
لم أعد أعرف إن كنت «عم زيدها» أو علينا أن نفقد األمل في بلد 
كلبنان حيث من العنصرية ما يمكن أن يعادل ما كان يحدث أيام 
الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، هكذا بكل بساطة وتجرد.
ممكن أن أسرد لكم/ن مئات المواقف والحاالت العنصرية التي 

تردنا أو نتعرض لها، وعندما أقول المئات ال أبالغ.
عنصرية في المنتجعات السياحية والمسابح

عنصرية في الدوائر الرسمية
عنصرية في المطار
عنصرية في البيوت

عنصرية في المطاعم
عنصرية في وسائل نقل العام

عنصرية على متن الطيران
عنصرية في الحمام

عنصرية في بيت خالتي
واآلن عنصرية في البنك  (... يتبع في العدد المقبل)
The Racist Bank Audi | theterroristdonkey.blogspot.com | Saturday, 13 August 2011

انضم لبنان عام ١٩٧١ إىل 
االتفاقية الدولية حول إلغاء كافة 
أشكال التمييز العنرصي، وما زال 

يتبع نظام الكفيل مع العامل 
األجنبي، الذي يسمح بالعبودية 

الحديثة.
وبدل العمل عىل قانون مدين 

موحد يناهض التمييز، تستغل 
الدولة العامالت األجانب يف 

التصويت ملغارة جعيتا. 

ميكن تنزيل هذا العدد وطباعته عىل ورقة A3 (وجه وقفا) 

beirutwalls.wordpress.com من خالل املوقع االلكرتوين

بيروت العنصرية | قصص من األحياء | العدد صفر )11 | 2011( 5

واأعطاها نكهة مميزة باتت ت�شبه اأحياء اأوروبية واأمريكية 

تزخر بالوافدين من خمتلف اأنحاء العامل.

لك���ن املفارق���ة الك���رى تكم���ن يف ا�شته���داف الوفدي���ن يف 

منطق���ة احت�شن���ت تاريخيا الكث���ري من الالجئ���ن اأبرزهم 

طبع���ا الأرم���ن الذي���ن اأعطوا ب���رج حمود طابعه���ا اخلا�س 

و اأنتج���وا حيويته���ا التجاري���ة و الثقافي���ة. متث���ل عملي���ة 

ط���رد العم���ال الأجانب من برج حم���ود تهجما على اندماج 

الأرمن يف املجتمع اللبناين و حماولة لإبقاء �شلطة ممثليهم 

الطائفي���ن و�شيلة تخاطبهم الوحيدة مع املجتمع و الدولة 

اللبناني���ن. فيجري ت�شوي���ر عملية »التنظي���ف ال�شكاين« 

ه���ذه  كاأنه���ا ا�شتجاب���ة لإرادة �شعبي���ة و حتدي���دا م���ن قبل 

ال�ش���كان الأرمن رغم اأنه���ا يف احلقيقة اإج���راء تع�شفي من 

قب���ل �شلطة تت����رصف كاأنها تدي���ر اإمارة طائفي���ة  ل اإدارة 

بلدي���ة حملي���ة الطاب���ع. و م���ن امله���م اللتف���ات اإىل اأن طرد 

العمال الأجانب من برج حمود لي�س حدثا فريدا بل ي�شكل 

جزءا من �شيا�شات دميوغرافية تقوم الأحزاب و التيارات 

الطائفي���ة بتطبيقه���ا من خ���ارج اإط���ار الدولة وع���ر اآليات 

حملية من خالل البلديات التي ت�شيطر عليها.

ابرز مظاه���ر ال�شيا�شات الدميوغرافية ه���ذه التفاق �شبه 

املعل���ن بن ح���زب اهلل و التي���ار الوطني احلر حل���د التملك 

العق���اري ال�شيعي يف املناطق ذات الأغلبي���ة امل�شيحية التي 

ميثلها التيار انتخابيا. ميثل هذا التفاق، كما طرد العمال 

الأجان���ب م���ن م�شاكنهم، جزئا م���ن ظاهرة ازدي���اد �شلطة 

الطوائ���ف على ح�ش���اب �شلطة الدولة و تعب���ريا عن وهنها 

املتزاي���د. لكن م���ن اخلطاأ ح�رص هذه الظاه���رة باأحزاب 8 

اآذار فق���ط، فه���ي ت�شكل تعب���ريا ا�شمل ع���ن �شعف هيكلي 

ي�شي���ب عالقة النظ���ام الطائفي بالدولة وي���وؤدي اإىل تزايد 

�شلط���ة مكونات���ه الطائفي���ة. علي���ه ينبغي الت�ش���دي لعملية 

الط���رد هذه لي�س فق���ط من منطلق الت�شام���ن الإن�شاين مع 

العم���ال الأجانب ب���ل اأي�شا ملواجهة ه���ذا الت�شلط الطائفي 

عل���ى مقوم���ات الدول���ة و خ�شو�ش���ا ال�شلط���ات البلدي���ة 

واملحلية وا�شتعمالها ب�شكل فوق قانوين.

ط���رد العم���ال الأجانب هو »ح���ل« طائفي بامتي���از، يزدري 

القوان���ن و ي�شتن���د على خطاب عن����رصي لترير جتاوزات 

تبيحه���ا ال�شلط���ة الطائفي���ة لنف�شه���ا. ل �ش���ك اإن العديد من 

الذين من ال�شكان الذين اأظهرهم تقرير املر تي يف عروا عن 

منط���ق عن�رصي وا�شح تعدى م�ش���اكل معينة اإىل تعبري عن 

كرهه���م للعمال الأجانب ب�شب���ب اختالفهم. ل ميكن جتاهل 

الراب���ط بن ق���رار طرد العم���ال و هذا اخلط���اب املتخلف و 

املتع�شب ول ميكن ال�شكوت عن هذا ال�رصب من العتباطية 

يف الت����رصف م���ع فئات تعاين اأ�شال م���ن الكثري من التمييز 

ول تتمت���ع باأدنى احلقوق املدنية. يكف���ي تعبريا عن ذلك اإن 

معدي تقرير املر تي يف مل يقابلوا �شخ�شا واحدا من العمال 

اأو العام���الت الأجان���ب، وقاوم���وا بت�شويره���م من م�شافة 

بعيدة لتجريدهم من اإن�شانيتهم. هذا الإق�شاء الرمزي اأنتج 

اإق�شاء ج�شدي و تع�شفي ل يجب ال�شكوت عنه 

karlremarks.blogspot.com | 31 October 2011

طبعاً، بلحظتها مل أفكر بهذا السؤال، بل جن جنوين ورصخت به 
ونعته بالعنرصي وبتسميات أخرى… لكنه مل يستجب لصياحي 

ومىش، وطبعاً، مل أصمت وحّولت املشهد إىل »فضيحة بجالجل«. 
سألت عن اسمه وناديت العاملني اآلخرين، وبحضور الشابني 

السوريني، ورويت القصة للجميع ومن ضمنهم »الكابنت«، وهم 
بدورهم نادوا األمن واألمن سمع أقوايل، وأرادوا االتصال باملخابرات 

و و و… يعني كام قلت، أصبحت فضيحة عىل الشاطىء لرد 
اعتبار الشابني.

أما اآلن، فسأعود اىل سؤايل: ما الذي يجعل شخص كهذا يشعر 
بارتياح كامل للتجرؤ عىل الكالم العنرصي والعنيف اتجاه شابني 
سوريني؟ أهو الجو العنرصي املهيمن عىل الفكر اللبناين انطالقا 

من مرض الطائفية؟ ام هو استعالء طبقي؟ ام هو ناتج عن موقف 
زعامئه من الثورة السورية؟ التحليالت ممكن ان تكون كثرية، 

واألسباب رمبا معقدة ومرتابطة. 
وفجأًة، أشعر بسخافة اإلجابة، أمام حديثي النهايئ مع الشابني 
السوريني: فقد قال يل أحدهام: »… بالنهاية كل واحد بيحيك عىل 

حسب تربايته. وما كان بدي أعمل قصة منها ألن هوي باألخري 
عامل وما بدي ينطرد من شغله«. 

شعرت أنني أريد أن أعطيه قبلة، لسالمه. ومل أود اخبارهام 
أنه مل يكن »عامالً«، بل كان من زعران شبيبة األمن 

beirutwalls.wordpress.com 8 June 2011
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كنت جالسة كالعادة أتحمص تحت شمس بريوت، متجاهلة 
نظرات الرجال والصبيان، أفكر بشتى األمور. كان الشاطىء 

ممتلئا بالناس… عجقة! خطََر يل، من خالل استامعي لألحاديث 
من حويل، كيف تحّول هذا الشاطىء البريويت من مكان مهجور 
تسيطر عليه األحزاب خالل الحرب األهلية ونخاف النزول إليه 

ليالً، إىل هدف للمستثمرين ما بعد الحرب، اىل ما هو عليه اليوم: 
مكان حاضن ليس فقط للبنانيني، بل للفلسطينيني أهل املخيامت 
والسوريني والعراقيني واألكراد، واألجانب! يعني مكان عام بامتياز. 
ويف خضم تسلسل أفكاري، ومن ضمنها ما حصل هذا الصباح 
عىل الحدود الجنوبية… وعىل حدود املخيامت الفلسطينية التي 
حارصها الجيش اللبناين… انتبهت أن أحد العاملني يف إدارة أمور 
الشاطىء يصيح ويرصخ عىل الشابني السوريني الجالسني بالقرب مني. 

شابان ال يزيد عمرهام عن ال ١٨ عاماَ. يرصخ بهام 
ويطردهام من الشاطىء بسبب ارتداء أحدهام الكيلوت بدال من 

لباس البحر، أي املايو. رمبا هذه قوانني اإلدارة… ولكن الصياح 
والطرد غري املربرين تطورا بقول هذا املسؤول بصوت عال: “قاعد 

بالكيلوت يا خرى! صحيح انكن شعب حيوان. معه حق بشار 
األسد بـ يليل عم يعمله فيكن!”.

منذ بداية الهجوم اللفظي حتى لحظة النطق بآخر جملة، 
ظل الشابان صامتني، يرتديان مالبسهام، متفاديني املواجهة. ما 

الذي يجعل شخص من خالل موقع عمله يفكر أن بإمكانه، 
بكامل األريحية، أن ينطق بكالم عنرصي عنيف علناً وعامًة؟ 

حدَث على 
 شاطىء 

الرملة
 البيضاء
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حمل الحامر نفســه وقــرر التوجه نحو برج حمود إلســتقصاء  بعض 
الحقائق بعد «تقرير الهلوسة - الرشقية يف خطر» الذي ظهر عىل شاشة  
الـ «م يت يف» الخسيسة، - فهي تبقى خسيسة بّغض النظر من أية زاوية 

تريد(ين) تحليل هذا الربورتاج العنرصي الرخيص.
 عّد الحامر عدته، وضع الخرزة الزرقاء حول عنقه، لّف خلخاله القوص 

قزح حول كاحله ووضع الجالل (الرساج) عىل ظهره.
 مأل الجهة اليرسى من الجالل بســكاكني من قياســات مختلفة تحسبا 

ألي هجوم من املجموعات الغري لبنانية من الذين ذكروا بالربورتاج.
مأل الجهة اليمنى من الجالل بكبابيت (كوندومز) من مقاسات مختلفة 
تحسبا ألى عملية إغتصاب من الرشاميط الغري لبنانيني(ات) من الذين 

ذكروا بالربورتاج.

فتح الحامر باب الزريبة ومىش، ألقى السالم عىل الجريان 
مودعا إياهم حامرا حامرا وحامرة حامرة،  لعله مات يف فورست 

(غابة) برج حمود. إنطلق والدمع يسقط من عينيه، والذيل 
(الذنب) يلوح ٣٦٠ درجة - عالمة لخوفه الشديد، واألرجل تّسك 

لكن عزميته لفك لغز هؤالء األلينز  من  السود والصفر الذين 
يعوثون بربج حمود فسادا وفسقا، تغلّبت عىل الخوف، فإستقام 

الذنب وتوقفت الدموع وإنطلقت األرجل بثبات وتصميم.
 توقف الحامر عند مبنى سفارة برج حمود وتقدم بطلب 

التأشرية، نظر «اإللني» األبرص من خلف الزجاج إىل صورة 
الحامر عىل الباسبور وتكلم معه بلغة «إليانية» تحتوي بعضا 
من الفارسية، إبتسم الحامر له إبتسامة أخوية، طبع «اإللني» 

الباسبور ودخل الحامر برج حمود بطريقة رشعية.
مىش الحامر يف األزقة الضيقة، مل يتطلع خلفه، مل يتطلع إىل  

ميينه وال يساره،  كان يعرف طريقة. 

«قهوة إليانور» حيث يلتقي اإلليانز والعاهرات الصفر 
ومدمني املخدرات السود، أخذ لنفسه طاولة  عندما وصل 

وطلب عصري الشعري من فتاة. حبشية فائقة الجامل بالرغم من 
أّن ال أذنني لها. عرف الحامر وبلمح الربق أنها من اإلليانز، قال 

لها عندما عادت بسطل العصري أنه صحايف ويّود أن يسألها بعض 
األسئلة إذا كانت تؤذن له، مل يظهر وجهها أي إشاره باملوافقة أو 

عدمها، لكنها من الداخل كانت فرحة. فرح بنت صغرية بلعبة 
باريب، فرحت بداخلها ملجرد أن حامر يّود سؤالها بعض األسئلة، 

أحست أنها ليست فقط مجرد «إليان» إسمي «أولولو» هذا 
ما يسموين هنا، قالوا أين أشبه الديناصورات، فسموين «أولولو» 
لكني الآبه إلسمي، جئت إىل بريوت يف عام ٢٠٠٧، أخذوا مني 
الباسبور وأغلقوا عيل الباب بالقفل، عملت ١٤ ساعة كل يوم، 
قبضت ١٥٠ دوالر بالشهر، رضبت ثالثني مرة يف الشهر، قّصت 
معلمتي أذين أمام طفلها عندئذ هربت. واآلن أعمل هنا. ليس 

لدي أوراق وال إقامة كلهم مع املدام، ويف التلفزيون يقولون أننا 
غري رشعيني وقتالني قتىل. تعّجب الحامر لقصة «أولولو» رمبا 

تكذب؟ والتقرير صحيح. 
ودّع الحامر «أولولو» وإتجه يبحث عن «إليانز» آخرين 

فبحث عن خمسة أشخاص ميشون مع بعضهم كام  ذكر تقرير 
الـم يت يف لكنه مل  يجد أية خمسة أشخاص ميشون مع بعضهم، 
أو يجلسون مع بعضهم، أو يتطلعون ببعضهم حتى، كل الذين 

رآهم كانوا ميشون بأنفسهم، يتكلمون ألنفسهم، يبحثون عن 
لقمة ليأكلونها أو كاراج لسياراتهم البيجو ال٧٨ ليصلحونها علّها 

متيش، أو يأكلون البسرتما ويتمتمون «عىل الدنيا السالم» .تابع 
الحامر رحلته يف هذه الضاحية «الكوزموبوليتون» من بريوت 

وبانت عىل وجهه عالمات اإلرتياح ومن  ثم الفرح، جميلة بدت 
الشوارع، كترية كانت األلوان، شهية كانت الروائح، متناغمة كانت 

طقطقة الحدادين، وأصوات املتجولني. كانت  بريوت خارج أي 
زمان. مىش الحامر وهو يفّكر بخساسة الـ«م يت يف» وبّخها، كاد 

أن يغضب لكن تراءت له عىل بعد أمتار قليلة مجموعة  من 
الفتيات اآلسيويات والحبشيات اللنت ظهرن بأبهى حالتهن، لكن 

ليس لدرجة «الفسق والرشمطة» التي ذكرها تقرير الـم يت يف 
الخسيس. قرر الحامر التأكد بنفسه. وضع إبتسامة رومانتيكية 

عىل وجهه، لفح بذنبه ذبابة حامت عىل مؤخرته وإتجه نحو 
الفتيات، وضع  واحدة يف رأسه ومتل السهم. وجد نفسه أمامها. 

برج حّمود 
والحمار 
+١٨ سنةوالكّبوت
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تبسمت له، أعطاها وردة. تبسمت أكرث. قال لها: إصعدي.
صعدت عىل ظهره ومشا يف األزقة. عىل الطريق عرف إسمها، 

جيزيل وهي فيليبينية، تعمل عند عائلة لبنانية ستة أيام يف الجمعة 
وعطلتها يوم األحد فتخرج للقاء األصدقاء والبحث عن بعض من 
الحب. قال لها الحامر لكن امل يت يف قالت أنكم عاهرات. مل تفهم 

جيزيل معنى عاهرات، رشح لها الحامر أي رشاميط. مل تتفاجأ 
جيزيل، ضحكت وقالت للحامر: بنتاك بالشغل من الفجر للنجر 
ستة أيام بالبيت وما حدا قال عني رشموطة كلو هالنهار زيادة! 
غّصت بعينن امل يت يف؟ ما كل التلفزيون نياكة بنياكة، ما حلوة 

ضيقة العني. وال الفقرا ما بيسوا ينيكوا؟ نزلت جيزيل عن الحامر، 
طبعت قبلة عىل خده وتركته يفّكر: الفقراء ال يستطيعون  النياكة 
وإال أصبحوا رشاميط؟؟ همهم الحامر وفّكر ماذا عن األغنياء؟ فهم 

ينيكون األخرض واليابس وما جابت سريتن امل يت يف الخسيسة؟
مللم الحامر نفسه وعاد إىل زريبته، يف قلبه الكثري من الغضب 

والقرف. أفرغ السكاكني من الجالل (الرسج) بغضب شديد 
وتطلع بتلفازه البالزما ٤٢ إنش، هل سيطعن التلفاز؟ إقرتب منه 

والسكني يف يده. وقف يفكر. رمى السكني من يده وأفرغ الكبابيت 
(الكوندومز) من الجالل وتطلع بتلفازه. بدأ بفتح الكبابيت واحدا 

واحد، مغطهم واحدا واحدا وألبسهم للتلفاز واحدا واحدا حتى 
لبدا التلفزيون «عضو ذكري كبري» لكنه سايف (آمن)، وضع الحامر 
التلفزيون عىل ظهره وظّل مييش ملدة ثالت أيام، وصل إىل فيال غ.م، 
قال للحرس أن عليه إيصال هذا التلفزيون إىل الشيخ شخصيا، ألنه 
مبعوث له من الزومبيز من سكان برج حمود. خاف الحرس عندما 

سمع كلمة زومبيز وأدخله، كان الشيخ ما زال مرتديا البيجاما. 
تبسم الحامر له. قال الشيخ ماذا هذا عىل ظهرك؟ قال الحامر 

إنتظر. أنزل الحامر التلفزيون املغظى بالكبابيت من عىل ظهره، 
بحث عن بريز، وجد واحدا بالزاوية. أدار التلفزيون عىل امل يت يف 
الخسيسة التي بانت  لزجة من فعل الكبابيت، تعجب الشيخ من 
رؤية هذا التلفزيون الذي يشبه العضو الذكري. وإقرتب محرتسا. 

تبسم الحامر له وبحركة أرسع من الربق لّف الحامر ذنبه عىل 
الشيخ ورفعه عاليا، رصخ الشيخ عدة مرات يف طريقه نزوال بينام 

التلفزيون الذي يشبه العضو الذكري يدخله من الخلف قليال قليال 
بطيئا بظيئا إىل أن إستقر يف الداخل، فسكت الشيخ 
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يف كل يوم أحد، عىل أرض ملعب املدرسة التابع لكنيسة 
القديس فرنسيس الرهبنة الكبوشية يف الحمراء، تعرض مجموعة 

من الفيليبينيات بضائعها للبيع ليتحول املكان اىل سوق صغري 
يحتوي عىل املالبس، مستحرضات التجميل، الطعام الفيليبيني، 

املجوهرات الزائفة، الذهب واألفالم.
الفيليبينيون هم من رواد تلك الكنيسة، اذ لديها خوري 

ينظم قداسا باالنكليزية؛ ومعظمهم يأيت بانتظام لحضور قداس 
األحد. رفض خوري الكنيسة التحدث كثرياً عن هذا النشاط 

االسبوعي الذي يوفر لرشيحة كبرية من املجتمع الفيليبيني، الذي 
يعمل يف لبنان، مكاناً للرتفيه والعمل معاً. فيجني، من اراد العمل 
يف اجواء من اللهو بعض املال يدعم راتباً شهريا ًزهيداً، يرتاوح بني 

١٠٠ و١٥٠ دوالر، مقابل العمل يف بيوت عائالت لبنانية.

- »ال دخل لنا بهذا النشاط«، قال الخوري.
- »..ولكن، األرض للكنيسة وانتو بال شك سامحني باقامة 

هذا السوق، فكيف يتم تنظيم ذلك؟«
شدد الخوري مرات عّدة موضحاً ان الكنيسة ال تجني ماالً 

من هذا الحدث. وألطمئنه، رشحت له ان هّمي هو امتالك 
جالية من العامل األجانب مساحة عامة لها تشعر فيها بالراحة 

واالستقاللية يف قضاء الوقت والعمل. فام اهمية تحقيق هذا 
االمر بالنسبة اىل الكنيسة وهي من قدمت هذه الفرصة؟

أجابني الخوري بان ذلك ال يعني الكنيسة، ولكنها شفقًة 
منها عليهم اعتربته عمالً خريياً يساعد الفيليبينيات عىل كسب 

بعض املال االضايف الذي يحتاجونه بشدة.

شكرت الخوري عىل وقته وخرجت ألسأل عن املرأة التي تنظم 
السوق.

وجدت مرينا بامللعب جالسة عىل كريس بالقرب من بسطتها 
التي تحتوي عىل مالبس.. بدأت وصفها لفكرة السوق عىل انها عمل 

خريي، كونها قامئة عىل منح الفيليبنيات فرصة رشاء حاجاتهم من 
فيليبينيات اخريات باسعار ارخص من السوق نظرا لراتبهن الذي 

ال يكفيهن.
»كيف بدأ هذا السوق؟«، سألتها. اجابت بابتسامتها التي ال 

تفارق وجهها وهي ترشح، و«بتعرمية« صدر: »انا التي بدأته، منذ 
١٦ سنة، قبل الخوري الحايل بكثري وقبل قبله«.

كان ملرينا بسطة صغرية عىل رصيف شارع يف الحمرا ومرة 
اخرى يف موقف سيارات. مبا ان وجود بسطة يف اماكن مامثلة يعترب 
غري قانوين ويحتاج اىل رخصة، وكونها مل ترد نزع صفة الرشعية عنها 

او التورط يف اي مشكلة مع الرشطة، اقرتحت عىل خوري الكنيسة 
آنذاك بنقل بسطتها اىل ارض املدرسة. وبدأ السوق يكرب من وقتها.

 ملرينا عدة مصادر من املستوردين بالجملة لتأمني بضائع باب 
أول، عىل عكس عدة محال تجارية يف الحمرا التي تحصل عىل 

بضائع باب ثالث، بحسب علمها. زبائنها اآلن من كافة الجنسيات: 
فرنسيني، سرييلنكيني، لبنانيني؛ زبائنها »عامليني«، كام قالت، فهي 

فخورة بكونها امرأة اعامل ناجحة.
استفاضت مرينا يف حديثها، ورأت ان عىل الدولة اللبنانية تأمني 

مكان، مبثابة دار تجمع الفيليبنيني، كام هو موجود يف باقي دول 
العامل، واعطت مثال هونغ كونغ عىل ذلك. ومن ثم ربطت اقرتاحها 
باملكان املتاح حاليا، فوجدت ان اهميته يف كونه يعود للفيليبنيني يف 

يوم عطلتهم، وذلك لقضاء نهاٍر كامٍل من دون ان يرصفوا نقودهم 
يف املطاعم مثال، فيمضون وقتاً مريحا يطبخون لبعضهم البعض، 

يلعبون الرياضة، يتبادلون الخربيات…
- »والكنيسة… قدمت لكم هذا املكان… «، قلتها وانا اهز 

برأيس ملمحة باعجايب مبثل هذه الخطوة وبنظريت سؤال عن الدافع.
- »الفيلينيون اكرث من غريهم مستعدون لتقديم، عند القداس، 

العطايا يف سلة هذه الكنيسة. فّكري بذلك.«، جاء رد مرينا 
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الحق، 
الشفقة، 

وما بينهما...


