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مجتمع وإقتصاد

ّ
إقصاء عامالت المنازل من قانون العمل ينعكس بإقصائهن أيضًا من الحصول على مساحات سكنية الئقة (من الدراسة)

أي ما يقارب  %2.87فقط من مساحة
الـشـقــةّ .أم ــا الـحــالــة الـثــانـيــة فتشكل
أف ـض ــل م ـث ــال تــوضـيـحــي للتصميم
غير اإلنساني الــذي "يتفنن" بإخفاء
غرف العمال عن األنظار قدر اإلمكان.
نتحدث هنا عن ممر مـ ّ
ـؤد إلى غرفة
العاملة ،مغلق بــأبــواب عند طرفيه،
يصل إلى غرفة الغسيل ويليها غرفة
العاملة ،أي ليس إلــى غرفة العاملة
مباشرة .جدار غرفة الغسيل ينحرف
ال ــى الــداخــل مــن أج ــل إف ـســاح املـجــال
لنافذة غير مباشرة لغرفة العاملة
بمساحة تقل عن  50سنتمترًا .تبلغ
مساحة الغرفة  5.2أمتار مربعة من
أصـ ــل  531م ـت ـرًا مــرب ـعــا أي أقـ ــل من
 %1مــن مساحة الـبـنــاء! هــذه الحالة
بــالــذات هــي ،بــأي شكل من األشكال،
وضع شاذ ،لكنها تلتزم باالتفاقيات
الـلـبـنــانـيــة الــرسـمـيــة ال ـحــال ـيــة ،وفــق
الدراسة.
فــاملـعـمــاريــون واملـ ـط ــورون والـعـمــاء
ي ـ ـ ـ ـ ــرون أن امل ـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــات ال ـس ـك ـن ـي ــة
املخصصة لعامالت املـنــازل تنتمي
الى "فئة العناصر ذات صلة الخدمة
غ ـيــر الـجـمــالـيــة ف ــي الـتـصـمـيــم الـتــي
يـجــب أن ت ـكــون مـخـبــأة ب ــذك ــاء وراء
عــدة طبقات مــن الهندسة املعمارية
لـضـمــان أن يـتــم تقديمها عـلــى أنها
غير واضحة ومعزولة قدر اإلمكان".
وع ـل ـي ــه ،ان ـط ــاق ــا م ــن م ـف ـهــوم فــوكــو

لــ"الـهـيـتـيــروتــوبـيــا" أو الـنـبــذ ،تثبت
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة أن غ ـ ـ ــرف ع ــام ــات
امل ـنــازل تعتبر مجموعة فــرعـيــة من
"ال ـن ـبــذ امل ـن ـح ــرف" ،أو بـمـعـنــى أكـثــر
تبسيطًا ،تعتبر املساحات السكنية
املخصصة لعمال املـنــازل مساحات
مـ ـنـ ـب ــوذة ل ـ ــأف ـ ــراد الـ ــذيـ ــن ي ـن ـحــرف
سلوكهم عن السلوك املتعارف عليه
ف ــي ال ــوح ــدة ال ـت ــي ي ــوج ــدون فـيـهــا،
وفــي هــذه الحالة نتحدث عــن األســر
اللبنانية الـتــي تنتمي إل ــى الطبقة
املتوسطة.

التصميم الهندسي
لغرف العامالت ينطوي
على عنصرية مخيفة
تندرج غرف عامالت
المنازل في القانون
مع غرف التخزين
وغرف الغسيل

ي ـص ــف س ـع ــد ف ــي دراس ـ ـتـ ــه ك ـي ــف أن
الـ ـع ــامـ ـل ــة "تـ ــوضـ ــع فـ ــي هـ ـ ــذا امل ــوق ــع
ال ـه ــش ،م ــا يـعـطـيـهــا بـشـكــل تلقائي
وض ـع ـيــة م ـن ـحــرفــة ب ـم ـجــرد تـحــديــد
معايير ثقافية مختلفة .ثــم يوضع
هـ ـ ــذا "الـ ـجـ ـس ــم ال ـ ـغـ ــريـ ــب" ف ـ ــي غ ــرف
مـخـصـصــة ل ــهُ ،صـ ّـم ـمــت ب ـعــد األخ ــذ
بــاالع ـت ـبــار هــويــة وط ـب ـقــة الـشـخــص
ال ــذي سيعيش فـيـهــا .امل ـســار املعقد
الــذي يقود الــى غــرف العامالت عبر
امل ـط ـبــخ وغ ـ ــرف ال ـغ ـس ـيــل ،واملـ ـم ــرات
ّ
ال ـض ـي ـقــة ،يـفـصـلـهــن بـشـكــل ال لبس
فيه عن الحالة العامة للسكان وعن
ّ
ّ
كونهن أشخاصًا كاملني ،ويرفقهن
كمالحق ملناطق الخدمة".

قانون بناء عنصري
اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ـ ــي ل ـل ـع ـن ـص ــري ــة
الـهـنــدسـيــة يـتـجـ ّـســد وف ــق سـعــد في
قانون البناء الذي يحتوي على عدة
بنود تتعلق بسكن عامالت املنازل،
أولها أن القانون "يشير إلى مساكن
ع ـ ــام ـ ــات امل ـ ـ ـنـ ـ ــازل ب ـت ـس ـم ـي ــة "غ ـ ــرف
لـلـخــدم" ويــذهــب أب ـعــد مــن ذل ــك عبر
التحدث عن "الـخــدم" بصفة املؤنث".
كذلك تندرج غرف عامالت املنازل في
القانون مع مجموعة من النصوص
الـ ـت ــي ت ـت ـح ــدث ع ــن غ ـ ــرف ال ـت ـخــزيــن
وغ ــرف الغسيل الـتــي هــي فــي املـقــام
األول غير مصممة الح ـتــواء الناس

ل ـف ـتــرات طــويـلــة م ــن ال ــزم ــن .الـغــرض
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي م ـ ــن ه ـ ـ ــذا ال ـ ـج ـ ـمـ ــع ،ك ـمــا
تشرح الدراسة ،هو ترسيم الخطوط
الدقيقة ألنــواع الغرف التي ال تؤثر
في النسبة العامة لالستثمار وذلك
للسماح للمطورين بزيادة مساحات
الغرف التي تضيف القيمة السوقية.
ونتيجة لذلك ،يوجد بند في القانون
ي ـ ـحـ ــدد املـ ـس ــاح ــة الـ ـقـ ـص ــوى ل ـغ ــرف
العمال ولكل هذه األنواع من الغرف
(الـ ـتـ ـخ ــزي ــن ،الـ ـغـ ـسـ ـي ــل )..ب ـ ـ  8أم ـت ــار
مربعة.
تحدد الدراسة هدفًا آخر لهذا الجمع،
وه ــو إع ـفــاء ه ــذه ال ـغــرف مــن موجب
وجــود نــوافــذ مفتوحة أي ال عوائق
أمامها ،وهنا يصبح القانون مشكلة
فــاق ـعــة ع ـنــدمــا ي ـنــص ص ــراح ــة على
أن الـغــرف املصممة للسكن البشري
يجب أن يكون فيها نــوافــذ مــن دون
عــوائــق ،بعدما كــان قــد استثنى في
الفقرة السابقة غرف عمال وعامالت
املنازل من هذه الفئة!
ه ــذه االت ـجــاهــات املـعـمــاريــة يصعب
م ــواجـ ـهـ ـتـ ـه ــا بـ ـسـ ـب ــب املـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات
ال ــراسـ ـخ ــة ،وال ـط ـب ـي ـعــة املـ ـح ــددة من
الـفـعــل امل ـع ـمــاري ،والـعـمــر الطبيعي
ل ـل ـم ـبــانــي .وع ـل ـي ــه ،ي ـجــب االعـ ـت ــراف
بآليات القهر التي يخلقها املطورون
والـعـمــاء واملـهـنــدســون املـعـمــاريــون
وإدراجـ ـه ــا ضـمــن ال ـج ـهــود املـبــذولــة

مل ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة ال ـ ـع ـ ـن ـ ـصـ ــريـ ــة وإص ـ ـ ـ ــاح
الـقــوانــن .التوصيف الــدقـيــق لغرف
العامالت يستنتجه سعد في ختام
دراسته :كهوف داخل املنازل!

قطاع خاص
«فيكتوريا سيكريت» ّتختار
«دار مزنر» لتصميم حمالة صدر
بثالثة ماليين دوالر
أن تختار شركة عاملية كـ"فيكتوريا سيكريت" مصممًا لبنانيًا
لتجسيد عمل فائق الدقة للمصمم الدولي إيدي بورغو ،هو ّ
حمالة
الـصــدر Bright Night Fantasy Braلعام  ،2016فالخبر يؤكد
على تميز لبناني جديد في عالم األناقة وصناعة املجوهرات حول
العالم.
ً
استطاعت "دار عزيز ووليد مزنر للمجوهرات" ،ممثلة بالجيل
ال ـســادس مــن مـصـ ّـمـمــي امل ـجــوهــرات دوري وعـلـيــا مــزنــر ،الـفــوز
بالتحدي الذي تبارت عليه كبريات دور املجوهرات حول العالم،
وتمكنت الشركة اللبنانية مــن تجسيد تصميم ّ
حمالة الصدر
التي بلغ ثمنها نحو ثالثة ماليني دوالر ،وارتدتها عارضة األزياء
جاسمني توكس خالل عرض أزياء هذا العام في ،Grand Palais
في باريس.
ّ
ّ
أكثر من  700ساعة تطلبها دوري مزنر وفريقه العامل لتصميم
ّ
الحمالة وترصيعها ب ـ  772قطعة مــن الــذهــب عيار  18قيراطًا،
ّ
وحــوالــى  9000قطعة من األحـجــار الكريمة تنوعت بني األملــاس
والزمرد ،يصل وزنها الى أكثر من  450قيراطًا.
"دار مزنر للمجوهرات" قصة نجاح لبنانية يعود تاريخها إلى
القرن الثامن عشر ،يمثلها اليوم الجيل السادس املتمثل بدوري
وعليا مزنر ،اللذين يجهدان للمحافظة على اإلرث العائلي الذي
تميز ألجـيــال بالتصميم للمجوهرات الـفــريــدة مــن نوعها حول
العالم ألكثر من قرنني من الزمن.

اليوم يعكف املصممان على إضافة ملسة عصرية إلى الصناعة
الكالسيكية اليدوية من خالل تبني التكنولوجيا الجديدة ،وبالتالي
خلق مجوهرات الـ"هوت كوتور" مع مصممني عامليني أمثال إيدي
بــورغــو وزاه ــا حــديــد ،وهــو مــا يــؤشــر إلــى نمو الـشــركــة العائلية
بسرعة بعد تحقيق نجاحات في لبنان وفي السوق العاملية.
ّ
يشرح دوري مزنر" :لقد اعتدنا صنع مجوهرات فريدة وحسب
الطلب لعمالئنا كافة ،لكن تنفيذ حمالة صدر من الذهب واألحجار
الكريمة فقط مــن دون استخدام القماش كــان ّ
ّ
تحديًا
بحد ذاتــه

كبيرًا .شعرنا بالحماسة الشديدة خالل التعاون العاملي ،ورؤية
البسمة على وجوه املصممني املشهورين عامليًا عند تقديمنا هذا
ّ
شكلت مكافأة ّ
مهمة لنا".
العمل
ّ
بدورها ،اعتبرت عليا مزنر أن "خلق حوار بيننا وبني املصممني
ّ
ونكون
يشكل دائمًا تحديًا كبيرًا .ينبغي أن نستخدم خبرتنا
َ
فـهـمــا حقيقيًا لــأهـمـيــة النسبية مــن أج ــل تحقيق عـمــل متقن
ّ
ومعبر .الجمع بني التقاليد والحداثة ّ
مهمتنا ،واألنــاقــة والجمال
والفن قاعدتنا!"
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