينات األساسية ،شهدت املدينة أيضا مشاريع حتديث للهندسة املعمارية أدت بشكل رئيسي إلى بناء وسط جتاري
جديد لبيروت.4
ورغم عمليات التحديث هذه وما رافقها من تغيرات دميغرافية سريعة (راجع القسم  ،)2.3بقيت مدينة بيروت
ً
مقارنة مبدن أخرى في املنطقة على غرار القاهرة ،ودمشق.
متواضعني
سهلة اإلدارة ،ألن حجمها وكثافتها السكانية ظال
َ
عدين هما  )1األهمية الثقافية ،والفكرية ،واألكادميية التي
وغالبا ما تُعزى قصة جناح بيروت بشكل رئيسي إلى ُب َ
واملتجسد في إنشاء شركات بناء ،كما في
تكتسبها املدينة ضمن املنطقة ،و )2واإلزدهار اإلقتصادي الذي شهدته املدينة
ِّ
تأسيس مصارف وشركات في العاصمة.5
4

5

مسير قصير ،بيروت ،باإلنكليزية ،بيركلي ،منشورات جامعة كاليفورنيا ،ص.287-280 .
املرجع نفسه ،ص12-8.؛ ص .364

7

إلى ذلك ،فقد َّ
شكل كل من تأسيس جامعات ومدارس خاصة ،ومستشفيات قبل فترة اإلنتداب وأثناءه ،وغالبا
مببادرة من إرساليات غربية ،كما تطور بيروت التدريجي بوصفها مركزا لألنشطة الصحافية ،ودور النشر في العالم العربي،
َّ
املثقفني إليها هربا من األنظمة الديكتارتورية منذ اخلمسينات،
والسينما ،واملسارح ومعارض الفنون ،فضال عن تد ُّفق
عوامل ساهمت جميعها في بناء مسعة بيروت كمدينة كبرى عاملية ونقطة استقطاب ثقافي وفكري لكل محيطها ،في العالم
العربي وحوض البحر األبيض املتوسط .كذلك ،فرضت بيروت نفسها كاملدينة العربية لألنشطة املصرفية ،والتجارية في ما
ً
بساطة،
بني دول املنطقة ،والشركات اإلقتصادية االجنبية ،وكمركز ثقل لألنشطة التجارية واإلقتصادية«-بدء من األكثرها
ً
إشكالية وغموضا».6
وصوال إلى األكثرها
وأدى اندالع احلرب االهلية في العام  ،1975التي أدخلت لبنان في دوامة عنف متواصلة استمرت  15عاما ،إلى
القضاء على مسعة املدينة وصورتها .لكن ،وبعد انتهاء احلرب وفي خالل التسعينات والعام  ،2000وعلى الرغم مما شهدته
متكررة ومتن ِّوعة ،استطاعت املدينة ان تستعيد ولو شئيا من صورتها السابقة كمركز
العاصمة من دورات عنف ونزاعات
ِّ
استقطاب للمنطقة؛ ومرد ذلك إلى قدرتها على ختطي تاريخ العنف والنزاعات للسير حنو مدينة يسودها السالم .واحلقيقة
أنه يجري اليوم تداول بشكل رئيسي صورة بيروت هذه كمدينة قادرة على ختطي تاريخها العاصف واحلفاظ على سحرها
ورونقها« ،رغم كل ما يعصف مبنطقة الشرق األوسط من اضطرابات» ،7في مقاالت الصحف األجنبية ،مبا من شأنه املساعدة
على استعادة املدينة ملجدها الغابر ومسعتها احلميدة املاضية .8غير أن عمليات إعادة اإلعمار واإلنعاش ،أبقت إلى حد بعيد
رض لبعض اآلخر منها».9
بعض املسائل عالقة ،كما استجابت بشكل غير ُم ٍ

 .2.2حرية النشاط اإلقتصادي وإعادة إعمار املدينة في ظل النظام
الليبرالي اجلديد
		
شهدت فترة اإلنتداب إطالق العديد من مشاريع البناء والتنمية استهدفت العاصمة اجلديدة مبا ساهم في تبديل
مظهر املدينة اخلارجي وتوسيع حجمها ليتجاوز احلدود القدمية املرسومة لها .وفي حني أن هذه األعمال بقيت إلى حد بعيد
ممتثلة بالتالي لبعض أشكال التخطيط ُ
ً
املدني املركزي ،إال أنها أرست دعائم الطفرة التي شهدها قطاع
خاضعة لتوجيه الدولة،
البناء في اخلمسينات والتي جنت على حنو متزايد من كافة احملاوالت الرامية إلى إخضاعها لتخطيط مدني ورقابة رمسية.
واملشجعة حلرية النشاط اإلقتصادي،10
واعتبارا من الستينات ،أدى مزيج بني املقاربات السياسية املعتمدة
ِّ
وتركيز البلدية على املناطق الواقعة في وسط املدينة ،إلى بروز مدينة تتميز بالتشييد غير املراقب والعشوائي
املخصصة للمكاتب ،ال سيما ضمن وسط بيروت التجاري 11من جهة ،وبناء
للشقق السكنية الباهظة الثمن ،مبحازاة األبراج
َّ
أحياء صفائح رخيصة في ضواحي العاصمة تهملها احلكومة املركزية والبلديات من جهة أخرى.
6

املرجع نفسه ،ص8.؛ دونا ج .ستيوارت« ،اإلنعاش اإلقتصادي ،وإعادة اإلعمار في بيروت ما بعد احلرب» ،باإلنكليزية ،استعراض جغرافي،
املج َّلد  ،86العدد  ،4ص.504-487 .
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ستغير مجرى حياتك» ،باإلنكليزية ،تاريخ النشر http://www.inc.com/ ،2015/07/02
بيتر إيكونومي« ،زيارة هذه املدن السبع
ِّ

8

كارول كادواالدير« ،بيروت اجلميلة تستعيد مكانتها .كيف حتولت العاصمة بيروت من منطقة حرب إلى أكثر الوجهات السياحية رونقا

[ cities-you-must-visit-for-remarkable-personal-growth-7/peter- economyالزيارة األخيرة في .]2015/07/29

وسحرا» ،باإلنكليزية ،صحيفة ذو غارديان ،عدد  8تشرين الثاني/نوفمبر  ،2009ص ،8-1.متاح عبر الرابط http:// www.guardian.

[ carole-cadwalladr-beirut-lebanon/08/nov/2009/co.uk/travelالزيارة األخيرة في ]2015/07/29؛ األماكن األربعة واألربعني

الواجب زيارتها في العام  ،2009باإلنكليزية ،صحيفة ذو نيويورك تاميز ،متاح عبر الرابط /http://www.nytimes.com/interactive

[ ،DESTINATIONS.html _20090111/11travel/01/2009الزيارة األخيرة في ]2015/07/29؛ بيتر إيكونومي ،2015 ،املرجع
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نفسه املذكور سابقا.

مسير قصير ،املرجع نفسه املذكور سابقا ،ص.529 .

رينود ليندرز« ،ال يتوجب على أحد تقدمي إيضاحات كثيرة :حرية النشاط اإلقتصادي ،الشبكات ،وعملية إعادة اإلعمار في فترة ما بعد

احلرب في لبنان» ،باإلنكليزية ،في هايدمني ستيفن ،شبكات اإلمتياز :سياسات اإلصالح اإلقتصادي في الشرق األوسط ،باإلنكليزية،
نيويورك ،بالغريف-ماك ميالن ،2004 ،ص .200-169

مسير قصير ،املرجع نفسه املذكور سابقا ،ص.297-280 .

ُّ
التدخل الوجيزة األجل التي اعتمدت في ظل عهد الرئيس فؤاد شهاب في محاولة
وسرعان ما استبعدت سياسة
12
لسد فجوة غياب التخطيط ُ
املدني من جانب الدولة مع وصول الرئيس شارل حلو إلى سدة الرئاسة .
وفي مطلع السبعينات ،جتاوز عدد سكان بيروت املليون نسمة وواصلت املدينة توسعها العمودي (عبر بناء أبراج
جديدة) واألفقي (من خالل تشييد مدن الصفائح والضواحي).
ورغم الظروف الهشة التي غالبا ما ُيجبر األفراد على العيش في ظلها في مدن الصفائح هذه ،وفي ضواحي املدينة،
فإن اقتصاد ما قبل احلرب أفسح املجال لتطور اقتصاد غير نظامي َّ
متكن من استيعاب الوافدين اجلدد من مهاجري الضواحي،
موفرا لهم فرص عمل .والواقع أن فرص العمل هذه ساعدت هؤالء املهاجرين على إنشاء نوع من املساعدة الذاتية والتنظيم
الذاتي في سياق التنمية اإلقتصادية ُ
ٌ
«شكل من
واملدنية التي شهدتها مدن الصفائح هذه .وهي عملية ميكن وصفها بأنها
13
يتحدى ما ُتليه السياسة الرأمسالية التي تنتهجها الدولة».
املكانيني ،مبا
اشكال التم ُّلك واإلنتاج
َّ
َّ
بدل التطورات هذه .فالنزاعات
غير أن نشوب احلرب األهلية التي تواصلت  15عاما بني العامني  1975وَّ 1990
املختلفة كانت في أغلب األحيان نزاعات ُمدنية ،نظرا إلى أن املعارك كانت تدور رحاها في شوارع بيروت ،وساحاتها،
يؤد ذلك إلى تغيير صورة املدينة بناء على فصل السكان وفقا لتركيبة األطراف املتنازعة فحسب ،بل إن املعارك
وزواياها .ولم ِّ
والنزاعات املتنوعة أدت أيضا إلى تدمير جزء كبير من العاصمة .إلى ذلك ،حلقت أضرار جسيمة ببنى املدينة األساسية (أي
تعرضت له املدينة بعد احلرب
املطار ،وشبكتي الكهرباء والصرف الصحي ،وخطوط الهواتف) .و ُق ِّدرت تكلفة الدمار الذي َّ
ُ
بـ25ـ مليار دوالر على األقل ،ناهيك عن العدد الهائل من النازحني واملشردين بفعل الدمار .كذلك ،أصيبت بنوع خاص
مناطق بيروت التي اكتسبت في فترة ما قبل احلرب أهمية اجتماعية :أي األمكنة املشتركة التي كانت مقصدا للتجمعات
اإلجتماعية ،واملعامالت التجارية ،كما لألعمال اليومية .وهكذا ،فإن وسط املدينة ُد ِّمر ،مبا في ذلك األسواق القدمية احمليطة
14
به .وباملثل ،تعرض جزء كبير من منطقة احلمراء التجارية إلى أضرار بالغة.
لذا فإن مسألة إعادة إعمار بيروت بعد انتهاء احلرب لم تكن فقط مادية متع ِّلقة بتكلفة عملية إعادة اإلعمار
املرتفعة ،بل إنها أثارت أيضا إشكالية جديدة مرتبطة بهوية املدينة ،ووسطها ،ومساحاتها العامة ،والدور الذي يضطلع به كل
طرف من األطراف الفاعلة في حتديث هذه الهوية بالتحديد.
من جهة أجرى ،بادر رفيق احلريري بعد توليه رئاسة الوزراء في العام  ،1992إلى انتهاج سياسة متمحورة حول إعادة
توجها نوعا ما ليبراليا 15لم يترك املجال لقيام «الدولة اإلجتماعية»،
إعمار وسط املدينة التاريخي ،معتمدا في هذا السياق ُّ
16
مؤديا بالتالي إلى متتع األفراد «اخلجول» باحلقوق اإلجتماعية  .كما أن السياسات اإلجتماعية التي اعتمدتها احلكومات
التوجه ،وذلك في ظل مختلف األزمات التي كانت تهز اقتصاد البالد،
املتعاقبة منذ التسعينات حتى اليوم أبقت على هذا
ُّ
كذا اإلقتصاد العاملي .وصحيح أن هذه السياسات التي انتهجتها احلكومات املتتالية أكسبت البالد مسعة عاملية بفضل طفرة
قطاع البناء ،إال أنها ساهمت بشكل متساو في إثارة بعض التساؤالت بشأن قضايا أخرى خاصة بلبنان وبيروت على حد
آراء متناقضة .والواقع أن عملية
سواء ،ومرتبطة بفترة ما بعد احلرب ،بدء من عملية إعادة إعمار وسط بيروت التي تُثير ً
إعادة إعمار وسط بيروت اثارت الكثير من اإلنتقادات لتعميقها الشرخ القائم أصال بني األثرياء والفقراء ،ولعدم استجابتها
لإلحتياجات االساسية ألفقر الفقراء وألشد شرائح املجتمع حرمانا (مثال في قطاع الرعاية الصحية ،والتعليم ،واإلسكان)،

12

13
14

15

املرجع نفسه املذكور سابقا ،ص.426-419.
َّ
منى فواز« ،التحضر النيوليبرالي واحلق في الوصول إلى املدينة :رؤية من أطراف بيروت» ،التطور والتغيير ،باإلنكليزية ،املجلد  ،40العدد
 ،2009 ،5ص،852-827 .

دونا ج .ستيوارت ،املرجع نفسه املذكور سابقا ،ص.504-487 .
ميريام كاتوس ،كرم كرم ،لبنان ما بعد اتفاق الطائق يواجه نقصا في اإلصالحات ،بالفرنسية ،مبادرة اإلصالح العربي ،كانون الثاني/يناير

_28_http://www.arab-reform.net/sites/default/files/Karam_Catusse_Le_Liban_en_panne_de_reforme .2010

[ ،pdf.2009_juilletالزيارة األخيرة في ]2015/09/15؛ جورج قرم ،لبنان احلديث .تاريخ ومجتمع ،بالفرنسية ،باريس ،الديكوفيرت،
16

.2003

ماري نويل ابي ياغي ،ميريام كاتوس« ،ال لدولة الشركات ،نعم لدولة الرفاه .املنطق الكامن وراء عمليات التحرك اإلجتماعي والقيود

املفروضة عليها في لبنان ما بعد احلرب» ،بالفرنسية ،مجلة تيار موند ،نيسان/أبريل ،رقم  ،2011 ،206ص.93-67 .
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كما لتدميرها املباني القدمية ،واملساحات العامة لصاحل مشاريع بناء كبيرة للغاية ،17وملساهمتها في تعزيز انتشار «التضامن
السري مع «العالقات الزبائنية» ،أو املذهبية ،أو احملاباة.18.

 .2.3عمليات الهجرة والتغيرات الدميغرافية في بيروت
تزامنت التحوالت التي طرأت على شكل بيروت ال املدني اخلارجي منذ نيل لبنان استقالله ،مع بداية موجات
املتعددة باجتاه املدينة في القرن العشرين .وهي حتوالت جاءت أيضا جزئيا نتيجة موجات الهجرة هذه .وشهدت
الهجرة
ِّ
19
كذلك العاصمة اللبنانية بيروت منوا سريعا ،فاستقطبت بالتالي قسما كبيرا من سكان البالد .
وجتدر اإلشارة إلى أن إعالن مدينة بيروت عاصمة لإلنتداب على سورية ولبنان أطلق العنان للموجة األولى من
املهاجرين الذين كانوا بغالبيتهم من املوارنة املتوافدين من املناطق اجلبلية لإلستقرار في العاصمة اجلديدة .وبعد نيل لبنان
استقالله ،حصلت موجة ثانية من الهجرة متثَّلت بقدوم املهاجرين الشيعة من املناطق الريفية النائية (في اجلنوب والبقاع)
إلى املناطق املتاخمة للعاصمة حيث بدأوا باإلستقرار في مناطق قريبة من املدينة ،وبتم ُّلك أراض ،وتشييد مبان معقولة
التكلفة ،وأحياء صفائح على هذه األراضي بالتحديد .واحلقيقة أن هذه العمليات أدت إلى تفضيل املدينة على املناطق
الريفية .وفي العقود التي تلت اإلستقالل ،أدت تبعات النزاع العربي اإلسرائيلي على لبنان ،وعلى منطقة اجلنوب بنوع
خاص ،إلى تزايد حركة النزوح من الريف إلى املدينة.
وباإلضافة إلى عمليات الهجرة الداخلية ،تأثر لبنان بشكل عام ،وبيروت بنوع خاص مبختلف موجات املهاجرين
العاملي َت ْي ،وبعدهما .وفي حني شهدت احلرب العاملية األولى
الوافدين من خارج البالد ال سيما في فترة ما بني احلر َب ْي
َّ
العاملي َت ْي شهدت بشكل رئيسي موجات هجرة األكراد من تركيا،
موجة هجرة األرمن باجتاه لبنان ،فإن فترة ما بني احلر َب ْي
َّ
كما السوريني املسيحيني ،واألشوريني من العراق .وبعد انتهاء احلرب العربية الفلسطينية ،تهافت الفلسطنيون إلى البالد
ٍ
مالذ آمن .وباملثل ،فإن اخلمسينات شهدت بشكل خاص موجة صغيرة من املهاجرين لدواعي اقتصادية ،والالجئني
بحثا عن
السياسيني الذين هربوا من سوريا ومصر .واجلدير ذكره أن ضمن ههذ املوجة بالتحديد ،توافد املهاجرون اإلقتصاديون األوائل
20
من سوريا إلى لبنان للعمل بشكل أساسي في القطاع الزراعي في املناطق الريفية الواقعة في البقاع ،وعكار ،واجلنوب.
وعلى غرار املهاجرين داخليا القادمني من املناطق الريفية باجتاه املدينة ،فإن املهاجرين الوافدين من اخلارج
استوطنوا في ضواحي العاصمة اجلديدة ،منشئني بالتالي «أماكنهم اخلاصة بأشكال بديلة عن تلك التي متليها أو تضع
21
تصورها قوانني الدولة والسوق».
والواقع أن هذه األماكن بالتحديد هي التي ساهمت في بروز عمليات التنظيم الذاتي واملساعدة الذاتية السابقة
ِّ
الذكر واملستقلة نوعا ما بأشكالها اإلجتماعية ،واإلقتصادية ،والسياسية بصورة متزايدة في ما بعد .لكن ال بد من اإلشارة
في هذا السياق إلى ما كان لهذه العمليات بالتحديد من وقع جلهة ما طبع ضواحي بيروت من ضغوط دميغرافية ،وتوجهات
فقر متنامية ،وعدم كفاية اخلدمات اإلجتماعية والعامة املتوافرة .كما أثبت حزام البؤس املزدهر حول العاصمة أنه أرض
22
خصبة لعمليات التحرك اإلجتماعي والسياسي التي برزت في سنوات ما قبل نشوب احلرب األهلية وفي خاللها.
مقصد للمهاجرين ،والنازحني في بلد استند فيه نظامه السياسي بشكل اساسي
ونظرا إلى أن مدينة بيروت هي
ٌ
على التمثيل املذهبي/النسبي ،كما على أمناط نظام احملسوبيات ،فقد أدى وصول الوافدين اجلدد في القرن العشرين إلى
17

املرجع نفسه ،ص696 .؛ ماريك كريجنني« ،سد الثغرات جميعها :تطور قطاع العقارات في بيروت» ،باإلنكليزية ،جدلية،2013-11-05 ،
[ ،filling-every-gap_real-estate-development-in-beiru/14880/http://www.jadaliyya.com/pages/indexالزيارة األخيرة

18

كوشويت تيري« ،بؤس لبنان :فئات سكانية واقعة في دائرة الفقر ،دولة شبه غائبة ،والكثير من عمليات التضامن» ،بالفرنسية ،مجلة
تيار موند ،املج َّلد  ،3العدد  ،2004 ،179ص.537-515 .

20

جون كالكرافت ،القفص اخلفي .العمال املهاجرون السوريون في لبنان ،باإلنكليزية ،منشورات جامعة ستنافورد ،2009 ،ص15 .

19

21

22

10

في .]2015/07/31

مسير قصير ،املرجع نفسه املذكور سابقا ،ص.427 .

منى فواز ،املرجع نفسه املذكور سابقا ،ص.836 .

مسير قصير ،املرجع نفسه املذكور سابقا ،ص.429 .

اساس ديني ،ووطني ،واجتماعي،
نشوء طبقات مختلفة من اإلنتماءات والوالءات بعد اإلنقسامات املتطابقة غالبا على
ٍ
23
والتي تعكسها انقسامات املدينة اجلغرافية.
أدت إلى فصل نوعا ما صارم في خضم احلرب األهلية ،عندما انقسمت املدينة إلى
واحلقيقة ان هذه اإلنقسامات َّ
متنازعت ْي يفصلهما «الـخط األخضر» .وقد حاول الزعماء السياسيون مبؤازرة ميليشياتهم على التوالي إعادة
منطقتني
َ
َ
تنظيم مختلف املناطق وفقا للخطوط طائفية .لكن هذه اإلجتاهات لتحقيق التجانس ضمن املنطقة الواحدة في خالل احلرب
األهلية باءت بالفشل بفعل حركات الهجرة املتزايدة واملكثَّفة الناجمة بدورها عن عمليات النزوح املختلفة التي أحدثتها
ديناميات احلرب نفسها .إلى ذلك ،فإن هذه العمليات بالتحديد ساهمت في تفقير الفئات السكانية بشكل أكبر ،وفي
ً
جلية حتى اليوم
إحداث ركود اإلقتصادي ،و/أو خفض الرتب في خضم احلرب األهلية .وهذه األمور جميعها ما زالت تبدو
24
في ديناميات ما بعد احلرب ،إذ تفاقمها التوجهات اإلقتصادية والسياسية التي اع ُتمدت في مرحلة ما بعد احلرب األهلية.
القطاع ْي الصناعي والزراعي -بدأت في اخلمسينات
واجلدير ذكره أن الهجرة السورية إلى لبنان-كقوى عاملة في
َ
وشهدت ازديادا مستمرا في العقود التالية «إلى حد أن العمال السوريني باتوا يشكلون في مطلع العام  2000بني  20و%40
من مجمل اليد العاملة لدى ارباب العمل اللبنانيني ،في حني أن حتويالتهم النقدية بلغت ما يقارب  %8من الناجت احمللي
25
اإلجمالي في سوريا.

 .2.4الفقر واخلدمات العامة :الوجه اآلخر للعملة

إن التوجه الطاغي على سياسة لبنان اإلقتصادية ُ
واملدنية املعتمدة في العقود التي تلت نيل لبنان استقالله،
وامل َّتسمة بتشجيع الدولة حلرية النشاط اإلقتصادي ،فاسحة بالتالي املجال لسيطرة الرأمسال األجنبي ،وعمليات املضاربة في
القطاع املصرفي والبناء ،باإلضافة إلى اإلنتهاكات املتزايدة املرتكبة من قبل أفراد األليغاركية املالية/التجارية بحق الصناعة
والزراعة ،أدى إلى تزايد التفاوتات اإلجتماعية بني الطبقة الغنية الصغيرة والطبقة اإلجتماعية الدنيا املؤ َّلفة من عمال
َّ
الدخل .وهكذا ،فإن عمليات هجرة ،و في الغالب إعادة هجرة عدد كبير من اللبنانيني ،ساهم في
وموظفني منخفضي َّ
26
متوسطة السيما في بيروت منذ تقريبا مطلع اخلمسينات.
بروز طبقة
ِّ
وقد زادت معايير اخلدمات العامة واإلجتماعية الضعيفة التي تو ِّفرها الدولة منذ اإلستقالل من حدة هذه
التفاوتات اإلجتماعية .فخدمات الرعاية الصحية ،والرفاه اإلجتماعي ،والتعليم/وارتياد املدارس ،كما البنى التحتية كانت
يقدمها وميولها القطاع اخلاص
باملبدأ متوافرة في العاصمة وتشهد بالتالي ازدهارا مستمرا .غير أن هذه اخلدمات بالتحديد ّ
27
الذي ميلكها بشكل رئيسي ،ال دولة.
واحلقيقة ان الدولة اللبنانية تركت هذه اخلدمات األساسية نوعا ما رهنا بنظام احملسوبيات ،إذ تو ِّفرها أطراف
28
فاعلة من القطاع اخلاص ،هي بأغلبيتها مؤسسات وسلطات دينية تستجيب إلحتياجاتها اخلاصة».

23

املرجع نفسه املذكور سابقا ،ص.429 .
َّ
سعاد جوزيف« ،شبكة نساء الطبقة العاملة في دولة طائفية :تناقض سياسي» ،باإلنكليزية ،مجلة أميريكني إتنولوجيست ،املجلد ،10

25

جون كالكرافت ،املرجع نفسه املذكور سابقا ،ص.15 .

27

ميريام كاتوس« ،إبراء الدولة من مسؤولياتها حتت التجربة :الطرق املختصرة إلصالح الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي في لبنان،

24

26

العدد ،1983 ،1ص.22-1 .

فواز طرابلسي ،تاريخ لبنان احلديث ،باإلنكليزية ،لندن ،2007 ،ص159-157 .؛ .162

مداخلة في إطار القسم املواضيعي املعنون «السياسات اإلجتماعية في لبنان :التبدالت ،والرهانات ،والنظريات» ،بإشراف ف.ك .ميريان،
وم ستيفني في املؤمتر العاشر للجمعية الفرنسية للعلوم السياسية ،بالفرنسية)2009( ،؛ ماري نويل أبي ياغي« ،احلماية اإلجتماعية في

لبنان بني املقاربة اخليرية والسياسات» ،باإلنكليزية ،في آراب واتش  ،2014شبكة املنظمات العربية غير احلكومية للتنمية ،ديسمبر/
28

كانون األول .2014

منى فواز ،املرجع نفسه املذكور سابقا ،ص.839 .

11

وفي حني أن إسناد توفير لإلحتياجات اإلجتماعية األساسية ملزودي خدمات من القطاع اخلاص بدال من القطاع
العام حال دون توسيع الهوة بشكل أكبر بني الطبقة الثرية وعامة الشعب ،غير أن ذلك ع َّزز الفصل على أساس طائفي
وزبائني ،لتشجيعه األفراد على اإلعتماد بصورة رئيسية على السلطات الدينية/املذهبية.
وفي السنوات التي سبقت نشوب احلرب األهلية ،أدى منحى اإلقتصاد اللبناني املنفتح مبوازاة تدخالت الدولة
اخلجولة إلى تنامي الهوة ما بني طبقة حاكمة مستفيدة وضئيلة وشرائح متزايدة من السكان الفقراء واحملرومني القاطنني
29
في «حزام البؤس» في بيروت ،واملمتد من منطقة الكرنتينا شرقا إلى رمل العلي وحي الليلكي غربا».
والواقع أن احلرب األهلية التي تواصلت  15عاما ساهمت بحد ذاتها في تعزيز ديناميات النزوح ،والتفقير ،وختفيض
قيمة العملة ،والركود اإلقتصادي بشكل عام ،مبا لذلك من وقع كبير على الفئات السكانية في البالد.
وفي سنوات ما بعد احلرب ،أدى «توافق آراء واشنطن» املمتثل بشكل واضح للنموذج الليبرالي املهيمن 30إلى
استفحال اإلنقسامات جلهة الطبقات اإلجتماعية في مجتمع مشرذم أصال ،كما أن تفقير طبقة بيروت املتوسطة زاد األمور
31
سوء.
وجتدر اإلشارة إلى أن النموذج الزبائني لألطراف الفاعلة الدينية /الطائفية من القطاع اخلاص املز ِّودة للخدمات
وصحيح أن البنى التحتية العامة
حد ما.
األساسية (أي الرعاية الصحية ،اإللتحقاق باملدارس) ألبناء الطائفة تواصلت إلى ِّ
ٌ
واإلجتماعية شهدت حتسينات ،إال أنها متوافرة فقط ألولئك الذين يستطيعون حتمل تكلفتها .إلى ذلك ،عملت الدولة بذاتها
على تفكيك ما تؤديه من دور ضعيف أصال في عملية توفير اخلدمات اإلجتماعية األساسية في سوق العمل ،وقطاعات
الرفاه اإلجتماعي واخلدمات الصحية ،واإلسكان ،والتعليم/اإللتحاق باملدارس) .أما في القطاع اخلاص ،فقد ساهم تنامي
إلغاء تشريعات العمل في زيادة استخدام العمال اليوميني ،وهم غالبا ما يكونون من العمال األجانب املهاجرين ( وبشكل
رئيسي من سوريا ،ومصر ،وجنوب/شرق آسيا) الذين لم يستفيدوا يوما من أي نظام خدمات الرعاية اإلجتماعية ،ما أدى
32
بالتالي إلى تفاقم أعداد الفئات السكانية احملرومة في العاصمة.

 .2.5استمرارية سلسلة التحركات السياسية بني النزاعات املس َّلحة
وغير املس َّلحة
		
متاما كما ورد ذكره سابقاَّ ،
شكلت بيروت منذ القرن التاسع عشر مركزا لألوساط الناشطة في لبنان ،كما في
َّ
واملصممة بشكل
منظمة وفقا للنموذج األوروبي
بدء من مطلع القرن العشرين ثالثة أحزاب
العالم العربي .وقد جاء بروز ً
َّ
رئيسي إلستهداف الطبقة عاملة (أي احلزب الشيوعي ،الذي تأسس في العام  ،1924واحلزب القومي السوري اإلجتماعي،
الذي تأسس في العام  ،1932وحزب الكتائب اللبنانية الذي تأسس في العام  ،)1936مبوازاة نشوء نزعة جديدة من عدم
التجرد السياسي واإلجتماعي.
ُّ
كذلك ،اتسمت الستينات ومطلع السبعينات بتزايد أجواء النقمة اإلجتماعية ،والتوتر ،واإلستقطاب ،العائدة
لفصل املدينة على أساس اإلنتماء اإلجتماعي ،والطائفي ،للسياسات التي تنتهجها الدولة لتنظيم قضايا العمل ،والرعاية
اإلجتماعية ،والتعليم ،والكفاح الذي يخوضه الفلسطينيون للتحرير.

29

فواز طرابلسي ،املرجع نفسه املذكور سابقا ،ص.161 .

31

املرجع نفسه ،أنظر أيضا إليزابيت لونغينيس ،املهن واملجتمع في الشرق األدنى ،اضمحالل النخب ،أزمة الطبقات املتوسطة ،بالفرنسية،

32

منى فواز ،املرجع نفسه املذكور سابقا ،ص840 .؛ ساري مقدسي« ،مطالبة بحق الوصول إلى بيروت :نبذات سردية حضرية وهوية األمكنة
في عصر سوليدير» ،باإلنكليزية ،مجلة كريتيكيل إنكويري ،املج َّلد  ،23العدد ،1997 ،3ص.697-696 .

30
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ميريام كاتوس ،املرجع نفسه املذكور سابقا.2009 ،

دار نشر جامعات رين ،ريس بوبليكا ،2007 ،ص.228 .

والواقع أن أجواء النقمة هذه برزت في املظاهرات واإلضرابات التي َّ
نفذتها احلركات العمالية والطالبية ،33مبا أتاح لليسار
السياسي أن يزيد من قدرته على كسب التأييد والتحرك(مبا في ذلك احلزب الشيوعي) ال سيما وانه كان متضامنا بقوة مع
حركة التحرير الفلسطينية ومع إقحامحها في الساحة اللبنانية .واصبحت األطراف الفاعلة الدينية-السياسية مثال «حركة
موسى الصدر من أجل احملرومني» وحزب الكتائب من اجلانب املسيحي ،ناشطة بصورة متزايدة في دينامييات التحركات.
وباتت مناطق العاصمة املعزولة كاملخيمات الفلسطينية في الضواحي الفقيرة ،واملناطق الشرقية ،كما املناطق اليسارية
احلاضنة للمثقفني على مقربة من احلمرا ،تشكل «ارضا خصبة ميكن أن تتحول فيها األفكار إلى واقع ملموس 34».وجرى
بالتالي التحول التدريجي من ديناميات ما قبل احلرب السلمية بشكل رئيسي إلى النزاعات املسلحة التي خاضتها األطراف
الفاعلة نفسها في شوارع بيروت .واحلقيقة أن احلرب األهلية التي امتدت  15سنة لم تتسم بأشكال مختلفة من العنف
والنزاع ،وتدخل مختلف الفاعلني غير اللبنانيني في احلرب فحسب ،بل أنها متيزت أيضا بـ«حتالفاتها غير ُ
املتملة واملضادة
إلى أقصى احلدود» .35كذلك ،ساهمت احلرب في إعادة تشكيل شكل العاصمة حول اخلط األخضر بني الفصائل/الكتل
املتصارعة .والواقع أن خط التماس هذا قسم بيروت إلى قسمني هما «بيروت الغربية» ،التي توصف بأنها شطر املدينة
املسلم املناصر للفلسطينيني ،واملؤ َّلف بصورة رئيسية من امليليشيات اليسارية ،و«بيروت الشرقية» ،وهي تُص َّور على أنها
واملتضمن امليليشيات اليمينية.
اجلزء املسيحي املؤيد للغرب
ِّ
وباإلضافة إلى الدمار الكبير الذي تعرضت له بيروت خالل احلرب األهلية ،فإن املدينة أفرغت أيضا من حركاتها
السياسية واإلجتماعية التي شهدتها في فترة ما قبل احلرب ،بدون أن يؤدي ذلك إلى انتفاء العوامل التي ساهمت في
نشوء هذه احلركات في املقام األول.
وعلى الرغم من أن لبنان ما بعد احلرب ِ
«نعم بسالم أكبر مما كان ليجرؤ أحدهم على توقعه» ،36إال أنه متيز بأربع
جتسدت بأشكال مختلفة من
خصائص من التفاعالت /النزاعات بني احلركات السياسية/اإلجتماعية ،وكيانات الدولةَّ ،
اإلضطرابات/واإلنتفاضات السياسية:
)1

جتسد في الدوريات
من جانب الدولة ،واجهت بيروت وجودا متزايدا للشرطة ،واجليش ،وعناصر املخابرات ،ما َّ
َّ
املنظمة في الشوارع ،وإساءات املعاملة التي ارتكبتها الشرطة وانتهاكات حقوق اإلنسان على يد عناصر هذه األجهزة
بالتحديد .واجلدير ذكره أن هذه احلوادث غالبا ما يجري غض الطرف عنها في إطار النظام الزبائني والفاسد بصورة
وأم َن َنة لبنان وبيروت أكثر بفعل وجود
متزايدة املرتبط باألداء والتطبيق السياسي والقانوني .وقد اشتدت عسكرة ْ
37
القوات السورية املسلحة ،واملخابرات السورية في لبنان إلى حني انسحابها في العام. 2005

)2

شهد لبنان وبنوع خاص في مطلع التسعينات فترةً ُعرفت بحقبة «السلم األهلي» عملت في خاللها العديد من
منظمات املجتمع املدني واملنظمات غير احلكومية احمللية منها والدولية على اإلستقرار في لبنان ،وذلك بهدف
تنفيذ برامج لتحقيق التنمية ،وبناء السالم ،ومنع نشوب النزاعات ،وإرساء الدميقراطية ،فيما تقوم في الوقت نفسه
مبهام توفير اخلدمات اإلجتماعية كما خدمات الرعاية اإلجتماعية .واجلدير ذكره أن هذه املنظمات ال تزال حتى
38
اليوم ِّ
تتخذ من بيروت مقرا لها.

)3

تواجه البالد ،منذ حركات اإلحتجاج في العام  ،2005فترة جمود طويلة األمد جنمت عن انقسام معسكرات البالد
َ
حتالف ْي  8آذار ،و 14آذار .وفي خالل السنوات التي تلت هذا اإلنقسام ،عرفت بيروت بعض التحراكات
السياسية إلى
ِ
الفاص َل ْي ،ما أدى إلى عودة العنف إلى الشوارع لفترة وجيزة في آيار/مايو ،2008
السياسية وفقا لهذين اخلطني
عندما احتلت قوات حذب اهلل شوارع بيروت ،ومنطقة الشوف ،وهما معقال تيار املستقبل املنضوي حتت لواء 14
آذار ،وذلك احتجاجا على قرار احلكومة اللبنانية القاضي مبصادرة شبكة اإلتصاالت اخلاصة به .وقد شهدت حركة
اإلحتجاج استخداما للقوة جتسد في معارك ضارية في شوارع بيروت استمرت لبضع أيام.

33

أنياس فافيه ،املرجع نفسه املذكور سابقا.2004 ،

35

املرجع نفسه.

37

املرجع نفسه.

34

36

38

مسير قصير ،املرجع نفسه املذكور سابقا ،ص.464 .
املرجع نفسه ص541.

أن ماري بايلوني ،خصخصة الرعاية اإلجتماعية في الشرق األوسط ،مجموعة جمعيات املساعدة املتبادلة في األردن ،ولبنان ،باإلنكليزية،

2010؛ كرم كرم ،املرجع نفسه.2004 ،
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)4

ما زالت بيروت ختتبر حتى اليوم أشكاال مختلفة من احلركات اإلجتماعية والتحركات في صفوف الشباب تطال
العديد من القضايا ،بدء من املسائل املرتبطة بالسياسات البيئية ُ
واملدنية العامة نوعا ما ،وصوال إلى املواضيع الوطنية
املتمثِّلة بالفساد ،والطائفية ،والتطورات اإلقليمية في كل من فلسطني ،والعراق ،وسوريا .والواقع أن هذه التحركات
املختلفة بلغت مؤخرا أوجها مع حركة «إسقاط النظام الطائفي» ،التي تدعو منذ العام  2011إلى إسقاط النظام
الطائفي في لبنان ،وذلك بعد انتفاضات مماثلة شهدها العالم العربي برمته 39.إلى ذلك ،شهدت السنتان املاضيتان
عمليات حشد ملحوظة قادتها مجموعات نسائية ضد قانون العنف األسري .كما شهدت بيروت في صيف 2015
ردة فعل شعبية واسعة النطاق احتجاجا على إفاق احلكومة في إدارة ملف إزالة النفايات وإزالتها (راجع القسم
.)4.5

)5

شكلت مدينة بيروت عبر التاريخ ،نقطة انطالق للعديد من املبادرات واحلركات الداعية إلى صون حقوق املرأة،
وإحقاق احلريات اجلنسية ،واملساواة بني اجلنسني .ويأتي سرد تاريخ احلركات النسائية السياسية والنشاط النسائي
40
املعقد ،ضمن حنو أربع موجات نسائية تتطابق مع الظروف التي حددت مالمح سياسات الدولة في كل حقبة.

َّ
مؤخرا حتوال في إعادة تشكيل احلركات النسائية والـنشاط النسائي؛ ذلك أن هذه األخيرة شهدت
وقد حصل
41
مأسسة متزايدة من خالل املنظمات غير احلكومية التي تعول على التمويل اخلارجي من جهة  ،ومعاودة ظهور منذ مطلع
َّ
املشكلة حديثا من الرجال والنساء الكوير ،من
العام  ،2000قضايا احلقوق واحلريات اجلنسية التي ترفع رايتها املجموعات
جهة أخرى 42.ومازالت هذه املجموعات تواصل نضالها ضد جترمي الفعل اجلنسي بني شخصني من اجلنس نفسه ،والتمييز
إلستنادههما على هوية جنسية وجندرية غير معيارية ،أو تقدمي للذات أو سلوك جنسي جندري غير معياري .ووجهت
النسويات الكوير والراديكالية انتقادات للنظام البطريركي مشيرة إلى اإلمعان في التمييز ضد املرأة 43ومراقبة سلوكها اجلنسي
مبوجب القانون ،كما في األنشطة التي تن ِّفذها املنظمات املعتمدة على اجلهات املاحنة والتابعة للدولة.كذلك وضعت أجندات
تهدف إلى التصدي للدولة البطريركية ومؤسساتها ،مثال حركة «استرجعوا البرملان»،44أو مؤخرا في إطار حركة احتجاجات
صيف  ،2015ضمن «الكتلة النسوية» بنوع خاص .وبشكل عام ،مازال الناشطون في مجال احلقوق اجلنسية يتخبطون
مع انتشار أجنزة احلركة ،ونزع الطابع السياسي عنها ،وجتزأة املسائل التي ترفع لواءها إلى قضية واحدة ،كما مع احلاجة إلى
بالتحيز اجلنساني و/أو اإلقصاء؛
مساحات أكثر أمانًا من أجل بناء حركة قوية ،ومع املمارسات الالحقة اخلاصة بها واملرتبطة
ّ
كما أن هؤالء الناشطني يتجابهون أخيرا مع إدارة سياسات احلركة العاملية املنادية بحقوق املثليني واملثليات والثنائيني
جنسيا وحاملي وحامالت صفات اجلنسني والكوير LGBTIQ /التي تؤ ِّثر على أولويات
والثنائيات واملتح ّولني واملتح ّوالت
ً
هذه املنظمات ،والتصورات املرتبطة بها ،سواء «كحاضنة لناشطني متخلفني» أو «عمالء غربيني».
أما املسألة الثانية التي تعني املوجة الرابعة من النسويات فهي تتمثل بحقوق العامالت األجنبيات ،ال سيما
العامالت املهاجرات من سريالنكا ،وأثيوبيا ،والهند ،وبنغالدش ،ودول أخرى إلى لبنان لتأدية عمل منزلي .وفي حني أن
هؤالء النساء يحظني بدعم بعض احلركات واملجموعات النسوية املناهضة للعنصرية الناشطة في بيروت ،إال أن هذه الفئة
39

وفريديريك فيريل ،اإلنتفاضات وعمليات إعادة التشكيل السياسي في العالم العربي ،بالفرنسية ،مونتريال ،دار نشر جامعة مونتريال،

2014؛ سامي هيرميز« ،النشاط السياسي كعمل بدوام جزئي :البحث عن اإللتزام والتضامن في لبنان» ،باإلنكليزية ،الديناميات الثقافية،
املج َّلد  ،23العدد  ،2011 ،1ص.55-41 .

40

برناديت ضو« ،التيارات النسوية في لبنان :بعد الوالء للوطن ،هل سينتفض اجلسد خالل «الربيع العربي»؟  ،civil society reviewالعدد

41

للمزيد من املعلومات حول هذا املوضوع،العودة إلى داليا متري« ،من الفضاء العام إلى املكاتب ،حت ُّول احلركات النسائية في لبنان إلى

األول ،مركز دعم لبنان ،كانون الثاني/يناير .2015

طابع املنظمات غير احلكومية وأثره على تعبئة النساء وحتقيق التغيير اإلجتماعي» ،Civil Society Review ،العدد األول ،مركز دعم لبنان،
كانون الثاني/يناير .2015

42

للحصول على حملة تاريخية موجزة بشأن احلركة املطالبة باحلقوق اجلنسية في لبنان ،راجع :أنطوني رزق وغسان مكارم‘« ،الذكورة حتت
التهديد‘ّ :
منظمات احلقوق اجلنسية والدولة الذكورية في لبنان ،باإلنكليزية ،مجلة  ،Civil Society Reviewمركز دعم لبنان ،العدد األول،

43

املرجع نفسه.

44
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ماري نويل أبي ياغي ،ميريام كاتوس« ،احلركة من أجل إسقاط النظام الطائفي في لبنان وقيودها» ،بالفرنسية ،في ميشال كامو،

كانون الثاني /يناير /2015

للمزيد من املعلومات بشأن هذه احلركة ،يرجى العودة إلى صفحتها اخلاصة على فايسبوك Page. https://www.facebook.com/

[ ،vote2013الزيارة األخيرة في .]2015/08/02

من النساء تواجه ردة فعل عنيفة من الدولة التي ترفض تنظيمها ضمن نقابة ،كما من بعض املجموعات النسائية التي
تنظمت حديثا ،اعتراضا على املطالب هذه الفئات العمالية احملددة 45.وستبقى هذه القضية عالمة فارقة على الطريق التي
تسلكها احلركة اإلجتماعية واألوساط النسائية الناشطة في املجال السياسي.

.3

بيروت اليوم :األطراف الفاعلة في مجال النزاعات

 .3.1املواطنون اللبنانيون ،املهاجرون ،الالجئون-ديناميات جديدة
في مدينة مشرذمة؟
		
يعيش في بيروت اليوم ما يربو على مليون ونصف املليون نسمة .ويرتفع هذا الرقم ليبلغ مليوني نسمة متى
أضفنا إليه الضواحي احمليطة بالعاصمة .واحلقيقة أن بيروت ال تأوي املواطنني اللبنانيني فحسب ،بل وكما سبق وذكرنا،
مسجلني كالجئني لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،في حني أن عدد السوريني
حتتضن  31,923مواطنا سوريا
َّ
الذين يعيشون في الضواحي بلغ في متوز/يوليو  2015وفقا لتعداد مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني حوالى 120.357
متعددة من
الجئا .جتدر اإلشارة إلى أنه ،وقبل تدفق الالجئني السوريني إلى لبنان ،كانت البالد قد شهدت وصول موجات
ِّ
الالجئني (نذكر من بينهم األكراد واألرمن .)46والواقع أن الفلسطينيني يشكلون املجموعة الكبرى ضمن هؤالء الالجئني،
ذلك أن تدفقهم إلى لبنان حصل ضمن موجات مختلفة بدء من العام  .1948ويبلغ اليوم عدد الفلسطينيني القاطنني في
واملسجلني لدى األونروا28500 47شخص مو َّزعني ضمن ثالث مخيمات واقعة في بيروت (وهي مخيمات شاتيال،
بيروت
َّ
ومار الياس ،وبرج البراجنة) .إلى ذلك ،فإن عددا ملحوظا من الفلسطينيني يعيشون خارج املخيمات.
كما حتتضن بيروت أعدادا كبيرة من العمال املهاجرين تتداخل بدورها مع أعداد الالجئني ،مبا أن الكثير من
الفلسطينيني والسوريني يعملون كعمال مهاجرين في القطاعات املتدنية االجر ضمن سوق العمل اللبنانية .والسبب في
ذلك يعود إلى مختلف موجات الهجرة التي شهدتها العاصمة بيروت ،باإلضافة إلى ما مييز سوق عملها من انفتحاح إلى
اخلارج .أضف إلى ذلك ،أن لبنان يستضيف ما يقارب ربع مليون عامل منزلي مهاجر يتوافدون بشكل رئيسي من آسيا
الشرقية ،والبلدان األفريقية؛ وهم يعيشون ويعملون في ظل شروط وظروف تفرضها عليهم وزارة العمل 48.واجلدير ذكره
49
أن هؤالء العمال املنزليني املهاجرين يعيشون بأغلبيتهم في بيروت.
وعلى الرغم من أن بيروت ما بعد احلرب ما زالت تكتسب مسعة كمدينة تشهد انقسامات وعمليات فصل على
أساس جغرافي بحيث جتد فيها كل جماعة اقتصادية ،و/أو اجتماعية ،و/أو سياسية البيئة املالئمة اخلاصة بها ،إال أن ذلك
وتغير ظروف عمل الفئات السكانية وسكنها .وفي هذا
تبدل إلى حد كبير في السنوات الثالث املاضية بفعل موجات الهجرة
َّ
ُّ
َّ
تبدل وجه بيروت بعد تدفق الالجني
على
املاضية،
السنوات
في
سيما
وال
الضوء،
اإلعالمية
التقارير
بعض
طت
ل
س
السياق،
ُّ
ِ
ً
ومستغ َّلة بالتالي بصورة رئيسية اخلطاب
رابطة غالبا هذه التغيرات باإلنعكاسات السلبية الناجمة عن ذلك،
السوريني إليها،

45

منظمة هيومن رايتس واوتش« ،لبنان :اإلعتراف باحتاد العمال املنزليني» ،باإلنكليزية/10/03/2015/https://www.hrw. org/news ،

46

بلغ عددهم اإلجمالي في البالد في حزيران/يونيو  2008على التوالي  156000أرمني ،و 25000كردي .راجع فريق حقوق األقليات ،حملة

[ ،lebanon-recognize-domestic-workers-unionالزيارة األخيرة في .]2015/08/02

محدثة في حزاران/يونيو ،lebanon/lebanon-overview.html/5058/http://www.minorityrights. org .2008
عامة عن لبنان،
َّ
[الزيارة األخيرة في .]2015/08/01

47

األونروا ،جانبيات املخيمات في لبنان[ ،15=http://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon/camp- profiles?field ،الزيارة

48

للمزيد من املعلومات حول هذه الظروف بالتحديد ،راجع منظمة العمل الدولية ،مقابل رسم :جتارة توظيف النساء البنغالديشيات للعمالة

49

األخيرة في .]2015/08/01

املنزلية في األردن ولبنان ،باإلنكليزية 24 ،حزيران/يونيو groups/public/---dgreports/- /http://www.ilo.org/wcmsp5 2015
[ ،pdf.377806_--dcomm/documents/publication/wcmsالزيارة األخيرة في .]2015/08/01

منظمة العمل الدولية ،لبنان[ http://www.ilo.org/beirut/countries/lebanon/lang--en/index.htm،الزيارة األخيرة في
.]2015/08/01

15

املتحدثون اللبنانيون بغالبيتهم إلى
العاطفي اخلاص باالنشطة السياسية املتصلة بالهوية 50.وفي املقابالت التي أجريناها ،أشار
ِّ
الوجود السوري في مناطقهم (السيما في احلمرا ،واالشرفية ،وبرج حمود ،واملخيمات الفلسطينية ،والضاحية اجلنوبية)،
كما أنهم ِّ
ركزوا في الوقت عينه على واقع أنه لطاملا عاش سوريون في جوارهم.
املتحدثني السوريني ممن أجريت مقابالت معهم على وجودهم في هذه املناطق بالتحديدُ ،معربني
وأكد العديد من
ِّ
عن تفضيلهم عادة السكن فيها لقربها من مكان عملهم ،ولسعر اإليجارات فيها ،وأحيانا إلنتماءاتهم السياسية ،أو الدينية،
َ
أو الثافية .وعلى عكس التقارير اإلعالمية السابقة ِّ
صادفنا في مقابالتنا اسلوبا عقائديا قاطعا ،أو «عنصريا»،
الذكر ،نادرا ما
أو سياسيا/أو مرتبطا بالهوية ،في حني مت تسليط الضوء على النتائج العملية نوعا ما – السلبية منها واإليجابية – .
املتحدثني معنا ،وهو مالك حانة/مطعم في منطقة احلمرا ،إلى ما كان لوصول
من جهة أخرى ،تطرق أحد
ِّ
51
َّ
موظف أمن في شركة بناء كبيرة في
السوريني إلى لبنان من وقع إيجابي على عمله  ،في حني أن شخصا آخر ،وهو
الفئتني على
بيروت ،ذكر التوتر الذي يحصل بني العمال السوريني والفلسطينيني في موقع البناء بسبب املنافسة بني
َ
فرص العمل قائال ما حرفيته:
«ما من عنصرية في شركتنا ،وال تؤدي السياسة أي دور ،إال أحيانا عندما يسخر األشخاص من بعضهم البعض.
واللبنانيون فضوليون ،فهم يطرحون أسئلة مثل «مع من أنت» .ولكن ذلك مجرد فضولية .ليست العالقة جيدة بني
الفلسطينيني والسوريني إذ يشعر الفلسطينيون أن السوريني أخذوا فرص العمل اخلاصة بهم .فهم يعتقدون أن لديهم أقدمية
52
في احلقوق بهذا اخلصوص ،إذ لطاملا كانوا موجودين في لبنان قبل السوريني ،وال يسعهم الذهاب إلى اي مكان آخر».
كما أشار معظم األشخاص الذين أجريت مقابالت معهم ،وهم من مختلف طبقات اجتماعية ويعيشون في
شددوا في
مناطق متعددة ،إلى أن عالقات صداقة و/أو قربة تربطهم بالطرف اآلخر – السوري أو اللبناني –  ،رغم أنهم َّ
الغالب على أن بناء هذه الصداقات تطلب منهم بعض الوقت.
إلى ذلك ،مت ذكر التأثير الكبير للمعايير اجلديدة املعتمدة منذ كانون الثاني/يناير  2015لتنظيم منح تأشيرات
املتحدثني السوريني انتهت صالحيات تصاريح اإلقامة اخلاص بهم في لبنان ،أدى
الدخول إلى لبنان .ومبا أن الكثير من
ِّ
ذلك إلى تقييد هامش حتركهم إلى حد كبير في األشهر املاضية .فهم بغاليتهم لم يعدوا يغادرون املنطقة التي يعملون
ويعيشون فيها ،ويحاولون بشدة احلد من الوقت الذي ميضونه في العلن.

 .3.2بيروت كمقر للحكومة ومركز ملؤسسات الدولة
تتخذ احلكومة اللبنانية من بيروت مقرا لها ،ومركزا لكافة مؤسساتها ،كما ملديرية االمن العام .كذلك ،تتركز في
مدينة بيروت كافة اخلدمات التي توفرها الدولة للـ«مواطنني» اللبنانيني ،و/أو للالجئني /املقيمني في لبنان .إلى ذلك،
تُعتبر بيروت مركز قرارات الدولة واملفاوضات الهادفة للتصدي للمصاعب بني هؤالء املواطنني/املقيمني والدولة .لذا فإن
معظم التحركات اإلجتماعية والسياسية ،واملظاهرات ،كما اإلضرابات واإلعتصامات جتري في مدينة بيروت.

مشهد العمل اجلماعي في لبنان
َّ
مخطط
منذ شهر حزيران/يونيو  ،2014تستأثر خمس مناطق مختلفة بـ  %41من األعمال اجلماعية .و ُيحلل
املسجلة واملمسوحة واحلاصلة في كل من وسط
البيانات املدرج في ما يلي أنواع النزاعات ،كما يستطلع األعمال اجلماعية
َّ
بيروت التجاري ،وكورنيش النهر ،والقلمون ،وصيدا ،وطرابلس.
50

لبنانية...التوسع السوري غير هويتُنا» ،النهار ،عدد http://newspaper.annahar. .06.01.2915
حسني حازروي« ،احلمرا ما عادت
ُّ

51

مقابلة مع مالك حانة/مطعم في احلمرا ،متوز/يوليو .2015
َّ
موظف أمن في شركة بناء في بيروت ،متوز/يوليو .2015
مقابلة مع
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THE LANDSCAPE OF COLLECTIVE ACTION IN LEBANON
Since June 2014, five different areas are mobilising 41% of collective actions. This data sketch analyses the types of conflict and explores collective actions in Beirut Central District,
Corniche el-Nahr, Qalamoun, Saida, and Tripoli, recorded and mapped by Lebanon Support until May 30th, 2015.

Area

Category of conflict

BEIRUT CENTRAL
DISTRICT

77%
10%
7%
3.5%

Nationwide
ratio

Type of collective action

Policy conflicts

10

Conflicts of socio-economic
development

8

Power & governance conflicts
Conflicts of social
discrimination

3.5%

Border conflicts

100%

Conflicts of socio-economic
development

1

1

1

Celebration

Fight

March

2
Protest

4

2

1

Reopen Road block Set up
roads
tent

Sit in

2

Solidarity
Tire
movement burning

14%

CORNICHE
EL - NAHR
5

4

2

1

Protest

Building
blockade

Set up
tent

Sit in

Tire
burning

6%

12

QALAMOUN

93%
7%
SAIDA

2

64%
18%
9%
9%

1

Policy conflicts

6%

1

Reopen Road block Set up
tent
roads

Power & governance conflicts

Conflicts of socio-economic
development
Policy conflicts

4
1

1

Building
blockade

March

Individual acts of violence
Conflicts of social
discrimination

Protest

2

1
Sit in

Road block

2
Tire
burning

5%

15

TRIPOLI

76%
20%
4%

7

Policy conflicts

1

Power & governance conflicts
Conflicts of social
discrimination

Protest

Road block Set up
tent

11%

2
Sit in

Sources
Conflict Mapping & Analysis project, part of the Civil Society Knowledge Centre: http://cskc.daleel-madani.org/cma
Data is collected by Lebanon Support, The mapping has been ongoing since June 27th, 2014.
Information architecture + design by Diala Lteif & Patil Tchilinguirian

 شهدت بيروت القسم االكبر من االعمال53. مشهد النزاعات واألعمال اجلماعية اللبنانية.1 الرسم البياني
.2015  وأيار مايو،2014 يونيو/املسجلة في لبنان بني حزيران
اجلماعية التحركات
َّ
النسبة على نطاق البلد

نوع العمل اجلماعي

فئة النزاع

احتفاالت – مشاجرة – مسيرة – احتجاج – إعادة
%14 – فتح طرقات – قطع طرقات – نصب خيام – اعتصام
حركة تضامن – إحراق دواليب

املنطقة

 نزاعات سياسية%77
 نزاعات مرتبطة بالتنمية اإلجتماعية – اإلقتصادية%10
وسط بيروت
 نزاعات على السلطة واحلكم%7
التجاري
 نزاعات مرتبطة بالتمييز اإلجتماعي% 3.5
 نزاعات حدودية%3.5

%6  نزاعات مرتبطة بالتنمية اإلجتماعية – اإلقتصادية فرض حصار – احتجاج – نصب خيام – إحراق دواليب%100 كورنيش النهر
%6

%5

%11

إعادة فتح طرقات – قطع طرقات – نصب خيام

 نزاعات سياسية%93
 نزاعات على السلطة واحلكم%7

– فرض حصار – مسيرة – احتجاج – قطع – طرقات
اعتصام – إحراق دواليب

 نزاعات مرتبطة بالتنمية اإلجتماعية – اإلقتصادية%64
 نزاعات سياسية%18
 أعمال عنف فردية%9
 نزاعات مرتبطة بالتمييز اإلجتماعي%9

احتجاج – قطع طرقات – نصب خيام – اعتصام

 نزاعات سياسية%76
 نزاعات على السلطة واحلكم%20
 نزاعات مرتبطة بالتمييز اإلجتماعي%4

القلمون

صيدا

طرابلس

http://cskc.daleel-madani.org/cma  وهو جزء من بوابة املعرفة للمجتمع املدني، مشروع حتليل النزاعات ومسحها:املصادر

 وباتيل تشيلينغريان،ختطيط املعلومات وتصميمها دياال لطيف

 وباتيل تشيلينغريان،ختطيط املعلومات وتصميمها دياال لطيف
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املتحدثني السوريني ممَّن أجرينا مقابالت معهم ،فعادة ما يتم مقاربة مؤسسات الدولة
وبالنسبة إلى غالبية
ِّ
للحصول على اخلدمات اإلجتماعية املختلفة (بالتعاون في الغالب مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أو منظمات غير
حكومية أخرى) .فمثال يتم اللجوء إلى وزارة الصحة (لتغطية تكلفة العالج الطبي) ،أو وزارة التعليم (لإللتحاق باملدارس)،
أو إلى املديرية العامة لألمن العام ،الواقعة في منطقة العدلية للتقدم بطلبات تصريحات اإلقامة ،أو جتديدها 54.وكما يجري
منسقة في الظاهر في ما خص
تفصيله في ما يلي ،غالبا ما تترافق هذه اإلجراءات مع عمليات اختاذ قرارات اعتباطية وغير َّ
املتحدثني معنا الذين يحاولون
طلبات السوريني .والواقع أن ذلك يو ِّلد بعض استراتيجيات التج ُّنب في صفوف الكثير من
ِّ
ِّ
املنظمة ملنح إذن اإلقامة.
تفادي أي احتكاك مبؤسسات الدولة ،ال سيما في الشهرين املاضيني ،على ضوء املعايير اجلديدة
وباملثل ،فإن وضع الالجئني/املقيمني السوريني الضعيف في وجه املؤسسات احلكومية اللبنانية ُيظهر هشاشة وضع هؤالء
الالجئني/املقيمني السوريني ،الذين ُيتركون بصورة رئيسية ملصيرهم بدون أي متثيل مؤسسي في البلد املضيف لهم .وعلى
املسجلني لديها ،يبقى أن عملية
الرغم من أن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني تؤدي دور املمثل املؤسساتي لالجئني
َّ
التسجيل هذه ال تكفل استقرار وضع الالجئني .واحلقيقة أنه بات يتعني على هؤالء اآلن توفير مستندات إضافية ،مثال عقد
55
مصدقة من املختار...،اخل من أجل منحهم إذن الدخول إلى لبنان.
وتعهد بعدم العمل ،وإفادة
إيجار رمسي حملل اإلقامة،
َّ
ُّ

واألمنَ نَ ة :انتشار قوات األمن احلكومية وغير
 .3.3رقابة الشرطة
ْ
احلكومية ،والشرطة ،واجليش في بيروت
		
سيصار إلى تفصيله في ما بعد ،متيزت بيروت بتنامي تواجد مختلف قوات االمن احلكومية وغير احلكومية في
وكما ُ
املشيدة التابعة لقوى األمن الداخلي ،واجليش،
جتسد جزئيا بأشكال دائمة من نقاط التفتيش
السنت ْي
َ
َ
َّ
املاضيت ْي .وهو أمر ّ
ً
استجابة ألي نوع من أنواع أوضاع التهديد/الالأمان احملتملة ،واإلضطرابات/التحركات ( أي
كما بأشكال مختصة نوعا ما،
مداهمات اجليش/الشرطة ،وتفتيش السيارات ،وقطع الطرقات ،واإلحتجازات) .وجتدر اإلشارة إلى أن هذا امليل إلى زيادة
الوجود العسكري في املدينة بدأ بعد انتهاء احلرب األهلية ،في محاولة إلستبدال تواجد امليليشيات مبختلف أجهزة األمن
عبرت مايا مكداشي عن هذا التبدل على
التابعة للدولة ،وشركات األمن اخلاصة .وفي مقال مؤرخ أيلول/سبتمر َّ ،2012
النحو التالي:
«لعل التغيير األوضح في أنظمة األمن واملراقبة الذي عاينته يكمن في التح ُّول من وجود ميليشيات
املتجسد باحلواجز) إلى وجود
متعددة (وهي ترتبط في الغالب بذلك الرمز املخيف للحرب األهلية
مس َّلحة
ِّ
ِّ
ومتعهدي األمن من القطاع اخلاص .فما زلنا نرى أشخاصا مس َّلحني في كافة ارجاء
اجليش اللبناني
ِّ
البالد ،إال أنهم يزعمون اآلن أنهم يعملون على حماية «األفراد» ،و«الدولة» على حد سواء (أي اجليش/
(متعهدي االمن من القطاع اخلاص املعروفني أيضا
قوى األمن الداخلي) ،و«األثرياء» ،و«األكثر حظوةً »
ِّ
56
بامليليشيات)».
تبدل التوجهات السياسية بعد احلرب
وكان مرد زيادة مز ِّودي األمن من أجهزة حكومية وغير حكومية احيانا إلى ُّ
األهلية حنو املزيد من اخلصخصة ،واإلصالحات النيوليبرالية ،وختفيض اخلدمات اإلجتماعية .وهي تدابير ترافقت مع تعزيز
57
أجهزة القمع التابعة للدولة.

54

املتحدثني السوريني ،وممثِّلني عن منظمات غير حكومية عاملة في مجال التعليم والصحة ،.فإن
باإلستناد إلى املقابالت التي أجريناها مع
ِّ

هؤالء يقيمون في أكثر االحيان اتصاالت مع مؤسسات الدولة للحصول على أي خدمة ال تعمل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

على توفيرها (فمثال ،ال تغطي مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني تكاليف الرعاية الطبية .كما ال تتولى إجناز إجراءات احلصول على

55

تصريح إقامة ،أو اإللتحاق في املدارس في املناطق النائية).

«الالجئون السوريون في لبنان :حملة موجزة فصلية» ،باإلنكليزية ،مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،كانون الثاني/يناير-آذار/مارس
.2015

56

مايا مكداشي ،بيروت :االمن ،والرقابة ،والتجول ،باإلنكليزية ،جدلية.29.09.2012 ،

57

ساري مقدسي ،املرجع نفسه املذكور سابقا ،ص.697 .
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مهد نشوب احلرب السورية مع تداعياتها على البالد ،كما تدفق الالجئني إلى البالد الطريق إلختاذ
إلى ذلك ،فقد َّ
سيصار إلى الغوص بتفاصيلها في وقت الحق .واجلدير ذكره في هذا السياق ،أن
مجموعة من التدابير األمنية اجلديدة التي ُ
غالبية األشخاص ممن أجرينا مقابالت معهم كانوا ينظرون بعني الشك والريبة إلى التدابير اجلديدة امل َّتخذة ،كما إلى وجود
املتحدثني معنا كانوا يرتبكون عندما يطرح عليهم سؤال حول
مختلف أجهزة االمن وحفظه .والواقع ان السواد األعظم من
ِّ
املتحدثني
ما إذا كانوا يشعرون باألمن في بيروت ،فيجيبون أنهم يحاولون «عدم التفكير باألمر» .ولكن ،كما صرح أحد
ِّ
معنا ،وهو يتنقل يوميا بني احلمراء والضاحية اجلنوبية قائال:
«كال ،ال أشعر باألمان .فأنا أتعرض للتوقيف يوميا على احلاجز .فأنا لدي حلية ،وأحمل حقيبة ظهر ،وأتنقل
بالفانات .فكيف لي أن أشعر إذا باألمان؟ كما أنني أقلق على أمي ،وشقيقتي ،فهما لم يعودا يخرجان
58
مبفردهما .لكن ،عندما يكتشفون بالعادة على حاجز أنني لبناني ،فيدعونني بسالم».
و ُيظهر هذا اإلقتباس الوضع الهش لبعض شرائح الفئات السكانية القاطنني في العاصمة على ضوء التدابير األمنية
التي تستهدف بصورة رئيسية الرجال من الطبقة اإلجتماعية الدنيا ،وهم ظاهريا غير اللبنانيني الذين ،وبسبب اخلطابات
التي تتداولها وسائل اإلعالم ومختلف األطراف الفاعلة السياسية ،يشتبه بهم بأنهم السبب واملسؤولون الرئيسيون عن
تدهور الوضع االمني في البالد.

الفاعلون واملداهمات في النزاعات املرتبطة بالتمييز اإلجتماعي
املمارسة للتمييز اإلجتماعي أو املن ِّفذة ألنشطة التضامن اإلجتماعي؟
من هي اجلهات
ِ
املمارسة للتمييز اإلجتماعي
يظهر الرسم البياني هذا كافة االطراف الفاعلة املن ِّفذة ألنشطة التضامن اإلجتماعي أو
ِ
في خالل الفترة املمتدة بني متوز/يوليو ،2014وأيار/مايو  .2015ومن املمكن أن تنخرط أي أقلية من األقليات في هذه
األفعال أو أن تكون مستهدفة بها .لكن ،وبحسب أنواع احملالت التي تستهدفها املداهمات ،يبدو جليا أن الالجئني السوريني
واملبي على خرائط النزاع اخلاصة بنا.
يشكلون الفئة الرئيسة التي تتعرض للتمييز اإلجتماعي املشار إليه في وسائل اإلعالم
َّ

58

َّ
موظف أمن في شركة بناء في بيروت ،متوز/يوليو .2015
مقابلة مع
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ACTORS AND RAIDS IN CONFLICTS OF SOCIAL DISCRIMINATION
Who is committing social discrimination or social solidarity acts?

This chart shows all actors behind acts of social solidarity or social discrimination, between July 2014 and May 2015.
These acts could involve or target any minority, but based on the types of locations targeted by raids, it is clear that
Syrian refugees are the main victims of social discrimination reported in the media and mapped on our conﬂict map.

Ac
So tors
lid

cial
So s
ind ction
h
Be ity A
ar

Lebanese Armed Forces (LAF)
[inc. military intelligence, army]
Local Authorities
[governor, local security, municipality]
Unknown Individuals
Internal Security forces (ISF)/General
Security
Committee for The Fight Against
Sectarianism and Racism
Local Residents/Lebanese Civilians
Armed Militants

im
in
at
ion

Local Residents / Lebanese Civilians

itting
Actors Comm

r
sc
Di
l
a
i
oc
fS
so
Act

Types of locations targeted by raids
Raids can be committed by Lebanese Armed Forces, Internal
Security Forces, or even local authorities, or armed militants.

20%

40%

17.5%

10%

10%

2.5%

Syrian Refugees
Informal Tented Settlement

Syrian Refugees Shelter/Gathering

Outskirts of Cities/Villages

Residence/ House

Neighbourhoods in Cities/Villages

Private Hospital

َّ
املخطط كيف أن
 ويظهر هذا59. األطراف الفاعلة واملداهمات في النزاعات املرتبطة بالتمييز اإلجتماعي.2 الرسم البياني
احلوادث املص َّنفة بغالبيتها كنزاعات مرتبطة بالتمييز اإلجتماعي ترتكبها أطراف فاعلة أمنية (سواء القوات املس َّلحة
 وتظهر هذه املداهمات التي تن ِّفذها األطراف الفاعلة بوضوح.) أو السلطات احمللية، أو قوى األمن الداخلي،اللبنانية
.كيف أن التدابير األمنية تؤ ِّثر على الفئات السكانية الضعيفة
تنفيذ عرض املعلومات مروا بستاني
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ِّ
املنفذة ألنشطة التضامن اإلجتماعي
األطراف الفاعلة
املمارسة للتمييز اإلجتماعي
األطراف الفاعلة
ِ
القوات اللبنانية املس َّلحة (مبا فيها املخابرات العسكرية ،واجليش)
•
•

السلطات احمللية (احملافظ ،قوى األمن احمللية ،البلدية)

•

أفراد مجهولون

•

اللجنة املعنية مبكافحة الطائفية ،والعنصرية
السكان احمل ِّليون/املدنيون اللبنانيون

•
•
•
•

قوى األمن الداخلي/األمن العام

املناضلون املس َّلحون

السكان احملليون /املدنيون اللبنانيون

أنواع األماكن التي تستهدفها املداهمات

•

مستوطنات اخليام غير الرمسية اخلاصة بالالجئني السوريني

•

ضواحي املدن/القرى

•
•
•
•

مآوي/جتمعات الالجئني السوريني
مساكن/منازل

املناطق املجاورة للمدن /القرى

املستشفيات اخلاصة

 .3.4محاوالت اإلغاثة والتمثيل :املنظمات غير احلكومية في بيروت
على الرغم من أن الكثير من برامج التنمية واملساعدة التي تن ِّفذها املنظمات غير احلكومية ،الوطنية منها
والدولية ،تستهدف املناطق الريفية والفقيرة نوعا ما في شمال لبنان(كمنطقة عكار) ،وسهل البقاع حيث يقطن العدد األكبر
من الالجئني السوريني ،إال أن هذه األخيرة ما زالت ِّ
تتخذ من بيروت مقرا لها .لذا فإنه مت وضع بعض البرامج الهادفة إلى
تعزيز اإللتحاق باملدارس ،وتوفير املساعدة ،والرعاية الصحية في املناطق الفقيرة ،مثال مخيمات الالجئني الفلسطينيني،
كما في الضاحية اجلنوبية لبيروت ،وبرج حمود.
وجتدر اإلشارة إلى أن هذه املنظمات تشكل امللجأ الوحيد الذي تستعني به معظم الشرائح األشد فقرا في صفوف
اللبنانيني ،والسوريني ،والفلسطينيني ،وسواهم من الفئات السكانية املهاجرة .لذا ،فإن التحدي الرئيسي الذي تواجهه
هذه املنظمات يكمن في تأدية الدور املزدوج املتمثل بتوفير املساعدات واإلغاثة األساسية ،كما بنقل احتياجات هذه الشرائح
الضعيفة من املجتمع إلى الدولة واجلهات املاحنة.
َّ
ِّ
وتركزان قسما كبيرا من
لبناني َت ْي حتظيان بتمويل أجنبي،
منظ َم َت ْي
وقد أشار في هذا السياق ممثِّالن عن
َّ
عملهما في بيروت ،وهما مؤسسة مخزومي ،وبسمة وزيتونه ،في إطار مقابالت أجريناها معهما ،إلى أن املشاكل املص ّنفة
ضمن خانة األفعال العنصرية ،وأعمال العنف ،واإلنتهاكات األمنية ،واملسجلة في بيروت عادة ما تكون أقل انتشارا في
مناطق أخرى من البالد ،وذلك رغم أن الكثافة السكانية هي أكثر ارتفاعا في املناطق الفقيرة نوعا ما ،كما في املخيمات.
املرحب باآلخرين الذي مييز مختلف املجتمعات احمللية في بيروت ،60إال أن كليهما
شددا على السلوك
وصحيح أن املم ِّث َل ْي َّ
ِّ
ّ
سب َب ْي هما:
أكدا على تنامي املشاكل في البضعة أشهر األخيرة .ومرد ذلك بشكل رئيسي إلى َ
)1

استمرار أزمة الالجئني في لبنان وفي البلدان املجاورة بعد أن دخلت عامها الرابع ،وتراجع التمويل الدولي؛ األمر
الذي ُيعزى أيضا إلى بروز مناطق نزاعات «جديدة» ،كاليمن وأوكرانيا .وفي لبنان ،عملت اجلهات املاحنة الدولية
على إهمال بيروت ،ذلك أن املشاكل اإلجتماعية واإلقتصادية الناشئة فيها هي بالنسبة إليها أقل إحلاحا .ونتيجة
لذلك ،يصعب على املنظمات تلبية اإلحتياجات املتزايدة في بيروت.

)2

أثقل غياب التمويل ،والتوجه السياسي اجلديد الذي اعتمدته احلكومة اللبنانية منذ نهاية العام  ،2014كاهل
َّ
مت ْي إلى
الالجئني واملجتمعات املضيفة لهم ،كما أ َّثرا على عمل املنظمات غير احلكومية .لذلك ،أشار ممثِّال
املنظ َ
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جتسد بتنامي العنف ،واإلنتهاكات ،والفقر ،باإلضافة إلى آليات املواجهة السيئة التي
بروز ُّ
توجه سلبي نوعا ماَّ ،
يعتمدها املجتمع حلل هذه املشاكل ،بشكل عام .وباملثل ،حالت السياسات التي تنتهجها املنظمات غير احلكومية،
كما حقيقة غياب عمليات التنسيق بني مختلف املؤسسات دون مواجهة هذه التحديات بشكل قوي وحازم.

اخلفية-األحزاب السياسية و«قبضايات احلي»
 .3.5قوى الشارع
َّ

على الرغم من أن ميليشيات احلرب األهلية التابعة ملختلف أحزاب احلرب في لبنان فقدت هيمنتها على الشارع
بقوة السالح لصاحل وجود القوات احلكومية والنظامية ،فإن بعض األحزاب السياسية مازالت متارس تأثيرا بالغا في بيروت ،بل
وأكثر من ذلك فهي ما زالت تبقي على تواجد نافذ لها في شوارع العاصمة .والواقع أن هذا التواجد يتوافق بصورة رئيسية
مع توزيع احلصص املذهبية/الدينية ضمن املدينة .ففي الوقت الذي أبقى فيه حزب اهلل على معقله في الضاحية اجلنوبية
للعاصمة ،سعى كل من حزب الكتائب والقوات اللبنانية ،والتيار الوطني احلر إلى تطوير قاعدة مخلصة له في كافة أرجاء
منطقة األشرفية املسيحية ،كما في بعض الضواحي الشرقية للمدينة .أما حركة أمل ،فهي تشكل القوى املهيمنة في زقاق
ثبت نفوذه في منطقة احلمراء.
البالط ،وخندق الغميق ،والصنايع ،والظريف ،في حني أن احلزب القومي السوري اإلجتماعي َّ
املتحدثون بغالبيتهم أنه ال يسعهم
وردا على سؤال حول وجود/تأثير هذه األحزاب في الشوارع البيروتية ،أفاد
ِّ
تبيان ذلك بوضوح ،رغم أنهم َّ
أكدوا على وجود أتباع األحزاب في الشوارع بشكل يومي .وفي أغلب االحيان ،يتجلى هذا
َّ
املتخذة في الشارع ،أو في بعض املقاهي ،كما على مقربة من املقرات
التواجد في الشوارع عبر مقرات األحزاب غير الرمسية
الرمسية ملراقبة ،ورمبا التحكم بدخول األشخاص
الرمسية .وفي بعض املناطق ،عملت بعض األحزاب على تشييد احلواجز غير َّ
َّ
املتحدثني إلى أن رجال شرطة/حراس من األحزاب
إلى احلي (كما هو احلال في خندق الغميق ،والبسطا) .وأشار بعض
ِّ
أخذوا على عاتقهم توفير أمن املنطقة إلى جانب القوى الرمسية كقوى األمن الداخلي ،أو أجهزة اجليش.
إلى ذلك ،مت ذكر األحزاب في ما خص ردات الفعل على بعض احلوادث السياسية أو األمنية التي حصلت في
بيروت عندما قام أولئك األشخاص املعروفني بـ«قبضايات احلي» باعتماد آليات للمراقبة الذاتية كردة فعل على تلك األحداث
مهددين السوريني
بالتحديد .وقد تطرق الكثير من
املتحدثني معنا في األشرفية إلى املداهمات التي قام بها هؤالء الشبانِّ ،
ِّ
القاطنني في املنطقة ،ومعتدين عليهم في نهاية األمر بالضرب ،كردة فعل مثال على قطع رؤوس العسكريني اللبنانني على
السلميون ضد نظام األسد
تعرض له املتظاهرون ِّ
يد داعش وجبهة النصرة .وقد ذكر البعض اآلخر الضرب الوحشي الذي ّ
في آب/أغسطس  2011في منطقة احلمرا .وعادة ما تُنسب هذه احلوادث املرتبطة بعمليات املراقبة الذاتية العنيفة نوعا ما
إلى األحزاب السياسية املهيمنة على املنطقة ُ
وامل ِّ
تحكمة بـ «قبضايات احلي».

.4

ديناميات النزاع في بيروت

 .4.1تنقل متضائل ،وتفاعالت أقل-القيود اجلديدة املفروضة
على إقامة السوررين
		
نظرا إلى الضغط املتزايد املمارس على البنى التحتية ،وتهديدات االمن التي تلوح باألفق ،واستنزاف خدمات
لبنان وموارده بشكل عام ،قام العديد من الفاعلني في الدولة ،مبا في ذلك قوى األمن العام ،ووزارة الداخلية ،كما وزارة
الشؤون اإلجتماعية ،بفرض قيود جديدة على إقامة السوريني ،واعتماد ممارسات حتد من دخول السوريني ،والسوريني
الالجئني إلى لبنان في خالل العام  ،2014وفي مطلع .2015
واحلقيقة أن عملية فرض القيوض على تن ُّقل السوريني في لبنان ن ِّفذت ضمن مراحل عديدة .ففي العام
 ،2014أشارت َّ
منظمة رصد حقوق اإلنسان (هيومن رايتس واتش) ،إلى حوادث مرتبطة برفض دخول الالجئني السوريني
الفلسطينيني ،وترحيلهم بدون محاكمة .61وفي وقت الحق من العام  ،2014اختذت احلكومة اللبنانية املزيد من التدابير
61
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راجع التقرير التالي الصادر عن َّ
منظمة رصد حقوق اإلنسان (هيومن رايتس واتش) :إعادة الفلسطينيني الذين ال ُيسمح لهم بدخول لبنان

محدد ،في
امللموسة للحد من تد ُّفق الالجئني السوريني ،وذلك عبر اعتماد مجموعة من القيود والسياسات .وبشكل
َّ
تشرين األول/أكتوبر  ،2014وافقت احلكومة اللبنانية على اعتماد تدابير من شأنها وقف تدفق الالجئني .وفي هذا السياق،
أصدرت احلكومة قرارا جاء ضمن مقرراتها املتخذة في إطار جلسة مجلس الوزراء التي ُعقدت في  23تشرين األول/أكتوبر
 ،2014وأدرج حتت عنون «تقليص األعداد» واصفا اخلطوات الواجب اختاذها على النحو التالي:
•

وقف النزوح على احلدود باستثناء احلاالت االنسانية االستثنائية ،وتسجيل الداخلني على احلدود وفق أسباب
دخولهم للتأكد من تطبيق هذا االجراء ،وكذلك الطلب من مفوضية شؤون الالجئني في االمم املتحدةUNHCR
االلتزام بوقف تسجيل النازحني اال بعد موافقة وزارة الشؤون االجتماعية.

•

تشجيع النازحني السوريني على العودة الى بالدهم او الى بلدان اخرى بكل الوسائل املمكنة ،والتشدد في تطبيق
القوانني اللبنانية عليهم ،وكذلك نزع صفة «النازح» عن كل من يذهب الى سوريا ،وكل من يخالف القوانني
اللبنانية وشروط الدخول.

•

تنظيم العالقة مع املؤسسات الدولية بحسب القوانني اللبنانية واالتفاقيات مما يستوجب حصول الدولة على كل
املسجلني لدراسة ملفاتهم وتقومي احوال نزوحهم دوريًا من اجل تقليص اعدادهم وفق
املعلومات حول النازحني
َّ
62
املعايير القانونية وتأمينًا حلاجات النازحني املستح ّقني.

وبعد املقررات الصادرة عن جلسة مجلس الوزراء السابقة ِّ
العامة لألمن العام بتاريخ  31كانون
الذكر ،أعلنت املدير ّية
ّ
األول/ديسمبر  2014عن وضع معايير جديدة ّ
السور ّيني إلى لبنان واإلقامة فيه .ووفقا لهذه املعايير اجلديدة التي
تنظم دخول ّ
أصبحت نافذة اعتبارا من  5كانون الثاني/يناير  ،2015مت تقسيم دخول السوريني إلى  6فئات ،كل منها تتطلب ،وبحسب
بيان آخر أكثر دقة نشرته املديرية العامة لألمن العام بعد إصدار املعايير اجلديدة ،مستندات معينة ويعطى مبوجبها نوع
محدد من مسة الدخول أو اإلقامة .وقد جاءت هذه الفئات الست على الشكل التالي )1 :الفئة االولى تتضمن السياحة (يتم
منح مسة سياحية تتناسب مع مدة احلجز الفندقي) ،زيارة العمل( متنح مبوجب مسة زيارة العمل إقامة مؤقتة ملدة أقصاها
(ينح
(ينح مبوجب مسة مالك العقار إقامة مؤتة مدتها ستة أشهر)؛ الفئة الثانية تشمل الطالب ُ
شهر واحد) ،ملكية عقار ُ
مبوجبها سبعة أيام ،وبعد إثبات التسجيل يتم منح إقامة دراسية)؛ الفئة الثالثة مخصصة للسوريني القادمني للسفر عبر
املطار ،أو عبر أحد املوانئ البحرية (مينح مسة ملدة تتراوح بني  24و 48ساعة)؛ الفئة الرابعة هي للقادمني للعالج الطبي،
(بهذه السمة مينح مدة  72ساعة قابلة للتجديد ،ملرة واحدة ،وملدة مماثلة)؛ الفئة اخلامسة هي للقادمني ملراجعة سفارة
(ينح مبوجبها مدة  48ساعة)؛ أما الفئة السادسة فهي للـ«قادمني للدخول مبوحب تعهد مسبق باملسؤولية» من
أجنبية ُ
63
مرت َْي ملدة ستة أشهر).
قبل مواطن لبناني (فبهذه السمة ُينح دخول ملدة خمسة أيامَّ ،
جتدد َّ
إلى ذلك ،اشتملت كل فئة على قائمة مبختلف املستندات املطلوبة الضرورية ملنح مسة الدخول ،و/أو تصحيح
أوضاع األفراد .والواقع أن أكثر الفئات التي يجري التماس املوافقة للحصول على مسة دخول مبوجبها هي الفئة السادسة،
إذ بإمكان املواطن السوري الذي لم يعد بوسعه التسجل لدى مفوضية شؤون الالجئني في االمم املتحدة UNHCRأن يتفق
مع مواطن لبناني أو رب عمل لبناني ليكفله .وفي املقابل ،لكي يصبح أي مواطن لبناني كفيال ،يتطلب منه ذلك توفير،
السكن املستأجر (وهذا ما يتطلب منه أيضا إخضاع ملكيته للضريبة ،في
على سبيل املثال ال احلصر ،إثبات قانوني عن محل َّ
وتعهد بتحمل مسؤولية األفعالل القانونية التي
الوقت الذي يفضل فيه العديد من املواطنني اللبنانيني جت ُّنب القيام بذلك)،
ّ
يقوم بها الشخص السوري (مبا في ذلك االعمال اإلجرامية) .وان هذا األمر يشكل رادعا للعديد من املواطنني اللبنانيني.
إلى سوريا ،نُشر بتاريخ ،lebanon-palestinians-barred-sent-syria/05/05/2014/http://www.hrw.org/news ،2015-05-04

[الزيارة األخيرة في .]2015-09-17

يرحل الفلسطينيني الهاربني من سوريا ،باإلنكليزيةhttp://www. ،2014-05-09 ،
راجع أيضا التقرير اإلخباري التالي :مو علي نايل ،لبنان ِّ
[ ،html.20145855043308813-lebanon-deports-palestinian- refugees/05/2014/aljazeera.com/news/middleeastالزيارة األخيرة
في .]2015-10-01
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اجلمهورية اللبنانية ،رئاسة مجلس الوزراء ،جلسة  23تشرين األول ،6118=http://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid ،2014
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من املمكن اإلطالع على الفئات كلها في املستند املدرج على صفحة املديرية العامة لألمن العام اللبنانيhttp://www.general-security. ،

[الزيارة األخيرة في .]2015-09-20
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وقد أعرب السوريون كلهم تقريبا الذين أجريت مقابالت معهم عن بالغ قلقهم إزاء شروط إقامتهم ،وذلك بغض النظر عن
مسجلني أصال لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،أو بغض النظر عن واقع
وضعهم اإلجتماعي ،أو عما إذا كانوا
َّ
أنهم دخلوا لبنان قبل تطبيق اإلجراءات اجلديدة لتنظيم دخول السوريني لبنان واإلقامة فيه.
وجتدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن وضع العديد من األشخاص الذين أجريت مقابالت معهم كان غير قانوني ،إذ
املتحدثني ممَّن أجرينا مقابالت معهم بأنه َّ
تعذر عليهم إيجاد
انتهت صالحيات تصاريح اإلقامة اخلاصة بهم .وأفاد العديد من
ِّ
كفيل-ال في عالقاتهم اخلاصة وال في بيئة عملهم .وقد أشار ستة عشر شخصا من أصل األربع وعشرين سوريا ممن أجريت
معرضون ملختلف الظروف اإلجتماعية،
مقابالت معهم إلى أنه ليس لديهم في حوزتهم أي مستند قانوني؛ وهم جميعهم َّ
تردد و/أو عجز أرباب عملهم عن كفالتهم .واجلدير ذكره أن أحد
واإلقتصادية ،كما لظروف عمل عديدة .كذلك ،تطرقوا إلى ُّ
عشر شخصا من بني هؤالء الستة عشر شخصا يقومون بأعمال متدنِّية األجر ،مثال العمل في املطاعم والسوبرماركات ،في
حني أن أربعة منهم يعملون حلساب منظمات دولية لإلغاثة ،وشخصا واحدا منهم يعمل كخبير في شركة كبيرة للحواسيب.
إلى ذلك ،أشار مثانية من السوريني ممن أجريت مقابالت معهم إلى أنهم ما زالوا ميلكون أوراق إقامة قانونية –ثالثة منهم
ألن والدتهم حتمل اجلنسية اللبنانية ،وأربع آخرين ألن رب عملهم قام بكفالتهم ،وواحدة من بينهم ألن زوجها هو رجل
64
أعمال ،في حني أن شخصا آخرا ما زال ميلك أوراق إقامة قانونية إال أنها لم تعد صاحلة إال لشهر واحد.
وباملثلّ ،
ترددهم وعجزهم عن كفالة
أكد لنا أرباب العمل
والعمال اللبنانيون على حد سواء في الغالب إما َّ
ّ
عمالهم السوريني ،أم في حال َّ
متكنوا من إمتام اإلجراءات الضرورية لهذه الغاية ،املتاعب التي تسببت بها إجراءات الكفالة
ّ
65
هذه إلدارة العمال.
واحلقيقة أن هذا التطور دفع بالعديد من السوريني إلى احلد أكثر من حتركاتهم في ساعات النهار ،أو إلى البقاء
في األحياء التي يعرفونها ،ما ُيق ِّلص بالتالي من فرص وصولهم إلى اخلدمات التي يحتاجون إليها ،كما إلى املراكز املز ِّودة
حتدث أحد األشخاص الذي أجرينا مقابلة معه 66عن تغيير طرأ على السلوكيات اجلنسانية في صفوف الالجئني،
لها .فمثالَّ ،
بحيث لم يعد الرجال يذهبون للحصول على املساعدات الغذائية من املنظمات ذات الصلة خوفا من توقيفهم ،فتذهب النساء
67
ً
أرجحية .وباملثل ،أفاد أحد األشخاص ممن أجريت مقابلة معهم
عوضا عنهم ،مبا أن توقيفهن ،وتفتيش مستنداتهن أقل
بأنه لم يعد يشارك في األنشطة املسائية ،والدروس التي تنظمها املنظمات ،وذلك خشية من أن يجري توقيفه على الطريق.
املتحدثني معنا تأثير التدابير اجلديدة على العمال السوريني في موقع بناء
وفي السياق نفسه ،وصف لنا أحد
ِّ
الشكل التالي:
على َّ
«يتعرض العمال السوريون لضغوطات كبيرة ،كما أنهم يشعرون باإلحباط بسبب التدابير اجلديدة .فإن
ساعات العمل اخلاصة بنا متتد من السابعة صباحا إلى الرابعة والنصف من فترة بعد الظهر .لكن ،وفي حال
العمل اإلضافي ،يتعني عليهم العمل لساعات إضافية .لكن السوريني يحاولون عدم البقاء لساعات متأخرة،
والعمل ليال ،خوما من الوضع األمني .وهذا دائما يكون عذرهم لعدم البقاء في مكان العمل ،سيما وأنهم
سيواجهون املتاعب على نقاط التفتيش .وعادة ما يحب السوريون العمل لساعات إضافية ،ذلك ألنهم
ال يتقاضون أجرا شهريا ،بل أنه يتم الدفع لهم على اساس ساعات العمل ُ
املنجزة .ولهذا السبب ،يرغب
السوريون في البقاء للعمل لساعات أطول للحصول على املزيد من املال .ولكنهم اآلن يحاولون ترك مكان
احملدد .حتى أن الذين يكون في حوزتهم أوراق ،يشكون من أنه يتم توقيفهم وتفتيشهم،
العمل في الوقت
َّ
68
كما أنه يتم أحيانا إخضاعهم للتحقيق أو للتفتيش لساعتني أو ثالث ساعات».
شددوا على عدم جتانس العملية اإلدارية،
ومن األهمية مبكان أن كافة األشخاص الذين ُأجريت مقابالت معهم َّ
والتباين في املستندات املطلوبة منهم .وعلى الرغم من أن كافة املستندات املطلوبة ُمدرجة على املوقع اإللكتروني التابع
64
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مقابالت مع سوريني يعيشون في بيروت ،حزيران/يونيو ومتوز/يوليو .2015
مقابلة مع شابة سورية في منطقة احلمرا ،حزيران/يونيو .2015

للمديرية العامة األمن العام ،إال أن كل فرع من فروع األمن العام ينجز في الواقع املعامالت بشكل مغاير ،ويطلب مجموعة
مختلفة من املستندات.
كذلكَّ ،
تتبدل
املتحدثون معنا على أن عملية جتديد اإلقامة (عندما يكون الشخص أصال في بيروت) ،غالبا ما
أكد
ِّ
ّ
بحسب الضابط املوجود .كما أنهم ذكروا تراكم مهام الشرطة املتنافرة التي تتسبب دائما إما بدفع السوريني إلى اإلبقاء على
ً
مثنية إياهم بالتالي عن البقاء في لبنان .أضف إلى ذلك أن صعوبة
وضعهم غير القانوني ،أو تردعهم عن جتديد إقامتهم،
إيجاد كفيل والتعامل مع العملية اإلدارية اإلعتباطية تساهم في تطوير «سوق سوداء» لتجديد األوراق ،وللحصول على عقد
يوم ْي.
اإليجار املطلوب .وهكذا ،فإن أحد
ِّ
املتحدثني معنا أرسله صديقه إلى رجل لبناني بإمكانه جتديد أوراقه في غصون َ
تبي أن هذا الرجل اللبناني ميارس أعماال من شأنها «املساهمة في ازدهار السوق السوداء» ،مع ِّوال بذلك على
إال أنه َّ
69
عماله السوريني على احلصول
«عالقاته» ضمن مؤسسات الدولة .وفي السياق نفسه ،قال
ِّ
متحد ٌث آخر إنه كان يساعد ّ
على عقد إيجار ،إال أنه لم يعد يقوم بذلك ألنه يعي حقيقة السوق السوداء التي ُيعمل فيها على بيع هذه العقود ،وبالتالي،
70
فإنه يسهل احلصول على هذه العقود.
ِّ
املنظمة
أما األشخاص املنتمني إلى الطبقة الوسطى الذين أجرينا مقابالت معهم ،فينظرون إلى املعايير اجلديدة
لدخول السوريني إلى لبنان واإلقامة فيه على أنها سلبية وتنطوي على الكثير من التحديات .ويقول هؤالء األشخاص في
هذا اإلطار إن الطبقة الوسطى السورية املتواجدة في لبنان أدت دورا اساسيا في دعم الالجئني السوريني ،وذلك عبر إنشاء
مجموعات صغيرة ضمن املجتمعات احمللية ،أو حتى منظمات غير حكومية تعمل على استكمال دور الدولة في مواجهة
تدفق الالجئني ،وفي توفير اخلدمات التي يحتاج هؤالء إليها .وقد رأوا أيضا أن السياسات املنتهجة أجبرت أصدقاءهم،
وأنسباءهم على اإلنتقال إلى تركيا ،متى كانت الفرصة ساحنة لهم للقيام بذلك؛ وعبروا كذلك عن مخاوفهم إزاء إمكانية
إقدام تركيا قريبا على احلد من استقبالها لالجئني .وقد شاطرهم الناشطون اللبنانيون الرأي ،معتبرين أن تدفق الطبقة
71
الدعم له.
الوسطى السورية خارج البالد يشكل عائقا أمام تنظيم املجتمع احمللي وتوفير َّ
ِّ
املنظمة لدخول السوريني إلى لبنان ،واإلقامة فيه حتدث تغييرا ملحوظا في الطرق
واحلقيقة أن املعايير اجلديدة
حد كبير مقارنة مع دخول وإقامة األشخاص
أمر كان
مسهال إلى ٍّ
َّ
السابقة املعتمدة إلدارة حركة السوريني من وإلى لبنان .وهو ٌ
اآلخرين من حملة اجلنسيات األخرى .72ويتجلى ما أحرزته هذه التغيرات على النحو التالي:
لم يصادق لبنان على اتفاقية األمم املتحدة لعام  1951اخلاصة بوضع الالجئني .لذا فإن السوريني والفلسطينيني
املقيمني في لبنان ال يتمتعون رمسيا بصفة «الجئ» .وبالتالي ،فإن غياب تصنيف هؤالء الالجئني ضمن فئة مالئمة
الفئت ْي
أو فئة استثناء إنسانية عملية ،يدفع بهم إلى محاولة استيفاء شروط األهلية التي ختو ِّلهم اإلنضمام إلى إحدى
َ
َّ
غالبيتهم إمتامه .كما يؤدي ذلك إلى عدم قبول أو رفض دخول أي شخص سوري
يتعذر على
اإلدار َّي َت ْي األخريني ،وهو أمر
َّ
احملددة لهذه الغاية .لذا فإن السياسات اجلديدة الرامية إلى تنظيم دخول السوريني إلى لبنان،
ال يستوفي شروط األهلية
َّ
ِّ
مسجلني
مسجلني أو غير
عبء على الالجئني ،أكانوا
يشكل
وجتديد اإلقامة فيه متيل إلى تفضيل السوريني املقتدرين ،ما
َّ
َّ
ً
املسجلون لدى مفوضية
لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني .كذلك ،فإن املشكلة الكبرى التي يواجهها الالجئون
َّ
تعهد بعدم العمل.
األمم املتحدة لشؤون الالجئني تتمثَّل مبوجب توقيعهم على ُّ
والواقع أن من شأن عدم اإلقرار مبنح السوريني رمسيا صفة الجئ ،إلى جانب القيود اجلديدة املفروضة على دخولهم،
رئيسي َتني من السوريني في لبنان هما فئة «السياح» (الطبقة املقتدرة)
فئت ْي إدار َّي َت ْي
وموجب تعهدهم بعدم العمل ،أن يولد َ
َّ
مالئمت ْي لتصنيف السوريني الفارين من اإلضطرابات واحلرب.
الفئت ْي غير
وفئة املهاجرين (الطبقة اإلجتماعية الدنيا) .فكلتا
َ
َ
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مقابلة مع مالك حانة/مطعم في احلمرا ،متوز/يوليو .2015

عبرت امرأتان سوريتان ،كما ممثِّل منظمة بسمة وزيتونة في إطار املقابالت التي أجريت معهم بشكل منفصل ،عن وجهة النظر نفسه،
َّ
حزيران/يونيو .2015

غدى فرجنية« ،لبنان يفرض قيودا متييزية على دخول السوريني» ،باإلنكليزية ،املفكرة القانونية.2015-01-22 ،
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ولهذا السبب ،ستؤدي السياسيات ،في حال مت تنفيذها على النحو املعلن عنه ،إلى زيادة أعداد السوريني غير الشرعيني،
رغم أن احلكومة اللبنانية قد أعلنت حتى اآلن التزامها بعدم إعادتهم قسرا إلى ديارهم ،وبعدم تنفيذ أمر الترحيل الصادر
بحقهم.
التسجل لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني كالجئني ،فإن
ونظرا إلى أنه لم يعد بإمكان السوريني
ُّ
املعايير اجلديدة ترقى إلى مستوى اعتماد سياسة طبقية متييزية ،بحيث ُينح املواطنون السورييون الذين بإمكانهم إظهار
بي دخلهم ،إقامة مؤقتة في لبنان كـ«السياح» .وتبدو هذه السياسية
حجز فندقي ،وتقدمي كشف عن حساب مصرفي ُي ِّ
يتوجب على الالجئني تسديده لتجديد إقامتهم لدى األمن العام ،حتى
الطبقية بادية للعيان أيضا في املبلغ املالي الذي
َّ
مسجلني لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني كالجئني .وتبلغ قيمة املبلغ الواجب تسديده  200دوالر
وإن كانوا
َّ
أميركي ،باستثناء الرسوم اإلضافية الواجب دفعها لتأمني املستندات األخرى املطلوبة ،وهو مبلغ ال ميلك الالجئون بغالبيتهم
الدفة متيل بشكل
ببساطة القدرة على حتمله .لذلك ،فإن هذه السياسة ،إلى جانب موجب توقيع تعهد بعدم العمل ،جتعل َّ
مثير للجدل لصاحل األشخاص املقتدرين دون سواهم.
املسجلون لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بحالة مستمرة من احليرة لكونهم ال
يعيش الالجئون
َّ
تكرسه املمارسات
حتمل تكلفة جتديد إقاماتهم .وهذا الواقع ال
ّ
يكفلون متتعهم الدائم باألمان ،نظرا إلى عدم قدرتهم على ُّ
فحسب ،ال سيما عبر موجات التوقيفات ،وحظر التجوال الليلي ،بل أيضا القيود اجلديدة املفروضة التي تكفل بأن الالجئ
سيبلغ عاجال أم آجال حد اإلختيار بني التحول إلى مقيم غير شرعي أو العودة إلى سوريا .وعلى الرغم من تأكيد احلكومة
اللبنانية على التزامها بعدم إعادة األشخاص الوافدين إلى لبنان قسرا إلى ديارهم ،73فإن هذه السياسات تدفع بالالجئني
املسجلني لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،إلى اختيار
السوريني ،كما بالسوريني املقيمني في لبنان وغير
َّ
تعريض أنفسهم خلطر اإلقامة غير الشرعية ،والترحيل.
ِّ
متعددة اجلوانب ،إذ إنها ال تؤثر في وضع الالجئني
آثار
باختصار ،تنجم عن القوانني اجلديدة
ِّ
املنظمة لإلقامة ٌ
القانوني واملادي وحسب ،بل تؤدي أيضا دورا اساسيا في إعادة حتديد مالمح عمليات تنقلهم ،وتقليصها ،كما في احلد من
ِّ
املنظمة لدخول
املتحدثني اللبنانيني أن املعايير اجلديدة
إقامة روابط بني السوريني املقيمني في لبنان .و َيعتبر العديد من
ِّ
يتطرقون بغالبيتهم إلى املشاكل التي يصادفونها لتجديد تصاريح
السوريني إلى لبنان واإلقامة فيه ملتبس ٌة .فرجال األعمال
َّ
قرروا بالتالي إبقاءهم في وضع غير شرعي أو عملوا على حل املشكلة عبر اللجوء
اإلقامة ّ
لعمالهم السوريني ،وإلى كيف أنهم َّ
إلى مشورة قانونية ،ودفع بعض الرشاوي ملؤسسات الدولة .وباملثل ،اشتكى رجال األعمال ،السيما في منطقة احلمراء،
من أن أعمالهم تأ َّثرت سلبا مبغادرة الكثير من السوريني املقتدرين ومتوسطي احلال ماليا البالد ،بعد فرض هذه املعايير
املتحدثني بأن التنظيمات اجلديدة هي «قاسية» نوعا ما ،ألنها تو ِّلد شعورا باخلوف والالأمان
اجلديدة .إلى ذلك ،أقر بعض
ِّ
أدى إلى تقليص أعدادهم في لبنان في البضعة أشهر األخيرة.
لدى الالجئني السوريني ،ما ّ

والتعهد بعد العمل-ديناميات العمالة والبطالة بني
 .4.2العمل
ُّ
السوريني واللبنانيني
		
متثَّلت إحدى التغيرات اجلوهرية التي طرأت على شروط جتديد اإلقامة للسوريني املقيمني في لبنان بإلزام أي
تعهد بعدم العمل كدليل على أنه ال ميلك
الجئ سوري
مسجل لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بالتوقيع على ُّ
َّ
املسجلني لدى مفوضية األمم
أي نية بالبحث عن عمل في خالل فترة إقامته في لبنان .أما بالنسبة إلى السوريني غير
َّ
املتحدة لشؤون الالجئني قبل كانون الثاني/يناير  2015أو الوافدين اجلدد من السوريني الذن يحاولون دخول البالدُ ،فيطلب
منهم أيضا ،وبحسب فئة الدخول التي ينتمون إليها ،التوقيع على هذا التعهد ،إال في حال كان رب عملهم يكفلهم.
والواقع أن هذا التعهد يفرض قيودا على الوصول إلى فرص العمالة غير النظامية ،74وبحسب املقابالت التي أجريناها ،فإن
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كل شخص يخالف هذا التعهد يواجه خطر إنهاء وضعه كالجئ ،كما قد ُينح بضعة أيام لتأمني كفيل له ،أو حتى أنه يواجه
75
خطر ترحيله من لبنان.
واجلدير ذكره أنه مت إدخال هذا التعهد ،مع اإلجراءات اجلديدة التي فرضت على دخول الرعايا السوريني وجتديد
إقامتهم ُ
واملشار إليها أعاله ،وفي سياق تنامي القلق إزاء أعداد الالجئني ،وتزايد اخلوف من أن الالجئني السوريني يساهمون
في مضاعفة معدالت بطالة املواطنني اللبنانيني .وفي حني أن وجود أكثر من  1.2مليون الجئ في لبنان بات ميارس
بالتأكيد ضعوطات على سوق العمل ،إال أنه يجب مواجهة اخلوف من أن حتل اليد العاملة السورية مكان القوى العاملة
اللبنانية عبر وضع مسارات الهجرة من أجل العمل القدمية بني سوريا ولبنان ضمن السياق الصحيح.
فلطاملا اعتمد منو اإلقتصاد اللبناني على وجود يد عاملة أجنبية .ووفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي ،بلغ عدد
السوريني الذين كانوا يعملون في لبنان قبل نشوب األزمة  300000عامل 76على األقل ،في الوقت الذي تشير فيه مصادر
أخرى إلى أن هذا العدد يصبح أعلى بكثير ،في حال عمل على مقارنته بسجل دخول وخروج السوريني عبر املعابر اللبنانية
77
قبل العام .2011
وتعتبر بعض املصادر ،في إطار قياسها ألثر األزمة السورية على اإلقتصاد اللبناني ،أن هذه األخيرة ساهمت في
زيادة نسبة توريد اليد العاملة إلى السوق اللبنانية بني 30و 78.%50وفي الوقت نفسه ،أشارت منظمة العمل الدوليةـ،
املسجلني في لبنان ،إلى أن «عدد
وباإلستناد إلى بينات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني املتعلقة فقط بالالجئني
َّ
القوى العاملة من الالجئني السوريني البالغني من العمر  15سنة وما فوق ،بلغ  239,700شخص في منتصف العام ،2014
أي ما يعادل حوالى  %14من إجمالي اليد العاملة في لبنان .واجلدير ذكره أن ما يقارب  160,500شخص من بني هؤالء
79
يعملون ،أي ما يوازي شخص واحد من أصل كل عشرة أشخاص من مجموع القوى العاملة في لبنان».
وعلى ضوء النقاشات الدائرة حول استبدال املواطنني اللبنانيني بالعمال السوريني ،يتفق كل من البنك الدولي
ومنظمة العمل الدولية على أن معدالت البطالة كانت أصال تشهد ارتفاعا قبل العام  ،2011إذ بلغت معدالت البطالة في
أوساط الشباب اللبنانيني (اي في الفئة العمرية -15و 24سنة)  %34في العام  ،802010في حني أن معدالت البطالة في
صفوف الفلسطينيني الذي يعيشون في لبنان كانت أعلى .ويأتي ذلك مقارنة مبعدالت البطالة املرتفعة بني الالجئني السوريني
املسجلة في لبنان» 81.والواقع
ُقدر ،وبحسب منظمة العمل الدولية« ،بحوالى أربعة أضعاف معدل النسبة
املسجلني ،التي ت َّ
َّ
أن هذه التقديرات ،كما تاريخ العمالة السورية في لبنان ،تزيد من تعقيدات سرد التأثير احلقيقي لتداعيات تدفق الالجئني
السوريني على معدالت البطالة والعمالة اللبنانية.
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«تعهد بعدم العمل»
واحلقيقة أن احلد من الوصول إلى اإلقتصاد غير النظامي عبر إلزام أي الجئ سوري بالتوقيع على
ُّ
يكتسب دالالت خاصة بالنسبة إلى ديناميات عمل/بطالة الالجئني السوريني في بيروت ،ال سيما وأن قطاعات عديدة،
كالزراعة ،واخلدمات ،والبناء ،فمثال ،لطاملا اعتمدت بشكل كبير على العمالة غير النظامية.
تقدر منظمة العمل الدولية بأن مستويات العمالة غير النظامية في قطاع البناء تالمس %80,74
وفي هذا السياقِّ ،
(تتفوق عليها فقط املستويات املسجلة في قطاع الزراعة والبالغة  ،)%92,47ما يجعل من املستبعد أن يحصل أي الجئ
مسجل لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وقادر على العمل في هذه القطاعات بالتحديد ،على كفالة
سوري غير
َّ
82
ِّ
رب عمله ،وأن يتم بالتالي توظيفه «بشكل نظامي» ،متاشيا مع املتطلبات اجلديدة املنظمة لإلقامة .واجلدير ذكره أنه
ً
مرونة لرب العمل والعامل على حد سواء ،إال أنه ينجم عنه أثر بالغ على العامل لعدم منحه هذا
بينما العمل النظامي يو ِّفر
األخير فرصة الوصول إلى أي شبكة من شبكات األمان اإلجتماعي .كذلك ،لن تتسبب القيود املفروضة على العمل غير
النظامي إال باملزيد من التهميش ألولئك الذين يعتمدون عليه؛ األمر الذي يؤ ِّثر تأثيرا سلبيا على السوريني الذين يسعون
إلى إيجاد فرص عمل.
أضف إلى ذلك أن قطاع البناء يتميز بحيوية بارزة إذ شهد طفرةً واسعة النطاق منذ الشروع بعمليات إعادة اإلعمار
في فترة ما بعد احلرب األهلية ،وال سيما في عهد رئيس احلكومة رفيق احلريري الذي دعم العديد من خطط إعادة اإلعمار
ملدينة بيروت .والواقع أن هذا القطاع تهمني عليه تقليديا القوى العاملة السورية من الذكور ،مع وجود ملحوظ لليد العاملة
الفلسطينية .فمثالِّ ،
شكل الفلسطينيون الذين يعيشون في لبنان  %24من إجمالي القوى العاملة في قطاع البناء في
83
العامني  -2010و .2011إلى ذلك ،ووفقا لتقديرات أخرى ،متثِّل نسبة السوريني العاملني في قطاع البناء وحده للعامني
 ،2013و %12 ،2014من مجموع القوى العاملة السورية في لبنان ،علما أن نسبة السوريني العاملني في قطاع اخلدمات
تفوق نسبة العاملني في مجال البناء مع بلوغها حنو 84.%36وعلى الرغم من أن احلكومة اللبنانية عملت على تيسير وصول
ِّ
يشكل مصدر
السوريني إلى فرص العمل في بعض هذه القطاعات ،ال سيما في قطاع الزراعة ،85فإن التعهد بعدم العمل
قلق إضافي للعاملني من الالجئني السوريني الذين يحاولون كسب ما يكفي من املال لإلستجابة إلى احتياجاتهم عبر
اللجوء إلى فرص عمل غير نظامية .والواقع أن مثل هؤالء األشخاص لن يشعروا بخوف متزايد من أن يتم توقيفهم ،وأن
سيتعرضون بشكل دائم لالستغالل،
يخسروا بالتالي وضعهم ،في حال ُعسر عليهم وهم ميارسون عملهم فحسب ،بل أنهم
َّ
ويجدون أنفسهم مجبرين على القبول بظروف عمل أشد قساوةً وأقل استقرارا .وفي الوقت عينه ،سيستمر تنامي الضغط
سيتحملون مشقة البحث/تأمني فرص عمل نظامي وغير نظامي.
واإلعتماد على منظمات اإلغاثة الدولية ،إذ إن الالجئني
َّ
من جهة أخرى ،كشفت املقابالت التي أجريناها مع عمال سوريني ولبنانيني على حد سواء ،كما مع أصحاب
أعمال في بيروت أنهم يشعرون بالقلق إزاء أثر القيود اجلديدة املفرضة على تشغيل السوريني .وقد ذكر أصحاب األعمال
اللبنانيني في هذا الصدد أنه يصعب عليهم إيجاد يد عاملة لبنانية لتشغيلها ،وأنهم يتو َّقعون أن تؤ ِّثر القيود اجلديدة املفروضة
على السوريني على أعمالهم .وفي مقابلة أجريناها مع رئيس جمعية جتار احلمراء ،السيد زهير عيتاني ،أفاد هذا األخير
ٌ
ضئيل للغاية للوظائف املتدنية األجر،
بأن اليد العاملة السورية ضرورية لإلقتصاد اللبناني ،وبأن عرض اليد العاملة اللبنانية
وجهها لوجود ماسحي
مثل التنظيف ،وتوفير اخلدمات األساسية في املتاجر..،اخل .86هذا على الرغم من اإلنتقادات التي َّ
األحذية ،وبائعي العلكة والزهور ،واملتس ِّولني املشردين ،وأطفال الشوارع في احلمراء ،زاعما مرارا وتكرارا أن هذا الواقع أ َّثر
سلبا على مسعة احلمراء كشارع سياحي ،وأدى إلى تراجع األعمال فيه.
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خدم .وتوجز
رب عملهم اللبناني في املقابل بتقدمي مستندات عديدة لألمن العام ،مبا فيها« ،تعهد باملسؤولية» عن العامل الزراعي املستَ َ
املديرية العامة لألمن العام هذه املستندات قي قسم منفصل على صفحتها اإللكترونية ،األمن العامGeneral Security, “Al-Iqamat ،
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وفي السياق نفسه ،ذكر بعض أرباب العمل ممَّن أجرينا مقابالت معه ،أنهم يستعنون باليد العاملة السورية ،بغض
عرضهم خلطر أن حترر بحقهم محاضر ضبط وغرامات .فمثال أشار أحد
النظر عن القيود املفروضة ،حتى وإن كان ذلك ُي ِّ
َّ
صاحب عمل في منطقة مار مخايل إلى أنه ُأجبر على تقليص ساعات عمل موظفه السوري للتخفيف من خطر ضبط أي
منهما ملخالفتهما العمالة النظامية .وتعويضا عن الساعات الضائعة ،ومن أجل احلؤول دون تسديد رسوم الكفالة التي يدعي
أنه ال يسعه حتملها ،فهو اليوم يستعني باليد العاملة األجنبية املتواجدة في الوقت احلاضر في لبنان ،على غرار العاملني
87
السريالنكيني ،واألثيوبيني الذين لديهم أصال كفيل ،ويرغبون في العمل في هذا القطاع.
ٍ
َّ
قيود على العمالة غير النظامية تقنيا لصاحل العمال السوريني
املتخذة لفرض
لذا ،وبينما ميكن أن تأتي التدابير
َّ
الذين بات بوسعهم اآلن باملبدأ احلصول على أيام إجازة واإلستفادة من املنافع املوفرة على أرض الواقع ،إال أن هذه القيود
ال ُتبر أرباب العمل على اإلمتثال لتنظيمات العمل اجلديدة ،وتوفير عمالة كاملة للعاملني حلسابهم .إلى ذلك ،وفي حني
يؤمن العامل كفالة رب العمل ،إال أن العديد من العمال السوريني وأرباب
يقضي احلل الذي ِّ
تقدمه احلكومة اللبنانية بأن ِّ
بالرفض بدون أي تبرير مالئم .وهو توجه يعكس بالنسبة
العمل اللبنانيني أفادوا بأن طلب الكفالة الذي َّ
تقدموا به جوبه َّ
إليهم السياسات األوسع املنتهجة والهادفة إلى إبعاد السوريني عن سوق العمل اللبنانية ،وعن لبنان .وفي هذا اإلطار،
َّ
املوظفني واملسؤولني في وزارة العمل ،مت التطرق إلى الرشوة املدفوعة
وفي سياق أحاديث غير رمسية دارت مع العديد من
88
من أجل اإلستحصال على إجازات عمل للسوريني .وإن هذا األمر يدفع بهؤالء العمال ،والذي يكون السواد األعظم منهم
يعرضهم للمخاطر القانونية.
من الالجئني ،إلى القبول باملزيد من ظروف العمل غير النظامية واآلمنة ،مبا ِّ
وبصورة عامة ،يجري استخدام السوريني في مناصب ال تتوافق مع مؤهالتهم أو خارج مجال اختصاصهم .و ُيشكل
هذا الواقع ظاهرةً واسعة اإلنتشار بني السوريني ممن مت إجراء مقابالت معهم في منطقة احلمراء ،مار مخايل ،صبرا وشتيال،
مسجلني كالجئني ،أوسوريني
قطاعي البناء والزراعة ،سواء أكانوا
وسن الفيل ،وسد البوشرية) ،والذين ال يعملون في
َ
َّ
متوسطي احلال ،أو يحظون بكفالة رب عملهم .-وميكن وضع هذه الظاهرة في خانة مفهوم «خفض الرتبة» ،أو خسارة
ِّ
الرأمسال اإلجتماعي واإلقتصادي ،األمر الذي ينجم عنه أثار اجتماعية واقتصادية عديدة ليس على املجتمعات احمللية
وحسب ،بل أيضا على سوق العمل بعامة؛ وهي آثار ،تتمثل ضمن أمور أخرى ،في الركود في التنقل اإلجتماعي واإلقتصادي.
وفي هذا السياق ،أفاد عضو في مجموعة دعم غير حكومية سورية محلية بأن السوريني متوسطي احلال ماليا
الذين يعجزون عن إيجاد فرصة عملن يع ِّولون على بناء عالقات مع املجتمعات السورية احمللية ،لتأمني عمل غير نظامي لهم
عبر هذه املجتمعات .ويشتمل ذلك على أطباء ،ومحامني ،وأساتذة يبدأون بالعمل التطوعي ضمن املجموعات أو املنظمات
السورية ،ليتمكنوا في ما بعد من احلصول على املال لقاء تأديتهم بعض املهام أو األعمال الصغيرة 89.وغالبا ما ال تستوجب
املهام املوكلة إليهم استخدام مهاراتهم أو تكون عبارة عن وظيفة تزيد مؤهالتهم عن املطلوب للقيام بها.
متحدثون آخرون ،وهم في الغالب من حملة الشهادات اجلامعية ،إلى أنه يتم اإلستعانة بهم في قطاع
كما اشار
ِّ
اخلدمات املتدني األجر نوعا ما ،مثل في احلانات ،واملطاعم ،واملتاجر الواقعة في أكثر األحيان في منطقة احلمراءـ ،فضال
املتحدثني معنا ،بني  500و 700دوالر أميركي في الشهر .وهو
عن أنهم يتقاضون عادة أجورا زهيدة للغاية ،تتراوح ،بحسب
ِّ
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مقابلة مع صاحب عمل صغير في مار مخايل ،حزيران/يونيو .2015
وفقا لألحاديث غير الرمسية التي دارت مع َّ
موظفني ومسؤولني في وزارة العمل ،متوز/يوليو  .2015عادة ما تقوم السلطات اللبنانية بإدراج

املسجلني لدى مفوضية األمم املتحدة
يتقدمون بطلب جتديد إقامتهم ضمن فئتني :فالفئة األولى تضم السوريني
الرعايا السوريني الذي
َّ
َّ

املسجلني لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني .وبينما
لشؤون الالجئني ،في حني تشتمل الفئة الثانية على األشخاص غير
َّ

املسجلني لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني تقدمي بطاقة تسجليهم ،إلى جانب توقيع تعهد بعدم العمل،
يتعني على الالجئني
َّ

صادر عن مواطن لبناني
فإنه يجب على الالجئني غير املسجلني لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،تأمني «تعهد باملسؤولية»
ٍ
يتلزم مبوجبه هذا األخير بالتقدم بطلب للحصول على إجازة عمل من وزارة العمل للشخص السوري املعني أو ملجموعة من السوريني ،أو

بكفالة أو استضافة أسرة .راجع منظمة العفو الدولية« ،الالجئون السوريون على سفير الهاوية في مواجهة القيود املتزايدة املفروضة في
لبنان» ،باإلنكليزية،

_https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/pushed_to_the_edge_syrian_refugees_face_ increased_restrictions
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ومتوسط احلال يعيش في بيروت ،حزيران/يونيو .2015
مقابلة مع مواطن سوري في منتصف العمر
ِّ

29

املتحدثون معنا بغالبتيهم أنفسهم مجبرين على العيش في ظروف
مبلغ بالكاد يغطي بدل اإليجار الشهري .لذلك ،وجد
ِّ
صعبة وغير مستقرة ،أو إستدانة األموال من أصدقائهم وأنسبائهم بشكل منتظم.
كذلك ،تسعى النساء السوريات من الطبقة الوسطى إلى تأدية أعمال ضمن املنظمات أو مجموعات الدعم
السورية .ومن بني القطاعات التي تستعني بالنساء السوريات في بيروت ،نذكر متاجر األلبسة ،واحلانات ،وهما مجاالن
يسجالن عادة طلب محدد على اإلناث .وقد شرحت في هذا السياق إحدى النساء ممن أجرينا مقابالت معهن« ،أنه يتو َّقع
تصرفاتها ،واال تفارق اإلبتسامة
من املرأة السورية التي تعمل في هذه املتاجر واحلانات أن تكون جميلة املظهر ،ولبقة في
ُّ
وجهها» 90.وإن هذه املطالب التمييزية تو ِّلد لدى املرأة شعورا بالالأمان في مكان العمل ،إذ ُيتو َّقع منها اإلمتثال التام لها،
جنسيا ،إال
متحيزة
والتساهل مع مضايقات أرباب العمل والعمالء .وفي حني ميكن أن تتعرض املرأة اللبنانية ملعاملة مماثلة
ً
ّ
أنه من األهمية مبكان أال يغيب عن بالنا تداخل الشعور باخلوف من األوضاع غير القانونية ،والعمالة غير القانونية ،فضال
عن النقص في فرص العمل املتاحة للمرأة السورية ،مبا من شأنه زيادة قابلية تأثرها بحاالت كهذه ،واحلد من قدرتها على
طلب املساعدة في حال وقوعها ضحية حلاالت التمييز.
أضف إلى ذلك ،انتشار ظاهرة عدم توافق عمل األفراد مع اختصاصاتهم ،و/أو تأديتهم أعمال دون مستوى
شدد مالك متجر
حتصيلهم العلمي في صفوف األجيال السوريني األكبر سنا املقيمني في بيروت منذ ما قبل  .2011فمثالَّ ،
سوري يقيم في لبنان بشكل قانوني منذ  30سنة على أنه لطاملا عجز عن تأمني فرصة عمل له في مجال اختصاصه،
رغم تلقيه علمه في اخلارج 91.وفي حني ترتبط هذه الظاهرة بتنامي معدالت البطالة ،وهو ما يدفع باألشخاص من ذوي
املهارات العالية إلى القبول بفرص عمل موقتة في وظائف متدنية املهارات (أو إلى الهجرة ،في حال استطاعوا ذلك) ،إال
أن القيود املفروضة على أنواع األعمال التي ُيسمح للسوريني بالقيام بها في لبنان ،تؤدي أيضا دورا أساسيا في تكريس
ظاهرة «ختفيض الرتبة» بني السوريني.
املتحدثون معنا بغالبيتهم في
وفي العديد من احلاالتُ ،وصفت بيئة العمل باملزعجة واإلستغاللية .وقد تطرق
ِّ
هذا السياق إلى تدني األجور التي يتقاضونها ،إلى جانب ساعات العمل الطويلة ،وغياب اإلجازات والعطل ،والسلوكيات
أرباب عملهم التعسفية /التمييزية .ومرد هذا الوضع بالنسبة إلى بعض منهم إلى كونهم سوريني ،في حني يتحدث البعض
املتحدثني معنا ،تدفع هذه الظروف غير
اآلخر عن تعرض اللبنانيني والفلسطينيني حلاالت مماثلة .وبالنسبة إلى العديد من
ِّ
املستقرة بهم إلى تغيير مكان عملهم مرارا بحثا عن ظروف عمل ومعاملة أفضل .وهكذا ،صرح أحدهم قائال:
مبررا ذلك أمام مالك الشركة بأن هنالك أموال
«تركت عملي ألن مديري كان يعمل على ختفيض أجري ِّ
مفقودة من الصندوق ،على الرغم من أنني سلمت الصندوق بالكامل بدون أي أي فلس بالناقص .ولكن،
92
من غير املمكن أن يقول له أحدهم اي شيئ».
إلى ذلك ،تسجل ظاهرة عمالة األطفال ،93والعمل في اجلنس 94ضمن قطاعات العمل غير النظامية أرقاما
قدمها ممثل مؤسسة املخزومي كمثال على آليات املواجهة
ملحوظة ومتنامية في صفوف السوريني في بيروت .وهي ظاهرة َّ
السيئة التي يعتمدها الالجئون للتصدي للمصاعب اإلقتصادية إذ صرح قائال:
يقدمها لالجئني السوريني شهريا من
«عمل برنامج األغذية العاملي على ختفيض املساعدة الغذائية التي ِّ
 19إلى  13دوالرا أميركيا في متوز/يوليو  ،2015في خالل شهر رفضان ،في الوقت الذي ترتفع فيه االسعار
بشكل خاص في بيروت .وماذا فعل عندها األفراد؟ قاموا بإخراج أوالدهم من املدرسة للعمل .وهذا خير
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مقابلة مع امراة سورية ناشطة في املجتمع املدني وتعمل في بيروت ،حزيران/يونيو .2015
مقابلة مع صاحب عمل سوري في منطقة فرن الشباك ،حزيران/يونيو .2015

مقابلة مع شخص سوري مقيم في بيروت ،متوز/يوليو .2015

«األطفال من الالجئني السوريني مجبرون على البحث عن فرصة عمل-بالصور» ،باإلنكليزية ،صحيفة ذو غارديانhttp:// ،12.06.2014 ،

sp-syrian-refugee-children-in-lebanon-forced-to- seek--/12/jun/2014/www.theguardian.com/global-development
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آشلي غاالغير« ،الالجئون السوريون يتحولون إلى ممارسة البغاء في احلانات الليلية» ،باإلنكليزية ،فايس نيوزhttps:// ،11.06.2014 ،
[ ،news.vice.com/article/syrian-refugees-are-turning-to-prostitution-at-super-nightclubsالزيارة األخيرة في .]02.08.15

السيئة للغاية التي يعتمدها األفراد .فعمالة األطفال في تنامي ،ومعدالت اإلجرام
دليل على آليات املواجهة
ِّ
95
والبغاء في تزايد ،كما أن معدالت اجلرمية ،وحاالت اإلستغالل اجلنسي آخذ ٌة في اإلرتفاع».

 .4.3األمنَ نَ ة وجتديد ديناميات الرقابة في بيروت
احملرك األساسي إلعتماد سياسات جديدة ِّ
منظمة إلقامة الالجئني السوريني في لبنان بشكل عام ،وفي
ويكمن
ِّ
بيروت بنوع خاص ،في اخلوف من حصول «انهيار» أمني بسبب حالة الالاستقرار واملخاطر األمنية الفعلية واملتخيلة .والواقع
أن األحداث ُ
َّ
املفخخة في بيروت في العام  ،2013والنزاعات املس َّلحة واإلضطرابات
املخ َّلة حقا باألمن كسلسلة السيارات
املسجلة في طرابس ،ومختلف املواجهات املس َّلحة الواقعة في بيروت وضواحيها ،دفعت بقوى األمن الداخلي إلى إعادة
َّ
تنظيم عملياتها اليومية ،وخططتها األمنية.
وهكذا ،اعتمد اجليش ،وقوى األمن الداخي «خطة أمنية» جديدة اعتبارا من  28نيسان/أبريل  2015تعكس
خططا سابقة مماثلة مت تطبيقها في مدينة بيروت ،كما في مناطق أخرى ،نذكر منها على سبيل املثال ،البقاع ،وطرابلس،
وعكار .وقد اشتملت هذه اخلطة بالتحديد بصورة رئيسية على إعادة تنظيم وجود اجليش وقوى األمن الداخلي في ضاحية
بيروت اجلنوبية بالتعاون مع حذب اهلل ،إلى جانب اإلنتشار الواسع لعناصر وحواجز قوى األمن في مواقع مختلفة ضمن
شوارع بيروت .ووفقا لبيان صادر عن قيادة اجليش ،فإن األهداف املرجو بلوغها من خالل اعتماد هذه اخلطة األمنية
متثَّلت مبا يلي:
في إطار ترسيخ األمن واالستقرار في العاصمة بيروت وضواحيها ،ومكافحة اجلرائم املنظمة ومالحقة املشبوهني
واملطلوبني الى العدالة ،باشرت وحدات من اجليش باإلشتراك مع وحدات من قوى األمن الداخلي واألمن العام ،بتنفيذ
خطة أمنية واسعة تستمر لعدة أيام .على أن تشمل اإلجراءات املنفذة ،إقامة حواجز ثابتة وظرفية مكثفة ،وتفتيش السيارات
والتدقيق في هوية العابرين ،وتسيير دوريات مؤللة وراجلة في الطرق الرئيسة والداخلية ،باإلضافة إلى عمليات دهم بحثا
96
عن املطلوبني واملشتبه بهم ولضبط املمنوعات على اختالف أنواعها.
لكن األثر الفعلي لهذه التدابير األمنية يبقى غير واضح .فمن جهة ،تفيد قوى األمن الداخلي بنجاح هذه العمليات
َّ
شدد وزير الداخلية نهاد املشنوق
عبر إعالنها بشكل دوري أنواع التوقيفات ،وعمليات الضبط
املنفذة .وفي هذا السياقَّ ،
97
عدة مرات على جناح اخلطة األمنية في بيروت ،ودورها في إعادة النظام ،وتوقيف املطلوبني إلى العدالة .ومن جهة أخرى،
ال حت ِّقق خطة كهذه إال إعادة هيكلة موقتة ،وال تغير ديناميات الالأمان املوجودة في املدينة أو تتصدى ألسبابها اجلذرية.
املوجهة إليها للتطرق إلى هذا املوضوع.
ولسوء احلظ ،رفضت قوى االمن الداخلي طلبات املقابلة
َّ
أما على األرض ،فجوبهت التدابير األمنية هذه بشكوك واسعة .وهكذا فإن االشخاص الذين أجرينا مقابالت
املعمم إزاء
عبروا عن استيائهم الكبير إزاء أداء العناصر واألجهزة األمنية .وهو أمر يتوافق مع الشعور بعدم الثِّقة
َّ
معهم َّ
98
األجهزة االمنية في كافة أرجاء لبنان .فمثال ،اشتكى مالك حانة لبناني في منطقة مار مخايل من انه في حال وقوع
ِّ
متأكد من أن عناصر الدرك لن يأتوا لنجدته .لذا فهو يشعر بأنه ال ميكنه التعويل
حادث أمني محلي ،واتصاله بالدرك ،فإنه
99
عليهم ،وبأنهم غير قادرين على احملافظة على األمن بشكل عام .وإن هذا الواقع بالتحديد حملبط بالنسبة إليه ،سيما وأنه
95
96

مقابلة مع ممثِّل مؤسسة املخزومي ،متوز/يوليو .2015

ميكن إيجاد نص البيان باللغة العربية في املقال التالي ِّ
الذكر« :اجليش :اخلطة االمنية في بيروت وضواحيها مستمرة» ،جريدة النهار،

[ .28.04.15الزيارة األخيرة في .]14.07.2015

،https://news.vice.com/article/syrian-refugees-are-turning-to- prostitution-at-super-nightclubs .
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راجع مثال« :املشنوق أثنى من الضاحية على تعاون البلدياتَّ :
كبيرا من األمن» ،جريدة النهار،30.04.2015 ،
جزءا
حققنا في فترة قصيرة ً
ً

-233083//http://newspaper.annahar.com/article
[ ،233083=id...الزيارة األخيرة في .]16.07.2015
98

راجح مثال الرسم املعلومات املعنون« :ما رأيكم مبز ِّودي األمن؟» منظمة إنترناشونال أليرت ،تشرين الثاني/نوفمبر http://www. .2014

99

مقابلة مع مالك حانة في منطقة مار مخايل ،حزيران/يونيو 2015

[ ،international-alert.org/resources/publications/lebanon-people- security-infographicsالزيارة األخيرة في .]25.07.2015
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منطقتي اجلميزة ومار
قبل أسبوع فقط من تاريخ إجراء املقابلة ،طلبت القوى األمنية من املقاهي ،واحلانات الواقعة في
َ
أمر يعتبره مالك احلانة هذا مضرا بالعمل في فترة الصيف .كما أن هذه التدابير ال
مخايل إزالة طاوالتها اخلارجية .وهو ٌ
ِّ
تشكل برأيه تدخالت غير ضرورية بحياة األفراد وحسب ،بل إنها مسيئة لهم أيضا لكونها تزيد من حدة الكراهية بدال من
إسهامها في احملافظة على األمن.
ومهينة ،وسلبية
إلى ذلكَّ ،
حتدث السوريون جمعيهم الذين أجرينا مقابالت معهم عما عاشوه من جتارب عنيفةُ ،
باإلجمال على احلواجز ،وفي مقرات األمن العام .والواقع أن إقامة حواجز جديدة أشعرهم بالالأمان في التن ُّقل في املدينة،
ال سيما مع انتهاء صالحية أوراقهم.
ونقل في هذا الصدد أحد األفراد ممن أجرينا مقابالت معهم قصة صديق له كان يستقل فانا للنقل العام من
الضاحية ،ففوجئ بحاجز جديد .وخوفا من أن يتم توقيفه لتجاوزه فترة اإلقامة املمنوحة له على تأشيرة الدخول ،قفز من
جنسيا من الالجئني أجرينا مقابلة معها 101أنها ما زالت ختشى من
متحولة
الفان لتجنب احلاجز 100.وقد شرحت امرأة سورية ّ
ً
أن يتم توقيفها في الشارع أو احتجازها ألن جنسها ال يتوافق مع أوراقها الثبوتية ،رغم أن أوراقها قانونية ،وتسجليها لدى
ٌ 102
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني صاحل.
كذلك ،تشاطر معنا العديد من األشخاص الذين أجرينا مقابالت معهم قصصا عن املعاملة املهينة التي تعرضوا
لها في خالل زيارتهم املطلوبة إلى األمن العام ،بحيث ُأجبروا على اإلنتظار وقوفا لساعات طويلة حتت احلر وهم يصطحبون
معهم أوالدهم ،بينما يتم السخرية منهم ،والصراخ عليهم ،وإعطاؤهم معلومات مغلوطة عمدا بشأن أوراقهم 103.وفي خالل
رجل سوري وآخر
إحدى املقابالت التي أجريت ضمن مجموعة التركيز ،أفاد العديد من األشخاص بأن شجارا وقع بني
ٍ
يلي»إن
لبناني داخل مقر مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني .وقد جلأ هؤالء إلى هذا املثال لتبيان فكرة مفادها ما
ْ
وقع شجار كهذا داخل مقر مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،فكم باألحرى هو حال الوضع األمني في اخلارج».
وبحسب قولهم ،تعكس حوادث مماثلة ضعفهم الكبير إزاء حاالت الالأمان التي يختبرونها ليس فقط في الفضاء العام ،بل
أيضا عندما يتعاملون بنوع خاص مع السلطات.
وفي تعليق على املعاملة ُ
املهينة املتفشية التي يلقاها السوريون بشكل عام ،أعربت امرأتان سوريتان ناشطتان في
ردة فعل الرجال السوريني حيال سوء
املجتمع املدني السوري في بيروت أجرينا معهما مقابالت عن قلقهما الشخصي إزاء َّ
يتعرضون لها .وكما قالت إحدى النساء اللواتي أجرينا مقابلة معهن« :فإن الدولة تساهم في نشوء ما ختشاه
املعاملة التي
َّ
متاما» 104.فبحسب هذه األخيرة ،إن املعاملة ُ
يتعرض لها الرجال السوريون على يد القوى األمنية ،إلى جانب
املهينة التي
َّ
ِّ
تشكل عنفا شخصيا وهيكليا ال ُيحتمل من شأنه أن يزيد من
القيود اجلديدة املفروضة على حتركاتهم ،وعملهم ،وإقامتهم
خطر تصلب سلوك السوريني الذين يعيشون في لبنان ،ما قد يؤدي إلى حالة الالاستقرار التي تسعى الدولة جاهدة إلى
جتنبها .كذلكَّ ،
أعداد متزايدة من السوريني،
خلصت امرأة أخرى أجرينا مقابلة معها مخاوفها على الشكل التالي« :هناك
ٌ
والشباب السوريني الذين َي َ
سيئة .وأنا أخشى أال يحتمل هؤالء بعد اليوم اإلهانات .فأعداد السوريني بلغت حدا
لقون معاملة ِّ
105
خطيرا حتى بات من املمكن أن ينفجر الوضع» .وعلى الرغم من أن هذه املخاوف تتزامن مع اخلطاب املناهض للسوريني
املنتشر في لبنان والذي يصف الرجال السوريني بالعنيفني وبأنهم ُي ِّ
شكلون تهديدا لألمن ،إال أنه من األهمية مبكان تسليط
الضوء على تصورات النساء السوريات املتعلقة بالديناميات السائدة في ُمحيطهن.
ٍ
وبحث ميداني إلى أن احلمالت والتدابير األمنية العامة تزيد من حاالت التوتر
ويشير ما أجريناها من مقابالت
املهمشني اجتماعيا واقتصاديا .لذا ،فإن هذه التدابير تفاقم ضعف هؤالء األشخاص بدال من أن تو ِّفر
والعنف إزاء األشخاص
َّ
100
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َّ
املتخذة أساسا لصون استقرار البالد ،نتائج
لهم في الواقع األمن والسالمة الشخصية .وبالتالي ،تتأتى عن هذه التدابير
عكسية تفاقم شعور الالجئني باإلحباط.
األمن َنة في بيروت عمليا بلجوء السكان جميعهم (أي املواطنني ،والعمال ،والالجئني) إلى سلوك
وتتجلى آليات
َ
بدء
الرقابة الذاتية ،من أجل تذليل الصعوبات املرتبطة بأنظمة الدولة األمنية التي غالبا ما تنطوي على جتارب غير سارة ً
التعرض للمضايقات ،والعنف اجلسدي على يد عناصر األمن ،والتوقيف ،و/
من اإلستجواب ،والبحث ،وصوال إلى مخاطر
ُّ
أو اإلحتجاز.
وفي هذا السياق ،يفترض التن ُّقل في بيروت التغلب على املصاعب املرتبطة بنقاط التفتيش القدمية ،واجلديدة،
106
والدائمة منها كذا املوقتة ،كما بالدخول واخلروج من مختلف األحياء املصطبغة بطابع طائفي خاص.
وبينما يختار املواطنون اللبنانيون أيضا جت ُّنب بعض احلواجز وتغيير مسار حتركهم مبا يتوافق ومعرفتهم بشبكة
املدينة األمنية ،اختلفت بشكل ملحوظ دينامية هذه املصاعب املرتبطة بتحرك السوريني في أرجاء املدينة ،سواء أكانوا من
الالجئني أو من غير الالجئني ،ال سيما في سياق التدابير األمنية املستحدثة التي تن ِّفذها قوى االمن الداخلي .وكما سبق
وذكرنا ،أدى حظر جتوال املفروض على املواطنني السوريني سواء َّ
أطبقته البلديات احمللية ،أو حظي بتأييد السكان املدنيني،
إلى تقييد حرية تنقل السوريني مساء وليال 107.و يتعرض كل من يخالف قرار حظر التجوال هذا ،للمضايقات ،وأحيانا للضرب،
وأحيانا أخرى حتى للتوقيف .إلى ذلك ،يزيد واقع إجبار هؤالء األشخاص بشكل متزايد على العيش في لبنان بصورة غير
قانونية ،عبر وضع معايير جديدة ّ
تنظم إقامتهم في البالد ،من خطر تعرضهم للعنف على يد املسؤولني عن حتقيق األمن.
واحلقيقة أن خشية وقوع هذه احلوادث تدفع بالعديد من األشخاص إلى احلد بشكل ذاتي من تنقالتهم النهارية
والليلية .فمثال ،أفاد أحد األشخاص الذين أجرينا معهم مقابالت من الطبقة السورية الثرية بأنه ما زال يخاف من تعرضه
لسوء املعاملة على يد عناصر األمن ،رغم إقامته بلبنان بصورة قانونية .ونظرا إلى أنه من املعروف أن ضباط األمن يعملون
على تفتيش هواتف األشخاص الذين َيعملون على توقيفهم ،واستجوابهم (رغم عدم متتعهم باحلق القانوني للقيام بذلك)،
يخشى أن يجد هؤالء على هاتفه ما يزعجهم أو يكشف عن تفاصيل مرتبطة بحياته اجلنسية اخلاصة .وكدليل على ذلك،
املوجهة إلى الضباط
أخبرنا بأن الدرك أقدموا على توقيف رفيقه في الشارع ،ومن ثم على معاقبته بعد اكتشاف اإلنتقادات
َّ
املسجلة على هاتفه .لذا فهو يعمل ،ومنذ مساعه ما جرى لرفيقه ،على إلغاء كافة الرسائل من هاتفه،
األمن في الدردشات
َّ
َّ
املنظمات املعروفة بدفاعها
وال يعتمد كثيرا الرسائل اخلطية للتواصل مع اآلخرين .كما أشار إلى أنه يتج َّنب ذكر األحداث أو
108
عن حقوق املثليني خوفا من اتهامه باملثلية اجلنسية ،واستجوابه بالتالي بشأن جنسانيته.
كذلك ،صرح مواطنون سوريون يقطنون في منطقة احلمراء أنهم يشعرون نسبيا باألمان في مكان سكنهم.
وفي السياق نفسه ،ذكر أحد مالك متجر للهواتف اخلليوية دخل لبنان قبل بضعة أشهر بسمة سياحية ،أنه يشعر بأمان
وجه إليه بشأن املداهمات
أكبر بسبب وجود أصحاب أعمال جتارية سوريني آخرين في الشارع نفسه .وفي رد على سؤال ِّ
َّ
املنفذة من أجل إخالء الشوارع من املتس ِّولني وأطفال الشوارع ،أشار إلى أنه لم يعلم بأي مداهمة ،وما من سبب بالتالي
يدعوه للقلق ،رغم أن أوراقه غير نظامية .غير أنه يريد جت ُّنب تعريض نفسه خلطر اخلروج من شارع احلمراء إذ صرح أنه «ال
يخفى على أحد أن األعمال املرتبطة باألجهزة اخلليوية هي االكثر ازدهارا في منطقة الضاحية ،لكن ال يسعني نقل أعمالي
إلى هناك؛ فاملنطقة غير آمنة لشخص مثلي .لذا فإنني أستعني بوسيط يعمل على إدخال البضائع وإخراجها بالنيابة عني
[…] ،إذ ال أجرؤ شخصيا على الذهاب إلى هناك» 109.وفي السياق نفسه ،أفاد بأنه يعمل على تقييد تنقله خوفا على سالمته
اخلاصة ،فيما يعمل على التصدي للمصاعب املرتبطة بالتدابير األمنية املعتمدة.

106

107

108
109

ِّ
معينة
يشكل اإلصطباغ االطائفي الذي ُيشير إلى تراجع التنوع في مختلف أحياء املدينة ،وتزايد وجود طائفة غالبة واحدة في منطقة َّ
وسيطرتها عليها ،ظاهرةً متنامية في بيروت ،إذ إنها ترتبط ارتباطا وثيقا بسياسات اإلسكان الليبرالية اجلديدة في املدينة ،اجتماع مع
ممثِّل منظمة التأهب الدولي/إنترناشونال اليرت ،حزيران/يونيو .2015

بحلول العام  ،2014طبقت  45بلدية على األقل في مختلف املناطق اللبنانية قرارات حظر التجوال ،راجع مايا احللو« ،الالجئون في
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أما النساء اللواتي ُيقمن في بيروت فيعرفن متام املعرفة املمارسات الواجب اعتمادها لتوفير الرقابة الذاتية،
ويلجأن بالتالي بشكل منتظم إلى تدابير مختلفة ذات صلة بحاالت الالأمان الفعلية ُ
واملتصورة ،في العلن كما في األمكنة
اخلاصة على حد سواء.
ً
ممارسة محصورة بالرجال الذين يعبرون نقاط التفتيش في املدينة فحسب،
وعليه ،ال تُعد عملية وضع ضوابط ذاتية
بل تشمل أيضا النساء اللواتي ينطوي حتديدهن للـ«مناطق اآلمنة» على املناطق اخلالية من املضايقات ،وأعمال العنف
املمار َسة من قبل الرجال .وقد تطرقت في هذا السياق إحدى النساء من اللواتي أجرين مقابالت معهن إلى ما تعتمده من
َ
استراتيجية لتشعر باألمان كونها شابة سورية عاذبة انتقلت للعيش في مدينة جديدة .وهكذا فإنها وصفت أنها لم تكن
تشعر باألمان في احلمراء في السنة األولى لوصولها إلى لبنان ،ولم يكن لديها اي ضمانات .لكنها عملت بنشاط لتحويل
هذا الواقع في السنة الثانية إذ صرحت ما مفاده «كي يشعر املرء باألمان ،عليه أن يحدث بنفسه األمن واجلو املرافق له.
قدمت أمثلة على حياتها اليومية ،وكيف
فعلى املرء أن يفرض ق َّوته» 110.وفي رد على سؤال حول كيف للمرء أن يقوم بذلكَّ ،
أنها تؤدي دور املقيم النشط الذي يعتني باحلي وينخرط في خدمة املجتمع احمللي ،كما في شؤون املبنى الذي يقطن فيه.
وتشير هذه االمثلة جميعها في الواقع إلى مختلف الطرق القائمة على أسس جندرية ،وطبقية ،و«عرقية» التي يعتمدها
السكان للتكيف مع الديناميات األمنية السائدة في املدينة ،والستخدام تكتيكات فردية لكي يو ِّلدوا في نفسهم شعورا
باألمن الشخصي واملجتمعي.

 .4.4السكن ،والفضاء العام واحلياة اليومية في بيروت
املشددة ملا ينجم
املستقرة والتدابير األمنية
مت التطرق في الفقرات السابقة بصورة رئيسية إلى ظروف العمل غير
َّ
َّ
عنها من انعكاسات على املواطنني السوريني ،من الالجئني واملقيمني في بيروت .وباملثل ،وكما هو مشار إليه في الفقرات
ٌ
املدرجة في القسم  ،2فإن لهذه الظروف تاريخٌ
طويل في لبنان ،وفي بيروت ،ال سيما بعد انتهاء احلرب االهلية ،وبالتالي
فإنها تو ِّثر منذ زمن بعيد على احلياة اليومية في املدينة ،كما على التفاعالت بني مختلف املقيمني.
ِ
املستق َّرة ،فإن أسعار بدالت اإليجار في بيروت جد مرتفعة،
وباإلضافة إلى األجور املتدنية ،وظروف العمل غير
مبتوسط دخل املقيمني فيها من جهة ،ومقارنة على املستوى العاملي باألسعار الرائجة في عواصم
مقارنة على الصعيد الوطني
ِّ
111
ومتوسطية ،من جهة أخرى .وميكن أن تُعزى بدالت اإليجار املرتفعة إلى ما سبق وذكر من نشوء مشاريع
أخرى أوروبية
ّ
بناء عقارية كبيرة متتثل ملنطق «فجوة اإليجار» ،واملقصود بها الفجوة القائمة بصورة رئيسية بني األبنية القدمية ذات القيمة
املشيدة عليها هذه األبينة بالتحديد ،والتي تقدر بأسعار ومبالغ باهظة .ويؤدي ذلك من جهة إلى هدم
املتدنية ،والعقارات
َّ
املباني القدمية وبناء أبنية جديدة «باهظة» ،وارتفاع أسعار اإليجارات بشكل عام في العاصمة ،من جهة أخرى .والواقع أن
قانون اإليجارات اجلديد الصادر في حزيران/يونيو  ،2014الذي ُوضع بغية حترير عقود اإليجار القدمية ،ويستند إلى أسس
113
ُملتبسة قانونا ،112أدى إلى ترسيخ هذا التوجه بشكل أكبر.
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حسني خليفه« ،احلق في السكن :الطعن في دستورية قانون اإليجار في لبنان» ،باإلنكليزية ،املفكرة القانونيةhttp:// .،07.07.2014 ،
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َّ
املتحدثني معنا ،حتى أنها باتت للعديد
متكررا ،وبالنسبة إلى غالبية
وشكلت التكلفة املعيشية العالية موضوعا
ِّ
ِّ
املتوسط
محددا للمنطقة التي يختارون العيش فيها .وهكذا ،فإن العديد من السوريني ،من ذوي الدخل
منهم عنصرا
ِّ
ِّ
واملتدنيِّ ،
حيي اجلعيتاوي ،وكرم الزيتون ،على احلمراء .والسبب في ذلك يعود
يفضلون العيش منطقة األشرفية ،ال سيما َّ
إلى أنه مازال من املمكن إيجاد مسكن الئق نوعا ما ،ومعقول التكلفة في هذه املناطق .أما بالنسبة إلى أفراد األسر السورية
املتدنية الدخل ،فإنهم ِّ
يفضلون اإلقامة في الضواحي الشرقية لبيروت (كبرج حمود ،والنبعة) كما في الضواحي اجلنوبية
السكن هذه أن اإلنتماءات الدينية و/أو
(أي الشويفات ،وشاتيال) ،وذلك بحسب أيضا قرب مكان عملهم .وتظهر أفضليات َّ
َّ
املتحدثني
السكن .وفي هذا اإلطار ،وصف غالبية األشخاص
الطائفية ال تؤدي في غالبية احلاالت دورا كبيرا في اختيار مكان
ِّ
باملرحبة باملقيمني اجلدد وباملنفتحة عليهم .وميكن
معنا ،من اجلنسي َّتني اللبنانية والسورية على حد سواء ،أحياء املدينة
ِّ
القول بالتالي إن تدفق الالجئني واملهاجرين في السنوات األربع املاضية ساهم أيضا نوعا ما بتبديد خطوط الفصل القائمة
في املدينة منذ انتهاء احلرب األهلية.
املتحدثون معنا من الطبقة الفقيرة صعوبات جمة في حياتهم اليومية بسبب التكلفة املعيشية
وقد واجه معظم
ِّ
املرتفعة .وهذا ما نقلته لنا شابة سورية تقطن في احلمراء:
قررنا توفير بعض املصاريف .فخطيبي
«كنت أطهو كثيرا .ولكن ،مبا أنني عاطلة عن العمل ،أنا وخطيبي َّ
يأكل منقوشة أو سندويش في مكان عمله .أما أنا ،فآكل سندويش لبنه على الفطور ،وال أتناول بعدها أي
114
تقدم لي سندويشا آخر».
شيء آخر طوال النهار .وأحيانا ،أقوم بزيارة جارتي عند املساء ،فأطلب منها أن ِّ
كذلك ،دفعت الصعوبات املالية ،والقيود اجلديدة املفروضة على اإلقامة التي يواجهها العديد من السوريني بهم
املتحدثني أيضا
إلى احلد بشكل ملحوظ من وجودهم في االمكنة العامة ملدينة بيروت .وفي هذا السياق ،تطرق العديد من
ِّ
املتحدثني معنا ،وهو شاب
إلى ندرة األماكن العامة املتوافرة ،واملتاحة ،واملعقولة التكلفة .وقد شرح لنا أحد االشخاص من
ِّ
سوري يعمل حلساب إحدى منظمات املعونة الدولية ،التحديات املختلفة التي يواجهها على الشكل التالي:
«غالبا ما أجهل إلى أين أذهب .لذا أختار البقاء في منزلي الواقع في منطقة اجلعيتاوي .أنا وصديقتي
أعتدنا الذهاب للركض على الكورنيش .ولكن ،منذ أن غادرت هي البالد ،لم أعد أذهب إلى هناك خوفا
من أن يطلب مني أحدهم أوراقي.إذ ليس في حوزتي أي أوراق رمسية .كانت حياتي أسهل عندما كانت
حتمل تكلفة الذهاب إلى املطاعم النها غالية في بيروت.
تعيش امراة أوروبية إلى جانبي .فأنا ال أستطيع ُّ
لذا أكتفي بالذهاب من وقت لآلخر إلى املطعم .كما أننا كسوريني نعمل على جت ُّنب مثال بعض احلانات
الرائجة في احلمراء ألنها تشتهر بخضوعها ملراقبة القوميني (أي احلزب القومي السوري اإلجتماعي) أو
تعرضت مرة للتوقيف
شعبة املخابرات .وأحيانا أقوم بزيارة األصدقاء ،إال أنه يتعني علي أيضا أن أكون حذراَّ .
على يد اجليش في منطقة بدارو ،والسوديكو .وال أستطيع ّ
الذهاب إلى الضاحية .إذا ال خيار آخر أمامي
115
سوى البقاء في املنزل».
أضف إلى ذلك أن ندرة األماكن العامة املتوافرة في بيروت ،إلى جانب الكلفة املرتفعة للسكن ،وللمنتجات
الغذائية ،وللنقل ،وللحياة الليلية/واللهو ،كما تدابير الرقابة العالية املعتمدة ضمن املدينة ،كلها عوامل تؤ ِّثر على التفاعل بني
مختلف سكان املدينة .وال ُيعد وجود بيئات مالئمة ومنفصلة تعيش فيها مختلف املجموعات وتعزز بروزها هذه التطورات
وحده املسؤول عن غياب التفاعل املنتظم بني مختلف األفراد وانعدام اللقاءات بينهم في األشهر القليلة املاضية ،بل أن
اعتبارات عملية أخرى تبرز أيضا في هذا الصدد ،متاما كما هو مشار إليه في اإلقتباس السابق ِّ
الذكر .وباملثل ،تعتبر بيروت
مدينة عبور اليعيش فيها املرء إال عندما تنعدم أمامه اخليارات االخرى .وفي هذا اإلطار ،أكد غالبية السوريني والعديد من
حتدثنا معهم أنهم يبحثون عن فرص ملغادرة البالد ولبدء حياة جديدة في أي بلد أوروبي أو غربي ،حتى
اللبنانيني ممن َّ
أن هذا األمر ّ
التسجل لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
شكل السبب الرئيسي الذي دفع بعض السوريني إلى
ُّ
لكونها اجلهة املسؤولة عن برامج إعادة التوطني.
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 .4.5حملة «إسقاط النظام الطائفي» ،و«احلملة االهلية للحفاظ على
دالية الروشة» ،و«طلعت ريحتكم» أمثلة على التحركات
		
اإلجتماعية والسياسية في بيروت
		
أدت ديناميات النزاعات السابقة ِّ
الذكر التي طبعت بيروت في السنوات املاضية ،إلى بروز العديد من حركات
ّ
َّ
املثقفني والشبان القاطنني
اإلحتجاج واإلعتراض .وكثير ٌة كانت احلركات الشعبية التي عادة ما كان يطلقها شباب بيروت
في ُ
يقدم هذا القسم إال حملة عامة عن حركة  2011التي تدعو إلى «إسقاط النظام الطائفي اللبناني»،
املدن .وبالتالي ،ال ِّ
و«احلملة األهلية حلماية دالية الروشة» الناشطة منذ آذار/مارس  ،2013وحركة «طلعت ريحتكم» املرتبطة بأزمة النفايات
األخيرة في متوز/يوليو  .2015كما يجري النظر في هذه احلركات من منطلق بروزها كردة فعل على مجموعة من املشاكل
احمللية والوطنية ،واعتراضا على هذه املشاكل بالتحديد .وباملثلُ ،يعمل على معاجلة املوضوع املرتبط بهذه احلركات باإلستناد
إلى واقع تصد ِّيها للمشاكل واألحداث اإلقليمية.
أبصرت حملة «إسقاط ال ِّنظام الطائفي اللبناني» النور في شباط/فبراير  .2011وقامت بتنفيذ العديد من املظاهرات
هري شباط/فبراير ،وآذار/
والتحركات اإلحتجاجية ،إلى جانب تنظيم اإلعتصامات وجوالت من النقاش الداخلي في خالل َش َ
بب ٍ
عد عبر وطني واستمدت إلهامها من اإلنتفاضات الداعية إلى «إسقاط
مارس .وعلى الرغم من أن هذه احلركة اتسمت ُ
116
ال ِّنظام» في مصر وتونس ،إال أنها َّ
متصد ً
ية
حد ما استمرارا لـ«التاريخ النضالي احمللي اللبناني» ،
ِّ
شكلت أيضا انعكاسا ،وإلى ِّ
املتأصلة بالنظام السياسي اللبناني وملواطن خلله .واجلدير ذكره أن هذه احلركة
بالتالي للمشاكل ،واملواضيع املتنازع عليها
ِّ
السريع-تبقى الفتة واستثنائية في تاريخ لبنان .ومرد ذلك  )1لطبيعتها
القصيرة االجل نوعا ما –ورغم فشلها ال ِّنسبي وح ِّلها َّ
َ
ِ
ِ
معسك َري  8و 14آذار ،و )3ولعدم
واملهيمن نوعا ما ضمن
الراسخ
السلمية )2 ،ولتموضعها أبعد من اإلصطفاف السياسي
ِّ
املشاركة فيها .واحلقيقة أنه ،وبسبب حالة عدم التجانس بني األطراف الفاعلة واإليديولوجيات/
الفاعلة
اجلهات
بني
التجانس
ِ
األفكار التي اتِّسمت بها احلركة ،كان أيضا من الصعب أكثر فأكثر التوصل إلى أرضية مشتركة ،وحتديد عد ٍّو مشترك للسعي
َّ
تتمكن احلركة من إدماج حاالت اإللتباس والغموض الداخلية احمليطة باإلنتفاضات احلاصلة في
إلى إسقاطه117.وباملثل ،لم
سوريا ،ذلك أن الثورة الثورية  )1أحدثت شرخا كبيرا في املجتمع اللبناني بسبب التحالفات القوية التي تربط بعض األطراف
البلدين )2 ،كما أنها و َّلدت خوفا متزايدا
الفاعلة السياسية اللبنانية بالنظام السوري ،والعالقات التاريخية املتشابكة بني
َ
مما قد ينجم عن النزاع السوري من آثار غير مباشرة قد ترخي بثقلها على لبنان ،ومن حتول النزاع السوري إلى ما هو أشبه
118
باحلرب األهلية اللبنانية (حرب بالوكالة وإضفاء الطابع الطائفي على احلرب).
ميزت احلركات
وفي الواقع ،أظهرت هذه احلملة ،في خضم تطورها ،بعض اخلصائص اإليجابية ،والسلبية التي َّ
اإلجتماعية ،والسياسية اللبنانية في السنوات األربع املاضية:
مزيج غير متجانس من ناشطني سياسيني/واجتماعيني .وهم بأكثريتهم
فمن جهة ،برز على الساحة السياسية
ٌ
مث َّقفون ،يعيشون في املدن ،ومن الشبان ،ويغلب عليهم اإلنتماء العلماني/اليساري .و ُيذكر أن هذا املزيج جاء خارج اإلصطفافات
الطائفية اجلامدة التي غلبت على البالد منذ العام  .2005ومن جهة أخرى ،غالبا ما متيل هذه احلركات إلى إنهاك نفسها
الصعيدين اإلقليمي واللبناني.
بسبب اإلنقسامات والتناقضات الداخلية ،وعجزها املزعوم عن مقاربة املواضيع اخلالفية على
َ
إلى ذلك ،ش َّلت األزمة السورية ومشاركة حزب اهلل فيها بجوانب عدة احلركات الشعبية اللبنانية العلمانية منها
كمها بشكل بشع ،مثال
والسياسية .ويعود ذلك إلى أن بعض احلركات املؤيدة للثورة السورية واملتضامنة معها ُع ِمل على ِّ
اإلعتصام أمام السفارة السورية في  2آب/أغسطس  119 .2011كما أن مواقف بعض فصائل اليسار اللبناني اتسمت على وجه
120
اخلصوص ،نوعا ما بالغموض حيال الثورة السورية.
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املرجع نفسه ،ص.263 .
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املرجع نفسه ،ص.259-257.
معتصمون ومعتصمات أمام سفارة ال ِّنظام السوري« ،موالون للنظام السوري يعتدون على إعتصام سلمي أمام السفارة السورية في بيروت»،
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خليل عيسى« ،اليسار اللبناني يخفق في سوريا» ،باإلنكليزية ،جدلية/1786/http://www.jadaliyya.com/pages/ index ،07.06.2011 ،
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املنشور املنتدى اإلشتراكي[ ،307/http:// al-manshour.org/node ،04.08.2011 ،الزيارة األخيرة في ]02.08.2015

[ ،the-lebanese-left-fails-in-syriaالزيارة األخيرة في ]02.08.2015؛ مايا مقداشي« ،ماذا يبقى من اليسار» ،باإلنكليزية ،جدلية،

نتيجة لذلكَّ ،
ركزت احلركات اإلجتماعية والسياسية أكثر في السنوات األربع املاضية على املشاكل اإلجتماعية،
بالتوجهات الليبرالية اجلديدة ضمن تنمية بيروت ُ
املدنية .وميكن إدراج احلركة املناهضة لقانون
كما على املشاكل املرتبطة
ّ
ِّ
احلملت ْي تُركزان في
اإليجار اجلديد و«احلملة األهلية حلماية دالية الروشة» ضمن هذه احلركات بالتحديد ،إذ إن هاتني
َ
إطار احتجاجاتهما على خطاب سياسي أوسع نطاقا (مثال الليبرالية اجلديدة ،والرأمسالية العاملية ،والفضاء العام/واحلق
في الوصول إلى املدينة) بدال من اإلكتفاء بتسليط الضوء على التطورات اإلقليمية 121.ولكن ،يبقى أن الشريحة اإلجتماعية
نفسها التي مت حشدها في إطار حركة «إسقاط ال ِّنظام الطائفي اللبناني» هي التي أطلقت هذه احلمالت والتحركات وواصلت
املضي قدما بها.
ونذكر في هذا السياق كمثال حديث عن الثورة اإلجتماعية سلسلة املظاهرات ،واإلعتصامات ،ومختلف أشكال
التحركات التي أطلقتها حملة «طلعت ريحتكم» كردة فعل على أزمة النفايات التي جاءت بعد إقفال مطمر النفايات في
منطقة الناعمة في متوز/يوليو  ،2015وتراكم بالتالي النفايات في شوارع بيروت لعشرة أيام متتالية .والواقع أن هذه احلملة
َّ
متكنت من إدارة درجة ملحوظة ،وسريعة ،وقوية من التحرك واملشاركة ،ال سيما في صفوف الناشطني البيئيني والسياسيني
من فئة الشباب .ومنذ البداية ،ارتبطت أزمة النفايات بشكل مباشر بالنظام السياسي اللبناني املزعوم ،وفساده ،إذ متت
َّ
املنظمة في شهر متوز/
الشعار «طلعت ريحتكم» .كما كانت العديد من املظاهرات
مخاطبة ممثِّليه بصورة رئيسية بواسطة ِّ
مجددا بـ«إسقاط ال ِّنظام».
يوليو سبق ونادت بـ«الثورة» أو،
َّ
واستطاعت حملة «طلعت ريحتكم» كسب تأييد سريع على حنو مفاجئ ،ما أدى إلى سلسلة مظاهرات شهدت
مشاركة واسعة اعتبارا من  8آب/أغسطس .والالفت بصورة خاصة في التحرك الكبير بني الفئات السكانية أن العديد من
َ
اصطفافي  8و 14آذار .وسرعان ما تال حراك «طلعت ريحتكم» األساسي نشوء حركات
األشخاص جتاوزوا ،وللمرة لألولى
ومجموعات أخرى ،مرتبطة بأحزاب ،أواصطفافات قائمة هي في الواقع يسارية أو علمانية ما لبثت أن طالبت بإسقاط
للنظام بشكل أساسي .وحتى اليوم ،مازالت احلمالت املختلفة ناشطة .وهي تقوم بتحركات أحادية تارة ،وحتركات مشتركة
وتوسع/تستفيض مبختلف مطالبها للتترواح بني املطالبة بحلول بيئية ألزمة النفايات ،ومطالب سياسية أخرى
تارة أخرى،
ِّ
وزيري الداخلية والبيئة ،وصوال إلى املطالبة بإسقاط النظام السياسي الطائفي بشكل رئيسي.
أكثر هيكلية ،مثل استقالة َ

والتحول في ديناميات اجلندر منذ 2011
 .4.6حملة حقوق املرأة
ُّ

شهدت بيروت ،على املستوى اإلجتماعي والقانوني ،العديد من التطورات الرئيسة املرتبطة بحقوق املرأة،
والضوابط اجلنسانية .وهكذا ،وفي العام  ،2011وبعد سنوات من الضغط الذي مارسته الناشطات النسويات ،شهد لبنان
حتوال ملحوظا متثَّل بإلغاء املادة  562من قانون العقوبات واملعروفة مبادة «جرمية الشرف» .والواقع أن هذه املادة ُع ِّدلت آخر
مرة في العام  1999إلستثناء «األفعال اجلرمية املرتكبة عمدا أو قصدا» ،122غير أنها قدمت إمكانية اإلستفادة من عقوبة
َّ
مخففة بالسجن للرجل الذي يقتل «زوجه أو احد أصوله أو فروعه أو أخته إلقدامها على جماع غير مشروع ،وخارج إطار
الزواج ،ملحقة بالتالي العار بـ«شرف» العائلة .وقد الق هذا اإللغاء ترحيبا كبيرا وشكل خطوة في اإلجتاه الصحيح لكفالة
متتع املرأة بحقوق احلياة األساسية مبوجب القانون.
غير أن القانون اللبناني يبقى متييزيا بصورة غير متكافئة بحق املرأة ،ومازال يفرض ضوابط وعقوبات على السلوك
اجلنسي مبوجب قانون العقوبات .كذلك ،تتمثل بعض اإلشكاليات التي يطرحها القانون مثال بعدم قدرة املرأة على منح أوالدها
جنسيتها .وهو موضوع اكتسب مجددا أهمية ملحوظة مؤخرا في احلركة النسائية .123كما تطالعنا بعض املواد األخرى التي
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تنطوي على إشكاليات مثال حظر اإلجهاض ومعاقبة كل من يسعى إلى تسهيله (املادتان  ،)545-439ومعاقبة اجلماع غير
املشروع ،وخارج إطار الزواج ،وإن كان بالرضا املتبادل ،كما معاقبة «املجامعة املخالفة للطبيعة» ،وهو مصطلح ُيستخدم
لإلشارة إلى العالقة اجلنسية املثلية بني رجلني مثال(املادة  .124،)534أضف إلى ذلك أن العديد من املواد تفرض بنوع خاص
أيضا ضوابط ومراقبة على املظهر اجلندري ،إلى جانب كونها متييزية بصراحة بحق األفراد الترانس ،كما بحق األشخاص
ٍ
خانتي الثنائية اجلندرية ،مبا في ذلك على سبيل املثال ال احلصر املادة  521التي تنص
خانة من
أي
َ
الذين ال يندرجون حتت ّ
125
صراحة على معاقبة كل رجل تنكر بزي امرأة في العلن لدخول مكان مخصص للنساء باحلبس الكثر من ستة أشهر .
إلى ذلكَّ ،
حققت املرأة مكسبا ملحوظا آخر مثثَّل بإقرار قانون مكافحة العنف األسري في نيسان/أبريل .2014
والواقع أن املنظمة غير الكومية احمللية كفى الناشطة في مجال مكافحة العنف ضد املرأة ،ومقرها بيروت تزعمت النضال
من أجل هذه القضية ،الذي تتوج بوضع مسودة اقتراح القانون األولى في العام  .2007لكن اعتماده واجه تباطؤا ملحوظا
إذ إن البرملان عرف فترة ركود سياسي .126ويذكر أن القانون اشتمل على العديد من األحكام البالغة االهمية مثل النص
الذي يتيح للسيدة احلصول على أمر حماية من الشخص املسيئ ،كما يدعو إلى إنشاء مالجئ موقتة للناجني من اإلساءة،
علما أن عدد هذه املالجئ كان حتى تاريخ إقرار القانون محدودا وكان يتم توفيرها عبر مبادرات فردية أو من قبل عدد
127
ضئيل من املنظمات غير احلكومية.
املوجهة إلى القانون إلى إخضاع مسودة القانون إلى تعديالت كبيرة بحيث
من جهة أخرى ،أشارت اإلنتقادات
َّ
ُ
بات القانون بسنخته اجلديدة يشتمل على بعض اجلوانب املق ِلقة كـإدراج «احلقوق الزوجية في اجلماع» ،غير املوجودة سابقا
في القانون اللبناني .وقد أتى إدراج هذه «احلقوق» كرد على رجال الدين املعارضني لتجرمي اإلغتصاب الزوجي الوارد في
النسخ السابقة ملشروع القانون .128وتواصل منظمة كفى ،إلى جانب مجموعات نسائية عديد ،ورمسية وغير رمسية ،العمل
في سبيل تسليط الضوء على معدالت العنف األسري املرتفعة في لبنان (إذ تتلقى كفى وحدها أكثر من  2600اتصال على
خطها الساخن سنويا) ،129كما على السبل املعتمدة لتطبيق القانون .واكتسب موضوع العنف األسري ،بفضل ما يحققه من
الصعيدين احمللي والدولي ،سيما أن النساء يواصلن
حترك ميداني ،وما يلقاه من تغطية اإلعالمية ،130اهتماما متزايدا على
َ
املشاركة في التظاهرات واإلحتجاجات املطالبة بإحقاق العدالة للنساء اللواتي ُق ِتلن على يد أزواجهن ،وتعرضن لسنوات
طويلة ملمارسات العنف األسري.
على صعيد آخر ،شكل تدفق الالجئني السوريني إلى املدينة حدثا اجتماعيا وسياسيا بالغ األهمية ساهم في
حتديد مالمح العالقات والسياسات القائمة على أسس جندرية .وكما الحظنا في املقابالت التي أجريناها ،فإن العالقات
والسلوكيات اجلندرية بني الالجئني السوريني ال ختضع لديناميات املراقبة والضوابط وحسب ،بل إنها تظهر حت ّوال في األدوار
اجلندرية بحيث باتت املرأة تتحمل مسؤوليات مختلفة عن السابق مبا يشتمل على تفاعل متزايد في املساحات العامة ،مثال
عبر جمع املساعدات.131
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موجة للمرأة اللبنانية :اجلزء األول» ،باإلنكليزية ،جدلية//:http ،03.12.2010 ،
مايا مكداشي« ،دليل عملي
َّ

125

تتطرق إلى األشخاص الترنس ،راجع بنوع خاص أحمد ج .صاحل ،أدريانا أ .قبيعة ،املرجع نفسه
للمزيد من املعلومات عن املواد التي
َّ
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لإلطالع على حتليل السياسات التي تنتهجها املنظمات غير احلكومية للتحرك ،راجع روى سالمه «السياسات اجلندرية في لبنان وحدود
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مقابلة مع امرأة سورية ناشطة في املجتمع املدني وتعمل في بيروت ،حزيران/يونيو .2015

وميكن النظر إلى هذه التحوالت اجلنسانية على أنها مصدر اضطراب للرجال والنساء على حد سواء .وقد أفادت
بهذا اخلصوص ممثِّلة عن منظمة إنترناشونال ألرت (منظمة التأهب الدولي) أن ما يحصل هو حت ُّول في األدوار اجلندرية،
وليس بالضرورة باملعايير اجلندرية 132.والواقع أن هذا التحول يزيد من إحساس الرجال بالضعف ،والالأمان من جهة،
لشعورهم بأنه لم بعد بإمكانهم تأدية دورهم اإلجتماعي ،وتلبية احتياجات أسرهم ،كما يساهم في تنامي إحساس النساء
حتمل مسؤوليات إضافية ،والتغ ُّلب على املخاوف املرتبطة بالتواجد
بالضعف وانعدام األمان من جهة أخرى ،ألنه بات عليهن ُّ
133
في بيئة جديدة.
غير أن العديد من النساء السوريات العازبات اللواتي يعملن في بيروت أفدن بأنه لدى وصولهن إلى لبنان كان
من الصعب واملزعج بالنسبة إليهن اإلعتياد على عدم احلصول على شبكة دعم ،كما وببساطة على خوض مغمار التغيير
مبفردهن .وهي صعوبة القاها أيضا الرجال السوريون الذين أجرينا مقابالت معهم .واجلدير ذكره أن العديد من النساء
السوريات اللواتي أجرين مقابالت معهن كن قد خضن جتربة العمل في سوريا قبل اندالع األزمة .لذا فهن يشعرن بالقلق
فقط إزاء املواقف التمييزية الصادرة عن أرباب العمل ،أو الزمالء اللبنانيني ،إيجاد مسكن آمن ،ومعقول التكلفة..،اخل .أما
بعض النساء االخريات ممن خضن جتربة العمل ألول مرة في بيروت فأشرن إلى شعورهن بالتفاؤل حيال قدرتهن على إعالة
أنفسهن وأفراد أسرهن.134
ِّ
تشكل املواقف العامة جتاه اآلثار اإلجتماعية اجلندرية الناجمة عن أزمة الالجئني السوريني عنصرا أساسيا
كذلك،
في حتديد مالمح التحوالت املتصورة جلهة االدوار اجلندرية والسلوكيات اجلنسية في بيروت .فاملواقف والتصورات العامة
ً
مختلقة بالتالي
سرعان ما تلقي بالالئمة على الرجال السوريني في ما خص بعض القضايا ،من قبيل التحرش اجلنسي،
قصصا حتجب تاريخ هذه الديناميات قبل العام  ،2011وتتجاهل واقع أن التحرش اجلنسي مشكلة قائمة منذ زمن طويل في
بيروت ،كذا في لبنان .وبينما يصعب متييز التح ُّول الدقيق (حتاول العديد من املنظمات تسجيل احلاالت والتقارير اخلاصة
بالتحرش اجلنسي ،وتنظيم حمالت عامة ،)135مازالت النساء يشتكني من تعرضهن للتحرش اجلنسي من قبل الرجال في
األماكن العامة .وهو أمر يؤثر تأثيرا جوهريا على حتديدهن للمناطق اآلمنة جغرافيا التي ميكنهن قصدها.
رد على سؤال بشأن هذه الدينامية اجلندرية الوطنية ،وحول وجود في أغلب األوقات
فعلى سبيل املثال ،في ٍّ
قوالب منطية في ما خص حترش السوريني بالنساء ،أفادت إحدى السيدات السورية القاطنة في احلمراء بأنها تتج َّنب الذهاب
أمر مألوف هناك .غير
إلى منطقة الروشة ألنها جتد أن حترش الرجال الذين حددت هويتهم على أنهم سوريني ،بالنساء ٌ
أنها قارنت وقوع حوادث التحرش هذه مبا تتعرض له بدورها في مكاتب قوى األمن الداخلي عندما تتقدم بطلب من أجل
أوراقها .وقد عقبت قائلة «هناك بعض الوقاحة أحيانا» ،شارحة أنها غالبا ما تتلقى عروضا بالزواج غير مرغوب فيها ،أو
يتحرشون
عروضا بالكفالة من قبل رجال لبنانيني .136وصحيح أنه من غير املمكن إثبات التصور القائل إن الرجال السوريني
َّ
أكثر بالنساء من نظرائهم اللبنانيني ،إال أن من شأن هذا اخلطاب أن يؤثر في تشويه مسعة الرجال السوريني بدرجة أكبر،
وبالتالي جعل حترش الرجال اللبنانيني بالنساء غير مرئي في اخلطاب العام.137
كذلك ،ميكن أن تُظهر التصورات اجلندرية واجلنسية املك َّونة عن املرأة السورية هذه األخيرة مبظهر العنصر املنحط
أخالقيا في املجتمع بسبب عملها املتخيل أو الفعلي في اجلنس .وقد ذكرت في هذا السياق إحدى النساء السوريات ممن
عبر خالله هذا األخير عن شعوره
أجرين مقابالت معهن نقاشا حاميا دار بينها وبني سائق سيارة أجرة لبناني في احلمراءَّ ،
132
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تبدل األدوار اجلندرية بني الالجئني في لبنان» ،أيلول/سبتمبر  ،2013باإلنكليزيةhttps://www. .
منظمة أوكسفام« ،الرمال املتحركةُّ :

-030913-oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/rr-shifting-sands-lebanon-syria-refugees- gender
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مقابلة مع امرأة سورية تعمل كأمينة صندوق في منطقة احلمراء ،متوز/يوليو  .2015مقابلة مع امرأة سورية تعمل في مجال الصحافة في
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راجع مثال ،يوتيوب ،مغامرات سلوى ،قناة يوتيوب/Channel. https://www.youtube.com .
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وأدريانا قبيعة/ماتيو غانييه« ،جنسنة وجترمي الالجئني السوريني الذكور في لبنان» ،باإلنكليزية ،مفتاحhttp://muftah. .15.12.2014 ،
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باإلحباط إزاء واقع أن احلي الذي يقطن فيه يعج بالنساء اللواتي يعملن في اجلنس .وتابع قائال «أتعتقدين أني ال أعرف ما
الذي تبيعه حقا هذه النساء؟ أعني اللوتي يقمن ببيع الورود؟ ففي الواقع ال تعمل هذه النساء على البيع الورود .واجلميع
على علم بذلك» 138.أفادت املرأة التي أجرينا مقابلة معها أنها عندها عجزت عن الرد ،إلدراكها حلقيقة أن النساء السوريات
قد يلجأن إلى العمل في اجلنس.
غير أن هذه التصورات ال تأخذ في احلسبان الظروف املختلفة التي تدفع مجموعات متنوعة من النساء والرجال
إلى العمل في اجلنس .وهي ظروف تكون أحيانا متناقضة ،سواء أكانت ظروف اقتصادية ،أم مرتبطة بتأشيرة الدخول
القانونية التي تصنفهم في خانة «الفنانني» ،أو ظروف خاصة بوقوعهم ضحية اإلجتار ،أو مجرد خيار.
معينة من النساء
وإن تصورات عامة كهذه للديناميات اجلنسية السائدة في املدينة تُلقي بالالئمة على فئة
َّ
والرجال ،متجاهلة بالتالي التاريخ الطويل واملتنوع للعمل في اجلنس ،واإلجتار ،والظروف اإلقتصادية في بيروت .ونتيجة
لذلك ،تبرز دعوات مكثَّفة تثير الذعر األخالقي ،وتنادي باملراقبة ،139مبا من شأنه بدوره أن يدفع املجموعات الضعيفة إلى
ِّ
جزء اساسيا من ديناميات
املزيد من التهميش ،وإلى التعرض أكثر إلى خطر التوقيف .140وهكذا ،فإن هذه التصورات
تشكل ً
النزاع اجلنسية واملبنية على أساس النوع اإلجتماعي السائدة في املدينة.

 .5اخلامتة
املفصل ملخصا سياقيا وحتليليا عن مختلف ديناميات النزاعات السائدة في بيروت منذ العام
يقدم هذا التقرير
ِّ
َّ
 ،2011وذلك في محاولة لربط هذه التطورات بالسيرورة التاريخية للنزاعات ،وألعمال العنف ،واملصاحلة والقدرة على املقاومة
والصمود ُ
سجلة في إطار تاريخ املدينة.
امل َّ
وعلى وجه التحديد ،يو ِّفر هذا التقرير حملة عامة تاريخية عن القضايا اإلجتماعية ،ودورات التحركات السياسية
واإلجتماعية ،وحركات الهجرة في القرن العشرين ،في مدينة ال تنفك تتأرجح بني دورات من النزاعات العنيفة ،ومسعة العز
واملجد ،واإلزدهار اإلقتصادي والثقافي .ومن األهمية مبكان أن التقرير أظهر أن التطورات التي حصلت في األربع سنوات
املتجدد من سوريا ،وطفرة متزايدة في قطاع البناء ،وتراجع
املاضية ضمن املدينة متثَّلت بـ :تد ُّفق املهاجرين/الالجئني
ِّ
اخلدمات اإلجتماعية التي تو ِّفرها الدولة ،فضال عن حترير سوق العمل والسكن .واحلقيقة أن هذه الديناميات أدت إلى تزايد
القضايا اإلجتماعية ،وتنامي َ
األ ْم َن َنة ،وتنوع أشكال التحرك اإلجتماعي الذي ينبغي دائما دراسته على ضوء إدراجه في إطار
ماضي املدينة.
وفي الوقت عينه ،يذهب التقرير أبعد من مجرد استخدام اإلطار العام لسياسات الهوية واخلطابات الطائفية
لكونها املقاربة احملدودة التي غالبا ما تُعتمد لتحليل النزاعات في لبنان ،بل انه ِّ
يركز بدال من ذلك على التوترات اإلجتماعية
أم َن َنة ،وفصل ،وتدخالت ليبرالية جديدة تؤ ِّثر حاليا على حياة الفئات
واإلقتصادية ،وعلى ما تنتهجه الدولة من سياسات ْ
السكانية الضعيفة أصال (أي الالجئني السوريني والفلسطينيني ،والفقراء من اللبنانيني) وتشكل األسباب الرئيسة الكامنة
املتجددة من التحركات ،واإلضطرابات السياسية واإلجتماعية.
وراء اجلوالت
ِّ
وأخيرا ،يظهر التقرير بنوع خاص ،أن التنظيمات اجلديدة التي تفرضها الدولة على شروط عمل السوريني كماعلى
ِّ
تشكل شرخا حادا ُيبدل حياة السوريني القاطنني في لبنان تبدال ملحوظا .والواقع أن هذه
دخولهم لبنان واإلقامة فيه
السياسات ال تدفع الالجئني السوريني الفقراء إلى املزيد من األوضاع غير النظامية والقانونية ،كما إلى املزيد من الضعف
املتوسطة إلى مغادرة لبنان؛ األمر الذي يؤدي بالتالي إلى تعميق
فحسب ،بل أنها تدفع أيضا الالجئني السوررين من الطبقة
ِّ
الصدع في األعمال اإلنسانية ،وأعمال اإلغاثة التي أضطلعت فيها الطبقة الوسطى بدور الطرف الفاعل الرئيسي.
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 .6التوصيات باخلطوات املنشودة
املوجهة إلى الدولة
التوصيات
َّ
•

يجب املناصرة في سبيل اختاذ تدابير سياسية ِّ
تركز بصورة جادة وواقعية على التحديات اإلقتصادية ،واإلجتماعية،
والقانونية التي تؤ ِّثر على البالد ،مع إيالء اهتمام خاص للفئات الضعيفة ،كما على أمناط التهميش اإلجتماعي
واإلقتصادي القائمة.

•

يجب ،ضمن هذه التدابير السياسية املعتمدة هذه ،التركيز على وضع الالجئني/القاطنني السوريني في املدينة،
ِّ
املنظمة لليد العاملة األجنبية ،والقيود اجلديدة املفروضة
واملناصرة بالتالي في سبيل مراجعة التشريعات اجلديدة
على منح إذن اإلقامة ،مبا من شأنه السماح لهؤالء األفراد بالعيش بدون الشعور باخلوف من أن يتم توقيفهم أو
اعتقالهم فقط بسبب وضعهم.

•

يجب املناصرة في سبيل املصادقة اتفاقية األمم املتحدة لعام  1951اخلاصة بوضع الالجئني.

•

يجب املناصرة في سبيل حتقيق تنسيق أفضل بني مختلف الكيانات اإلدارية واألمنية ،والتركيز على زيادة الوعي
بشأن املسؤوليات/اإللتزامات امللقاة على عاتق كل من هذه الكيانات على حدة ،ليس بني الفئات السكانية وحسب،
بل أيضا بني هذه الكيانات نفسها ،وذلك في ما خص حدود عملها ،وموجباتها القانونية بحسب ما هو منصوص
عليه في القانون.
املوجهة إلى السلطات القضائية
التوصيات
َّ

•

يجب دعم اآلليات والعمليات القانونية اآليلة إلى التصدي لقضايا الفساد ،والرشوة ،واإلستغالل ،كما أعمال اإليذاء،
او العنف (مبا في ذلك العنف املنزلي) ،واملضايقات املرتكبة بحق أي ُمقيم على األراضي اللبنانية (أكان الجئا ،أو
أجنبيا ،أو مواطنا لبنانيا).
مهاجرا ،أو
ّ

•

يجب دعم تنظيم نشاط العمال املنزليني ،واملهاجرين ،واألجانب ضمن نقابات.
املوجهة إلى املنظمات واجلمعيات
التوصيات
َّ

•

يجب تعزيز آليات الشفافية والتنسيق بني املنظمات اإلنسانية واإلمنائية ،فضال عن تعاونها مع األطراف الفاعلة
احمللية واحلكومية.

•

املستو َي ْي اإلجتماعي والسياسي ،وفي مجال
التنسيق والتشاور مع الفاعلني الشباب من األوساط الناشطة على
َ
التحرك من أجل تسليط الضوء على مختلف التحديات التي تواجهها الفئات السكانية في املدينة ،واحتياجاتها.
املوجهة إلى املجتمعات احمللية
التوصيات
َّ

•

املجتمع ْي اللبناني والسوري ،من خالل إدماج إمكانية التفاعل ،وبناء العالقات،
يجب تعزيز القدرة على التأقلم بني
َ
منسقة ،كالتي
والتعاون ضمن املجتمع احمللي ،في خطاب شامل .وميكن حتقيق ذلك عبر تنظيم حمالت توعية
َّ
تقوم بها منظمات غير حكومية عديدة ،كما من خالل تشاطر املوارد ،وإشراك املنظميات املجتمعية بشكل مباشر
في مثل هذه اجلهود.

•

تعزيز مختلف أشكال التحركات اإلجتماعية والسياسية القائمة ،عبر منحها منصات مناقشة ومفاوضات ،ودورات
تدريبية لتعريفها بحقوقها القانونية ،ووضع حقوق املرأة والقضايا املرتبطة بالنوع اإلجتماعي في قلب النقاشات،
واالنشطة التي ختوضها هذه احلركات.
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