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خالصة:
منــذ أوائــل عــام  ،2011حظيــت حــوادث العنــف القليلــة التــي تشــمل الالجئيــن فــي
ً
لبنــان بتغطيــة واســعة .ومــع ذلــك ،ونظ ـرا لألعــداد الكبيــرة مــن النازحيــن ،والقــرب
ً
مــن املعــارك ،والضغــوط املوجــودة مســبقا فــي لبنــان ،يمكــن للمــرء أن يتوقــع حــدوث
ّ
ّ
الكثيــر مــن الجــداالت .تركــز هــذه املقالــة علــى بلديــة بــرج حمــود املكتظــة بالســكان،
ُ
حيــث بلغــت نســبة الالجئيــن الســوريين املسـ ّـجلين خمــس عــدد الســكان املحلييــن ومــن
دون أن يؤدي ذلك إلى أي حوادث عنف مهمة .وتشرح هذه املقالة ،بناء على دراسة
إثنوغرافيــة شــاملة ،االســتقرار االجتماعــي الــذي ســاد مــن خــال تســليط الضــوء
علــى آليــات التنظيــم والرقابــة ،وعلــى إدارة تدفــق الالجئيــن مــن قبــل الجهــات الفاعلــة
ّ
املحليــة ،وقــدرة الالجئيــن أنفســهم فــي عمليــة االســتقرار.
مقدمة(:)1
ً
ّ
صافيــة وقــد توقــف املطــر أخيـرا .يبــدو وكأنــه انقطــاع صغيــر فــي أســبوع طويــل
الســماء
ّ
مــن العواصــف ّ
ّ
اللبنانيــة
الجويــة
املدمــرة .ففــي عــام  ،2015سـ ّـمى خب ـراء األرصــاد
العواصــف التــي ضربــت البــاد فــي كانــون الثاني/ينايــر “زينــة” ،أمــا العواصــف التي أتت
في بداية شباط/فبراير ُ
فس ِّميت “جينا” ،و”يوهان” كان اسم العواصف التي أتت في
َ
أواخــر شــباط/فبراير .وقــد جعلــت هــذه التســميات العواصــف تبــدو اســتثنائية ،كمــا
جذبت اهتمام وسائل اإلعالم .وبين مرور اثنتين من هذه العواصف ،وأمام مدرسة
فــي بــرج حمــود ،حــدث مشــهد ال يلفــت النظــر بيــن الالجئيــن الســوريين الذيــن يبقــون
مجهوليــن فــي وســائل اإلعــام .كانــت األمهــات ،واآلبــاء والخــاالت فــي انتظــار أطفالهــم.
فتــح البـ ّـواب ســامر ( ،)2أبــواب املدرســة عنــد الظهيــرة ،وغمــر باحــة املدرســة أطفــال
ً
تتـراوح أعمارهــم مــن  11إلــى  15عامــا .فجــأة ،يــدوي صــوت صـراخ عبــر الباحــة :يصــرخ
ً
ّ
صبي يتجادل مع زميلة له بانزعاج .وتصرخ الفتاة بدورها .يتدخل األهل فورا بينما
يطلــب ســامر مــن الجميــع أن يهــدؤوا .وبعــد دقيقتيــن تنتهــي الحادثــة .هــذه هــي الحيــاة
العاديــة فــي شــوارع بــرج ّ
حمــود .ثــم يعــود األهــل إلــى حديثهــم عــن العواصــف ويبقــى
الالجئــون الســوريون فــي خلفيــة الصــورة .اســتقرار الالجئيــن الســوريين فــي ضواحــي
ً
ً
ّ
ّ
بــرج ّ
حمــود هــو أيضــا سلســلة مــن تفاعــات عاديــة يوميــة ،بعيــدا عــن الشــخصيات
ُ
ّ
ر
املرتبطــة باألزمــة الســو ية.
االســتثنائية والقصــص امل ِ
رعبــة ِ
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تشير التقديرات ،منذ بداية عام  ،2011إلى وجود  1.5مليون الجئ سوري في البالد
( .)3وإذ أن تعــداد ســكان لبنــان بلــغ  4.4مليــون قبــل األزمــة ،فهــذا مــا يجعــل نســبة
ً
ّ
ّ
الالجئيــن إلــى الســكان هــي األعلــى حاليــا علــى الكوكــب“ :وقــع عــبء األزمــة الســورية علــى
املجتمعــات املضيفــة فــي لبنــان بشـ ّـدة أكبــر ممــا فــي أي بلــد آخــر ( .)4إذا كان املحللــون
السياســيون قــد جادلــوا بــا نهايــة لعقــود أن لبنــان كانــت علــى حافــة حــرب أهليــة (،)5
ّ
إمكانيــة النـزاع .إذ أن ذكريــات
فقــد زاد الصـراع الســوري بشــكل ال يمكــن إنــكاره مــن
ً
ً
الحــرب األهليــة اللبنانيــة التــي اســتمرت  15عامــا ،جنبــا إلــى جنــب مــع الحضــور الدائــم
للميليشــيات ،وســهولة الحصــول علــى األســلحة ،والتوت ـرات الطائفيــة املســتمرة،
ّ
إضافــة إلــى الضعــف املتوطــن فــي الدولــة اللبنانيــة ،كل ذلــك يزيــد مــن هــذا التهديــد.
ً
عــاوة علــى ذلــك ،ونظ ـرا للقــرب السيا�ســي والجغرافــي للمعــارك الســورية إلــى لبنــان،
تميــل األزمــة بشــكل خــاص إلــى أن تسـ ّـبب ال أمــان وال اســتقرار ( .)6وإلــى أن تنعــش
ً
ّ
ّ
غضبــا ضــد الجيــش الســوري ،الــذي احتــل األرا�ضــي اللبنانيــة لثالثــة عقــود (1976-
 .)2005فــي الواقــع ،أظهــر اســتطالع للـرأي علــى مســتوى الشــعب ككل أن الالجئيــن فــي
لبنان ُينظر إليهم على أنهم تهديد أمني رئي�سي للبالد ( .)7والجدير ذكره ،أن سجالت
ً
رحالت األعداد الهائلة من الالجئين عبر العديد من القارات غالبا ما تكشف عالقة
بنمو الشبكات اإلجرامية وازدياد عدم األمان داخل البلد املضيف ( .)8ومما ال شك
به أن وصول آالف الالجئين السوريين قد ّأدى إلى صراعات في كل أنحاء لبنان .وقد
ّ
ّ
ّ
غطــت الجرائــد املحليــة والعامليــة علــى نحــو واســع حــوادث العنــف القليلــة التــي تشــمل
الجئيــن ( .)9كمــا أنتجــت املنظمــات غيــر الحكوميــة ( )NGOووكاالت األمــم املتحــدة
ُ
تقاريــر ال تح�صــى عــن التوت ـرات بيــن الالجئيــن و”املجتمعــات املضيفــة”( .)10فــي هــذا
الســياق ،لفــت انتباهــي الهــدوء الجديــر باملالحظــة وقلــة االضطـراب والتصادمــات فــي
العاصمــة بيــروت .فبيــروت الكبيــرة ،وهــي املدينــة املوســومة بعقــود مــن الصراعــات
ّ
املســلحة والخطــوط األماميــة العســكرية ( )11تســتضيف اآلن مــا يقــارب مــن 300
ـؤد وصــول الالجئيــن الســوريين
ألــف الجــئ ســوري( .)12وتتحـ ّـرى هــذه املقالــة ملــاذا لــم يـ ِ
إلــى العاصمــة بيــروت -ورغــم تهديدهــم الجلــي لالســتقرار االجتماعــي فــي لبنــان -إلــى ّ
أي
اهتيــاج أو انتفاضــة كبــرى.
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اإلطارالنظري :ملاذا برج ّ
حمود؟
خــال العقــود القليلــة املاضيــة ،كان مــن يقــود إعــادة إعمــار بيــروت ،هــم مطــورو
عقــارات نيوليبراليــون راغبــون فــي جــذب رأس مــال أجنبــي ( .)13وبمــا أن املســاحات
طهــرة فــي وســط املدينــة ،املناســبة ملعاييــر األمــن والرفــاه ( ،)14لــم تكــن ُم َ
املُ ّ
ص ّممــة
الســتضافة فقـراء املناطــق الحضــر ،اســتقر معظــم الالجئيــن فــي أحيــاء الضواحي()15
حيــث ارتجلــوا مرافــق سـ ّ
ـكنية (أقبيــة ،مرائــب ،الــخ)( .)16وبــرج ّ
حمــود الــذي تبلــغ
مســاحته بضــع كيلومت ـرات ّ
مربعــة ،والــذي يقــع فــي الضواحــي الشـ ّ
ـرقية املباشــرة
لبيروت ،هو مكان مناسب لدراسة استقرار الالجئين السوريين ،بما أنه استضاف
مــا يقــارب مــن  20000الجــئ منــذ عــام .)17(2011
كان يقطــن املنطقــة  100ألــف ســاكن قبــل األزمــة ،ممــا يجعــل النســبة الحاليــة
لالجئين مقارنة بالسكان املحليين واحد إلى خمسة –وهي األعلى في العاصمة بيروت
ً
وفقــا آلخــر تحليــل مســاحي صــادر عــن املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون
ً
الالجئيــن ( .)UNHCR)(18بينمــا األرقــام الحقيقيــة أعلــى وذلــك وفقــا للمســؤولين
املحلييــن الذيــن أشــاروا إلــى أن حوالــي  34ألــف الجــئ يعيشــون فــي بــرج حمــود ،ليبلــغ
ً
عــدد الســكان حوالــي  150ألــف شــخصا يجــب التعامــل معــه“ :مــن هــؤالء ال  34ألــف
ســوري ،ال نعــرف كــم منهــم بالضبــط يعمــل هنــا اآلن .لكــن بيــت القصيــد هــو أنــه
ً
لديــك عــدد ســكان ضخــم ،ضخــم جــدا للتعامــل معــه”( .)19فــي الحقيقــة ،فــي بعــض
الشــوارع ،فــإن نصــف عــدد الســكان اآلن هــم مــن الالجئيــن الســوريين.
ّ
إن بــرج ّ
حمــود هــو وجهــة اســتقرار جذابــة لالجئيــن الســوريين ألنــه يجمــع بيــن فــرص
عمــل محتملــة فــي املعامــل ،واملرائــب أو مواقــع اإلنشــاءات القريبــة وبيــن ســلع قابلــة
ً
لألجــار وأســعار معقولــة .وقــد اســتضاف املحليــون ،علــى مــدى عقــود ،عمــاال فق ـراء
مــن شــمال وشــرق افريقيــا ،ومصــر ،والع ـراق ،وجنوب-شــرق آســياّ .
حتــى أن بــرج
حمــود فــي ســبعينيات القــرن العشــرينُ ،و ِصــف بأنــه أكثــر منطقــة ال متجانســة فــي
لبنــان ( .)20وفــي املقاهــي تحــت جســر يريفــان ،يبلــغ ثمــن الشيشــة  3000ليــرة لبنانيــة
مقارنــة بمتوســط يعــادل  10000ليــرة لبنانيــة فــي بيــروت .وعلــى بعــد عــدة أبنيــة أخــرى،
ّ
تكلــف اإلسبرســو  750ليــرة لبنانيــة فــي حيــن أن الســعر النموذجــي فــي داخــل بيــروت
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هــو  1000ليــرة لبنانيــة .ومــن بيــن ال 225موقــع فــي لبنــان الذيــن ّ
حددتهــم ال()UN
ً
علــى أنهــم ضعفــاء (ّ ،)21
ص ِّنفــت بلديــة بــرج ّ
حمــود علــى أنهــا “األكثــر ضعفــا” ألن أكثــر
مــن نصــف ســكانها اللبنانييــن والســوريين يعيشــون فــي ظــل ظــروف اضطرابــات ّ
ماليــة.
ّ
ً
ُ
وقــد ســلطت املنظمــات الدوليــة الضــوء ِتباعــا علــى هــذه الظــروف املعيشــية املنـ ِـذرة
ً
ّ
بالخطــر ( ،)22كمــا أكــدت هــذه املنظمــات أيضــا افتقــار موظفــي البلديــة إلــى اإلعــداد
وقلــة مواردهــم املاليــة.
فــي  18أيــار مايــو مــن  ،2014انتهــت مشـ ّـادة بيــن مجموعتيــن مــن الشــباب فــي بــرج ّ
حمــود
بإلقــاء أحــد الرجــال لجــرة غــاز مــن الطابــق الثانــي ملبنــى ســكني ،فأصابــت أحــد املاريــن
ّ
في الشارع .وغطت وسائل اإلعالم الدولية واللبنانية الحدث بشكل واسع ( )23وبقي
ّ
ً
بــرج ّ
حمــود تحــت األضــواء ملــدة يوميــن .ورغــم ذلــك ،نــادرا مــا غطــت وكاالت األنبــاء بــرج
ً
ً
ّ
حمــود بعــد ذلــك عندمــا عــاد كل �شــيء إلــى طبيعتــه .بقيــت هــذه الحادثــة حدثــا معــزوال
إلــى حــد مــا .كمــا تقــع الخالفــات والجــداالت كل يــوم فــي بــرج ّ
حمــود ،لكنهــا تــدور حــول
ّ
قضايــا ّ
يعلــق ّ
حســان،
ثانويــة بيــن الجيـران أو جــداالت حــول أماكــن وقــوف الســيارات.
وهــو ســوري وصــل إلــى بــرج ّ
حمــود قبــل عاميــن:
“أنا ال أعرف التفاصيل .شجا ات صغيرة ...ال أعرف املشاكل ّ
املحددة ،ولكن هناك
ر
ً
ّ
خالفــات .عندمــا يكــون عملــك جيــدا ،وبوصفــك مالــك مقهــى ،إذا أتــى زبــون وجلــس
لثــاث ســاعات مــن أجــل اسبرســو واحــد ،فلــن تمانــع ....ألن عملــك جيــد .لكــن عندمــا
تكــون األيــام قاسـ ّـية وتبــدأ النقــود بالنقصــان ،فإنــك تقــول لــه؛ اذهــب أو أطلــب قهــوة
أخــرى”(.)24
ومــع ذلــك ،وبشــكل ملفــت للنظــر ،ال تقــود هــذه األنــواع مــن االضطرابــات إلــى حــوادث
ً
ً
عنــف علــى نطــاق واســع فــي بــرج ّ
حمــود .ويبــدو أن شــعورا عامــا باألمــن يســود بيــن
الســكان والالجئيــن .كيــف يمكــن للفــرد أن ّ
يفســر هــذا الالعنــف الغريــب؟
ِ
ّ
يسترشــد بحثــي باهتمــام كالســيكي ملدرســة اإلثنوغرافيــة املجــذرة* .وكمــا ذكــر إرفنــغ
غوفمــان ( )E. Goffmanفــي دراســته عــن دور األماكــن العامــة فــي عــام “ ،1963مــن
ً
و
املعــروف مثــا أن التجمهــر يمكــن أن ينشــأ ف ُجــأة مــن التدفــق الســلمي لحركــة املــر ر
ً
عطــي ملســألة البنيــة التــي تملكهــا هــذه
البشــري [ ]...ولكــن يبــدو أن اهتمامــا أقــل قــد أ ِ
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العالقــات الســلمية فــي حــال لــم يكــن التشــكل الجماهيــري هــو القضيــة”( .)25ال ينظــر
هــذا املقــال فــي أعمــال الشــغب واملخــاوف ،ولكنــه معنـ ّـي بالجــزء ّ
املتبقــي مــن الســلوك
ّ
الجمعــي“ :دراســة حركــة املــرور البشــري
العاديــة وتنميــط االتصــاالت االجتماعيــة
العاديــة”( ،)26عندمــا ال يوجــد تعبئــة وحشــود .الهــدف هــو فهــم األعمــال الداخليــة
للنظام االجتماعي ول “التدفق السلمي لحركة املرور البشري” .ومع ذلك ،من وجهة
ّ
نظــر أكاديميــة ،نأيــت بنف�ســي عــن املدرســة االثنوغرافيــة املجــذرة ،بمــا أننــي لــم أكــن
ً
أنــوي أن أطـ ّـور نظريــات سوســيولوجية جديــدة اســتنادا إلــى مالحظــة قضيــة الدراســة
ً
ـدال عــن ذلــك ،تعتبــر هــذه األطروحــة بــرج ّ
حمــود حالــة شــاذة فــي املجموعــة
املحليــة .بـ
ّ
الحاليــة حــول أدب الهجــرة ،الــذي يميــل إلــى تصويــر الالجئيــن كمضطربيــن ويركــز علــى
املالمــح االســتثنائية املرتبطــة بتدفقهــم ( .)27درســت الضواحــي الشــرقية لبيــروت
مــن دون رغبــة بتمديــد النتائــج علــى كل البلــد أو صــك مفاهيــم جديــدة ( ،)28لكــن
ً
ُ
مــع الطمــوح بــأن اآلليــات املحــددة فــي هــذه الضواحــي قــد تســهم بق ـراءة أكثــر تطــورا
ألنمــاط االســتقرار وحقائــق الفقــر فــي املناطــق الحضريــة فــي لبنــان.
ً
وهكــذا ،يبنــي هــذا املقــال أيضــا علــى معطيــات الدراســات الحضريــة حــول الفضــاءات
ً
ّ
والتحضــر فــي أماكــن كوزموبوليتانيــة ( .)29وهــو يســتند غالبــا علــى بيانــات
العامــة
نوعية ُج ِمعت على مدى أشهر من املالحظة امليدانية ،والتطوع في املنظمات املحلية
ومقابــات مــع ســاكنين قدمــاء ،والجئيــن ،وقــادة مجتمــع ،واخصائييــن اجتماعييــن،
وشــرطة ،وموظفــي بلديــة وموظفــي املنظمــات الدوليــة.
ً
ً
بعــد خمــس ســنوات مــن بدايــة األزمــة الســورية ،يقتــرح هــذا املقــال تفســيرا ثالثيــا
لحركــة املــرور البشــري العاديــة فــي بــرج ّ
حمــود.
 1املعالجة ّ
الفعالة للتدفق من قبل املجتمع املدني في برج ّ
حمود:
ال يمكــن أن توجــد وصفــة للتناغــم والهــدوء .لكــن هــذا الجــزء يذهــب إلــى مــا وراء
ّ
التفســير االستش ـراقي الــذي يشــير إلــى الضيافــة اللبنانيــة األســطورية ( ،)30ويؤكــد
ّ
ً
بدال من ذلك ،على دور التاريخ املحلي الخاص باإلضافة الى نواقص املجتمع الدولي.
 1.1تاريخ طويل من الترحيب :السكان املضيافون واملنظمات املحلية الديناميكية:
حمــودّ ،
عندمــا وصــل أول الالجئيــن الســوريين إلــى بــرج ّ
فعــل الســكان املتنوعــون مــع
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املنظمــات املحليــة ممارســات ترحيبيــة قديمــة خاصــة ببــرج حمــود .ففــي بدايــة القــرن
العشــرين ،كان عــدد ســكان بيــروت أقــل مــن  .100000وعلــى حافتهــا الغربيــة ،كانــت
توجــد مـزارع مســتنقعات مــن قصــب الســكر وأشــجار دودة القــز .وعلــى مــدى العقــود
ً
التاليــة ،حــدث التحــول الحضــري لهــذه األرا�ضــي وفقــا لألزمــات الدوليــة القريبــة .ففــي
عــام  ،1921وصلــت املوجــات األولــى مــن الالجئيــن الســوريين واألرمــن ،الفا ّريــن مــن
املجــازر العثمانيــةّ .
وأسســوا بلديــة بــرج ّ
حمــود .ثــم فــي عــام  ،1933التهمــت الني ـران
املنطقة األخرى التي شغلها الالجئون األرمن ،وهي مخيم الكرنتينا في شمال بيروت،
والــذي كان يســتقبل مــا يقــارب  10000الجــئ ( .)31ونتيجــة لذلــك ،انتقــل املزيــد مــن
األرمن إلى برج ّ
حمود .وبعد الحرب العاملية الثانية ،جذب االتحاد السوفيتي العديد
منهم ،ف”عادوا” إلى أرمينيا السوفيتية تاركين منازلهم فارغة .ولكنها لم تكن شاغرة
ملــدة طويلــة ،فخلــق إسـرائيل فــي عــام  1948وطــرد الفلســطينيين ،جلــب الجئيــن جــدد
إلــى بــرج ّ
حمــود .وبعــد اســتقالل لبنــان ،فــي عــام  ،1943انجذبــت النخــب التجاريــة
والثقافيــة مــن الــدول العربيــة املجــاورة إلــى منطقــة بيــروت الداخليــة املزدهــرة ،بينمــا
اســتقر الالجئــون منخفضــو الدخــل فــي الضواحــي .كمــا أجبــرت حــرب عــام  1956بيــن
ً
العــرب واس ـرائيل اللبنانييــن الشــيعة الجنوبييــن الذيــن يعيشــون قريبــا مــن منطقــة
الحــرب علــى الفـرار ،دافعــة بالعديــد منهــم إلــى االســتقرار فــي بــرج ّ
حمــود .وفــي ســتينيات
وســبعينيات القــرن العشــرين ،اسـ ُـتضيف مــرة أخــرى فــي بــرج ّ
حمــود ،الســوريون
واملصريــون والعراقيــون الفـ ّـارون مــن االضطرابــات االقتصاديــة والسياســية .وجلبــت
حربــا عامــي  1967و 1973بيــن العــرب واس ـرائيل ،لبنانييــن جنوبييــن إضافييــن إلــى
املنطقة .فأصبحت منطقة برج حمود ثالث أكبر مركز حضري في لبنان“ ،مستودع
ً
الجئيــن ومحطــة لألف ـراد الفق ـراء مــن كل طائفــة فــي الهــال الخصيــب عمليــا”(.)32
واســتمر االجتياحــان اإلس ـرائيليان فــي عامــي ( 1978و )1982واحتــال جنــوب
لبنــان بيــن عامــي ( )1978-2000بدفــع اللبنانييــن الجنوبييــن خــارج منازلهــم .ومنــذ
ً
تســعينيات القرن العشــرين ،انتقل إلى هناك أيضا أجانب من الفلبين ،وســيريالنكا،
وبنغــادش ،والهنــد ،وإثيوبيــا ،والصومــال ،وغانــا ،والســودان ،إلــى جانــب مجموعــات
ّ
إثنيــة أخــرى مثــل األك ـراد ( .)33وقــد حـ ّـول هــؤالء املهاجــرون بــرج ّ
حمــود إلــى منطقــة
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ّ
ومتنوعــة ،وبالتالــي ،إلــى منطقــة يمكــن أن يســتقر الوافــدون إليهــا
تجارّيــة ديناميكيــة
ً
بســهولة شــديدة .واملحــات التــي تبيــع باقــات اتصــاالت دوليــة ،غالبــا مــا تعــرض اآلن
مكاملــات رخيصــة إلــى ســوريا وتركيــا 3 :دقائــق ب  1000ليــرة لبنانيــة.
فــاروج ،وهــو أرمنــي مالــك متجــر وســاكن منــذ مــدة طويلــة فــي بــرج ّ
حمــود ،يقــول:
“نحنــا أيضـ ًـا ّ
كنــا الجئيــن!”( )34يعيــش فــاروج فــي شــقة والدتــه فــي حــي نور-مرعــش،
ُ ّ ّ ً
والــذي سـ ِـمي تيمنــا بمدينــة مرعــش فــي أرمينيــا .عندمــا بــدأ أول الالجئيــن مــن الحــرب
ّ
ُ
الســور ّية بالوصــول خــال صيــف عــام ّ ،2011
تبنــى بعــض الســكان دور املضيفيــن،
بمــا أنهــم يمكــن أن يكونــوا مرتبطيــن بالوضــع اليائــس للوافديــن .فتــح بعضهــم منزلــه
ً
ً
ً
ً
مجانــا؛ أحيانــا بســبب وجــود صــات مــع الالجئيــن تســبق األزمــة ،وأحيانــا انطالقــا مــن
ّ
ـس ُبااللت ـزام األخالقــي .أمــا بعضهــم اآلخــر تذكــر حــرب عــام  2006ضــد اس ـرائيل
حـ ٍ
جبــر اللبنانيــون علــى إيجــاد مــأوى فــي ســوريا وبالتالــي فقــد أرادوا رد الجميــل.
عندمــا أ
ِ
ً
ً
حافــظ ،مــن ســكان بــرج ّ
حمــود ويعمــل اخصائيــا اجتماعيــا ،أصـ ّـر أن الوضــع لــم يكــن
ً ً
ًّ
ـتثنائيا ،بــل مألوفــا نوعــا مــا:
اسـ
“اختبرنــا نفــس التجربــة خــال اشــتباكات عــام  2006مــع اس ـرائيل فــي الجنــوب ،إذ
تــرك حوالــي  50ألــف الجــئ موطنهــم فــي الجنــوب وأتــوا إلــى بيــروت والضواحــي .بالتالــي
كان لدينــا نفــس التجربــة مــن قبــل”(.)35
ّ
ّ
ّ
و
نظــم الســكان حمــات تبــرع باملالبــس واملفر شــات لالجئيــن .خــال الحــرب األهليــة
اللبنانيــة ( ،)1975-1990كان بــرج ّ
حمــود ،وهــو فــي الجــزء الشــرقي مــن املدينــة ،يقــع
ً
ً ً
فــي املعســكر املســيحي .ومــع ذلــك ،كان ُينظــر إليــه باعتبــاره مــاذا آمنــا نسـ ّـبيا ،إذ أخــذ
ً
ًّ
ً
حياديــا بيــن انقســامات املجتمعــات املســلمة واملســيحية .وغالبــا مــا
األرمــن موقفــا
يتذكر السكان املحليون حوادث مساعدة األرمن للفلسطينيين السنة أو اللبنانيين
الشــيعة ليصلــوا بســامة إلــى الطــرف اآلخــر مــن املدينــة (“ :)36املــكان الوحيــد الــذي
ً
لــم يكــن فيــه مجــزرة هــو بــرج ّ
حمــود! كان محاطــا بامليليشــيات ،لذلــك رافــق األرمــن،
تحــت حمايتهــم ،املســلمين إلــى بيــروت الغربيــة”( .)37هــذه الحكايــة ،وبغــض النظــر
عــن دقتهــا التاريخيــة ،إال أنهــا جــزء مــن بنيــة بــرج حمــود بوصفــه مــأوى داخــل مدينــة
ّ
موســومة بالن ـزاع .وســواء كانــت َ
متو ّهمــة أو حقيقيــة ،إال أن هــذه الحياديــة لعبــت
دور ًا فــي ّ
تقبــل الالجئيــن.
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إضافــة إلــى ذلــك ،لــم تتـ ّ
ـردد املجتمعــات املحليــة فــي املوافقــة علــى دور املضيــف بمــا
أنهــا كانــت قــاد ة علــى االســتفادة مــن ذلــك علــى املســتوى الفــردي .إذ ُ
اعت ِبــر الالجئــون
ر
مســتأجرين محتمليــن ،أو ّ
عمــال بأجــر رخيــص ،وزبائــن .إذ قــررت كثيــر مــن محــات
البقالة الصغيرة توسيع أنشطتها واشترت آالت اسبريسو .كما أضافت نصف دزينة
مــن كرا�ســي بالســتيكية علــى األرصفــة وبــدأت ببيــع القهــوة مقابــل  500ليــرة لبنانيــة.
ّ
وكانــت املجتمعــات املحليــة حريصــة علــى تشــغيل قــوى عاملــة رخيصــة :وظفــت
ً
محــات خضــار وفواكــه ،وكذلــك الكراجــات ،عمــاال ســوريين .وماعــدا األربــاح الخــام،
ً
ّ
فــإن اســتضافة الالجئيــن ربطــت أيضــا الســكان املحلييــن مــع الوافديــن ،كمــا تذكــرت
صوفيــا ،وهــي أرمنيــة ســكنت الحــي منــذ وقــت طويــل:
ً
“ليس مجرد التعايش القسري ،إنه مثل تفاعل .نحن نعمل معا .إنها ليست صداقة.
أنــا ال أتحـ ّـدث عــن الــزواج املختلــط .لكننــي أتحــدث عــن االحتـرام .ســمعت العديــد مــن
ّ
ّ
ّ
األجانب يقولون أنهم تعلموا أعمالهم من برج حمود .أنهم تعلموا من األرمن”(.)38
ً
ً
ّ
كمــا لعبــت الجمعيــات املحليــة دورا رئيســيا فــي اســتقبال الالجئيــن .إذ كان بــرج حمــود
ً
مأهــوال فــي الغالــب مــن قبــل ســكان منخف�ضــي الدخــل ،فاســتضاف شــبكة كثيفــة مــن
جمعيــات الحــي ،مراكــز مجتمعيــة ،مســتوصفات ،كنائــس ،مراكــز دينيــة ،ونــوادي
أطفــال .وكانــت هــذه الجمعيــات تعمــل لســنوات علــى قضايــا البطالــة ،والتســرب
املدر�ســي ،وعمالــة األطفــال ،والدعــارة ،وإدمــان املخــدرات .وبخبرتهــم هــذه ،إضافــة
إلــى التنســيق ّ
الفعــال ،واالعتمــاد علــى عمــال مخلصيــن ،فقــد ّلبــوا بشــكل فعــال
احتياجــات الوافديــن .فــي البدايــةّ ،
وســعت الجمعيــات املحليــة طواعيــة برامجهــا
املوجــودة لتشــمل الالجئيــن الجــدد .وبعــد ســنوات قليلــة مــن األزمــة ،بــدأت بتطويــر
صيغــة جديــدة لتلبيــة االحتياجــات االســتثنائية.
ً
جمعيــة “دار األمــل” ،وهــي واحــدة مــن أكثــر الجمعيــات نشــاطا والتــي يســتمر املخبــرون
بذكرهــا ،تقــع فــي الطابــق األول مــن مبنــى أحمــر بثالثــة طوابــق فــي قلــب حــي مكتــظ وهــو
النبعــة ،الواقــع جنــوب بــرج ّ
حمــود .وإذ أننــي أضعــت طريقــي ،فقــد ســألت أحدهــم عــن
االتجاهــات“ :آه نعــم ،دار األمــل ،ســهلة ،الجميــع يعرفهــم ....اســتمري إلــى األمــام ومــن
ثـ ّـم إلــى أول يميــن!” تغطــي رســومات األطفــال جــدران الغرفــة الرئيســية فــي املنظمــة
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غيــر الحكوميــة .تشــرح نهــى ،وهــي واحــدة مــن االخصائييــن االجتماعييــن االثنيــن فــي دار
ً
األمــل“ :دائمــا مــا قمنــا بالعديــد مــن األنشــطة الترفيهيــة والحــرف اليدويــة ،واأللعــاب،
واألغانــي ....ولذلــك فقــد دمجنــا األطفــال الســوريين فيهــا” .كمــا أظهــرت املنظمــات غيــر
ً
الحكوميــة الصغيــرة نوعــا مــا ،التــي يعمــل فيهــا  10موظفيــن ،تفاعليــة مثيــرة لإلعجــاب
ً
مــن خــال التفكيــر أيضــا باالحتياجــات املحــددة لالجئيــن الســوريين وتجهيــز برامــج
مخصصــة .ومثــل نهــى ،فــإن غالبيــة موظفــي املنظمــات املحليــة فــي بــرج ّ
حمــود هــم مــن
الســكان القدمــاء ،الذيــن ّ
كرســوا أنفســهم ملهنهــم ،وقبلــوا بمضاعفــة عــبء عملهــم
منــذ عــام  2011مــن أجــل التعامــل مــع االحتياجــات علــى أرض الواقــع .وقــد ُد ِعمــوا فــي
مهامهــم مــن قبــل البلديــات املحليــة التــي (علــى عكــس البلديــات األخــرى) كانــت ُم ّ
رحبــة
ِ
إلــى حــد مــا بالالجئيــن.
يصــف هــاري ،وهــو موظــف بريطانــي فــي منظمــة غيــر حكوميــة دوليــة ناشــطة فــي
لبنــان ( ،)39املوقــف غيــر العــادي الــذي اتخذتــه بلديــة بــرج ّ
حمــود فــي األزمــة ،يقــول:
ً
“انفتاحــه جديــر باملالحظــة( ...نائــب رئيــس البلديــة) لديــه حقــا رؤيــة للمجتمــع :أفــكار،
ومشــا يع .إنــه ّ
محفــز” .بالتأكيــد ،نائــب رئيــس بلديــة بــرج ّ
حمــود انتقــادي للغايــة حــول
ر
االســتجابة الرســمية الحالية لألزمة إذ أن “الكل يتحدث عن <الالجئين> ،يســتجدي
ً
ّ
النقــود لهــم .....ولكــن فــي آخــر اليــوم ،ال يصــل �شــيء لالجئيــن إال القليــل جــدا”(.)40
وبمجرد وصول الالجئينّ ،أمنت البلدية شاحنات إضافية لشركة سولكين وأظهرت
ً
ق
تســاهال تجــاه نظــام الجمــع غيــر الرســمي الــذي بــدأ يعمــل فــي بعــض األحيــاء .وفــو كل
�شــيء ،لعبــت البلديــة دور ّ
امليســر بيــن الوافديــن والجمعيــات املحليــة .ففــي بدايــة عــام
 ،2012ســجل عــدد قليــل مــن موظفــي البلديــة العائــات الالجئــة القادمــة إلــى مبنــى
البلديــة وملــؤوا أربــع أوراق كبيــرة باســمائهم وحاجاتهــم التفصيليــة .وفــي الوقــت ذاتــه،
ّ
حســنت البلديــة دعمهــا للمنظمــات غيــر الحكوميــة املحليــة وشـ ّـجعت التعــاون فيمــا
بينهــم.
ّ
املستعدة:
 .2.1هدف مالئم للجهات الفاعلة اإلنسانية غير
قبل األزمة ،جذبت الخصائص غير التقليدية للمنطقة –مثل الوضع االقتصادي-
االجتماعــي املتدنــي ،والكثافــة والنســبة العاليــة مــن املهاجريــن -الجهــات املعنيــة علــى
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من أنشطة دار األمل لأليتام
املســتوى العالمــي مثــل البنــك الدولــي وبرنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية
ً
ر ُ ّ
ّ
ن
( .)41تبعــا لذلــك ،وفــي بدايــة األزمــة الســو ية ،ل ِونــت بلديــة بــرج حمــود باللــو األحمــر
ً
ّ
املفوضيــة ( ،)42تشــديدا علــى كثافــة الالجئيــن
الـ ّـدال علــى “األولويــة” فــي خرائــط
ّ
ّ
ن
فجذبــوا مانحيــن دولييــن يتبعــو توصيــات املفوضيــة ( .)43وقــد تعــززت الخصائــص
اإلنمائيــة الجاذبــة فــي بــرج ّ
حمــود فــي نيســان أبريــل  2013مــع إدخــال خطــة االســتجابة
اإلقليميــة ( )RRP5وحرصهــا علــى مــا ُيســمى “املجتمعــات املضيفــة” والحاجــة إلــى
“تضامــن اجتماعــي”( .)44ومــن ثــم ُلـ ّـون بــرج ّ
حمــود بدرجــة أحمــر أغمــق ( .)45وقــد
ِ
ّأدى ذلك إلى إطالق بعض مشاريع حول “منع نشوب النزاعات” في املنطقة .وكذلك،
ّ
ُ
أعــاد املمثلــون اإلنســانيون تأهيــل منــازل ووزعــوا بطانيــات ،وفــرش ،ومــواد تنظيــف،
وأمــوال نقديــة لالجئيــن وكذلــك للســكان القدمــاء فــي بــرج ّ
حمــود.
ً
إن النواقص العديدة لالستجابة اإلنسانية الدولية ألزمة الالجئين معروفة جيدا
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في لبنان وتشمل نقص التنسيق بين املمثلين العامليين وارتفاع معدل دوران موظفي
املنظمات الدولية ( .)46وفي برج ّ
حمود ،مثله مثل أي مكان آخر ،أفسدت التقديرات
التقريبيــة التدخــات اإلنسـ ّ
ـانية .وخــال الســنوات األولــى مــن األزمــة بشــكل خــاص،
ّنفــذت الجهــات الدوليــة العديــد مــن املشــاريع الشــاملة باهتمــام شــحيح باالحتياجــات
ّ
املحليــة ( .)47ومــع ذلــك ،فــي بــرج ّ
حمــود ،اســتفاد تطبيــق املبــادرات اإلنســانية مــن
املســاعدة الثمينــة للبلديــة واملنظمــات املحليــة .وحيــن ســألت نائــب مديــر منظمــة غيــر
حكوميــة فرنســية رائــدة عــن كيفيــة تنفيذهــم برنامجهــم إلعــادة تأهيــل املنــازل فــي بــرج
ً
ّ
حمــود .كان ر ّده بســيطا“ :إذا كنــت تعــرف أحدهــم فــي البلديــة ليســاعدك ،شــخص
ً
لديــه دافــع ملثــل هــذا النــوع مــن األمــور فــإن ذلــك يصنــع الفــرق حقــا”( .)48منــذ عــام
 ،2011ســاهم بعــض األشــخاص فــي ســد الفجــوة بيــن املنظمــات غيــر الحكوميــة
ً
األجنبيــة وواقــع بــرج ّ
حمــود .هــؤالء األشــخاص هــم موظفــون فــي البلديــة ،ولكــن أيضــا
أعضــاء فــي الكنائــس املحليــة ،واألحـزاب السياســية ،والنــوادي الشــبابية ،وجماعــات
حمــود .لقــد عملــوا ك ّ
أخــرى ناشــطة اجتماعيـ ًـا داخــل مجتمــع بــرج ّ
“عمــال ارتبــاط”
ِ
ّ
غيــر رســميين ،قادريــن علــى فهــم تطلعــات ومعاييــر املنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة
وتزويدهــم بالنصــح والشــرعية فــي امليــدان .فعلــى ســبيل املثــال“ ،تيريــز” التــي تديــر
جمعيــة ألطفــال الشــوارع وتعيــش فــي بــرج ّ
حمــود منــذ ســنوات ،لعبــت دور “الدليــل”
للمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة التــي ال تعــرف املنطقــة .باملثــل“ ،األب ألبرتــو”،
كاهــن محلــي إيطالــي ،أقنــع املانحيــن األجانــب بدعــم االحتياجــات املحليــة بفضــل
ً
معرفتــه باملنطقــة .وهنــاك أيضــا“ ،ســيروب” ،املديــر الديناميكــي ملركــز قــره كوزيــان
ّ
للرعاية الصحية .الذي تعلم على مدى السنوات القليلة املاضية كيفية االستجابة
لطلبــات العــروض ،باإلضافــة إلــى كيفيــة كتابــة دعــوات للحصــول علــى التمويــل .وعلــى
ّ
الساللم التي تؤدي إلى مكتبه ،يوجد علم صغير لليابان مؤطر تحت الفتة منقوشة
بالكلمــات التاليــة“ :تجهيــز مركــز الرعايــة الصحيــة األوليــة لدعــم الالجئيــن الســوريين
واملجتمعــات املضيفــة –بــرج ّ
حمــود -الواحــد والثالثيــن مــن تشــرين األول أكتوبــر
– 2014اليابــان -املنــح ّ
املقدمــة ملشــروع القاعــدة الشــعبية” .وفــي مكتبــه علــى الــورق
املقــوى ،يوجــد الئحــة باملواعيــد النهائيــة واختصــارات تحتهــا خطــوط مثــل “”UNDP
12

و” .”UNHCRصنع سيروب “مذكرة تفاهم” مع املفوضية تنص على أن وكالة األمم
املتحــدة ســتغطي مــا قيمتــه  75%مــن تكاليــف الخدمــات الطبيــة ّ
املقدمــة لالجئيــن
الســوريين .وبالتالــي فــإن أي ســوري يحصــل علــى استشــارة طبيــة فــي قــره كوزيــان يدفــع
ّ
املتبقيــة تغطيهــا األمــم املتحــدة.
اآلن  2دوالر ،وال  6دوالرات
وهكــذا ،ســاعد “عمــال االرتبــاط” فــي تقليــص الفجــوة بيــن اللغــة االصطالحيــة الدوليــة
وبين الواقع املحلي عند وصول الالجئين ألول مرة .ينتمي هؤالء األشخاص لجنسيات
مختلفــة ،بعضهــم لبنانــي ،أرمنــي أو ســوري ،بينمــا بعضهــم اآلخــر أوروربــي أو تعــود
ً
أصوله ألميركا الشمالية .وألنهم كانوا على دراية باالحتياجات املحلية وغالبا ما كانوا
منتميــن ألح ـزاب سياســية ( ،)49فقــد كانــوا قادريــن علــى توفيــر النصــح والشــرعية
ملقدمــي املعونــات الدولييــن .وعندمــا ســألت كيفــورك علــى مــاذا ينطــوي عملــه فــي مركز
الجئيــن افتتحتــه منظمــة غيــر حكوميــة دوليــة فــي بــرج ّ
حمــود فــي عــام  ،2015لــم يكــن
ً
ً
ً
ً
قــادرا علــى إعطائــي جوابــا واضحــا“ :عمليــا ،أنــا مســؤول االتصــال إذا حــدث �شــيء مــع
ً
املدرســة ،وبــكل �شــيء ....عمليــا إنــه أنــا .إضافــة فإننــي أذهــب إلــى .....وأنــا مســؤول عــن
الّ )50(”.....
وحتــى إن كان مسـ ّـماه الوظيفــي غيــر واضــح ،فقــد كانــت أعمــال كيفــورك
حاســمة فــي دمــج املركــز فــي الحــي .وفــي الصيــف املا�ضــي ،عانــى املركــز مــن مشــاكل مــع
الجي ـران بســبب الضجــة العاليــة التــي كان األطفــال يصدرونهــا فــي الفنــاء .وعندمــا
اشــتكى الجي ـران وهـ ّـددوا باســتدعاء البلديــة والشــرطة .ق�ضــى كيفــورك ،وهــو أرمنــي
ترعــرع فــي بــرج ّ
حمــود ،ســاعات ديبلوماســية طويلــة يتفــاوض مــع الجيـران ويســتجدي
صبرهــم .وكجـزأ مــن ذلــك ،فقــد دعــا أوالد الجيـران للمشــاركة فــي النشــاطات الترفيهيــة
للمركــز.
ّ
........3.1ومع هذا ،فإن برج ّ
حمود ليس جنة لالجئين:
مــع أزمــة الالجئيــن الســوريين ،ومــع األخــذ بعيــن االعتبــار قلــة املــوارد املتوفــرة ملســاعدة
الالجئيــن فــي املنطقــة ،فــإن تأطيــر بــرج حمــود بوصفــه أولويــة للمســاعدة الدوليــة،
ّ
باإلضافــة إلــى النســيج االجتماعــي الديناميكــي والكثيــف فــي املنطقــة ،مكــن االســتقرار
ً
الســلمي لالجئيــن وســمح بالتماســك االجتماعــي الســهل نســبيا .ولكــن ،ال يجــب أن
ُ
ُيصـ ّـور بــرج حمــود بوصفــه جنــة لالجئيــن الســوريين .فقــد ترجمــت عقــود مــن التوترات
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السياســية والحــرب بيــن لبنــان وســوريا إلــى عنصريــة وتضحيــة باألضعــف .كمــا
نقلــت الصحــف واملقــوالت الشــعبية صــورة “الالجــئ الســوري” علــى أنــه غيــر متعلــم،
وعاجــز ،وعدوانــي ( .)51فــي الســادس مــن كانــون الثاني/ينايــر عــام  ،2015نشــرت
صحيفــة النهــار اللبنانيــة مقالــة رأي تنتقــد الوجــود الســوري فــي الفضــاءات العامــة
لوســط املدينــة (.)52
ّاتهــم الكاتــب الســوريين بحرمــان شــارع الحم ـراء الرمــزي مــن هويتــه“ :الديموغرافيــا
ّ
تغيرت في الحمرا ،طغى السوريون على املشهد ،فيما يظهر اللبنانيون خارج اإلطار”.
ً
ّ
قــاد الوجــود الطويــل للعمــال الســوريين مقترنــا مــع التدخــل الكبيــر لنظــام األســد فــي
السياســات املحليــة ،إلــى خــوف العديــد مــن اللبنانييــن مــن “ســورنة” ثقافــة واقتصــاد
بلدهــم (.)53
وفي برج حمود ،كما في أماكن أخرىُ ،ينظر إلى الالجئين الســوريين بوصفهم جمهور
غيــر مرغــوب بــه .ويوجــد عــدد ال يح�صــى مــن حــوادث التمييــز االعتياديــة فــي ســياقات
مختلفــة .فــا يقــف ســائق التك�ســي للعامــل الســوري الــذي يلـ ّـوح لــه .كمــا يصــرخ مديــر
املطعــم فــي النــادل الســوري بــدون ســبب واضــح .فــي ظهيــرة يــوم ثالثــاء مــن آذار/مــارس
 ،2014دخلـ ُـت مطبعــة صغيــرة فــي شــارع بشــارة خــوري ،وكانــت مليئــة بالزبائــن .كان
مالــكا املحــل يبحثــان عــن شــخص إضافــي ملســاعدتهم .أخبرتهــم بــأن صديــق لــي “عــاء”
يبحــث عــن عمــل .فســألوا“ :هــل هــو ســوري؟ نحــن ال نحــب الســوريين........في النهــار
هــم لطيفــون وهادئــون .ولكنهــم فــي الليــل يقتلــون ،ويســرقون ،ويرتكبــون الجرائــم ،ال
يمكنـ ِـك أن تثقــي بهــم” .لقــد قالــوا ذلــك بصــوت منخفــض لكــن الجميــع فــي املطبعــة
ســمع مالحظاتهــم ولــم يبـ ِـد أي أحــد منهــم أي رد فعــل علــى كالمهــم .وعندمــا ســألته إن
ً
ً
كان قــد شــهد ذلــك شــخصيا ،أخبرنــي قصــة عــن كاهــن كان يقــود ســيارته عائــدا إلــى
ً
ً
الكنيســة فأقـ ّـل عامــا ســوريا فــي طريقــه .فانتهــى العامــل الســوري ب “طعــن الكاهــن
ّ
وســرقة كل أموالــه” .وبينمــا كان يضــع الــورق األبيــض فــي الطابعــة ،كان يقلــد عمليــة
ً
ً
الطعــن ويقــول“ :ال نريــد موظفــا ســوريا هنــا” .يصعــب التأكــد مــن صحــة هــذه الحادثــة
الدمويــة لكــن قــوة التحامــل املصاحــب لهــا تحمــل عواقــب ال يمكــن إنكارهــا علــى
التفاعــات اليوميــة بيــن الســوريين واللبنانييــن.
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ولذلك ،ال يجعل الترحيب الفوري بالالجئين السوريين من قبل السكان واملنظمات
املحليــة فــي بــرج حمــود ،املنطقــة أرض أحــام لالجئيــن .فقــد ســاهم تاريــخ طويــل مــن
االحتــال العســكري الســوري فــي لبنــان وهجــرة العمالــة فــي تصنيــع “الالجــئ الســوري
الشــرير” ،وهــي صــورة اسـ ُ
ّ
للتنصــل مــن املســؤولية
خدمت بســهولة مــن قبــل اآلخريــن
ـت
ِ
واللؤم .في هذا الســياق ،يتطلب االســتقرار الســلمي لالجئين الســوريين في برج ّ
حمود
ً
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ِ
“الالجــئ الســوري” مــن أجــل صقــل فهمنــا ألنمــاط االســتقرار فــي “بــرج حمــود”.
 2مــن هــوالالجــئ غيــراملرغــوب بــه وهــل “املجتمعــات املضيفــة” تســتضيف فقط؟االستراتيجيات املحلية للتنظيم واملراقبة:
مــن أجــل تفســير الالعنــف الــذي يســود فــي بــرج حمــود ،يجــب تقســيم فئــة “الالجــئ
الســوري” إلــى تعــدد معقــد مــن هويــات وقصــص .لــم ُيدمــج الالجئــون ككل فــي النســيج
ُ
ً
االجتماعــي لبــرج حمــود .بــدال مــن ذلــك ،طبقــت آليــات الترحيــب بشــكل غيــر متســاو
ً
علــى الوافديــن ،تبعــا النتمــاءات سياســية أو طائفيــة.
“ 2-1اســتضافة” الســكان املحلييــن االنتقائيــة (األرمــن اللبنانيــون يســتضيفون
األرمــن الســوريين):
ً
علــى الرغــم مــن تصنيــف وســائل اإلعــام والشــعب اللبنانــي لالجئيــن الســوريين عمومــا
ّ
والخلفية ،إال أن الالجئين السوريين هم مجموعة
بوصفهم متماثلين في الشخصية
ً
غيــر متجانســة .فقــد يكــون الالجئــون طالبــا يافعيــن فــي إدارة األعمــال مــن دمشــق ،أو
ً
عمــاال منخف�ضــي الدخــل ومتوســطي العمــر مــن حمــص ،أو معلميــن ثورييــن حافليــن
باملعانــيُ ،ســنة أو علوييــن ،أو مســيحيين أرثودوكــس ،أو ســكان الضواحــي الســيئة
ُ
الســمعة فــي حلــب ،أو أربيــل .مــن الصعــب أن نقـ ّـدر بدقــة التركيبــة الجغرافيــة،
ُ
والدينيــة ،والطائفيــة للســكان الســوريين فــي بــرج ّ
حمــود .فالبيانــات املسـ ّـجلة لــدى
ُ
املفوضيــة العليــا لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن إضافــة للمعلومــات املقدمــة مــن
ُ
ظهـ ُـر أن أكثــر مــن نصــف الالجئيــن الســوريين فــي بــرج
ت
قبــل الالجئيــن بأنفســهمِ ،
حمــود هــم أك ـراد ســوريون .أغلبيتهــم مــن حلــب وقلــة منهــم مــن القامشــلي ،وأربيــل،
ودمشــق .البقيــة هــم ُســنة وأرمــن ســوريون ،معظمهــم مــن حلــب وأربيــل .وفــي هــذا
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الســياق ،يجــب تقييــم الصــورة الشــعبية لالجــئ املحتــاج .بــا شــك ،فــإن الســوريين
الذيــن يعيشــون فــي بــرج حمــود هــم مــن بيــن أفقــر الســكان فــي املنطقــة .لكــن هــؤالء
الســوريون ،الذيــن تمكنــوا مــن الوصــول إلــى ضواحــي بيــروت وكانــوا قادريــن علــى دفــع
إيجــار فــي بــرج حمــود ،هــم أفضــل حــال مــن الالجئيــن الذيــن بقــوا فــي شــمال بيــروت أو
فــي منطقــة البقــاع ،علــى طــول الحــدود.
إن األصــل الجغرافــي أو االنتمــاءات الطائفيــة لهــؤالء الســوريين هــي متغيـرات حاســمة
فــي اســتقرارهم فــي بــرج حمــود .إذ ّبينــت الدراســات األكاديميــة الســابقة لبــرج حمــود
أن كل جماعــة دينيــة وإثنيــة تســتند علــى شــبكتها الخاصــة مــن أجــل الدعــم (.)54
وعلــى الرغــم مــن أن بــرج حمــود منطقــة كوزموبوليتانيــة ،فــإن الجماعــات املتمايــزة
ّ
للتجمــع (مراكــز مجتمعيــة ،وأح ـزاب سياســية
لهــا مســاحات محــددة خاصــة بهــا
ُ
ّ
تجمعــات مكانيــة فــي املدينــة“ :هــل تريــن
أو كنائــس) .وتترجــم هــذه االنقســامات إلــى
هــذه امل ـرأة؟ إذا انعطفــت نحــو اليميــن فهــي ســورية شــيعية ،وإذا انعطفــت نحــو
ً
اليســار فهــي غالبــا ليســت كذلــك!” يقــول أحــد ســكان بــرج حمــود ،فــي الشــارع الرئي�ســي
تحــت جســر يريفــان .فــكل حــي أو شــارع مرتبــط بمجموعــة ســكانية :مرعــش واألجـزاء
ً
الشــمالية الشــرقية هــي أرمنيــة مســيحية ،النبعــة شــيعة ،الــدورة غيــر متجانســة أبــدا
فيهــا الكثيــر مــن املجتمعــات اآلســيوية وشــرق أفريقيــة ،الــخ .وعندمــا وصــل الســوريون
إلــى بــرج حمــود ،كل مجتمــع اهتــم بالجئيــه “الخاصيــن بــه”.
منــذ بدايــات تســعينيات القــرن العشــرينُ ،و ِظــف شــباب ســوريون مــن أعـزاز وعفريــن
(فــي ضواحــي حلــب) كعمــال موســميين فــي املصانــع املتعــددة فــي بــرج حمــود ( .)55وفــي
بدايــة الحــرب فــي ســوريا ،رحبــوا بعائالتهــم وأصدقائهــم .تــوازن هــذه الروابــط الســابقة
ً
ُ
صورة املوجات العشوائية للوافدين .كما أنها تسهم أيضا في تفسير الهدوء النسبي
ّ
للعمليــة .إذ يؤكــد االخصائيــون االجتماعيــون والســكان حقيقــة أن وصــول زوجــات
هــؤالء ّ
العمــال وأطفالهــم الصغــار كان لــه تأثيــر إيجابــي علــى األمــن العــام فــي الحــي .ففــي
ّ
العديــد مــن األبنيــة ،حلــت الحيــاة العائليــة محــل التوت ـرات القديمــة التــي اعتــادت
أن تحــدث بيــن الســكان والعمــال الشــباب ،وهــذا مــا ّ
وضحتــه نهــى وهــي اخصائيــة
اجتماعيــة تعمــل فــي النبعــة:
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“مــن قبــل كانــت العائــات اللبنانيــة تشــتكي مــن العمــال الشــباب األك ـراد فــي مبناهــا،
حوالــي  10عمــال فــي نفــس الشــقة .كان ذلــك يخلــق مشــاكل ،تعرفيــن .ولكــن اآلن يوجــد
ً
ً
هنــاك عائــات .لــم يعــد األمــر يقتصــر علــى رجــال لوحدهــم .إذا فاألمــر مختلــف نوعــا
مــا”(.)56
ً
ً
كمــا لعبــت أيضــا االنتمــاءات الدينيــة واملجتمعيــة دورا بيــن الســكان اللبنانييــن
املحلييــن .إذ رأى اللبنانيــون األرمــن فــي األزمــة الســورية فرصــة إلحيــاء الهويــة األرمنيــة
لبــرج حمــود والحفــاظ علــى تأثيرهــا داخــل البلديــة .لذلــك عندمــا وصــل أول األرمــن
الســوريين مــن ســوريا بعــد  ،2011حشــدت املؤسســات األرمنيــة املحليــة طاقــة
ومصــادر إضافيــة لتقديــم الدعــم لهــم علــى وجــه التحديــد ،علــى ســبيل املثــال ،فــي
مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة وفــي املــدارس.
“نحن ســعيدون للغاية ألن كل الســوريين األرمن ينتقلون إلى برج حمود .نحنا خلقنا
هــذا املــكان الجديــد( ،بلديــة بــرج حمــود) كمــا تعرفيــن .نريــد أن نبقيــه لألرمــن”(.)57
“تحــاول األح ـزاب السياســية بجهــد للحفــاظ علــى ذلــك الجــزء الرئي�ســي ( )....شــارع
ً
أراكــس ومرعــش وصــوال إلــى مدرســة مســروبيان والجســر”(.)58
يمنــع الطاشــناق ،وهــو الحــزب املهيمــن علــى املشــهد السيا�ســي فــي بــرج حمــود (،)59
أصحـ َ
ـاب العقــارات مــن بيــع ممتلكاتهــم لغيــر األرمــن .لذلــك ،كان وصــول الالجئيــن
األرمــن الســوريين فرصــة للقومييــن لتعزيــز املجتمــع األرمنــي .ففتحــت النــوادي
السياســية املحليــة أبوابهــا لالجئيــن .وقــد شــجعت الحكومــة اللبنانيــة هــذه النزعــة،
مــن خــال “االســتعانة بمصــادر خارجيــة” فــي الخدمــات الحيويــة (الصحــة ،والتعليــم
واإلســكان) للقطــاع الخــاص وعــدم تقديــم بدائــل عامــة .وبالتالــي أصبحــت الهويــة
الطائفيــة لالجئيــن أداة لحــل املشــاكل واالحتياجــات اليوميــة .وليــس االســتعمال
ً
ـدا علــى بــرج ّ
حمــود ( .)60إذ ُيظهــر التدفــق الحالــي
األداتــي لالنتمــاءات الطائفيــة جديـ
لالجئيــن أن الهويــة الطائفيــة تبقــى أداة يمكــن تعبئتهــا مــن قبــل الالجئيــن واملجتمــع
املضيــف.
فــي حالــة بــرج حمــود ،ســاعد تسـ ُ
ـييس األزمــة الالجئيــن الذيــن ينســجمون مــع حــزب
سيا�ســي معيــن علــى اجتــذاب الســلع والخدمــات .فــا يوجــد �شــيء اســمه مجتمــع
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مضيــف واحــد بــل مجموعــة متنوعـ ُـة مــن املصالــح واالســتراتيجيات تجــاه الالجئيــن.
والنمــوذج املصغــر لبــرج حمــود قــد أ ِ ّســس علــى أنــه يمثــل “العالــم األكبــر املحــدود
بمكانه ولكنه يتضمن شــبكة كثيفة من العالقات االجتماعية تمتد أبعد من املوقع
ً
ً
املحلــي”( .)61وفــي املقابــل ،أثــار تعــدد االنتمــاءات الطائفيــة والهويــات دعمــا متغايـرا
مــن املحلييــن علــى مــدى الســنوات األربــع األخيــرة.
ّ
 .2.2سيطرة متقطعة :التطبيق املرن ملنع التجول:
ً
ّ
تمثل ضيافة الســكان املحليين في برج حمود جزءا فقط من االســتجابة على وصول
الالجئيــن ( .)62فــي تمــوز يوليــو عــام  ،2014فرضــت بلديــة بــرج ّ
حمــود ،بعــد  53مــكان
آخــر فــي لبنــان ،منــع تجــول علــى الالجئيــن الســوريين ( .)63والهــدف واضــح :منــع غيــر
املرغــوب فيهــم مــن التواجــد فــي الفضــاءات العامــة .إنــه ّ
يقيــد الحــق بالتواجــد فــي
الفضــاءات العامــة املفتوحــة غيــر ّ
املقيــدة حيــث يصبــح مجــرد وجــود الالجــئ الســوري
ً
“عمــا غيــر الئــق”( .)64وعلــى ســبيل املثــال ،ففــي بلديــة ســن الفيــل ،التــي تقــع فــي
ً
الضواحــي الشــرقية مباشــرة إلــى الجنــوب مــن بــرج حمــودّ ،
أســس رئيــس البلديــة نظامــا
ً
صارمــا يســتهدف العمــال الســوريين غيــر الشــرعيين:
ً
“بــدأ رئيــس بلديــة ســن الفيــل نظامــا فيــه النــاس مــن ســوريا ...ليــس الســكان ...بــل
ّ
العمــال مــن ســوريا ...نعتقلهــم مباشــرة! أعنــي مباشــرة ،مباشــرة! نأخذهــم بســرعة،
نمســكهم .ربمــا ننذرهــم أول مــرة ]....[ .رئيــس البلديــة يقــول أنهــم تهديــد أو خطــر.
أنــا ،ال أعــرف ،مــن وجهــة نظــري ال أعــرف .لكــن [ ].....األشــخاص الذيــن يأتــون هنــا،
ً
ن
ن
ن
ن
أحيانــا يســرقو  ،ويضربــو  ،ويزعجــو  ،ويخربــو  .لذلــك يجــب علينــا أن نســيطر
علــى الوضــع”(.)65
ً
يمكــن للشــخص فــي بلديــة ســن الفيــل أن يــرى ليــا شــرطي بيــن كل أربعــة أو خمســة
أبنيــة .أمــا علــى بعــد بضــع كيلومت ـرات فــي بــرج حمــود ،فيختلــف تطبيــق األمــن فــي
الشــوارع .فتنفيــذ منــع التجــول فــي بــرج حمــود مــرن وغيــر متواصــل .وهــذه املرونــة فــي
تطبيق منع التجول هي عامل آخر في االســتقرار االجتماعي الذي ســاد في برج حمود.
وفــي تمــوز يوليــو  ،2014أعلنــت بلديــة بــرج حمــود تطبيــق منــع تجــول علــى الالجئيــن
الســوريين .أي أن الســوريين لــن يتمكنــوا مــن التواجــد فــي الشــوارع مــن الســابعة
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مسـ ًـاء إلــى الســابعة صباحـ ًـا ،وعلــى مــدى بضــع أســابيعُ .
وحـ ِّـذر الالجئــون الســوريون
عــن طريــق إعالنــات كبيــرة معلقــة فــي الخــارج .وكانــت مشـ ّـادة بيــن مجموعــة الجئيــن
ّ
ومجموعة من السكان في حزيران يونيو  2014هي ما استحثت تطبيق منع التجول.
وعبــر منــع الوصــول فجــأة إلــى األماكــن العامــة ملجموعــة ســكانية محــددة ،فقــد كان
منــع التجــول ،ومــازال فــي أماكــن أخــرى ،ممارســة عنصريــة ضــد القانــون اإلنســاني،
لكــن نائــب رئيــس البلديــة أعلــن أنــه إج ـراء مؤقــت لتلبيــة االحتياجــات املحليــة:
ُ
ّ
“لقــد تــم حثنــا وط ِلــب منــا تطبيــق منــع تجــول منــذ فتــرة طويلــة .لكننــا قاومنــا ألننــا
اعتبرنــا ذلــك ال إنســاني وغيــر صحيــح ولــه نتائــج عكســية ،ولكــن ُو ِجــدت فتــرة حيــن
كانــت التوت ـرات فــي ذروتهــا بيــن املجتمعــات املحليــة فــي بعــض األحيــاء وبعــض ..أج ـزاء
مــن ....الغربــاء فــي بــرج حمــود”(.)66
ّ
ى
تسلط تبريراته الضوء على الضغط الذي واجهه من قو األمن الداخلي ،ومحافظة
ً
ّ ُ
املتــن ( )67والســكان .قـ ِّـدم منــع التجــول بوصفــه الحــل الوحيــد نظ ـرا لنقــص املــوارد
واملســؤوليات املحــدودة للشــرطة ،وخصوصيــات النســيج الحضــري فــي بــرج حمــود:
ُ
غفــل حادثــة تقــع علــى بعــد أمتــار،
ت
“هنــاك الكثيــر مــن الشــوارع الضيقــة ،يمكنــك أن ِ
 10أضعــاف مــن أفـراد شــرطة يعملــون فــي نوبــات مســتمرة”( .)68وخــال
قــد يتطلــب
ُ
ّ
املقابــات التــي أجريــت فــي كانــون الثانــي ينايــر  ،2015أكــد مســؤولو بــرج حمــود أن منــع
ُ
التجــول
طريقــة لتهدئــة املجتمــع
“كان
ـف:
ـ
ي
الص
ـال
ـ
خ
ـط
ـ
ق
ف
ـبوعين
ـ
س
أ
ـدة
ـ
مل
ض
ـر
ـ
ف
ِ
ُ
ً
ل
قليــا .ولكنــه اآلن انتهــى”( .)69كان إعــان منــع التجــو عالمــة أر ِســلت إلــى الســكان
املحلييــن بشــكل واضــح :أداة لالتصــال.
ً
ً
ووفقــا للعديــد مــن املخبريــن ،كان منــع التجــول ال ي ـزال يطبــق اعتبــارا مــن أيــار مايــو
 .2015إذ ذكــر العمــال الســوريون والســكان املحليــون “منــع التجــول الــذي أجبرهــم
علــى العــودة للمنــزل قبــل السادســة مسـ ًـاء” .وعلــى مــدار البحــث ،كنــت أســأل الالجئيــن
والســكان الســوريين بشــكل منهجــي إن كانــوا يعيشــون فــي ظــل منــع التجــولّ .
وتنوعــت
ردود املخبريــن بيــن “نعــم” ،و”ال” ،و”األمــر يعتمــد ،”..و”ال أعــرف” .قــد تنبــع هــذه
التناقضــات مــن حقيقــة أن امليليشــيات غيــر الرســمية تضبــط الفضــاءات الخارجيــة
ً
أيضــا .وإذ أن شــرطة بــرج حمــود أدرجــت فــي صفوفهــا األف ـراد الســابقين للميليشــيا
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األرمنيــة بعــد الحــرب األهليــة ،فــإن الحــدود بيــن الشــرطة غيــر الرســمية والرســمية
ً
تكــون أحيانــا غيــر واضحــة .تشــرح رنــا ،وهــي مــن ســكان حــي النبعــة الــذي تقطنه أغلبية
شــيعية ،أن “الفهــود” (وهــي هيئــة محليــة) بــدأت بحراســة الحــي إلــى جانــب الشــرطة:
“بــدؤوا دوريــات يوميــة ألن الحــي كان ينقصــه األمــان وبالتالــي فقــد انخفضــت املشــاكل
ً
اآلن ،اآلن ال يوجد مشاكل”( .)70إال أن مسؤو لي البلدية لم يذكروا أبدا الصلة بين
البلديــة وهــذه امليليشــيات بشــكل مباشــر بــل يفضلــون ذكــر رغبتهــم بالتفــاوض الــودي
مــع مثيــري الشــغب .فكمــا قــال لــي أحــد املســؤولين:
“تحدثنا بود ،بشــكل مؤدب .بهدوء كبير؛ وجعلنا بعض الالجئين الســوريين يفهمون
ً
ّ
ل
أننــا لــن نتســاهل مــع ســلوك كهــذا (مشــيرا إلــى الحادثــة التــي تســببت فــي منــع التجــو )
أن تزعجــوا أي أحــد]....[ .
وإذا أردتــم العيــش هنــا ،وكســب لقمــة العيش...فــا يجــب ُ
وعندما فشل بعضهم في فهم الرسالة ،أوضحنا ذلك بطرق أخرى...وبالتالي وصلتهم
الرســالة وهــدؤوا”(.)71
وبالتالــي ،يكشــف تطبيــق منــع التجــول الغمــوض الــذي يكتنــف ضبــط األمــن فــي
الفضــاءات الخارجيــة ،فليــس بالضــرورة أن تحفــظ قــوى األمــن الرســمية النظــام فيهــا
كمــا أنهــا ليســت ُمر َ
اقبــة فــي كل األوقــات .وبنــاء علــى هــذا ،ال يلتــزم كل الســوريين بمنــع
التجــول .يقــول أحــد العمــال الســوريين فــي بــرج حمــود:
ً
ل
ن
“نعــم ،حســنا .....ال أســتطيع أن أكــو فــي املنــز بعــد الثامنــة حتــى اليــوم التالــي .إنــه
ً
صغيــر جــدا .أعيــش فــي غرفــة مــع  16شــخص .ال يوجــد مطبــخ ،ال حمــام .ال أســتطيع
ً
ً ُّ
َ
البقــاء فــي الداخــل كل الوقــت .ولذلــك ...أحيانــا تتبــع القاعــدة وأحيانــا ال”(.)72
ً ً
يتبــع فــرض منــع التجــول فــي بــرج حمــود نمطــا مرنــا .ويتناقــض ذلــك مــع ممارســات
البلديــات املجــاورة والتوجيهــات الصارمــة التــي تفرضهــا مــن أجــل ضبــط النشــاطات
واألشــخاص العامليــن فــي الفضــاء .عندمــا وصــل أول الالجئيــن الســوريين ،فــإن بعــض
الفضــاءات العامــة فــي داخــل بيــروت والتــي كانــت تحــت املراقبــة الثابتــة لعناصــر األمــن
ً
تنظيما .في بداية صيف ُ ،2014
افت ِتحت حديقة
منذ إعادة اإلعمار ( )73باتت أكثر
الصنائع في وسط بيروت بعد سنوات من التجديد .فنقل السكان املحليون خوفهم
مــن رؤيــة الســوريين يســتخدمون الحديقــة“ :إنهــم يفتتحــون الحديقــة اآلنّ ....
تخيــل
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ّأن هناك الكثير من السوريين ،سوف يأتون ويدمرونها”( .)74تخبر الفتة كبيرة عند
مدخــل الحديقــة املســتخدمين حــول الســلوك املطلــوب داخــل الحديقــة (التدخيــن
ُ َ
ن
ممنــوع ،النزهــات ممنوعــة ،لعــب الكــرة ممنــوع) .يبلــغ الــزوار أنهــم ســيطردو مــن
ُ َ
َّ
الحديقة إن لم يلتزموا بالقواعد .الحديقة “تطبع”( )75لتســتبعد غير املرغوب بهم.
ّ
حتــى فــي بــرج حمــود ،قــاد وصــول الالجئيــن إلــى قواعــد أكثــر صرامــة فــي الحديقــة العامــة
للمنطقــة .إذ تشــهد البلديــة زيــادة ســريعة فــي عــدد مســتخدمي الحديقــة ،املوجــودة
ً
تحــت الطريــق الســريع املرتفــع (جســر يريفــان) ،وخوفــا علــى األمــن ،نشــرت وكالء
مــن البلديــة عنــد املدخــل .ومــع ذلــك ،فــإن هــؤالء العمــاء ،الجالســين علــى ك ـراس
بالســتيكية عنــد مدخــل الحديقــة ،يســمحون بالدخــول لــكل األطفــال والعائــات
الســورية الذيــن يرغبــون بذلــك.
وبســبب الفــرض الرخــو ملنــع التجــول فــي بــرج حمــود وغيــاب مراكــز التســوق الفخمــة،
والبــارات ،واملطاعــم الغاليــة والحـراس الذيــن يرتبطــون بهــا ،فيمكــن لفقـراء الحضــر
أن يتواجــدوا فــي الفضــاءات العامــة مــن دون قيــود كثيــرة كمــا هــو الحــال فــي أماكــن
أخــرى مــن بيــروت .إذ أن الفضــاءات املفتوحــة غيــر ُمر َ
اقبــة كالتــي فــي وســط بيــروت أو
ً
فــي ســن الفيــل .وقــد الحــظ موظفــو البلديــة ،الذيــن يأســفون أحيانــا لهــذا التناقــض،
هــذا النقــص باملراقبــة:
“فــي بــرج حمــود ،يختلــف الســلوك فــي الشــارع .علــى األرصفــة ،وفــي الشــوارع وأنابيــب
امليــاه .يفعــل النــاس مــا يريــدون باملنافــع العامــة .يأخــذون قطــع األرض الفارغــة هــذه
ويحولونها إلى حديقة أو مكب نفايات .سيكون من األفضل إيالء املزيد من االعتبار.
هنــا ،ال تســتطيعين انتظــار رجــال الشــرطة لفــرض القوانيــن بصرامــة”(.)76
ً
فــي الواقــع ينتهــك ســكان بــرج حمــود يوميــا الفضــاء الخارجــي مــن خــال ممارســات
متعــددة :يســتخدم أصحــاب املحــات األرصفــة لعــرض موادهــم للبيــع؛ ففــي بعــض
الزوايــاّ ،
يؤســس بعــض الســكان مـزارات صغيــرة أو يرتبــون مجموعــة نباتــات فــي أوانــي
بالستيكية ملنع الناس من رمي النفايات؛ وبعضهم يضع أحواض زهور على األرصفة
ً
ملنــع ركــن الســيارات بينمــا يســتخدم آخــرون قضبانــا حديديــة للحفــاظ علــى مواقــف
ســياراتهم .وبالتالــي ،فــإن فــرض منــع التجــول فــي بــرج حمــود ممكــن أن يكــون قــد ســاهم
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فــي الحــد مــن النزاعــات الشــخصية ومعـ ّـدل الجريمــة خــال أوقــات التوتــر الشــديد،
وبالنتيجــة ســاهم فــي طمأنــة املجتمــع املحلــي“ :فعليـ ًـا ،لقــد ّ
خفــض معــدل الجريمــة.
ً
ً
ألن أغلــب الحــوادث كانــت تحــدث ليــا ،وبالتالــي فهــو يقلــل مــن املتاعــب”( .)77ونظـرا
لهذا ،ال يستطيع الشخص التغا�ضي عن تأثير ممارسات الالجئين األكثر مرونة .وال
ُ
تعنــي الدرجــة الكبيــرة مــن األلفــة فــي بــرج حمــود غيــاب املعاييــر .بــل تراقــب الســلوكيات
فــي بــرج حمــود ،رغــم أن أســاليب التعبيــر عــن معاييــر كهــذه قــد تكــون أكثــر مرونــة ممــا
هــي عليــه فــي وســط البلــد .وقــد فتحــت االنقطاعــات والتهجينــات فــي ضبــط الفضــاءات
العامــة ( )78فراغــات يســتطيع مــن خاللهــا الســكان الهــرب مــن املتطلبــات الصارمــة
ً
للبلدية .إن هذا الضبط املرن لالجئين في برج حمود يســمح لهم بأن يصبحوا ســكانا
حضرييــن :ففــي مواجهــة مقدمــي املســاعدات ورجــال الشــرطة ،يمكــن أن يطــور
الالجئــون اســتراتيجيات وأن يســتخدموا القواعــد لتحســين اســتقرارهم.
 .3قدرة “الالجئين” :التحول إلى سكان حضريين عاديين في برج حمود:
ـؤد اســتقرار الالجئيــن إلــى أي اضطرابــات ،يجــب أن نأخــذ
مــن أجــل فهــم ملــاذا لــم يـ
ِ
ً
بعيــن االعتبــار قــدرة الوافديــن الســوريين .ال تصبــح الجئــا فــي ضواحــي بيــروت بيــن
عشــية وضحاها .فمن أجل تدبر أمورهم ،طوروا مجموعاتهم الخاصة من األدوات
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ّ
ً
ر
ر
والخب ـرات .وبعيــدا عــن صــو ة الالجــئ الســلبي ،يتطلــب الطريــق ليصبــح الســو ي
ً
الجئــا فــي ضواحــي بيــروت ،إنجــاز سلســلة مــن الخطــوات واإلج ـراءات اإلداريــة ،علــى
ســبيل املثــال ،الذهــاب إلــى مبنــى املفوضيــة العليــا لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي
الضواحــي الجنوبيــة لبيــروت ،الحصــول علــى موعــد ،وتحديــث سلســلة االســتمارات
وبطاقــات التســجيل .يجــادل املقــال أنــه يمكــن تفســير االســتقرار االجتماعــي فــي بــرج
ً
ً
حمــود مــن خــال حقيقــة أن الوافديــن يصبحــون تدريجيــا ســكانا حضرييــن قادريــن
ومنخرطيــن فــي الحيــاة العاديــة ،ويصبحــون أكثــر ألفــة مــع الحــي ويتمكنــون مــن التنقــل
فــي املدينــة بأمــان.
 .1.3البحث عن ملجأ في مدينة األوهام واملخاوف :ممارسات التعلم االجتماعي:
منذ عام  ،2011كان السوريون يلتمسون امللجأ في برج حمود .وصلوا مع القليل من
ّ
ُ
ّ
ل
ممتلكاتهــم والعديــد مــن األفــكار املســبقة حــو بيــروت ولبنــان .خلــف حســان وراءه
ً
ً
نظامــا ســوريا يدعــم الجامعــات الحكوميــة ،أمــا اآلن فهــو مفتــون بلبنــان النيوليبرالــي.
ً
كمــا كان متفاجئــا لرؤيــة النــاس يشــربون فــي الشــوارع ولطريقــة لبــس بعــض النســاء،
ً
مقارنــا لهــن بنســاء تصـ ّـور أنهــن عشــن فــي “الس فيغــاس”( .)79لــم يتواجــد معظــم
ً
الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان أبــدا قبــل هروبهــم واقتصــرت معرفتهــم عــن الحيــاة
اليوميــة فــي عاصمــة لبنــان علــى الثقافــة الشــعبية والقصــص التــي يرويهــا املعــارف
ً
الســوريون الذيــن يعــودون مــن بيــروت .ومــع ذلــك وتدريجيــا ،أصبحــوا متآلفيــن مــع
ّ
املدينــة .إذ مكنــت الفضــاءات العامــة (مثــل الشــوارع التجاريــة ،والحدائــق العامــة،
ومبانــي املنظمــات غيــر الحكوميــة ،وباحــات املــدارس) الالجئيــن مــن اكتســاب األلفــة
مــع حيهــم .إنهــم يتعلمــون األع ـراف“ :أذهــب إلــى الســوق حوالــي الســاعة السادســة
مسـ ًـاء .إنــه أرخــص فــي ذلــك الوقــت .نحصــل علــى صفقــات أرخــص”( .)80وبعــد بضعــة
أشــهر أو ســنوات فــي املنطقــة ،يتقــن الالجئــون ،كأي مقيــم حضــري ،فــن التســوق فــي
شــوارعهم .فهــم يعرفــون أيــن يوجــد أفضــل مــكان لشـراء خضــروات رخيصــة وطازجــة
وأيــن يمكنهــم اللحــاق بالحافــات .عندمــا التقيــت هيــغ ،وهــو معمــاري أرمنــي نشــأ فــي
ّ
بــرج حمــودّ ،
فســر لــي الفــرق بيــن املطلعيــن والغربــاء:
ّ
“إن كنـ ِـت مــن الحــي ،فأنـ ِـت تعرفيــن بطريقــة مــا مــاذا يمثــل كل جــزء مــن الحــي ،كمــا
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تعلميــن .تتحركيــن بنـ ًـاء علــى الكثيــر مــن املعالــم التــي حولــك :الكنائــس أو املــدارس أو
النــوادي السياســية ...ولكــن بالنســبة لغريــب ،كل �شــيء متشــابه .يمكــن لغريــب أن
يضيــع بســهولة .فــي بــرج حمــود ،ليــس هنــاك حــد للتمييــز بيــن الكتلــة والفـراغ وال حــس
ً
باالتجــاه .الكثافــة عاليــة جــدا”(.)81
ً
يتعلــم الالجئــون تدريجيــا تحديــد موقــع معالــم مثــل املســجد ،والجســر ،وســاحة
البلديــة ،ومركــز الشــرطة ،ومتجــر األســلحة .حتــى أنهــم يتعلمــون كلمــات باإلنكليزيــة،
واألرمنيــة ،والفرنســية ،يتذكــر أحــد االخصائييــن االجتماعييــن فــي املنطقــة:
“كان هناك عائالت سورية ال تعرف أي �شيء بالعربية ،وهي عائالت كردية .لقد أرادوا
تعلم العربية ،واآلن إنه أمر ال ُي ّ
صد ُق! [السيدة] بدأت تتحدث بالعربية!”(.)82
ً
كمــا الحــظ هــذا االخصائــي االجتماعــي أيضــا“ :ال يوجــد حــوار هنــا ،ينظــر النــاس فقــط
إلــى بعضهــم البعــض ،إنهــم يشـ َـت ّمون بعضهــم”( .)83وكان هــذا التعليــق بنغمــة حزينــة.
ومــع ذلــك ،يمكــن أن ُي ّ
فســر كثيــر مــن الســلم االجتماعــي فــي بــرج حمــود مــن خــال هــذه
املالحظــة املتبادلــة .وفيمــا يلــي ُمقتطفــات مــن سلســلة محادثــات أجريتهــا مــع مالــك
متجــر أرمنــي .يبيــع مفــارش وأغطيــة تحــت جســر يريفــان .الشــارع الكبيــر املزدحــم
ً
للغايــة دائمــا .ويقــع متجــره بجــوار مقهــى ،حيــث يق�ضــي مالــك املتجــر األرمنــي معظــم
ً
وقتــه مراقبــا نشــاطات الشــارع:
“هــذان االثنــان ،أعتقــد أنهمــا عاشــقان .إنهمــا مثــل العصافيــر[ .العمــال الســوريون]
هناك ،في هذا املقهى ،كل الوقت .يمكنهم أن يبقوا جالسين هناك كل الوقت .مقابل
ّ
ً
يكلفهــم ذلــك أي �شــيء .أعتقــد أن منازلهــم صغيــرة فعــا ،ليــس
 500ليــرة لبنانيــة ،ال ِ
لديهم مكان يذهبون إليه ،لذا هم يجلسون هناك كل اليوم .ويشربون القهوة .إنهم
ً
ّ
يدخنــون ســجائر رخيصــة جــدا .انظــري إلــى هــذه الســجائر .إنهــم يدفعــون  500ليــرة
لبنانيــة ويبقــون هنــاك ل  500ســاعة! يعــودون مــن العمــل .أســمعهم ]....[ ....يوجــد فــي
هذا الشارع العديد من املقاهي الصغيرة التي تفتح مثل هذا .ذاك ،إنه مجرم قديم.
ً
لقــد كان جــزءا مــن امليليشــيا .ومــن ثــم دخــل الســجن .هــؤالء الرجــال الذيــن يجلســون
هنــا ،يعملــون فــي املنطقــة الصناعيــة هنــاك .اشــتعل حريــق اليــوم فيهــا وبالتالــي فــإن 60
ً
رجــا آخــر سيخســرون وظائفهــم”(.)84
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ً
“ال أعــرف ملــاذا يحبــون الجلــوس هكــذا تحــت الشــجرة .أحيانــا أحلــم أن اســتيقظ
ُ
ألجــد الشــجرة قــد ن ِقلــت .وبالتالــي ال أجدهــم بجــوار محلــي مــرة أخــرى .أعتقــد أنهــم
فقــط يحبــون الجــو تحــت الشــجرة .ويــا هللا! إنهــم يدخنــون طــوال الوقــت .مــن دون
ً
توقــف .إنهــم يشــترون العلــب الرخيصــة جــدا ب  500ليــرة لبنانيــة .ويلعبــون الطاولــة.
ّ
ّ
ويتحدثــون لســاعات .كنــت اســتمع مــن قبــل .واحــد
يدخنــون .يلعبــون .ويبقــون هنــا
منهــم كان يغضــب ألن اآلخــر كان يغــش .ومــن ثــم يقومــون بحــركات كبيــرة بأذرعهــم.
هكــذا”(.)85
ً
“انظــري إليــه! هــو ،إنــه أرمنــي ســوري .أعرفــه قليــا اآلن .إنــه مصفــف شــعر .مصفــف
ً
ً
شــعر جيــد ،أنــا أعرفــه اآلن .يمكننــا أن نتحــدث وســوف يعطيـ ِـك ســعرا جيــدا”(.)86
عبــر النظــر إلــى بعضهــم ،يمــارس الســكان الحضــر فــي بــرج حمــودّ ،إمــا املقيمــون
منــذ مــدة طويلــة أو الالجئــون الســوريون ،مــا سـ ّـماه إيليــا أندرســون ()E.Anderson
ّ
“اإلثنوغرافيــة الشــعبية” ،وفيهــا ،تشـ ّـجع األماكــن العامــة الخارجيــة علــى التعلــم
مــن ال”آخــر” عبــر إيجــاد فضــاءات للتفاعــات املتكــررة والصغيــرة .وتســاعد هــذه
التفاعــات املتكــررة علــى إدراك اآلخــر .يجــادل هــذا املقــال أن االســتقرار الســلمي
لالجئيــن فــي بــرج حمــود لــه عالقــة بهــذه العمليــة مــن “املالحظــات عــن قــرب لآلخريــن،
والتــي تتضمــن التنصــت غيــر املقصــود وماهــي فــي الواقــع ســوى دراســات غيــر رســمية
للسكان املحليين ،التي تخلق صورة ذهنية عن طبيعة الوضع وعن أنواع معينة من
اآلخريــن”( .)87كل الســكان فــي بــرج حمــود يــؤدون هــذه اللحظــات مــن املالحظــات بينما
يالحظون الناس وخلفياتهم ،ســواء كان الســكان األرمن الكبار في الســن أو الالجئون
ً
اليافعــون .حتــى أن مدبــرة منــزل برتغاليــة أخبرتنــي فــي أحــد املـرات أنهــا “دائمــا تســتمع
إلــى النــاس بينمــا تنتظــر الحافلــة” .ونتيجــة اثنوغرافيــا شــعبية كهــذه :تعايــش أكثــر
سالســة بيــن الالجئيــن والســكان الذيــن ّ
يحولــون “املضيــف” غيــر املعــروف و”الالجــئ”
غيــر املرغــوب بــه إلــى جــار مألــوف.
ّ
 .2.3التنقل في املدينة املجهولة وإتقان التخفي في برج حمود:
النظام العام ،كما ّ
عرفه عالم االجتماع إرفنغ غوفمان ( ،)E. Goffmanيجد جذوره
فــي التفاعــات املباشــرة للغربــاء فــي الفضــاءات العامــة وفــي الطريقــة التــي يتعاملــون
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فيهــا مــع أنفســهم .وهــذه الورقــة مســتوحاة مــن فرضيتــه الخصبــة ،التــي تشــجع النظــر
ً
فــي “تنظيــم التفاعــات التــي تتــم وجهــا لوجــه بيــن أعضــاء مجتمــع ليســوا متعارفيــن
ً
ُ
جيــدا”( .)88يتقــن كل مســتخدم للفضــاء العــام التمييــز بيــن األفعــال املستحســنة
(علــى ســبيل املثال،عبــور الشــارع بيــن ســيارتين) واألفعــال غيــر املالئمــة (كالســير فــي
منتصــف الطريــق) التــي مــن شــأنها جــذب االنتبــاه .كمــا يدخــل كل مســتخدم فــي تدفــق
معلومــات .فمــن دون الخــوض فــي محادثــة وفقــط عبــر الوجــود املــادي للشــخص،
ّ
املجســدة.
يســتقبل وينقــل عابـ ُـر ســبيل املعلومــات
ً
يصبــح النظــام العــام مضمونــا عندمــا يمنــح اثنــان مــن املــارة فــي “حضــور مشــترك”()89
ً ّ ً
بعضهمــا البعــض إغفــاال مهذبــا** “يعطــي أحدهــم إلــى اآلخــر مالحظــة بصريــة كافيــة
ً
ُليبرهــن أن شــخصا يــدرك أن اآلخــر حاضــر [ ]....بينمــا فــي اللحظــة التاليــة يســحب
ً
ّ
أحدهــم انتباهــه عنــه لكــي ّ
ل
يعبــر أنــه ال يشــكل هدفــا لتصميــم أو فضــو خــاص”(.)90
ً
يقــول بشــير وهــو رســام وســاقي بــار وأســلوب حياتــه ال يعجــب والديــه كثيـرا:
“أعيــش فــي حــي الــدورة (حــي مــن أحيــاء بــرج حمــود) .أنــا ّ
أفضــل هناك...األمــر فقــط أنــه
يمكننــي الشــعور أن....ال أحــد يســألني مــن أنــا .وهــذا عــادة واحــد مــن أوائــل األســئلة
التــي يســألك إياهــا النــاس فــي لبنــان .إنهــم يســألون :مــن أيــن أنــت؟ يوجــد فــي الــدورة
العديــد مــن النــاس املختلفيــن .لذلــك فأنــا أفضــل .أنــا أشــعر أنــه يمكننــي أن أكــون علــى
طبيعتــي”(.)91
عندمــا تكــون املدينــة عدائيــة ومجهولــة لالجئيــن الســوريين املوصوميــن بالعــار وغيــر
املألوفيــن ،يصبــح إخفــاء الهويــة فــي املدينــة الكبيــرة ميــزة ثمينــة .وفــي شــوارع وحافــات
بــرج حمــود ،يســاعد التنــوع الثــري فــي مظهــر النــاس علــى إخفــاء هويــة الفــرد ،املختبــئ
فــي الحشــد ( .)92فبيــن مجموعــة مــن النســاء اإلثيوبيــات ،واملراهقيــن الذكــور
الســودانيين والنســاء الشــيعيات املحجبات ،فإن الالجئين الســوريين غير ملحوظين.
ُ
إنهــم محميــون بموجــب “طبقــة غفليــة (إخفــاء هويــة)”( .)93مــن دون هــذه الطبقــة
ً
الواقيــة ،لــن يكــون التعايــش الســلمي آلالف الســكان ممكنــا .إذ يســتقطب ســوق بــرج
حمــود مجموعــة واســعة مــن الزبائــن مــن كل أنحــاء املدينــة ،الراغبيــن باالســتفادة مــن
األســعار املعقولــة أو ش ـراء منتجــات إثنيــة معينــة ( .)94وقــد قــال املخبــرون فــي كثيــر
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من األوقات“ :برج حمود ،ستجد كل �شيء هنا :سنة ،شيعة ،مسيحيون ،لبنانيون،
ســوريون ،بنغالديشــيون ،ســيريالنكيون ”...ويمنــح هــذا النســيج االجتماعــي الكثيــف
وغيــر املتجانــس الالجئيــن الســوريين “مغلــف إخفــاء هويــة واقــي”( )95يجعلهــم قادريــن
علــى ّ
التنقــل واكتســاب املهــارات الضروريــة لالنخـراط فــي حيــاة املدينــة .وفــي كثيــر مــن
األحيــان ،ســألت رجــال الشــرطة كيــف تميــزون الســوريين فــي الشــوارع مــن بعيــد:
“أنــا أنظــر حولــي إذا كان هنــاك �شــيء خاطــئ .إذا بــدا شــيئ مــا غريــب ،فإننــي أســير عبــر
الحــي وأنظــر إلــى مظهــر الجميــع ،إذا كان �شــيء مــا يحــدث .ربمــا ســوري ]..[...كل مــا
ً
يبــدو غريبــا .أنــا أذهــب وأرى .كيــف هــي الســلوكيات؟ أذهــب قــرب املبانــي .أنــا أعــرف مــا
الــذي أفعلــه”(.)96
ً
إن الالجئيــن الســوريين فــي بــرج حمــود ،ونظ ـرا لالســتخدام املتكـ ّـرر للفضــاء العــام
والتعلم االجتماعي ،قادرون على أن “يتصرفوا بطريقة مناســبة”( .)97إنهم يعرفون
ً
كيــف ال يجذبــون اهتمامــا ال مبــرر لــه وكيــف يبقــون “ضمــن روح الوضــع” مــن أجــل
أن ال يكونــوا “زائديــن أو خــارج الفضــاء”( .)98أخبرنــي مــرة عامــل ســوري يعمــل بشــكل
ّ
متقطــع فــي بــرج حمــود منــذ أكثــر مــن عشــرة أعــوام“ :يغيــر الســوريون ألوانهــم ،إنهــم
مضطــرون لذلــك .يجــب عليهــم [تمويــه أنفســهم] لكــي يتمكنــوا مــن النجــاة”( .)99فــي
شــارع  SYXفــي النبعــة ،افتتــح الســوريون معظــم متاجــر املالبــس علــى مــدى الســنتين
املاضيتيــن .عندمــا أســير مــع خديجــة حــول املــكان ،وهــي شــيعية لبنانيــة ،تقــول لــي:
“انظــري ،هــذه آخــر بقاليــة لبنانيــة فــي الشــارع”( .)100وهــي تدلــي بمالحظتهــا بصــوت
حيــادي وبــا عدائيــة .هــذه هــي الحقائــق التــي أصبحــت عاديــة“ :كلهــم ســوريون .هــذا
املتجــر ،وهــذا املتجــر ،وهــذا املتجــر .ســوري ،ســوري ،ســوري .كل ذلــك اآلن ســوري.
فــي هــذا املبنــى ،ال يوجــد ســوى ســوريين اآلن” .وألنهــا تعيــش فــي الحــي فهــي قــادرة بــا
شــك علــى التعـ ّـرف علــى املبانــي ،كمــا أنهــا تعــرف القصــص وراء املتاجــر .ومــع ذلــك،
عنــد النظــر إلــى حركــة النــاس فــي الشــارع ،تعتــرف خديجــة أنهــا غيــر قــادرة علــى التمييــز
بيــن عابــري الســبيل اللبنانييــن والســوريين.
فــي بــرج حمــود ،يعيــد الالجئــون الســوريون التواصــل مــع الحيــاة العاديــة ويكتســبون
ألفــة مــع حيهــم الجديــد بســبب الفضــاءات العامــة املتاحــة لهــم .فهــم يشــاركون فــي
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اثنوغرافيــة شــعبية مــع زمالئهــم الســكان ويتعلمــون مــن وعــن بعضهــم البعــض .وهــذا
ً
يســهم في تخفيف حدة التوتر في العالقات بين املجموعات الســكانية املتنوعة جدا.
ً
ً
ُيمنــح الســوريون فــي بــرج حمــود إغفــاال مهذبــا وبالتالــي يؤخــذون فــي تدفــق عالقــات
اجتماعيــة ســلمية .فهــم يتقنــون فــن التنقــل فــي شــوارع املدينــة ،محمييــن عبــر إخفــاء
هويــة نســبي.
الخالصة:
كمــا أكـ ّـدت مقدمــة “مراجعــة املجتمــع املدنــي” مــن قبــل محرريــه قبــل ســنة مضــت،
“مــن غيــر املســبوق أن يكــون لديــك بلــد مــن  4مالييــن نســمة يســتضيف مليــون الجــئ
ّ
مــن دون أن يكــون علــى وشــك التمــزق االجتماعــي أو الحــرب”( .)101كيــف تمكــن
ً
الالجئــون الســوريون واملجتمعــات املضيفــة مــن العيــش جنبــا إلــى جنــب ،والتواصــل
والتعــاون رغــم الضغــط الديمغرافــي ،والصدمــات النفســية القديمــة ،واملظالــم
القديمــة واملحنــة الحاليــة؟ اســتخدمت هــذه الورقــة منطقــة بــرج حمــود بوصفهــا
الحالــة املدروســة لإلشــارة إلــى تفســير متعــدد ّ
الطيــات .كمــا أشــارت إلــى ديناميــة
املجتمعــات املحليــة ،وروابــط تاريخيــة أو دينيــة محــددة بيــن الالجئيــن الســوريين
وســكان بــرج حمــود ،وتنظيــم البلديــة املتســاهل لحركــة الالجئيــن ،وقــدرات الالجئيــن
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علــى التنقــل فــي املدينــة .هــل يمكــن لهــذه الحالــة املحـ ّـددة مــن التعايــش الســلمي أن
تفيــد اختصاصيــي حــل النزاعــات وصانعــي السياســة املهتميــن باالســتقرار االجتماعــي؟
بــا شــك ،ال ينبغــي إغفــال خصوصيــات منطقــة بــرج حمــود .ومــع ذلــك ،فــإن هــذا
ّ ً
ّ
التدقيــق فــي ضواحــي بيــروت يؤكــد مجــددا الحاجــة إلــى دراســة تشــابك االســتراتيجيات
الصغيــرة للســكان ولالجئيــن مــع السياســات العامــة الوطنيــة واملحليــة.
حوا�شي املترجمة:
ّ
ُ
ّ
*النظريــة املجــذرة فــي االثنوغرافيــا ( :)Grounded Theoryتصــاغ مــن خــال الجمــع
والتحليــل املنظــم للبيانــات الخاصــة بالظواهــر املدروســة ،فيبــدأ الباحــث بدراســة
ً
ً
ً
ُ
ظاهــرة مــا ســامحا أو تــاركا كل مــا لــه عالقــة بذلــك أن يخــرج للعيــان تلقائيــا ،فتبنــى
النظرية ً
بناء على تحليل البيانات .فالدراسات التي تستخدم هذه النظرية ،تختلف
ً
عــن النمــوذج التقليــدي حيــث يســتخدم الباحــث إطــار نظــي موجــود مســبقا ،ويقــوم
بمجــرد جمــع للبيانــات ليــرى إن كانــت النظريــة تنطبــق أم ال علــى الظاهــرة املدروســة.
وقد قام بتطويرها عاملا االجتماع :برني جالسير ( )Barney Glaserوآنسليم ستراوس
ّ
( .)Anslem Straussللمزيــد مــن املعلوومــات يمكــن اإلطــاع علــى الرابــط التالــي:
حول النظرية املجذرة
ّ
**اإلغفــال املهــذب ( :)Civil inattentionمفهــوم لعالــم االجتمــاع إرفنــغ غوفمــان
ً
يشــير إلــى أننــا ال نتجاهــل اآلخريــن كليــا ألننــا نــدرك ونعــي وجودهــم ولكــن ال نقتحــم
حياتهــم وأنمــاط ســلوكهم املعتــاد فــي وضــع معيــن وال نفــرض أنفســنا عليهــم ،أي أنــه
ّ
يتضمــن الوضــع الحريــص للجســد فــي الشــارع وفــي التجمعــات الكبيــرة واملناســبات
الشــعائرية ممــا ُيشــير إلــى حضــور ال يهـ ّـدد .فمــن خــال اتصــال مختصــر بالعيــن عنــد
اقتـراب غريــب ،يعتــرف االثنــان بوجــود بعضهمــا ويمنعــان إمكانيــة محادثــة أو اتصــال
ّ
شــخ�صي أكثــر .فاإلغفــال املهــذب وســيلة لجعــل الخصوصيــة ممكنــة وســط الحشــد
ً
عبــر أشــكال نــأي بالنفــس مقبولــة ثقافيــا.
فهرس املراجع:
*إيليــا أندرســون “الســتارة أو القبــة العامليــة”  2004حوليــات األكاديميــة األميركيــة
للعلــوم االجتماعيــة والسياســية.
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*جــون تشــارلكرافت “القفــص الالمرئــي ،العمــال املهاجــرون الســوريون فــي لبنــان،
ســتانفورد .2009
*عساف دحداح
Beyrouth, entre cosmopolitismes et coexistences”, in « L’art du faible »:
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*لي ـزا مالكــي “ناشــيونال جيوغرافيــك :تأصيــل الشــعوب وإضفــاء الطابــع االقليمــي
علــى الهويــة الوطنيــة بيــن الباحثيــن والالجئيــن” .1992
*لــوك واكانــت “تدقيــق الشــارع :الفقــر واألخــاق وشــرك االثنوغرافيــا الحضريــة”
املجلــة األميركيــة للسوســيولوجيا املجلــد .2002 107
الهوامش:
 .1يســتند هــذا املقــال علــى البحــث الــذي أجريتــه مــن أجــل أطروحــة املاجســتير حــول
السياســات الحضريــة والسوســيولوجية“ :الجئــون فــي مدينــة نزاعــات ،اســتيطان
الالجئيــن الســوريين فــي بيــروت وإنجــاز الحيــاة اليوميــة”...
 .2تم تغيير كل اسماء املشاركين.
ُ
 .3العــدد الرســمي لالجئيــن الســوريين فــي لبنــان ،املســجل مــن قبــل  UNHCRوصــل إلــى
 1069111فــي كانــون األول/ديســمبر مــن عــام  ،2015انظــر الرابــط.
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 51انتشــرت هــذه املعتقــدات علــى الرغــم مـ ُـن أن العمــال الســوريين لــم يأتــوا مــن
مــا ُيفتــرض أنــه ريــف ســوري نائــي وبدائــي ،قطــع مــن “مؤسســات وقــوى الحداثــة
الرأســمالية” .وال يمكــن تفســير موقفهــم الثانــوي ّ فــي التسلســل الهرمــي للعمالــة
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الحاجة إلى تجديد واسترجاع وصولهم إلى وسائل إنتاج ُمجدية وإلى املجتمع املحلي.
(جانيــت أبــي لغــد “الهج ـرات األخيــرة فــي العالــم العربــي” 1985الجامعــة األميركيــة فــي
القاهــرة وجــون تشــالكرافت “القفــص الالمرئــي :العمــال املهاجــرون الســوريون فــي
لبنــان”  2009ســتانفورد).
ّ
 .52الحمـرا مــا عــادت لبنانيــة ...التوســع الســوري غيــر ّ
هويتهــا ...حســين حــزوري ،انظــر
الرابط.
53. Chalcraft, 2009, op. cit.
54. Tristan Khayat, « Borj-Hammoud, de l’espace communautaire à l’espace public croissance d’un quartier commercial », Les Cahiers du Cermoc, « Reconstructions & Réconciliations au Liban, Négociations, lieux
publics et renouement du lien social », 1999, pp.175-186. Tristan Khayat,
« La rue, espace réservé : voituriers et vigiles dans les nouvelles zones de
loisirs à Beyrouth », Geocarrefour, Revue de Géographie de Lyon, « Espace public au Moyen-Orient et dans le monde arabe, Entre urbanisme
« et pratiques citadines », Vol. 77 (3), 2002, pp.283-288 Assaf Dahdah,
Beyrouth, entre cosmopolitismes et coexistences », Ch.4, in : «L’art du
faible » : Les migrantes non arabes dans le Grand Beyrouth, Beirut, Presses de l’Ifpo, 2012.
55. See: Chalcraft, 2009, op. cit.
 .56مقابلة الكاتبة مع اخصائي اجتماعي شباط .2015
 .57مقابلة الكاتبة مع أحد ّالسكان كانون الثاني عام .2015
 .58مقابلة الكاتبة مع مخطط حضري شباط .2015
 .59االتحــاد الثــوري األرمنــي املعــروف باســم “الطاشــناق” هــو حــزب سيا�ســي أرمنــي
37

اشــتراكي وقومــي ّ
تأســس عــام  .1890ويقــع مقــره الرئي�ســي فــي بــرج ّ
حمــود ومــن هنــاك
ســيطر علــى املشــهد السيا�ســي األرمنــي.
60. See Suad Joseph in 1975, op. cit.
61. Wacquant, 2002, op. cit. p. 1524.
 .62علــى الصعيــد الوطنــي ،فــإن قـرار الســلطات عــدم فتــح مخيمــات الجئيــن ال يجــب
الخلــط بينــه وبيــن إرادة إدمــاج الالجئيــن فــي املجتمــع اللبنانــي .وإذ ذكــرت “خارطــة
الطريــق للبنــان” لتشــرين األول  2013الحاجــة إلــى مزيــد مــن “التماســك االجتماعــي”
بيــن الالجئيــن واملجتمعــات املحليــة ،فــإن االســتجابة ســرعان مــا ّ
تحولــت باتجــاه فــرض
رقابــة أشــد علــى القادميــن الجــدد .فــي أيلــول مــن عــام  ،2014لــم يظهــر “التماســك
االجتماعــي” فــي أي مــكان علــى خرائــط الطريــق الرســمية ،التــي بــدأت تذكــر اآلن
“االســتقرار االجتماعــي” .وبشــكل علنــي ،تديــن الحكومــة اللبنانيــة منــع التجــول .ولكــن
مــع ذلــك“ ،مــن أجــل ضمــان الحــد األدنــى مــن مســتويات االســتقرار” أعلنــت الحكومــة
أنهــا “ســتعزز قــدرة القــوات املســلحة اللبنانيــة” (خطــة االســتجابة لألزمــة اللبنانيــة
.)2014
63. Maya el-Helou, “Refugees Under Curfew: The War of Lebanese Municipalities Against the Poor”, Legal Agenda, English, 22 December 2014,
Link [last accessed 29 January 2016].
64. As defined by Goffman. See: Goffman, 1963, op. cit. p.10.
 .65مقابلة الكاتبة مع أحد أعضاء الشرطة في آذار .2015
 .66مقابلة الكاتبة مع نائب رئيس بلدية برج ّ
حم,د في شباط .2015
ً
 .67يتبع برج ّ
حمود إداريا ملحافظة املتن ،في منطقة جبل لبنان.
 .68مقابلة الكاتبة مع نائب بلدية برج ّ
حمود شباط .2015
 .69نفس املصدر السابق.
 .70مقابلة الكاتبة مع أحد سكان حي النبعة آذار .2015
 .71مقابلة الكاتبة مع موظف بلدية شباط .2015
 .72مقابلة الكاتبة مع عامل سوري آذار .2015
73. Liliane Barakat and Henri Chamussy, « Les espaces publics à Beyrouth », Geocarrefour, Revue de Géographie de Lyon, « Espace public
au Moyen-Orient et dans le monde arabe, Entre urbanisme et pratiques
citadines », Volume 77(3), 2002, pp. 275 281. Mona Fawaz, 2012, op. cit.
38

.2014  مقابلة الكاتبة مع أحد سكان الصنائع آب.74
.Don Mitchell, 1995, op. cit .75
.2015  مقابلة الكاتبة مع أحد موظفي البلدية كانون الثاني.76
.2015  مقابلة الكاتبة مع وكالء البلدية آذار.77
78. Le Gallès theorized urban governance and policing as discontinuous
and nonlinear processes (in time and space), see: Patrick Le Galès, Urban Governance in Europe: What Is Governed?, in Bridge G. and Watson
S. (eds), The New Blackwell Companion to the City. Oxford: Blackwell,
2011.
.2015  مقابلة الكاتبة مع الجئ سوري آذار.79
. مصدر سابق80
.2015  مقابلة الكاتبة مع معماري أرمني شباط.81
.2015  مقابلة الكاتبة مع اخصائي اجتماعي كانون الثاني.82
. مصدر سابق.83
.2015  مقابلة الكاتبة مع مالك متجر شباط.84
. مصدر سابق.85
. مصدر سابق.86
.Anderson, 2004, op.cit. p.22-25 .87
.Goffman, 1963, op. cit. p.9 .88
. بمعنى أن كل منهما يقر بوجود أو حضور اآلخر.89
.Goffman, 1963, op. cit. p.84 .90
.2014  مقابلة الكاتبة مع أحد السكان اللبنانيين في حزيران.91
92. Dahdah on women migrants in Beirut, 2012, op. cit.
93. Petonnet, 1987, op. cit. p.247.
94. Arpiné Mangassarian, « Bourj Hammoud : logiques municipales entre aménagement, développement et identité patrimoniale » In: Des banlieues à la ville : Espaces et acteurs de la négociation urbaine, Beyrouth,
Presses de l’Ifpo, 2013.
95. Petonnet, 1987, op. cit. p.247.
96. Interview by the author with a policeman, March 2015.
39

.Goffman, 1963, op. cit. p.11 .97
.Ibid .98
.2015  مقابلة الكاتبة مع عامل سوري في آذار.99
.2015  محادثة بين الكاتبة وأحد السكان في آذار.100
101. Lebanon Support, “Revisiting Inequalities in Lebanon: the case of
the “Syrian refugee crisis” and gender dynamics”, Civil Society Review,
1, January 2015, p.8
The Civil Society Knowledge Centre (CSKC)

:مصدراملادة

. ترجمات:فئة
21-3-2017 :تاريخ النشر
 معهد العالم للدراسات:رابط املادة

alaalamorg

info@alaalam.org

alaalamorg

