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مجتمع وإقتصاد
على الغالف

غرف عامالت المنازل :الهندسة المعمارية العنصرية
تقوم الممارسات المعمارية المعتمدة في لبنان
ع ـلــى أسـ ــاس ع ـن ـصــري ،يـتـجـلــى ذل ــك ب ــوض ــوح في
تصميم غــرف عــامــات المنازل بشكل ال يؤثر على
المساحة المستغلة للشقة ،إذ إن متوسط مساحة
الغرفة ال يتجاوز  5أمتار مربعة ،وغالبًا ال تكون هذه
الغرفة صالحة للسكن وال تتوافر فيها المرافق
الالزمة أو النوافذ! هكذا يتم تجسيد الميول العنصرية
والتمييزية بشكل حرفي عبر البناء فتوضع العامالت
في «كهوف» معزولة داخل المنازل
إيفا الشوفي

 5أمتار مربعة
هي متوسط
مساحة غرف
العامالت في
الخدمة المنزلية
(مروان طحطح)

 5أمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــار م ـ ــربـ ـ ـع ـ ــة ه ـ ـ ــي مـ ـت ــوس ــط
املـ ـس ــاح ــة الـ ـت ــي يـ ـظ ــن امل ـه ـن ــدس ــون
امل ـع ـم ــاري ــون وال ـع ــائ ــات الـلـبـنــانـيــة
أنـهــا تكفي لتقطن فيها عــامـلــة في
الـ ـخ ــدم ــة املـ ـن ــزلـ ـي ــة .ه ـ ـكـ ــذا ،ي ـتــرجــم
هــؤالء عنصريتهم الهندسية تجاه
العمال األجانب ،وتحديدًا العامالت
ف ــي ال ـخ ــدم ــة امل ـن ــزل ـي ــة ،ب ـح ـيــث يـتــم
ّ
"رم ـي ـهــن" فــي غ ــرف مـنـعــزلــة ،ضيقة
وخالية من النوافذ كانت باألساس
مخصصة ألن ت ـكــون غ ــرف تخزين
أو غـ ـ ــرف غـ ـسـ ـي ــل ،وب ــالـ ـت ــال ــي غـيــر
مؤهلة للسكن .التصميم الهندسي
لـغــرف الـعــامــات فــي املـشــاريــع التي
ُ
تبنى حاليًا ،ينطوي على عنصرية
مـ ـخـ ـيـ ـف ــة ت ـ ـع ـ ـكـ ــس م ـ ـعـ ــانـ ــي ج ــدي ــة
ف ــي ت ـعــزيــز ن ـبــذ هـ ــذه ال ـف ـئ ــة ،وه ــذه
ال ـه ـنــدســة ال ـع ـن ـصــريــة تــرت ـكــز عـلــى
ّ
يجسد،
قانون البناء اللبناني الذي
ع ـبــر م ـم ــارس ــات مـعـيـنــة ف ــي مـجــال
العمارة اللبنانية املعاصرة ،مظاهر
ملموسة من العنصرية املؤسساتية
ض ــد ع ــام ــات املـ ـن ــازل األج ـن ـب ـي ــات.
فــإقـصــاء عــامــات املـنــازل مــن قانون
ّ
ال ـع ـمــل يـنـعـكــس بــإق ـصــائ ـهــن أيـضــا
من الحصول على مساحات سكنية
الئقة ضمن فئة واسعة من املباني
املخصصة للسكن ،وفــق ما ينطلق
منه املهندس املعماري باسم سعد

في دراسة له بعنوان " 5أمتار مربعة
ل ـغ ــرف ــة ع ــام ـل ــة امل ـ ـنـ ــزل :ال ـع ـن ـصــريــة
الـلـبـنــانـيــة وال ـن ــوع االج ـت ـمــاعــي في
العمارة ـ فشل الهندسة املعمارية".
تـ ـتـ ـعـ ـم ــق دراس ـ ـ ـ ـ ــة س ـ ـعـ ــد ب ــالـ ـح ــال ــة
الـلـبـنــانـيــة لسببني أســاسـيــن هما:
ً
أوال أن ح ـصــة الـ ـف ــرد م ــن امل ـســاحــة
تعتبر من أدنى املعدالت في العالم،
وثانيًا قــانــون البناء النيوليبرالي
الذي يتعمد تغليب املصلحة املادية
للمطور العقاري على حساب نوعية
ب ـي ـئ ــة الـ ـبـ ـن ــاء .ف ــامل ـب ــان ــي ال ـس ـك ـن ـيــة
الـخــاصــة و"ال ـف ـيــات" الـبــورجــوازيــة
هــي "مــواقــع أســاسـيــة ملــزيــج واقـعــي
م ــن الـ ــذوق املـحـلــي وال ـح ــد األقـصــى
م ــن اس ـت ـغ ــال م ـســاحــة األرض ،مع
خـلـفـيــة م ــن ق ــان ــون ع ـن ـصــري ،ينتج
مـ ـنـ ـه ــا مـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــات س ـ ـكـ ــن ل ـل ـع ـم ــال
والعامالت تكون في أحسن األحوال
دون املـسـتــوى املـطـلــوب ،وغــالـبــا ما
تكون ظاملة".
تـظـهــر ال ـخــرائــط ال ـتــي أخ ــذه ــا سعد
مـ ــن مـ ـش ــروع ــن س ـك ـن ـيــن ال ي ـ ــزاالن
ق ـيــد ال ـب ـن ــاء ،ن ـم ــوذج ــن مـتـبــاعــديــن
من املمارسات .األول يمثل النموذج
"السخي" الــذي ّ
يعد ،لألسف ،أفضل
سـيـنــاريــو حــالــي يـمـكــن لـلـعــامـلــة أن
تـتـطـلــع إل ـي ــه ف ــي امل ـش ــاري ــع املـشـيــدة
حــديـثــا ،حيث قــام املـهـنــدس بتوفير
غرفة بمساحة  5.2أمتار مربعة مع
نافذة الئقة ،من أصل  187مترًا مربعًا

مؤشر

 1.9مليار دوالر حجم الصادرات
الصناعية اللبنانية
 1.9مليار دوالر ،بلغ حجم الصادرات الصناعية اللبنانية خالل األشهر
التسعة األولى من العام  ،2016وفق إحصاءات وزارة الصناعة اللبنانية.
وبذلك تكون الصادرات الصناعية قد ّ
سجلت انخفاضًا سنويًا بنسبة
ُ %15.67مقارنة مع العام املاضي ،حني بلغ حجم الصادرات الصناعية
آنذاك  2.25مليار دوالر خالل الفترة نفسها.
ٍّ
رئيسي ،إلــى انخفاض صــادرات منتجات
بشكل
يعود هــذا التراجع،
ٍ
صناعة األغذية بنسبة  %9.87التي بلغت نحو  337.7مليون دوالر.
ك ــذل ــك انـخـفـضــت صـ ـ ــادرات مـنـتـجــات ال ـص ـنــاعــة ال ـك ـي ـمـ ّ
ـاويــة بنسبة
 ،%22.60ليصل حجمها إلى  328.4مليون دوالر .هذا األمر ترافق مع
ّ
العادية ومصنوعاتها بنسبة  ،%24.99أي ما
تراجع صادرات املعادن
ُي ّ
قدر بنحو  60مليون دوالر ،ووصــل حجم هذه الصادرات إلى نحو
 181.3مليون دوالر.
َّ
الصناعية بنسبة
على صعيد آخر ،تراجعت فاتورة استيراد املاكينات
 .%3.28إذ بلغت فاتورة االستيراد العام املاضي نحو  189.3مليون
دوالر خالل األشهر التسعة األولى ،في حني أنها بلغت خالل األشهر
التسعة األولى خالل هذا العام نحو  183.1مليون دوالر.
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