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Recover: إعادة إنتاج الجنسية والهوية الوطنية في مخيمات الالجئين

 mفإن لبنان يحوي ع ،UNHCR مم المتحدةqoا & C  C &xحسب إحصاءات المفوضية العليا لشؤون ال�جئ
: فمنذ 5 مايو 2015، أمرت  o 1,033,513جئاً سورياً بالضبط. ومن المرجح أن الرقم أعm من ذلك بكث'&
هذا  كتابة  وقت   JDوح مؤقتاً.   C &xال�جئ من  المزيد  تسجيل  بإيقاف  العليا  المفوضيَة  اللبنانية  الحكومة 

يقاف سارياً. �oيزال هذا ا o ،التقرير
ة عm الموارد اللبنانية  ، مما يضع ضغوطاً كب'& & Ckهذا الرقم الرسمي يمثل ربع تعداد لبنان السكا JDوح
وإدارتها. ولبنان نفسه يواجه أزمة سياسية جدية، فاoنتخابات الرئاسية الجارية تقنياً منذ 23 أبريل 2014 
ي  NO31 أكتوبر 2016. الفقر مست & C  ًانتخاب ميشيل عون رئيسا K'منذ وقت قريب ع oلم يتم إنهاؤها إ
& أنحاء الب�د، ومن ضمنها قطاع عكار حيث تم إجراء البحث ال�زم لهذا التقرير، واqoنماط الموسمية  C 
& ظل نزوح العائ�ت السورية إ{ لبنان، خصوصاً منذ 2013. C  لبنان وسوريا ما عاد لها حساب C &xللهجرة ب
يتوافد السوريون النازحون قOاً إ{ لبنان باستمرار، عm الرغم من تطبيق سياسات تهدف إ{ تثبيطهم 
عن المجيء وتصعيب المرور ع'K الحدود. وتم تنظيم استجابة إنسانية – تحت أسماء عديدة، ولكن 
ولبنان.  واqoردن  تركيا   & C  المتحدة  اqoمم  بقيادة   – قليمية»  �oا اoستجابة  الرئيª& «خطة  العنوان  تحت 
& 2012، حيث انخفضت معدoت التمويل إ{  C  وهبط تمويل ردة الفعل هذه بشكل كب'& منذ إنشائها

 .2016 & C  أقل من نصف ال�زم المقدر
ة حJD عودتهم بأمان باتوا اo¬ن  & لبنان ستكون قص'& C  الكث'& من السوريون، الذين اعتقدوا بأن إقامتهم
العدائية.  ل�qعمال  قريب  إيقاف  هنالك  ليس  وأنه  باستمرار،  تعقيداً   N'أك يصبح  ال�اع  أن  يستوعبون 

& لبنان، فقد أصبح من الصعب عليهم تقدير ما يحمله المستقبل. C  وتغ'& موقفهم من الحياة
وهي  عكار.  لبنان:  من  واستقر   ، القص'& معركة  بفعل  أرضه  من  ع  C ُ J'ان مجتمع  عن  صورة  الدراسة  هذه 
من  وذلك  الداخلية،  واخت�فاته  أوضاعه  وعن  المجتمع،  لهذا  اليومي  اع  C C'ال عن  متكاملة  صورة  تقدم 
وخصوصاً  إليها،  خلصنا   & JDال النتائج  بعض  لبنان.   & C  سوري  ك�جئ  الحياة  تعنيه  ما  بفهم  البدء  أجل 
& مجال الوصول إ{ الخدمات والتعامل مع المؤسسات اللبنانية والدولية، يمكن استقراؤه للحصول  C 
توثيقه  جرى  واقع  وهو  لبنان،   & C  عام  بشكل  السوريون  ال�جئون  يعيشه  الذي  الواقع  عن  صورة   mع
& نقدمها عن كيفية تعريف هذه المجموعة لنفسها، وضمن أفرادها،  JDإن الصورة ال . N'من قبل آخرين ُك
& تؤثر بها  JDأي حال، تعلمنا شيئاً عن الطريقة ال mهي أقل سهولة من حيث قابلية التعميم. ولكنها، ع
لفة. إن عدم موضوعية  �oليات الداخلية، مثل مشاعر الهوية، والمجتمع، وا¬oا mالعوامل الخارحية ع
(أو شخصانية) هذه السمات اoجتماعية تمنُع من تعميمها عm حاoت أخرى، ولكنها تكشف عن وجود 
& تقوم بتوجيه ردات الفعل عm التطورات المستقبلية  JDمواقف هامة ومحددة، وأحياناً غ'& متوقعة، وال

& ظل الحرب والسلم. C 
& هذا التقرير، نضع مجموعة م�حظات: C 

ال�جئون السوريون أصبحوا أك'N ضعفاً وعرضًة ل�ستغ�ل بسبب حرمانهم من شكٍل ما من الصفة القانونية.
اف  J'ل�ع & 1953، فهو بالتا{& ليس مضطراً  C  الموقعة C &xمعاهدة جنيف ل�جئ & C  qoن لبنان ليس طرفاً 
، وبناء عm ذلك، تم منعهم من الحصول  & القانون الدو{& C  المحدد CDبالمع C &xك�جئ C &xالنازح C &xبالسوري
& ُوضعت منذ أوائل 2015  JDذلك، فإن السياسات ال mالحقوق المصاحبة لهذه الصفة. ع�وة ع mع
C من قبل اqoمم المتحدة، قد َجعلْت،  &xيقاف تسجيل المزيد من ال�جئ �oلبنان، و & C  ًلجعل بقائهم صعبا
كلها، الوضع أك'N صعوبة. إن نقص الصفة القانونية هذا، كما هو ملموس واقعياً من عدم وجود أوراق 

1. ملخص تنفيذي:
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& هذا البلد. وتضمن الصعوبات  C  C &xالسوري C &xف بها، مسؤوٌل عن الحالة الضعيفة ل�جئ J'تعريف ُمع
العناية   mع الحصول  قلة  اليومية:  حياتهم   & C  ال�جئون  ي�قيها   & JDوال الم�حظة  هذه  إليها  تش'&   & JDال
C لدى أي دولة، وتقييد حركتهم  &xطفال غ'& المسجلqoايد من ا C J'طفال، والعدد المqالصحية، والتعليم ل�
بسبب الخوف المستمر من القوات اqoمنية. وبدوره، أدى هذا إ{ المزيد من العزلة – عن طريق آليات 
& لبنان، ويزيد ذلك من احتمال وقوع صدامات  C  C &xالسوري C &xلدى ال�جئ – & Jkقصاء الذا �oقصاء وا �oا
& المستقبل  C  القريب، فسيكون Ć & الحا C  وإن لم يحصل ذلك ، C &xوالسكان الُمضيف C &xال�جئ C &xعنيفة ب
 & Ckاللبنا C &xتجاهoا & C  وجود مناخ عام من الريبة mالجيل اليافع. يؤكد هذا البحث ع K'بعد عندما يكqoا

اً من فرد إ{ آخر.  & الموضوع تتنوع كث'& C  هم والسوري، عm الرغم من أن تجارب اqoفراد وتفك'&
 & C  C &xمد، وهم يتوقعون من الفاعلqoلبنان أن نزوحهم بات مسألة طويلة ا & C  اليوم، يستوعب السوريون
& تتمتع  JDال – C &xمكان اعتباره ‘مؤقتاً’. لجان ال�جئ �oأن يتأقلموا مع الوضع الذي ما عاد با & Ckنسا �oالقطاع ا
C عm الوضع السوري –  &xالمرموق C &xالمعلق JDسلبيته ح & C  بإدراك واٍع لتعقيد ال�اع السوري يتجاوز
اo¬نية  المساعدات  احتياجاتهم  تجاوزت  وقد  سوريا.  إ{  اo¬منة  العودة  فرص  بخصوص  تشاؤماً  ايد  C J'ت
وكفاية العيش اqoولية، وباتوا يتطلعون إ{ أشكال أك'N تطوراً من الدعم، ومن ضمن ذلك الدعم المادي 
إ{  اoنتماء  ضمنه  من  دقة   N'أك اجتماعي  اف  J'واع الفاعلة،  والحياة  الصحة  مجا{&  مثل  واoقتصادي، 

البلديات وتسوية اqoوضاع المحلية.
وح القهري  C C'سئلة تعريفاً موحداً للهوية السورية ما قبل الحرب، فإن تجربة الqoا mبينما أعطى الُمجيبون ع
& طبيعتها سياسية،  C  طريقة تعريفهم لهذه الهوية. هذه التنوعات ليس mات المهمة ع كان لها بعض التأث'&
C اqoفراد، وهي، لهذا السبب، أك'N صعوبة للتوقع. الذين أُجريت معهم مقاب�ت لغرض هذا  &xبل تتنوع ب
 & JDخرين، وال¬oالذات السورية القديمة بأنها ُمعرفة ضمن ع�قات التعامل مع ا البحث وصفوا جميعاً 
ان. لقد تأثرت هذه السمة  C الج'& &xصدقاء، وبoا C &xكان الناس فخورين بها: الع�قات ضمن العائلة، وب
وح والظروف المعيشية لحياة اللجوء، مما طالب الناس بإعادة ترتيب  C C'اً بال الجوهرية للهوية السورية كث'&
& حياتهم الجديدة. عبّر الذين أجريت معهم المقاب�ت عن أنهم يشعرون بخسارة  C  أولويات قيمهم
الهوية، بمعCD أنهم ما عادوا قادرين عm ممارسة «الشخصية» السورية بنفس الطريقة بسبب اضطرارهم 
& لبنان. خسارة  C  ساسية لعوائلهم، وبسبب مناخ الخوف الذي يعيشونهqoالحاجات ا C &xتأم mع C ك'& J'لل
ّ عنها – الُمجيبون بمصطلحات مختلفة وأحياناً متناقضة، وهؤoء المجيبون  K'ها – وع K'الهوية هذه اخت
تأث'&  يظهر  وهذا   ، كب'& حد  إ{  ومتقارب  متجانس  بشكل  القديمة  السورية  الذات  عرّفوا  قد  سابقاً  كانوا 
C يمكن فصُلهم حسب  &xالرغم من أن الُمجيب mية. فع NOديناميكيات المجموعات الب mالتجارب العنيفة ع
يمكن أن يُعاد تجميعهم عm أساس  وح عليهم، لكنهم جميعاً  C C'اتهم المختلفة لتأث'& الحرب وال تفس'&
C الناس ُمهدد بالضياع  &xء منها والجيد. هذا الرابط المهم ب &ªذاكرة جمعية لسوريا ما قبل الحرب – ال
& بيئة حيث الذاكرة الجمعية ليست  C  طفالqoوح مع مرور الزمن، وبفعل نضوج ا C C'بفعل استمرار ترسيخ ال
كة  J'لبنان. يش'& هذا إ{ وجود نقلة من تجربة مش & C  ذاكرة سوريا ما قبل الحرب، بل ذاكرة السوري ال�جئ

إيجابية نحو أخرى أك'N سلبية يجب عm لبنان والمجتمع الدو{& ككل اoستعداد للتعامل معها. 
س�م  معاهدة  فكرة  بشدة  يرفضون   C &xالمجيب فإن   ، الدو{& والتسليم  اoعتقادات  البعض  عكس   mع
C يرفضون ما  &xلبنان، فإن المجيب & C  وح C C'الرغم من الظروف البشعة لل mتؤدي إ{ تقسيم سورية. ع
 & C  يعود هذا ببساطة إ{ شكوكهم الشخصية oفعالية وضماناً نحو الس�م – و N'كqoيبدو أنه الطريق ا
، وذلك  C &xقابلية الحل ل�ستمرار وحسب. إذ إن فكرة دولة سورية موحدة لها جاذبية خاصة ما عند الُمجيب
وة  N'ال  mع اoستحواذ  إ{  الساعية  المجموعات  جشع  من  اqoفراد  لحماية  طريقة  بصفتها  خاص  بشكل 
وبشكل   . السيا�& واoنتماء  والدين  ثنية  �oا  mع تعتمد  هوية  خصائص  ذات  مجموعات  وهي  واqoرض، 
خاص، فإن الدولة السورية – عm الرغم من النظرة الدولية إليها عm أنها كيان يتحكم به العلويون – 
 ، C &xوصفها المجيبون بمسميات إيراني & JDحتكارية للمجموعات الoاس ضد النوايا ا J'أنها م mيُنظر إليها ع

وشيعة، وحزب ¹.



3

Recover: إعادة إنتاج الجنسية والهوية الوطنية في مخيمات الالجئين

للدولة اللبنانية: 
 -. C &xللسوري C &xهيب الممنهجي J'عتقال والoا & C  إنهاء سياستها
C صفة قانونية واضحة تسمح لهم بالوصول إ{ -  &xالسوري C &xمنح ال�جئ K'التعامل مع الوضع ع

حقوقهم اqoساسية.
 - C &xال�جئ اندماج   C &xلتحس اoجتماعي  التعايش  لدعم  وأعمال  وعي  حم�ت  إقامة  تسهيل 

. & Ckالمجتمع اللبنا & C  C &xالسوري
: > نسا@? FCالمجال ا > ?W خرينYCا ? >Zل̂_مم المتحدة والفاعل

ة ل�qزمة -  تفعيل آليات مراقبة وتقييم وتعلºم أفضل من أجل السماح بالتأقلم مع الحالة المتغ'&
الحاجات  إ{  اoعتبار   C &xبع النظر  من  ذلك  يزيد  وأن  الطويل)  اqoمد  إ{  القص'&  اqoمد  (من 

ون هم عنها. K'الحقيقية للمستفيدين كما يع
 - mبرامجهم وأنشطتهم وتمويلهم لتفادي نظرة المستفيدين إليهم ع & C  شفافية N'أن يكونوا أك

أنهم فاسدون أو غ'& عادلون.
 - & C  قليمية والمحلية ورفع الوعي �oالمستويات الوطنية وا mنسانية ع �oدعم مسح المبادرات ا

. C &xحول المشاريع والخدمات القائمة والمتوفرة للسوري C &xمخيمات ال�جئ
ام -  C J'حتياجات، والمرتبطة بالمجتمع، من أجل الoتتوجه بحسب ا & JDتمويل ودعم المشاريع ال

أفضل بمبادئ التمثيل واoعتماد عm النفس.
 - C &xال�جئ C &xجتماعية بoجتماعي وتخفف التوترات اoنسجام اoتنّمي ا & JDعمال الqoتمويل ودعم ا

C والمجتمعات اللبنانية المضيفة. &xالسوري

>̀ للمجتمع الدو
اتيجيات سياسية -  J'لبنان أن تطور اس & C  نسانية �oتقد المساعدة ا & JDالدول المانحة ال mينبغي ع

C وتقدم لهم صفة  &xف بالسوري J'للدفع نحو سياسات تع & Nkغا �oتعمل بالتوازي مع دعمهم ا
& لبنان بسبب الحرب، وسوف يكون هذا خطوة واسعة نحو منع تزايد اqoطفال غ'&  C  C &xنازح

& الب�د. C  &mأي دولة، وخطر العنف المستقب & C  C &xالمسجل
& العملية السياسية -  C  C صوتاً  &xالسوري C &xالمجتمع الدو{& إيجاد طريقة لمنح ال�جئ mيجب ع

 C &xالسوري C &xهذه التوصية من م�حظة أن معظم ال�جئ & Jkالجارية الهادفة إ{ إنهاء ال�اع. وتأ
& أي من اqoطراف المتصارعة، وهم لذلك غ'& ممثلون بشكل  C  يشعرون بانهم مَمَثلون o ًحاليا

& محادثات الس�م. C  م�ئم

2. التوصيات 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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& مسألة الهوية  C  ي، وللتحدياتOوح الق C C'ابه بأن الوصف الشامل لل ورة هذا التقرير من إيمان ُكت¼ Ć  & Jkتأ
C فرصة للتعب'&  &xالنحو ال�زم. يحاول هذا التقرير أن يمنح السوري mالسياق السوري، غ'& مكتمٍل ع & C 
& مسائل أبعد من الحاجات اqoساسية، وهو محاولة لتقديم ال�اع  C  عن أنفسهم وتجاربهم الحياتّية
إ{ القراء الذين هم خارج حالته من أجل فهم أفضل وخلق استجابات ُكلية بدoً من أن تكون انتقائية.

& أبريل-مايو 2016 ع'K فريق من 4 اشخاص.  C  C &xمدى أسبوع mلبنان ع & C  تم جمع البيانات لهذا البحث
18-25 عاماً، و10مقابلة  C &xاوح ب J'مقابلة، ومنها 11 مقابلة مع أشخاص أعمارهم ت C &xتم إجراء أربعة وث�ث
C 41-60 عاماً،  &xاوح أعمارهم ب J'26-40 عاماً، و11 مقابلة مع أشخاص ت C &xاوح أعمارهم ب J'مع اشخاص ت
C يبلغ عمرهما فوق ال60 عاماً. وتضمنت العينة رجاoً (15) ونساء (19). وبعد  &xومقابلتان مع شخص
ح طبيعة المقاب�ت، قام الفريق بتسجيل كل الذين  N¾وع و NOالمخيم، وتقديم الم & C  عقد اجتماع عام
& طريقة «عينة كرة ثلج» حيث  CDقمنا بتب ، & المشاركة. من هذا التسجيل اqoو{& C  وا طوعاً عن اهتمام K'ع
يكونوا  لم  qoفراد  وع  NOالم تقديم  أو  آخرين   mع وع  NOالم اح  J'باق مقاب�ت  معهم  أجرينا  الذين  قام 

. &mصqoجتماع اoموجودين وقت ا
باللغة  الباحث  وأجراها  صارم.  غ'&  عام  أسئلة  مخطط   mع بناء  ممنهجة،  شبه  المقاب�ت  كانت 
& ذلك أن بعض المحتوى أو القصد قد  CDجم من وإ{ العربية للمجيب. ويع J'ية، مع وجود م C اoنجل'&
C نُقلت بشكل شبه  &xجراءات لضمان أن شهادات المجيبoجمة، ولكننا اتخذنا كل ا J'عملية ال & C  يضيع
& جلسة واحدة، ولكن بعضها تطلب بضعة جلسات. وجرى تخطيط  C  معظم المقاب�ت أجريت . & C حر
& تعتمد عm تشجيع اqoفراد عm ¾د «فصول  JDة الذاتية الموجهة»1، وال المقاب�ت حسب مقاربة «الس'&
حياتية» شخصية ذات ارتباط بموضوع البحث بدoً من سؤالهم عن الحال العام للمجتمع. إن تحويل 

المقاب�ت إ{ ما يبدو «محادثات اعتيادية يومية» يمنح مجموعة من اqoفضليات:
C الكاملة والفاعلة. وهذا 	-  &xأن يخلقوا مناخاً من الثقة يسهل مشاركة المجيب C &xيمكن للباحث

& مجتمع يسوده نوع من الخوف من الحديث ال�يح qoسباب سياسية. C  ء جوهري & N�
إجابات 	-   mع يؤثر  ما  وهو  ممنهجة،  بطريقة  ضيقة  أسئلة  سؤال  تجنب   C &xللباحث يمكن 

اqoفراد، ويجعلها منحازة.
C حسب كل حالة للتأكد من أن المقاب�ت 	-  &xأن يتأقلموا مع حساسيات المجيب C &xيمكن للباحث

& مواضيع حساسة أحياناً  C  وجرى تأجيل النقاش ، C &xلم تسبب تأزماً و/أو صدمات لدى المجيب
إ{ نهاية المقابلة، أو إلغاء النقاش فيها بالكامل عندما يظهر أن المجيب يحتاج بعض الوقت 
عن  الحديث  من  واضحاً  انزعاجاً  المجيب  يظهر  عندما  أو  المقابلة،  إجراء  فكرة  إ{  تاح  ل'&

مواضيع معينة.
تكن 	-  لم  جوهرية  مواضيع   & C  العفوي  بالنقاش   C &xللمجيب يسمح  مفتوحاً  النقاش  إبقاء 

/وإعادة  & C  التفك'&  إعادة   mع  C &xالباحث شجع  ما  وهذا  المقابلة  مخطط   & C  أص�ً  موجودة 
C وأهداف الدراسة، عندما يكون ذلك م�ئماً. التشكيل فيما يخص النقاط الرئيسية، وترك'&

3. منهجيات البحث

:مفهوم مستعار من 
De Sardan, J-P O. ,“The Policy of Fieldwork: Data Collection in Anthropology and Qualitative 

approaches”, Epistemology, Fieldwork and Anthropology, Palgrave Macmillan US, 2015. 

1



5

Recover: إعادة إنتاج الجنسية والهوية الوطنية في مخيمات الالجئين

& جمع وتحليل وتفس'&  C  ًث�ثة (من أصل أربعة) من أفراد الفريق دوراً حاسما C &xلعب التفاعل المسبق ب
لبنيته اoجتماعية- واسعاً  فطرياً  & مجتمع المخيم يوفر لهم فهماً  C  البيانات. فإن اندماجهم المسبق
́اعاتهم ومواضع ضعفهم. هذه المرحلة من  C فيه، و &xالثقافية، وأعرافه وممارساته، وخلفيات القاطن
& مجتمع  C  C &xمعرفة حميمة وقريبة من الكث'& من القاطن mتسمح أيضاً بالحصول ع « C &xمراقبة المشارك»
C فرق البحث  &xنفتاح، والصدق والثقة المتبادلة بoخلق مناخ من ا & C  شك فيه o المخيم، مما ساعد بما

C أثناء المقاب�ت. &xوالمجيب
& مثل هذا النوع من البحوث،  C  يمكن تجاوزها o & JDة، من حيث عدم الموضوعية، وال Ć والمخاطر الحا
أجل  ومن  الدراسة.  موضوعية  من  للرفع  البحث  وع  NOم من  مرحلة  كل   & C  اoعتبار   C &xبع أخذها  جرى 
C أعضاء الفريق �oجراء نقاشات منظمة تهدف إ{  &xنحياز، تم أخذ وقت دوري بoالتقليل من احتمالية ا

إعادة تقييم أسئلة وطرق المقاب�ت، وإعادة تشكيلها عm طول البحث. 
C بأك'N طريقة موضوعية  &xمحاولة لتقديم آراء المجيب & C  ة N¾قتباسات المباoيتضمن التقرير العديد من ا

بهام الذي يمكن أن يصاحب عبارات الوصف أو الOد. �oممكنة – بكلماتهم هم – وتجاوز ا

حدود الدراسة
C منهم، وo حJD عن كل  &xعن كل النازح JDح oو ، C &xهذا التقرير ممث�ً عن كل السوري K'ينبغي أن يعت o 
& مجتمع متجانس،  C نحو محدود جغرافياً و mلبنان خاصة، فهذه الدراسة أجريت ع & C  منهم C &xالنازح
& تحليلنا، ولكنه  C  ًالرغم من أن هذا التجانس كان مفيدا mسوريا. إذاً، ع & C  قادٍم بأكمله من مكان واحد
& هذا التقرير عm الرغم  C  قسام القابلة للتعميمqoا N'قسام ٤ و٥ هي أكqoمن غ'& الممكن تعميمه. ا
& توفرت  JDيعيش بها الناس ويتلقون المساعدات تختلف حسب المنطقة اللبنانية ال & JDمن أن الطريقة ال

المساعدات فيها.
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& 2005، كان لبنان وسوريا  C  مغادرتها JD1976 وح & C  للبنان من قبل القوات السورية & qkحت�ل الجزoمنذ ا
& 1916، دعت بعض المجموعات السورية إ{ استعادة  C  K'كqoومنذ إنشاء دولة لبنان ا . C &xوقريب C &xمرتبط
& ُفصلت عن الب�د تحت حكم اoنتداب، ومن  JDقية ال NOى» و «طبيعية» تتضمن المناطق الم K'سوريا «ك
C (من ضمنهم حزب البعث) أن دمشق بمثابة «أخ  &xضمن هذه المناطق لبنان. ويرى كث'& من السياسي

كب'& للبنان» الذي يقع ضمن «أراضيها الحقيقية2”.
& 1976 خ�ل الحرب اqoهلية اللبنانية، مما جعل لبنان  C  حت�ل السوري بإرسال جنود إ{ لبنانoبدأ ا
وبعد  إ¾ائيل.  تخص   & JDال السياسات  تلك  وخصوصاً  ق،  NOالم مدى   mع السورية  للسياسات  وسيطاً 
لبنان»،  من  اqoجنبية  القوات  كامل  «انسحاب  إ{  الداعي  اqoمن  مجلس  عن   1559 رقم  القرار  صدور 
 & C  2004، واغتيال رفيق الحريري & C  «بـ»حل ونزع س�ح كل الميليشيات اللبنانية وغ'& اللبنانية & CÃوالقا

2005، انسحبت سوريا من لبنان.

& أوائل التسعينيات خ�ل  C  ًوخصوصا ، C &xف العمال السوريo¬o ً1991 و 2005 كان لبنان سوقاً مهما C &xب
& يتحكم بها عادة موالون لسوريا، للعمال  JDعمار. وسمحت وزارة العمل اللبنانية، وال �oازدهار إعادة ا
ائب. بعد اoنسحاب السوري، غادر الكث'&  Cبتجنب دفع رسوم التسجيل وال� C &xغ'& المسجل C &xالسوري
مشاركتهم  من  الرغم   mع اللبنانيون  السكان  فيه  رحب  ء  & N� وهو  فوراً –  لبنان  السوريون  العمال  من 

& o يمكن إنكارها. JDقتصادية الoا
ه بها السكان اللبنانيون، وحقيقة أن اoحت�ل السوري ذكرى حية  K'اخت & JDك – والطريقة ال J'هذا التاريخ المش

& لبنان.  C  السوررين بها C &xجرى استقبال ال�جئ & JDالطريقة ال mله عواقب مهمة ع - C &xية اللبناني N'لدى أك

? منذ 2011 >Z4.1 أزمة ال_جئ
& 28 أبريل 2011، عندما ع'K 2000 شخص من  C  غلبqoا mوائل إ{ لبنان عqoوصل ال�جئون السوريون ا

& المنطقة الشمالية من وادي خالد3. C  ًتلكلخ الحدود إ{ لبنان واستقروا مؤقتا
 C &xسمحت للسوري & JDلبنان سياسة الباب المفتوح ال CDو{ من ال�اع، تبqoومن ثم، وخ�ل السنوات ا
وبنفس  نزوحهم4.  سبب  تحديد  وبدون  منع،  أو  حد  بدون  الحدودي  الخط  طول   mع الحر  بالتدفق 
والدو{&  قليمي  �oا ال�اع  عن  بالنفس  النأي  من  رسمية  سياسًة  السياسية  اqoحزاب  كل  أعلنت  الوقت، 
& مسألة  C  امات محددة C J'ع�ن لم يضع ال �oالرغم من أن ا mيونيو 52102، وع & C  إع�ن بعبدا & C  الجاري
» كما هو «مكفول تحت سقف الدستور والقانون»6. & Ckنسا �oأنه أشار إ{ «الحق بالتضامن ا oإ ، C &xال�جئ

4. سياق البحث

Lebanon and the future of Greater Syria, Al-Monitor, 7 April 2013. Available at 
 http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/01/final-collapse-greater-syria.html 

‘UNHCR Works with Lebanon to Help Thousands Fleeing Syria Violence’, UNHCR, 20 May 2011. 
 Available at http://www.unhcr.org/news/latest/2011/5/4dd66d3e6/unhcr-works-leba-

non-help-thousands-fleeing-syria-violence.html 
 Diogini, F., The Syrian Refugee Crisis in Lebanon: State Fragility and Social Resilience, 

 LSE Middle East Centre, February 2016, p. 11
 Diogini, F., The Syrian Refugee Crisis in Lebanon: State Fragility and Social Resilience, 
 LSE Middle East Centre, February 2016, p. 10
 ‘National Dialogue’, Presidency of the Republic of Lebanon. Available at 
 http://www.presidency.gov.lb/English/News/Pages/NationalDialogue.aspx
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 C &xإدارة وضع ال�جئ mآن واحد ع & C  الرغم من ذلك، كانت الحكومة اللبنانية غ'& راغبة وغ'& قادرة mع
يكة،  NOال ووكاoتها   C &xل�جئ العليا  المفوضية  كاهل   mع معاملتهم  مسؤولية  ووقعت  اqoرض،   mع
مخيمات  خلق  إ{  يؤد  لم  هذا  ولكن  الراهنة7.  الحالة  مع  التعامل   & C  كب'&  استق�ل   mع حصلت   & JDال
 C &xال�جئ C &xلبنان ب & C  ردن. وسبب ذلك هو الروابط التاريخيةqoا & C  كما حصل ، C &xتديرها مفوضية ال�جئ
& الحرب اqoهلية كان المجتمعات الفلسطينية ال�جئة المتطرفة  C  ين يرى أن السبب اجيديا، وأن الكث'& J'وال
والمتعسكرة8. ولذلك، وqoسباب اقتصادية أخرى9، تستمر الحكومة اللبنانية برفض حل المخيمات qoزمة 
& مخيمات  C  C قد استقر فيما بعد فعلياً  &xالرغم من أن معظم تعداد ال�جئ mع ، C &xالسوري C &xال�جئ

ة عm طول الب�د. صغ'&
 mون يعتقدون، زادت إجابة الحكومة اللبنانية ع و عندما اتضح أن ال�اع السوري أطول مما كان الكث'&
 mأكتوبر 2014 عندما وافقت الحكومة بالكامل ع & C  لبنان قسوًة. وكانت نقطة التحول & C  الوجود السوري
 N'الب�د أك & C  جعل إقامتهم K'إ{ لبنان ع C &xورقة سياسة وضعت إجراءات جديدة لتأخ'& تدفق ال�جئ
& نفس الوقت، مع استمرار وتعقيد  C صعوبة مما كانت10. جرى تطبيق ورقة السياسة هذه منذ يناير 2015. و
. وأصبح هنالك  & CDوالتوازن الدي & CDستقرار الوطoبوضوح سؤال ا ال�اع بشكل أك'N وضوحاً، ظهر أيضاً 

& معركة القص'& أك'N وضوحا11ً. C  هذا السؤال بعد أن أصبح دخول حزب الله & C  طبقة أخرى من التعقيد

4.2 عينة البحث
& منشآت تشبه  C  نفس المجتمع، بعضهم & C  مقاب�ت مع 34 رج�ً وامرأة يعيشون mع & CDهذا البحث مب
 mأماكن خاصة ع & C  ينبغي النظر إ{ العيش o .أماكن سكن خاصة أخرى قريبة & C  المخيم، وآخرون
o) C يمكن  &xأو مصاب CÃأنه ع�مة وضع مادي أفضل بل هو مسألة الحاجة إ{ توف'& سكن م�ئم لمر
& المخيم. معظم  C  المخيم)، أو أنه يكون من المستحيل إيجاد خيمة فارغة ل�نتقال إليها & C  إبقاؤهم
كانت   & JDال وريفها،  القص'&  مدينة  من  الخصوص  وجه   mوع حمص،  محافظة  من  جاؤوا  الناس  هؤoء 

& انت� فيها حزب ¹ والجيش السوري عm المعارضة.  JDح المعركة الOم
ب J'تق  ¹ حزب  قوات  أن  واضحاً  بات  عندما   ،2013  & C  ممكنة  لحظة  آخر   & C  القص'&  غادر  هم  N'أك 
 من المدينة وأن المعركة عm وشك البدء. ولكن بعضهم غادر قبل ذلك منذ 2011، هرباً من اoقتتال
إن بل  اللجوء،  بغرض  لبنان  إ{  أتوا  المجيبون  كل  ليس  وقتها.  المحيط   & C  الجاري  والقصف   &mالمح 
& محافظة حمص - C  مر، إ{ مناطق داخل سوريا، قريباً من منطقة حسياءqoأول ا & C  ،معظمهم هربوا 
ود، qoن الطريق الوحيد K'هم إ{ ي N'وهذا بالنسبة للذين غادروا قبل 2013 – أو إ{ محافظة دمشق، وأك 
هم َدَخل N'دمشق. أك- ، قبل المعركة بقليل، كان طريق القص'& للخروج من القص'&  لذي بقي مفتوحاً 
& مخيم أو بالقرب C  ستقرارoوت. وقبل ا  لبنان عن طريق عرسال، وبعضهم عن طريق وادي خالد أو ب'&
وت، أو حلبا. يوضح & وادي خالد، طرابلس، ب'& C  (لعام ة طويلة (تمتد أحياناً  J'منه، سكن بعضهم لف 

. C الذين حاولوا الخروج من القص'& &xهددت السوري & JDخطار الqoعن نوع ا N'الصندوق 1 تفاصيل أك

Diogini, F., The Syrian Refugee Crisis in Lebanon: State Fragility and Social Resilience, 
 LSE Middle East Centre, February 2016, p10
 Hanafi, S. & Lond, T., “Governance, governmentalities, and the state of exception in the 
 palestinian refugee camps of Lebanon”, Journal of Refugee Studies, 23(2), 2010, pp. 134-149s
 Turner, L., “Explaining the (Non-)Encampment of Syrian Refugees: Security, Class and 
 the Labour Market in Lebanon and Jordan”, Mediterranean Politics, 20(3), 2015
 http://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=6118
 Diogini, F., The Syrian Refugee Crisis in Lebanon: State Fragility and Social Resilience, 
 LSE Middle East Centre, February 2016, p. 20
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& سوريا. وكان  C  ان الكل جاء إ{ هذا المخيم qoنه تربطهم ع�قات أ¾ية أو qoنهم كانوا أصدقاء أو ج'&
& 2014 لتجنب  C  صل، واحٌد منهما من دمشق، حيث غادرqoهنالك ُمجيبان وحسب من خارج المجتمع با
تحت  سقطت   & JDوال سوريا  ق  N¾ شمال  قرية  من  قادم  واo¬خر  السوري،  الجيش   & C  اoجباري  التجنيد 
& 2014. وكانت ع�قتهما مع هذا المجتمع ع'K المدرسة  C  س�مية واستطاع الخروج منها �oسيطرة الدولة ا
& العمل مع منظمة غ'& حكومة  C  أنشأها ويديرها مجتمع المخيم حيث شارك أحدهما & JDغ'& الرسمية ال

& المدرسة ذاتها. C  أصبح مدرس الفنون & Ckدولية تدعم المدرسة، والثا

Map of Lebanon showing in red Akkar district (screenshopt taken from © Google Maps)
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ون  Cويح� ثانوية  مدارس   & C   C &xُمسجل كانوا  الدراسة  عمر   & C  هم  الذين  كل  أخذناها،   & JDال العينة  من 
& عمر الدراسات  C  الذين كانوا C &xلل‘بكالوريا’ عندما اندلعت الحرب وتوقفت المؤسسات عن العمل. ومن ب
& عمر  C  مقابل 40% من النساء. وأولئك الذين هم ، C &xمسجل C &xالعليا، كان 100% من الرجال الُمجيب
العمل، كان 100% من الرجال، مقابل 60% من النساء، يعملون. 50% من الرجال كانوا يمارسون عم�ً 
& القطاع الخاص،  C  وكذلك 35% من النساء. معظم النساء يعملن ، يتطلب نوعاً ما من التعليم العا{&
 & C  نشاطات تتعلق بالزراعة وأعمال يدوية أخرى. بينما أغلبية الرجال (70%) يعملون & C  &ªبشكل رئي

طة أو الخدمات المحلية أو التعليم. NOالقطاع العام: ال

الصندوق 1: فتحة الموت
ون المغادرة  ، حاول الكث'& اب حزب ¹ والجيش السوري من استعادة مدينة القص'& J'مع اق
بسبب خوفهم من التعرض للـ»هجمات الشخصية» (بالتباين مع كونهم ضحايا عنف أعمى 
) عm مدى القتال. ولم يكن قد تبقى طريق مفتوح لفعل  C &xذلك الح JDنتيجة القصف ح
 mالخطورة ع شديدة  منه  اqoو{  ال500-700  اqoمتار  وكانت  -دمشق  القص'& طريق   oإ ذلك 
ون ماتوا عm هذا الجزء من الطريق، حيث جرى إط�ق النار عليهم ب�  نحو خاص، فالكث'&

. C تمي'&
”لم تكن تستطيع المرور إo إذا كنت محظوظاً، ولما أنطلقت سياراتنا الـ‘فان’ عm الطريق، 
C من أننا سنموت  &xة. كنا واثق بدأ الرصاص يصيبنا من كل مكان. كنا نصm& ونقول أمانينا اqoخ'&

هناك ”.
 &mالجوانب قبل أن يقرروا الظهور عند نقطة التفتيش، كان الكل يص & C  كان الناس يختبئون”
، تحرك رجل يقود شاحنة نحو النقطة، وكان الكل ينتظر  C &xوقت مع & C قبل محاولة المرور. و

& النهاية فجروا سيارته بإط�ق ”. C ى ما سيحدث. بدأووا إط�ق النار عليه، و ل'&
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C الذي يحدد حالة «ال�جئ»  &xاتفاق جنيف 1951 حول ال�جئ mليس لبنان من ضمن الدول الموقعة ع
من  أشخاص  عدة  أن  من  الرغم   mع حمايتهم.   & C  الدول  واجبات  أيضاً  كما   ، C &xالنازح حقوق  ويحدد 
، فإن  C &xاف بهم ك�جئ J'إ{ أن لبنان غ'& مضطر قانونياً ل�ع C &xالذين أُجريت معهم المقاب�ت كانوا واع
ع�م (الدو{&  �oا & C  ’جئo‘ ستخدام المستمر لكلمةoلتداعيات هذه المسألة. ا C &xيتهم كانوا غ'& واع N'أك
ف  J'جعل من غ'& الواضح أنهم غ'& مع C &xالسياسي C &xكليهما) واستخدام الكلمة من قبل الممثل & Ckواللبنا
& المقاب�ت أن يتقبلوا بأن هذا  C  C &xشخاص المشاركqoا mيزال من الصعب ع o وكان ، C &xبهم رسمياً ك�جئ
C خ�ل حرب  &xاللبناني C &xرحبوا بتدفق ال�جئ C &xلبنان، فالكث'& منهم يذكر أن السوري & C  ر مصاعبهم ّ K'ي

C إ¾ائيل ولبنان، وخصوصاً أن سوريا لم توقع المعاهدة ذاتها أيضاً. &x2006 ب

قامة FC5.1 الصفة وا
، إ{ حد مقبول، الحصول عm إقامات، وكان باستطاعتهم  C &xالسوري mع & بداية ال�اع، بقي سه�ً  C 
حJD أن يبقوا ب� إقامة باستخدام «أوراق دخول» تُعطى لهم لحظة دخولهم المناطق اللبنانية، وهذه 
& 2014 إ{ شكل يثبط الناس عن الدخول،  C  وراق ينبغي تجديدها بشكل دوري. ولكن لبنان غ'& سياستهqoا
 C &xعن البقاء، فما عادت أوراق دخول جديدة تمنح، وطلبت الحكومة اللبنانية من مفوضية ال�جئ JDوح
C الحصول عm إقامة. يحاول  &xالسوري mأن توقف آلية تسجيلها الخاصة12. وأصبح من الصعب جداً ع
& وضع  C  C &xالسوري C &xوط تضع معظم ال�جئ N¾ وط ال�زمة لذلك، وهي NOالصندوق رقم 2 وصف ال

& فعلياً. Ckغ'& قانو

< والمؤسسات 5. اCستقبال اللبنا@?

:للمزيد عن هذه القضية، انظر
Diogini, F., The Syrian Refugee Crisis in Lebanon: State Fragility and Social Resilience, 

LSE Middle East Centre, February 2016

12

< لبنان ?W قامة للسوري FCالصندوق 2: التقدم إ` ا
& لبنان C  قامة اqoوراق المطلوبة ل��

· & حالة جيدة، مث�ً 	 C  بطاقة تعريف سورية (بطاقة هوية، يمكن رفضها إن لم تكن
مكسورة)

· C عليها سابقاً	 &xقامة منتهية الص�حية للحاصل �oا
· ورقة من كاتب العدل تنص عm أن المتقدم o يعمل	
· 	 UNHCR ورقة التسجيل من الـ
· & يسكن فيها المتقدم	 JDإثبات سكن من مختار المنطقة ال
· نسخة من ملكية المَؤجر لهم للعقار مختومة من المختار	
· وصف للملكية	
· هوية مالك العقار	
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ية اoستمرار بدون الورقة،  N'كqoإقامة، فقد قرر ا mيعانيها السوريون للحصول ع & JDونظراً للصعوبات ال
& أي وقت. باqoضافة لخطر اoعتقال وقضاء  C  وبالتا{& عرضة ل�عتقال C &xعي N¾ &'مما يجعلهم مهاجرين غ
C محرومون من الحماية المصاحبة قانونياً  &xالسوري C &xبأن ال�جئ & CDالسجن، فإن هذا يع & C  يامqoبعض ا

. & Ckالمجتمع اللبنا & C  ًضعفا N'هذا أيضاً أنهم أك & CDلصفة اللجوء، ويع
 & C  يجدون صعوبات C &xأن السوري & CDيع & Ckتمنحهم حقوقاً ضمن المجتمع اللبنا & JDعدم وجود الصفة ال 
& تسجيل  C  الوفيات، كما يواجهون صعوبات oيمكنهم تسجيل الزواجات، و o :كل مرحلة من حياتهم
الخدمات   mع للحصول  ويعانون  عملهم،  استغ�ل  يتم  كما  التعليم،  أنواع  من  نوع  أي   & C  أبنائهم 

الصحية.
C لتسجيل زواج أو وoدة (مع أنه قد يتطلب  &xمفوضية ال�جئ & C  الرغم من إمكانية تحديث التسجيل mع
بهذه  اف  J'اع  mع للحصول  طريقة  أي  هنالك  فليس  ذلك)،  لفعل  موعد   mع للحصول  شهوراً  اqoمر 
& لبنان يذكرن تسجيل أطفالهن  C  C Kxأنج & Jkمن نصف النساء اللوا N'لبنان. أك & C  أي مستوى mشياء عqoا
النساء  هؤoء   mع المستحيل  من  الدراسة،  هذه  كتابة  وقت   & C  أساسية.  ورة  Ć أنه   mع آخر  مكان   & C 
 & C  & C تتابع التطور الديموغرا o أيضاً أن الدولة اللبنانية & CDأي مؤسسة لبنانية، مما يع & C  تسجيل أطفالهن
& الوضع الطبيعي، يكون تسجيل الطفل الوليد لدى المختار، وتعمل بعض المنظمات غ'&  C  .منطقتها
إن لم يكن  C للحصول عm هذا التسجيل، ولكن هذا يكون مستحي�ً  &xمساعدة السوري mالحكومية ع
ة قريبة، بدأت بعض  J'المواليد الجدد لم يسجلوا. منذ ف N'أحد الواِلدين يحمل إقامة، وبالتا{& فإن أك
فاً بها عند الرجوع إ{ سوريا،  J'المؤسسات الدينية بإصدار شهادات مي�د يعتقد الناس أنها ستكون مع
 - C &xالسوري mاً ع & لبنان. وعm نحو مشابه، من الصعب كث'& C  ف بها J'ولكنهم ذكروا أيضاً أنها غ'& مع
& 2014، وكان  C  بسبب صفتهم–من دفن  موتاهم. أحد الذين أجريت معهم المقاب�ت فقد/ت ابنهـ/ا
اqoفراد  بعض  بمساعدة  حل  إ{  الوصول  تم  النهاية   & C و بدفنه،  يقبل  مكان  إيجاد  عليهم  المحال  من 
 o بحيث   ، C &xالُمضيف السكان  أمام  ضعيف  موقع   & C   C &xالسوري يضع  النظام  هذا   ، بالتا{&  . C &xاللبناني

يستطيعون الوصول إ{ أبسط خدمات الحياة بدونهم.

· & يضمن توظيف الشخص	 Ckكفيل لبنا
· & لبنان أك'N من سنة (قد 	 C  CÅرسم يبدأ من 200$ ويزيد إذا كان الشخص قد ق

وري دفع رسم مخالفة) Cيكون من ال�
& تلك الحالة تستمر ٣  C إذا كانت والدة المتقدم لبنانية، و oقامات سنة واحدة (إ �oتستمر ا

سنوات).
، يقرر  قامة مديرية اqoمن العام. اqoمن العام، وإ{ حد كب'& ويتو{ كامل عملية التقدم ل��
هنالك  عكار  منطقة  ففي  الطلب:  منها   & Jkيأ  & JDال المنطقة  حسب  عدمها  من  قامة  �oا منح 
بينما  اqoحيان،  معظم   & C  تنجح  الجبلية  مشمش  بلدة  من  تقدم   & JDال الطلبات  تفاوتات: 
الطلبات المقدمة من عاصمة القطاع حلبا ترفض بشكل منهجي. وعندما يحصل الشخص 
تلقي   mع قادراً  يعود   oو  C &xال�جئ مفوضية  «ص�حيات»  من  اوتوماتيكياً  يخرج  إقامة   mع
هذه  المنطقة،  بمغادرة  تأمره  ورقة   mع المتقدم  يحصل  الطلب،  رفض  وإذا  المعونات. 

& المستقبل. C  عتقال والسجنoت اoالورقة تزيد من احتما

يُفسدهما؟؟  سوف  فهل   ، ? >Zلبناني  ? >Zب سوري  ُدِفن  إذا 
لماذا من الصعب علينا دفن موتانا؟ ”“
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? >Zمن الشخصيĈمان واĈ5.2 ا
لصفتهم  أهمية   N'كqoا العواقب  أحد  ولكن  لبنان،   & C  آمن  ملجأ  عن  بحثاً  سوريا  السوريون  غادر  لقد 
وصولهم  من  اqoو{  اqoيام   & C  اqoمان.  بعدم  يشعرون  جعلهم  هي  الُمضيف  البلد   & C  القانونية  غ'& 
& هذه الدراسة) شعر الناس أن اqoمن العام تركهم qoنفسهم،  C  C &xالمشارك N'كqo صيف 2013 بالنسبة)
أك'N عرضًة للقمع  ة قريبة بدأوا يشعرون أنهم ضحايا سياسة أك'N عدوانية. الرجال دوماً  J'ولكن منذ ف
& السجن. وسكان المخيمات أك'N عرضة  C  ت، لم تذكر أي امرأة أنها اعتقلت أو أمضت أي وقتoعتقاoوا
& جعلتهم يختارون العيش خارج المخيم،  JDسباب الqoنا عدة أشخاص أن أحد ا K'هم أيضاً. أخ من غ'&
بتلك الطريقة وبالتا{& احتماoت اعتقالهم من منازلهم أقل. من  ، هو أنهم أقل ظهوراً  & Ckسكن لبنا & C 
C خارج المخيم، لم يضطر أي فرد من الذين أجريت معهم مقاب�ت أن يتواصل مع اqoمن  &xالمقيم C &xب
بشكل  السوريون  ال�جئون  فيها  يتعامل   & JDال الظروف  يوضح  الصندوق 3  ولكن  له،  C C'م داخل  العام 

. & Ckدوري مع نظام العقوبات اللبنا

 2015 C &xب C &xت الدورية (جرت مداهمة المخيم مرتoعرضة ل�عتقا N'داخل المخيم أك C &xمع أن الساكن
و 2016 واعتقال كل الرجال الموجودين) فقد ذكروا أيضاً أنهم يشعرون بأنهم محتجزون داخل المخيم 
 mتقف ع & JDما يكون عند نقاط التفتيش ال K'عتقال يكون أكoت، ففي الواقع، إن خطر اoعتقاoلتجنب ا
& استقروا فيها،  JDذلك، من حيث الممارسة أن حركة الناس محدودة بالمنطقة ال & CDالطرق اللبنانية، ويع
& أنها محدودة بدائرة ضيقة حول المكان الذي يسكنون فيه. هذا الخوف –  CDيع ، JDمن ذلك ح N'وأك
& يشعرون فيها أنهم أقل عرضة للخطر –و يشارك بشكل  JDالذي يدفع الناس إ{ البقاء ضمن المنطقة ال

C عن بقية البلد المضيف. &xعزل السوري & C  &'كب

الصندوق 3: السجون السورية واللبنانية
ولبنان،  من سوريا  & كل  C  مروا بتجربة السجن مقاب�ت  بعض الرجال الذين أجريت معهم 
أسوأ  كان  التعامل  وأن  اللبنانية  تها  نظ'& من  بكث'&  أسوأ  السورية  السجون  أن  رووا  وكلهم 
& لبنان نادراً  C  سوريا، بينما السجن & C  بدqoختفاء إ{ اoبكث'& أيضاً. وكان هنالك ايضاً خطر ا
& الوسائل المتاحة لهم للخروج، ففي سوريا كانوا  C  خت�فoما يتجاوز بضعة أيام. ويقع ا
& الخارج qoخذ حقوقهم  C  المساعدة mيملكون شبكات من المعارف ويستطيعون الحصول ع
 oلبنان و & C  يملكون مثل هذه الشبكات o حد لقاء إخراجهم، بينما همqo أو أن يدفعوا المال
هم أحد ما  K'ت أيضاً لم يخoكث'& من الحا & C و – & Ckيعرفون كيف يتعاملون مع النظام القانو

هي التهم الموجهة إليهم.
بكلمات أحد الرجال:

& بلدك  C  لبنان ولكنك & C  السجون السورية كانت أسوأ مما هي عليه & C  وضاعqoمن المؤكد أن ا”
ء.  & N� يمكنك طلب o ، & KDجنqoونك بمثابة ا K'ض. هنا يعت J'ك، أن تع & تفك'& C  يمكنك أن تقول ما
& النظام السوري فقد كانت عندك حقوق ويمكنك أن تحاول ممارستها،  C  مهما كان الفساد

& الحياة“. C  الحق JDح oلبنان الموضوع مستحيل، ليس عندك حقوق، و & C  ولكن هنا
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ممن الكث'&  فإن  اqoمان،  وعدم   ،« كب'& «سجن   & C  بالعيش  والشعور  بالعزلة،  الشعور  هذا  جانب   إ{ 
 أجريت معهم المقاب�ت أكدوا عm شعورهم باoضطهاد بمعCD أنهم يشعرون بأن هنالك نية من وراء
ء بعدة طرق مختلفة لدى الرجال والنساء oخت�ف تجاربهم مع & Nªت. وتمظهر هذا الoعتقاoنمط ا 
& أجريت معهن المقاب�ت Jkالرغم من أنه لم تتعرض أي من النساء ال� mلبنان. ع & C  منيةqoالقوات ا 
تجربة بسبب  وخصوصاً  المخيم،   & C و لبنان   & C  اqoمان  بعدم  شعور  عن  هن  N'أك  K'ع فقد   للسجن، 
 اoعتقاoت الجماعية، حيث جاءت المداهمة بشكل مفاجئ أثناء نومهن، ورآهن الجنود بدون حجابهن:
& أجريت JDالمخيم، والطريقة ال mت المداهمات ع K'قل واحدة منهن اعتqoا mنه اعتداء سيئاً. ع K'مما اعت 
C الرجال الذين تم اعتقالهم مرة &xبها، سياسة لبنانية متعمدة تهدف إ{ دفعهم لمغادرة الب�د. ومن ب 
هم أن اqoمم K'طة اخ NOحدى، أن طاقم ال mقل، قال عدد منهم، بشكل مستقل كل عqoا mواحدة ع 
 المتحدة تدفع 40$ للحكومة اللبنانية لقاء كل شخص سوري يتم اعتقاله. يظهر الصندوق 4 مثاoً محلياً
& أي نوع C  قلة الثقة العامة & C  منية. ساهم هذاqoعن كيف يرى السوريون اضطهادهم من قبل القوات ا 

. N¾من المؤسسات أو المنظمات خارج إطار مجتمع المخيم المبا
 
 

> ?uالعل ? >v5.3 التمي
& تعاملهم بها  JDحياتهم اليومية تشكل منظورهم عن الطريقة ال & C  C &xقلة الوسائل المتوفرة لدى السوري
& يشجع عm استغ�لهم أيضاً، مما يزيد  Ckاللبنا & Ckطار القانو �oالدولة اللبنانية بشكل عام. وكونهم خارج ا

C ضدهم. من شعورهم بالتمي'&
& المدارس الرسمية تحدي قائم بذاته بسبب اqoوراق المطلوبة للتسجيل، وبسبب رسم  C  طفالqoتسجيل ا
رسال طفل إ{ المدرسة (فالنقل يكلف ماoً ولكنه  �o خرىqoوالتكاليف ا ،( التسجيل (حJD إذا كان منخفضاً
مصدر آخر لقلق اqoهل الذين يخافون عm س�مة أبنائهم إذا تنقلوا لمسافاٍت بعيدة). يحاول الصندوق 
C التعليم. ولكن حJD عندما يستطيع اoهل تسجيل أبنائهم  &xح كيف وأين يتلقى أطفال ال�جئ NO5 أن ي
لغة  أن  وخصوصاً  أخرى،  صعوبات  يواجهون   C &xالسوري اqoطفال  فإن  شهادة،  لهم  تقدم  مدرسة   & C 
& لبنان هي اللغة الفرنسية. ع�وة عm ذلك، فمن اqoهل الذين أجريت معهم مقاب�ت والذين  C  التعليم
 C &xث J'مك غ'&  كانوا   C &xالمدرس أن  نصفهم  قال  لبنانية،   & Ckثا دوام  مدارس   & C  أبنائهم  تسجيل  استطاعوا 
C بنجاح اqoطفال بل كانوا يريدون الحصول  &xساتذة غ'& مهتمqoوأنهم شعروا بأن ا ، C &xطفال السوريqoبا
يائية (عقوبات  C ساءات لفظية وأحياناً ف'& �o دها تعرضواoأن واحدة منهن قالت أن أو JDراتٍب ثاٍن. ح mع
يريدون  اqoهل   N'أك فإن  القائمة،  والصعوبات  اoنتقادات  هذه  من  الرغم   mع المدرسة.   & C  ب)  Cبال�
& تمكنهم من الحصول عm شهادات.  JDنها الطريقة الوحيدة الqo مدرسة لبنانية & C  طفالهم التسجيلo

الصندوق 4: اFCحساس بالمعايv< المزدوجة 
& المخيم، عندما أحاط به الجيش وأيقظ العائ�ت عند الفجر  C  ولqoعتقال الجماعي اoخ�ل ا
ينياته) مع  NOأوائل ع & C ) عتقال الرجال الموجودين، جرى اعتقال رجل يافع ذو إعاقة عقليةo

& السجن لمدة خمسة أيام. C  بقية الرجال دون اعتبار لحالته، وُوضع
& البلدة المجاورة، نظر المجتمع إ{ هذا اqoمر عm أنه مثال ´يح  C  ضوء حادثة جرت & C و
& و جرى تشخيصه  Ckيد رجل لبنا mففي تلك الحالة، و قتل ع . C &xضد السوري C عm التمي'&

، مما سمح له بالبقاء حراً وتجنب السجن.  &mبمرض عق
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، ظاهراً بشكله اqoك'N حدة لدى الذين يعملون . فكلهم أكد  C كان الشعور اqoك'K بخسارة الحقوق، وبالتمي'&
 C &xيشعرون أن اللبناني & JDوضعهم القابل ل�ستغ�ل بسبب الصفة القانونية لعملهم والطريقة ال mع
ون ذكروا  يستغلونهم بها. الكث'& من مر بتجارب عدم الحصول عm الراتب بعد إنجاز العمل، والكث'&
. شخص واحد فقط اعت'K أن مالك المعمل الذي  C &xعمال وأقلها أجراً تعطى دوماً للسوريqoأن أصعب ا

. C &xالموظف & J م فيها با J'يح & JDمه بنفس الطريقة ال J'يعمل فيه ”رجل جيد“ وأنه يح
عن  تحدثوا  تقريباً   C &xالمجيب كل  الصحية.  العناية  موضوع  طرح  عندما  ظهر   C بالتمي'& الشعور  نفس 
 JDح الطبابة.   mع للحصول   & C الكا المال  إبراز  يستطيعوا  لم  qoنهم  المشفى  إ{  دخولهم  رفض  قصة 
لجراحة ما، qoنهم   N'دفع مال أك إ{  اضطروا  أنهم  حيث  oحقاً،  فهموا  أنهم  عن  تحدث  إن بعضهم 
 & C  تجربتهم & C  لبنان ذكرن الشعور بالوحدة والخوف & C سوريا و & C  C Kxأنج & Jkسوريون. بعض النساء ال�
ثون. معظم الناس o يذهبون إ{ الطبيب عm أي حال  J'يبدوا أنهم يك o لبنان، حيث شعروا أن الناس

& حاoت اqoمراض الجدية. C  ًيملكون المال ال�زم، خصوصا o نهمqo

الصندوق 5: أين يذهب اĈطفال السوريون للمدرسة؟
الصباح  من  دوامها  ويكون   . & Ckاللبنا الرسمي  التعليم   & C  التسجيل  اqoطفال  بعض  استطاع 
& مثل  C  الثانية مساًء، و يدرّس المنهاج باللغة الفرنسية. من الصعب جداً تسجيل طفل JDوح
هذه المدرسة، ولكن عندما ينجح التسجيل، تتكفل اqoمم المتحدة برسوم التسجيل ولوازم 

& نهاية كل عام ينجحون فيه. C  شهادات mطفال عoالمدرسة. ويحصل ا
جرى  ة،  الظه'&  & C  الدروس،  من  اخرى  مجموعة  قامة  �o نفسها  المدارس   & Ckمبا وتستخدم 
 ،« & Ckالثا «الدوام  ذلك  يسمى  الخصوص.  وجه   mع  C &xالسوري اqoطفال  أجل  من  تنظيمها 
كائها (المنظمات الغ'&  N¾ K'مم المتحدة عqoممولة بشكل كامل من ا & Ckومدارس الدوام الثا
الذي  المجتمع   & C و  . C &xسوري وليسوا  ورة  Cبال� لبنانيون  فيها  واqoساتذة  الدولية)  حكومية 
 C &xبعد سنت & Ckمدرسة الدوام الثا & C  أجريت معه المقاب�ت، بات أك'N اqoطفال اo¬ن مسج�ً 
غ'& قادر عm منح الشهادات ولكن هذا  & سابقاً  Ckت المخفقة. وكان الدوام الثاoمن المحاو

& صف ما. C  طفال يحصلون عليها عندما ينجحونoتغ'& وأصبح ا
يديرها  رسمية  غ'&  مدارس  نشأت  فقد  النظام،  هذا  خارج  اqoطفال  من  العديد  بقاء  ومع 
الذي  المجتمع  حالة  هي  هذه  تعليمهم.  من  كاملة  سنوات  اqoطفال   Oيخ  o  &Ç  C &xالسوري
& لتسهيل اoنتقال إ{ مدرسة  Ckكان موضوع هذا التقرير، فقد اختاروا استخدام المنهج اللبنا

لبنانية حيث يمكن ل�qطفال الحصول عm شهادة.
، ولكن باللغة  & Ckهنالك مدارس أخرى غ'& رسمية يديرها السوريون حيث يدرس المنهج اللبنا
& المدارس) بدون أي نية ´يحة  C  العربية، (فالمنهاج موجود بالعربية ولكنه غ'& مستخدم
& المستقبل. بعض هذه المدارس استطاع الوصول إ{  C  مدرسة لبنانية & C  طفالqoلتسجيل ا
اتفاق مع وزارة التعليم اللبنانية – بمساعدة منظمات غ'& حكومية لبنانية – لÈ& يستطيعوا 

تقديم شهادات ل�qطفال.
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? اCجتماعي >v5.4 التمي
 & JDد الطريقة ال Éوأيضاً تُحد ، C &xتجاه اللبناني C &xهذه الصعوبات تؤجج نظرة معينة لدى السكان السوري ºكل
وا عن شعور بأّن السكاَن  K'ية ممن أُْجريَت معهم المقاب�ت ع N'كqoيظن السوريون أنه يُْنَظر إليهم بها. ا
وس»، ويلومونهم عm المشاكل الصحية المرتبطة  سلبياً، ويدعونهم: «ف'& C يرون فيهم شيئاً  &xاللبناني
ء» (مث�ً: خزانات المياه)، وبأنهم «لصوص  & N� بون كل Éلبنان13، ويتهمونهم بأنهم «يخر & C  بأزمة النفايات
». وعندما  C &xعمل». ولكن التصور النمطي الذي فاق الكل من حيُث نسبِة وروِده هو دعوتُهم بالـ»إرهابي
من   ٌ كث'& أّكد  حُه،  Éيوض أن  التقرير  هذا   mع ينبغي  الذي  اqoهّم  ء  & Nªبال المقابلة  اختتام  منهم  ُطلب 
 mع معهم  والتعامل   C &xرهابي �oبا تسميتهم  عن  التوقف  ورة  Ć  mع المقاب�ت  معهم  أُجريت  الذين 
 C &xاللبناني C &xب C &xأساس أنهم كذلك. إن هذا الفهم ليس حصيلَة الموقف العام الذي يواجهه السوري
 C &xح & JDت المذكورة فيما سبق، والoعتقاoا K'وحسب، بل هو أيضاً نتيجٌة لسياسات طبقتها الحكومة ع

رهابية. �oعمال اqoا & C  جرى تقديم سبب ل�عتقال، كان السبب الُمعلن هو الشبهة
كانت سلبية بمعظمها، فاتُهم اللبنانيون بأنهم  وبسبب ذلك، فإن النظرة إ{ الشخصية اللبنانية أيضاً 
هذه  يظهروا   o وعندما  تجاههم.   « & Ckوعدوا «لئيم  سلوك   & C  هذا  ويتمظهر   ، C &xالسوري ضد  ون  C يم'&
موقع  از  C J'بo محاولة  أنها  شعروا  ين  الكث'& فإن  ألطف  بشكل  معهم  تعاطيهم  خ�ل  من  العدوانية، 
C ليس عندهم «قيم أو أخ�ق».  &xشخاص قال أن ذلك انعكاس لحقيقة أن اللبنانيqoضعفهم. أحد ا
o C يظهرون أي تضامن  &xعتقاد، فهم شعروا أن اللبنانيoالذين أجريت معهم المقاب�ت هذا ا & J وأكد با
C بسبب الدور الذي  &xأحدهم عن شعوره بالخيانة من قبل اللبناني K'مع حالتهم وأنهم أناس أنانيون. وع

& معركة القص'& ومسؤوليتهم عن عن نزوحه القOي. C  ¹ لعبه حزب
C سلبية، فإن الناس رفضوا أن يعمموا أقوالهم وذكروا أن  &xالرغم من أن النظرة العامة إ{ اللبناني mع
C يت�فون بهذه الطريقة. أقل بقليل من نصف الذين أجريت معهم المقاب�ت لم كن  &xليس كل اللبناني
 C &xاثنان أن السوري K'الشخص. واعت mككل وقال أن الموضوع يعتمد ع C &xيملك صورة معينة عن اللبناني
& هذه اللحظة من الزمن  C  لو كان الع�قات معقدة JDء، وأنهم «أخوة»، وأنه ح & Nªنفس ال C &xواللبناني

& المستقبل. C  مور ستعود إ{ طبيعتهاqoفإن ا
 . C &xيتفاعل فيها الناس مع السكان المضيف & JDالطريقة ال & C  C تنعكس أحياناً  &xالنظرة السلبية إ{ اللبناني
. وكانت المجموعة  C &xمع السوري oيتعاملون إ o 18% من الذين أجريت معهم المقاب�ت قالوا أنهم
مع  تفاعلهن  ح�  يستطعن  وبالتا{&  المخيم  من  فعلياً  يخرجن  لم  أنهن   & CDيع مما  النساء  من  كلها 
C بقدر  &xاللبناني Nمجتمعهن الخاص. رجل واحد وحسب ذكر بوضوح أنه يتحا� C qxوأن ينش ، C &xالسوري
الصداقة –  حد  إ{  أحياناً   – C &xاللبناني مع  يتفاعلون  أنه  قالوا  الذين  نصف  من   N'أك ولكن  يستطيع.  ما 
وا عm الرغم من ذلك عن نظرة سلبية بشكل  K'(ويمثلون 30% من الذين أجريت معهم المقاب�ت) ع
 mعام، وذكروا أنهم يشعرون بأنه يساء إليهم وأنهم مرفوضون. وكانت النظرة تجاه الع�قة الجيدة ع
فإن  ذلك،  من  الرغم   mع  . C &xالسوري نحو   C &xاللبناني مواقف   & C  الطبيعي  ء  & Nªال وليست  اoستثناء  أنها 
C عن  لبنانية  &xجداً، فقال بعض الُمجيب & Kkنحو إيجا mوصفت بذلك جرى توصيفها ع & JDالشخصيات ال
& المجيبون تفاع�ً  J م“، و“أصدقاء“. ذكر با J'كتئاب“، و“محب ومحoأنها ”أخت“، و“شخص أنقذ[ه] من ا
ضمن العمل، أو الحي، أو اqoماكن العامة، ولكن البعض ذكروا مرة أخرى  ، غالباً  C &xمع اللبناني اعتيادياً 
 & C  C &xاب من اللبناني J'قoخت�ط بهم. ذكر أحدهم أنه حاول اoوا C &xاب من اللبناني J'قoأنه من الصعب ا
»، ومنذ ذلك الوقت صار  C &xأصدقاء لبناني mعن فكرة الحصول ع mالجامع دون أن ينجح وبالتا{& «تخ

& المخيم حيث اعت'K أن المكان أك'N أماناً عm أي حال. C  الجامع & C  &mيص

:الجزيرة  
Al Jazeera, “Lebanon’s Capital Drowning in Ocean of Trash”, 26 July 2015, available at 

http://www.aljazeera.com/news/2015/07/lebanon-capital-drowning-ocean-trash-150726083036505.html
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& لبنان، قال 85%  C  نتماءoباعتبار كل ما ورد فوق، فمن غ'& المفاجئ أنه، عندما سألنا عن شعورهم با
C هؤoء اqoشخاص، أقل بقليل من النصف  &xنتماء. من بoيريدون ا oنتماء، وoيشعرون با o منهم14 أنهم
& لن يسمح  Ckنتماء فإن المجتمع اللبناoلو أرادوا ا JDلبنان، ولكن أيضاً، أنهم ح & C  ينتمون o قالوا أنهم
فرصة  الناس  ُمنح  ما  إذا  ستتغ'&  ا�oجابة  كنت  ما  إذا  التساؤل  عي  NOال من  الحالة  هذه   & C  بذلك.  لهم 
ية  N'ضدهم. ولكن أك C الحصول عm صفة قانونية والحصول عm الخدمات العامة دون الشعور بالتمي'&
ء ما (دولة) ليس مرتبطاً باoوراق  & N� نتماء إ{ مكان ما (منطقة) أوoت عن فكرة أن شعورهم با K'منهم ع
وا عن ارتباطهم بسوريا وحقيقة أنه مهما كان المكان الذي  K'ء الناس عoالرسمية أو بطاقات الهوية. هؤ

& المرة اqoو{. C  وهاOخ & JDيعيشون فيه فإنهم دوماً سوف ينتمون إ{ البلد ال

& لبنان إذا استمر الوضع طوي�ً جداً  C  نتماءoأقلية من الناس قالت أنهم يشعرون بأنهم يستطيعون ا
ين  NOوا عن هذا الرأي كانوا تحت الخامسة والع K'العودة إ{ سوريا. كل الذين ع & C  ًيجدون أم� o بحيث
أنهم ينظرون إ{ مفهوم «اoنتماء» عm أنه عملية  واحداً. ولكن، ظهر أيضاً  من العمر ما عدا شخصاً 

& منطقة ما. C  قضاء وقت طويل من الحياة K'الزواج مث�ً، أو ع K'المجتمع، ع & C  اندماج
C لما يعنيه اoنتماء إ{ مكان ما. أولئك  &xمختلف C &xفهم C &xجابات ب�oهذه ا & C  C وبناء عm ذلك يمكننا أن نم'&
الذين ذكروا أنه من غ'& المسموح لهم الشعور باoنتماء، وأولئك الذين قالوا انهم يمكنهم اoنتماء إذا لم 
& والشعور بأنهم  Ckاق المجتمع اللبنا J'أنه اخ mثنان يفهمان الموضوع عoيستطيعوا العودة إ{ وطنهم، ا
& هذا المحتمع. كل الذين قالوا أنهم o يمكنهم  C  C &xعي N¾ خرين كأعضاء¬oمن ا C &xكونهم مقبول K'جزء منه، ع
ء بداخلهم هم،  & N� &'تغي & CDأنه مسألة هويتهم، ولذلك فهو يع mنتماء أبداً، يفهمون الموضوع عoا

& «اoنتماء» qoي منهم إضعافاً لهويتهم السورية. CDأي حال، لم يع mخرين إليهم. ع¬oنظرة ا & C  وليس

5.5 إجابات ُمَعْقِلنة
فوا بأن  J'ون اع & لبنان، الكث'& C  حياتهم اليومية & C  C &xتواجه ال�جئ & JDالرغم من العديد من العوائق ال mع
، وخصوصاً  C &xحياة اللبناني mالحكومة اللبنانية من حيث إدارتها، وكان لها تأث'& ع mالحالة كانت صعبة ع
& لبنان والذي تمظهر عm شكل عدم القدرة  C  &فقراً منهم. أحد الناس ذكر أنه واع للقلق السيا� N'كqoا
عكار  منطقة  أن  آخرون  ف  J'واع  .2013 يونيو  منذ  لمانية  K'ال اoنتخابات  أجل  مما  رئيس،  انتخاب   mع
تكلفة العناية الصحية) يتعرض لها  & تواجههم (مث�ً  JDة جداً وأن العديد من المشك�ت ال منطقة فق'&
بذكرى  ربطه   K'ع  C &xاللبناني بعض  عند   & Ckالعدوا السلوك  البعض  َعْقَلن  النهاية،   & C و أيضاً.  اللبنانيون 
C اoعتبار،  &xء بع & Nªوبأخذ هذا ال . C &xالكث'& من اللبناني & C  اoحت�ل السوري الذي يعرفون أنه أثر سلباً 
الحكومة  معه  ستتعامل  ومشاكلهم  وصولهم   mع الفعل  رد  أن  يتوقعون   o  C &xالسوري  C &xال�جئ فإن 
& موضوع  C  ونها مسؤولة K'الرغم من ذلك يعت mيفهمون محدوديتها، ولكنهم ع & JDاللبنانية باكمله، وال

قامات. �oموضوع ا & C ة ضدهم، و C تطبيق السياسات المم'&

اCنتماء ليس قطعة ورق، إنه مسألة هوية .

 �uء فعلته الدولة اللبنانية لنا ح > أشعر باCمتنان لكل ��
 > ?W أعيش  كنت  لو   �uح مثالياً.  يكون  أن  عن  بعيد  أنه  لو 

< كل مواردهم.  ?W يشاركوننا ? >Zوضع صعب، اللبناني

”“

”“
C اqoشخاص الـ26 الذين تفاعلوا مع هذا الموضوع   &xمن ب. 14
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غ'&  والمنظمات  الحكومية،  غ'&  والمنظمات  الدولية،  المنظمات  من  العديد  حالياً  لبنان  يستضيف 
& ما يواجهونه من صعوبات.  C  C &xالسوري C &xتطور برامح مصممة لمساعدة ال�جئ & JDالحكومية الدولية، وال
 (WASH ما يدعى قطاع) السكن والماء النظيف والنظافة العامة C &xمجالها من تأم & C  امج K'واح هذه ال J'وت

المعلومات15 لمشاركة   & Ckالمد السجل  بوابة   mع المنظمات  هذه  تعداد  ويتم  والحماية.   والمدارس 
 C &xب  1663 اqoقل   mع عددها  ويبلغ  المنطقة،   & C  النشاطات  عن  وتقارير  الوضع  عن  لمحة  توجد  حيث 
& لبنان. هذه القائمة o تتضمن  C  منظمة دولية، ومنظمة غ'& حكومية، ومنظمة غ'& حكومية دولية، تعمل
المنظمات غ'& الحكومية اqoخرى (عm الخصوص المنظمات غ'& الحكومية الخليجية) واqoجنبية والمحلية 
 o ن هذه المنظماتqo لبنان، وذلك & C  C &xهي فعلياً بدورها تقوم بأعمال، وتمّول مشاريع للسوري & JDوال
& تقودها اqoمم المتحدة. وعm ذلك، فإن عدد المنظمات  JDعملية تنسيق النشاطات ال & C  تريد الدخول
 C &xتحددها مفوضية ال�جئ & JDغلب. متطلبات التمويل الqoا mبكث'& من 63 ع N'لبنان أك & C  نسانية النشطة �oا
اع  C C'أول بضع سنوات من ال & C  رoستجابة من أجل سوريا نمت من حوا{& واحد مليار دوoلتطبيق خطة ا
& البداية  C  هداف، إنما جرى تمويلهاqo172016. لم يتم الوصول إ{ هذه ا & C  ووصلت إ{ حوا{& المليارين
& 182015 ، وعادت  C  %54 بنسبة 65-70%. ولكن منذ 2015، تناقصت تغطية التمويل المطلوب، وبلغت
 C &xمن المفوضية العليا ل�جئ & Jkتأ o & JDتضمن التموي�ت ال o 192016. هذه التقارير & C  %63 }ل�رتفاع إ

.( N¾تتلقاها المنظمات غ'& الحكومية (من مؤسسات، ومن دول مانحة بشكل مبا & JDوال
& لبنان والدول اqoخرى المجاورة  C  زمةqoإدارة ا & C  تصب & JDموال الoال�جئون السوريون واعون لكميات ا
C لم يمر دون أن ي�حظوه، كذلك اqoمر بالنسبة لتعدد النشاطات  &xنساني �oا C &xلسوريا، وإن وجود العامل
امج تُطبق، فقد حاولنا، ع'K هذا البحث، أن نفهم كيف ينظر  K'الرغم من أن ال mالذي حصل. ولكن ع

. & Ckنسا �oال�جئون السوريون إ{ نظام المساعدات هذا، وما الذي كانوا يتوقعونه واقعياً من القطاع ا

6.1 طبيعة وحجم المساعدات المقدمة
معهم  أجريت  الذين  ية  N'أك يقطن  حيث  المخيم  بناء  جوانب  بعض   & C  نسانية  �oا المنظمات  شاركت   
توف'&   & C  ساعدت  ثم  ومن  اqoو{،  الخيم  لبناء  المواد  لبنانية  حكومية  غ'&  منظمة  وفرت  المقاب�ت. 
سمنت ال�زم لجعل أماكن العيش والـ‘شوارع’ أك'N متانًة وفاعلية. ساعدت منظمة غ'& حكومية أخرى  �oا
& المطابخ والحمامات، بينما وفرت منظمات غ'& حكومية أخرى المواد  C  تركيب خزان مياه يستخدم & C 

الخام، وتم بناء المخيم بأيدي أعضاء مجتمعه أنفسهم.
C تقريباً، ودون فتح الموضوع معهم، أنهم استلموا  &xساسية، ذكر كل المجيبoحتياجات اoفيما يخص ا
 & C  اء الطعام NOتسمح لهم ب & JDيقدمها برنامج الغذاء العالمي وال & JDالبطاقة الزرقاء» (وهي البطاقة ال»
ون أنها النوع اqoك'N إفادًة من الدعم الذي تلقوه، إضافة  متاجر محددة) وتحدثوا عنها بإيجابية. قال الكث'&
& الشتاء لتشغيل مدافئهم. وبينما وصف  C  اء الفيول لمدة أربعة أشهر NOإ{ بطاقة أخرى تسمح لهم ب

ية هذه البطاقة بأنها «مفيدة جداً»، ذكر البعض أنها غ'& كافية لحاجات العيش. N'كqoا

نسانية FCستجابات اC6.  ا

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122
 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/partnerlist.php 

 :انظر تقارير التمويل
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/documents.php?page=9&view=grid&

 Language%5B%5D=1&Country%5B%5D=122&Type%5B%5D=5

& C  2015 K'انظر تقارير التمويل منذ 15 ديسم/
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/documents.

 php?page=9&view=grid&Language%5B%5D=1&Country%5B%5D=122&Type%5B%5D=5
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الصندوق رقم 6: فساد أو عدم كفاءة أو سوء تفاهم؟
جاءت منظمة غ'& حكومية دولية ذات سمعة جيدة إ{ المدرسة غ'& الرسمية الموجودة قرب 
& هذه  C  طفال (الموجودينqoالصباح. وبعد تسجيل معظم ا & C  طفالqoالمخيم حيث يذهب ا
& رسمية، عرضت المنظمة الحكومية  Ckمدرسة دوام ثا & C  (المدرسة غ'& الرسمية، وعددهم ٠٠٥
 & C  . & Nªهي أبعد من مسافة الم & JDغ'& الدولية أن تدفع تكاليف المواص�ت إ{ المدرسة ال
النهاية، لم تغطي المنظمة سوى تكاليف ٠٠٢ طفل دون توضيح لماذا، تاركًة المجتمع معتقداً 

أنهم رغم حصولهم عm المال لكل اqoطفال فقد أبقوا حوا{& نصفه qoنفسهم.

‘كورسات’ مهنية   mنسانية بأنها قدمت الفرصة للحصول ع �oفيما يخص التعليم، ُذكرت المؤسسات ا
والطبخ،  الحياكة،   & C  تدريبية  صفوف  أخذ  استطعن  أنهن  خاص  نحٍو   mع النساء  وقالت  تدريبية، 
& تحدثوا عنها  JDوالتمريض. ويجري تمويل مدرسة المخيم من قبل منظمة غ'& حكومية لبنانية أيضاً، وال
 ، & Ckجداً، ودفعت، كما يبدو، منظمة غ'& حكومية دولية أجوَر النقل إ{ مدرسة الدوام الثا & Kkبشكل إيجا
& البداية، مما رآه  C  قالت أنها سوف تغطيه & JDطفال الqoولكنهم قالوا أن المنظمة لم تغطي كامل عدد ا

ة. (الصندوق 6). الُمجيبون خيانة كب'&
مهماً  نسانية عام�ً  �oوفرتها المنظمات ا & JDخصوص الوصول إ{ العناية الصحية، كانت الخدمات ال & C 
& لبنان ذكرن أن اqoمم المتحدة غطت 75% من التكاليف.  C  C Kxأنج & Jkكل النساء اللوا . C &xحسب تجربة الُمجيب
& المبلغ الذي دفعنه مقابل الـ 25% المتبقية: فذكرت إحداهن أنها دفعت 15,000  C  ولكن ظهر تضارٌب
ح شخص ثالث أن المنظمة  N¾ة لبنانية (ما يقابل 10$) بينما ذكرت أخرى انها اضطرت إ{ دفع 200$. و ل'&
& طرابلس غطت أجور وoدتها بشكل كامل، وقالت أنها سمعت بهذه المنظمة  C  تعمل & JDغ'& الحكومية ال
& مواضيع الصحة اqoخرى ذكَر الناس الذهاب إ{ عيادات  C  .طرابلس & C  عن طريق أحد أقربائها المستقر
اqoمم المتحدة ولكنهم oحظوا أن هذه العيادات بعيدة وأنها تتطلب دفع أجرة المواص�ت، مما قلل 
من إيجابية دفع الكلفة المخفضة للطبيب. وقال المجيبون أن هنالك سيارتان (فان) تص�ن إ{ المخيم 
 ، CÃالمر C &xطفال وفحص البالغqلتقديم الفحوصات المجانية ل� ( C &xأو كل أسبوع بانتظام (إما شهرياً 
& توفر  C  &'الوصفات، ولكن مرة أخرى، كان هنالك تنوع كب & C  سا�& مجاناً والمساعدةqoوتقديم الدواء ا
& تديرها منظمة  JDشخاص، فإن الذهاب إ{ إحدى العيادات الqoالدواء وتكلفة الوصفات. وكما ذكر أحد ا
ح عدد من الذين يعانون من حاoت صحية سيئة أنهم كانوا عاجزين  N¾غ'& حكومية دولية خياٌر آخر. و
عن التعامل مع وضعهم الصحي qoنهم لم يحصلوا عm تغطية من اqoمم المتحدة أو مؤسسات إنسانية 
& الثدي عند إحداهن، كان  C  ساسية. ولذلك، عندما ظهرت كتلةqoالعناية الصحية ا oلم توفر إ & JDأخرى، وال
َ ذلك فعلياً  CDالواقع، َع & C استشارات أو عمليات لع�جها، و mيجاد طرق للحصول ع �o مر عائداً للعائلةqoا

أن الشخص o يستطيع الحصول عm العناية الطبية qoن السعر يتجاوز قدرته.

ى من الناس الذين أجريت معهم المقاب�ت أعطوا تعليقات إيجابية عن  K'هذه الخدمات َعَنت أن أقلية ُك
نسانية  �oمم المتحدة – وذلك يعود خصوصاً إ{ توف'& البطاقات المذكورة فيما سبق – والمنظمات اqoا
كانت  المتوفرة  الخدمات  أن  المختلفة،  ا�oجابات  من  الواضح،  من  كان  حال،  أي   mع ولكن  اqoخرى. 
& ذلك  C  المساعدة (مثلها mالحصول ع & C  رئيسياً  C كان عام�ً  &xشخاص الصحيحqoمتفاوتة وأن معرفة ا
& تقدمها الدولة اللبنانية). 24% من الذين أجريت معهم المقاب�ت قالوا أيضاً أنهم  JDمثُل الخدمات ال
& المنطقة،  C  نسانية المهتمة باحتياجاتهم والموجودة �oالرغم من معرفتهم للكث'& من المنظمات ا mع
 o كانوا  أنهم  وقالوا  لهم،  أو  للمخيم  تماماً  المنظمات  هذه  تقدمه  الذي  ما  يعرفون   o كانوا  فإنهم 

يطلبون المساعدة منهم وحدهم.
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نسانية 6.2 إخفاقات ا'ستجابة ا'&
ى من التعليقات بخصوص ا0/مم المتحدة والمنظمات  عJ مر كامل عدد المقابEت كانت ا0/غلبية الك=>
M الحفاظ  NO أنها 0 يعتمد عليها Jالحكومية ع M=المنظمات غ Sالحكومية ا0/خرى سلبية. وكان ينظر إ M=غ
N أن برامجها ليست ذات استمرارية.  M]وتذهب»، موضح M deوجود دائم، وقال عدة أشخاص أنها «تأ Jع
 Jرمضان. وقال آخرون أنه ع M NO M لحظات مهمة من العام، وخصوصاً  NO M deوا عن أن المساعدة تأ وع=>
ء  M st أي   Sإ ا0/حيان،  من   M=كث  M NO يؤد،  لم  هذا  فإن  زارتهم،  الحكومية   M=غ المنظمات  أن  من  الرغم 
N أن لها «أيٍد مكسورة» .  M]ا0/رض. وأما فيما يخص ا0/مم المتحدة، رأى الناس أنها «عاجزة»، قائل Jع
، مما يولد  M M هو منظور سل�> Neنسا M المجال ا�0 NO N M]هذا أن منظور ا0/غلبية عن الفاعل M Nيع� N M]الحالت M NOو
 M NO N M]ث» وأن الفاعل d=ممثليهم. وقال سبعة أشخاص أنهم شعروا بأن «0 أحد يك M NO حالة من قلة الثقة

M 0 يساعدونهم بقدر استطاعتهم. Neنسا المجال ا�0
M تجري إدارته كعمل تجاري عJ حساب ا0/هداف Neنسا  أحد ا0عتقادات الشائعة المهمة كان أن القطاع ا�0
Jت اللوم عEذلك. وألقى العديد ممن أجريت معهم المقاب Jيجب أن تكون سباقة ع M dنسانية ال�  ا�0
. N M]ع N المت=> M]ت تجارية بينهم وبEمن تعام s=انها ليست أك N M]الحكومية قائل M=نشاطات المنظمات غ 
ير الحصول عJ التمويل.  شعر الناس أنهم يُنظر إليهم عJ أنهم مستفيدون ويُسَتخدمون كأرقام لت=>
N و ‘يونيسف’، بأنها «مدير M]جئEدورها التنسيقي ع=> المفوضية العليا ل M NO ،ا0/مم المتحدة Sوأشاروا إ 
N المنظمات M]ات�هَم عدٌد من المجيب M dجانب فكرة العمل التجاري أُضيفت فكرة الفساد ال� Sا0/عمال»، وإ 
N M]التفاوت ب Sذلك. وجرى النظر إ Jالحكومية وا0/مم المتحدة بها، يحتوى الصندوق 6 مثا0ً ع M=غ 

الواضح الَعرَْض  كان   Mالرئي� العامل  ولكن  النوع،  هذا  من  فساد   Jع د0لة  أنه   Jع والتطبيق   الوعود 
المنظمات 0 هذه  مثل  بأن  يشعرون  جعل الناس  والـ»نظارات الشمسية» الذي   للـ»سيارات الفارهة» 

تُنفق بالشكل الصحيح.
امج  N – وهم ‘المستفيدون’ من ال=> M]السوري N M]جئEوبا0رتباط مع هذا الشعور، كانت هنالك مسألة أن ال
M تنفذها المنظمات غ=M الحكومية 0 تقابل  dامج ال� نسانية – 0 يجري ا0ستماع إليهم، و بالتMJ فإن ال=> ا�0
الحكومية،   M=غ المنظمة  طاقم  أن  واضح  بشكل  قال  ا0/شخاص  أحد  الواقع.  ارض   Jع احتياجاتهم 
ح�d يجيبوا عن أنفسهم، بل كانوا يوجهونهم نحو إجابات  خEل مقابEت التقييم، لم يمنحهم وقتاً 
كوننا نقول ما نريد». يوضح الصندوق رقم 7 مثا0ً  d=معينة: «يقولون لنا ما الذي ينبغي أن نقوله، 0 ي
ة والواضحة. ذكر  s¢تعاميها عن الحاجات المبا M NO صارخاً عن محاولة مساعدة إنسانية تكاد تكون متعمدة
N الملجأ لتفادي  M]تحس ،ًEحالة خاصة (مث M NO نسانية آخرون حا0ت طلبوا فيها المساعدة من القطاعات ا�0
M هذه  NO الحكومية المتواصلة معهم أنها 0 تستطيع المساعدة M=الشتاء). قالت المنظمة غ M NO الفيضانات
المشكلة ولكنها عرضت عليهم زيادة حصصهم من المساعدات الغذائية بد0ً من ذلك. رفض الشخص 

ه عرضاً غ=M صادق. M ذلك الوقت، واعت=> NO ء الذي يحتاجونه M sذلك 0/نه لم يكن ال�

صندوق 7: ما الذي تحتاجه؟
والوسائد  ا0/غطية  جعل  مما  ‘الخيم’،  ق  d=اخ لفيضان  المخيم  تعرض   ٥١٠٢ شتاء  خEل 
M لبنان عادة بارد جداً وتحدي قائم بذاته،  NO ستخدام. الشتاءEقابلة ل M=المستخدمة للنوم غ
 M NO نزعاج العام بسبب الشتاء القارس ولكن هذه اللحظة بالذات كانت أزمة أك=> من مجرد ا�0
كة واحدة حول مدفأة للهرب  d=خيمة مش M NO السكن ذي التدفئة السيئة. كان الناس يجتمعون
المخيم  دولية  حكومية   M=غ منظمة  زارت  النوم.  يستطيعون   0 حيث  الفائضة  الخيام  من 
يتعلق  وعاً  s«من ذلك م لمشكلة الفيضان بل قدمت بد0ً   ًEذلك الوقت، ولم تقدم ح M NO
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قبل  من  وُمحتقرون  مزدرون  بأنهم  يشعرون   C &xالُمجيب بعض  جعلت  واoعتبارات  الم�حظات  هذه 
مع  التعامل  أثناء  دنيا  بنظرة  إليهم  يُنَظُر  بأنهم  شعروا  أنهم  منهم  عدة  وقال   . C &xنساني �oا  C &xالعامل
 &ªالمنظمات غ'& الحكومية، ليس فقط بسبب سياراتهم الفارهة والنظارات الشمسية، بل بشكل رئي
عن  الناس   ّ K'ع القهوة.  ب  N¾ ويرفضون  الخيمة،  دخولهم  عند  القرف  عليهم  فيبدو  سلوكهم،  بسبب 
ء قدروه جداً عندما كان  & N� رأيهم بأنه من المهم بالنسبة إليهم أن يشعروا بأنهم يعاملون كأكفاء، وهو
& امتداد لهذه الم�حظة، قال أحد اqoشخاص أنه وجد ضيقاً qoنه شعر  C من يتعامل معهم. و mيظهر ع

qo Cنه يعرف أنه يعتمد عليهم. &xن يكون دبلوماسياً مع العديد من الفاعلqo بأنه مضطر
& ذكرت أثناء المقاب�ت كانت إحداها تتكرر مراراً: الذين  JDوال & Ckنسا �oالقطاع ا & C  المشاكل الرئيسية C &xمن ب
 mحوا أنهم يحصلون ع N¾ مروا بتجربة العمل مع منظمة غ'& حكومية أو منظمة غ'& حكومية دولية
C لدى  &xكموظف & Ckستحالة التعاقد معهم بشكل قانوo C &xكانوا كلهم واع . C &xمال أقل من نظرائهم اللبناني
 C &xلبنان، ولكن من الممكن تعيينهم كمتطوع & C  المؤسسات غ'& الحكومية بسبب صفتهم غ'& القانونية
أنه،  يعرفون  المقاب�ت  معهم  أجريت  الذين  مرتباً.  يساوي   o المال  من  رمزي  مبلغ   mع يحصلوا  وأن 
، ولكن،  & Ckما يحصل عليه الموظف اللبنا mوبسبب صفة «المتطوع» هذه، ليس بإمكانهم الحصول ع
& موقع المتطوع،  C  JDنهم يفهمون القانون. لكن البعض استوعب أنه حo ،ًا C ليس هذا ما كانوا يرونه تمي'&
& يحصل عm 50$ أك'N من السوري. ونظروا إ{ ذلك  Ckنفس المنصب، وبنفس المؤه�ت، فإن اللبنا & C و
& يقع السوريون ضحيتها  JDوالذي بدا وكأنه يعزز عدم المساواة ال & Ckنسا �oأنه إخفاق كب'& للقطاع ا mع

، بينما كان المتوقع منه أن يعمل عm جعلها أك'N عدالة. & Ckالمجتمع اللبنا & C 
C المستفيدين  &xب C ُ قادرين عm التمي'& & غ'& Ckنسا �oالمجال ا & C  C &xمستوًى آخر، شعر الناس أن العامل mوع
ت مثل  K'ت أرملة عن شعورها بأنها اعُت ّ K'حسب حالتهم لتحديد كيفية ودرجة المساعدة، فع C &xالمحتمل
عالة سبعة أطفال. كل الذين اتخذوا سكناً خاصاً خارج  �o الرغم من أنها وحدها ومضطرة mأي عائلة ع
& مخيمات، فالعيش خارج  C  يعيشون o نهمqo C &xنساني �oا C &xللعامل C &xحوا أنهم كانوا غ'& مرئي N¾ المخيم
ه بأنه دoلة عm أن وضع العائلة الما{& أفضل من الذين يعيشون داخل المخيم.  المخيمات يتم تفس'&
C إ{  &xالنازح C &xولكن كان واضحاً من مقاب�تنا أن هذا غ'& صحيح. فهنالك أسباب مختلفة تدفع السوري
 & JDختيار: المرض، الجروح الoورة وليس ا Cمن المخيمات، وكلها ترتبط بنوع من ال� ًoبيوت بد & C  العيش
& المخيمات، هذه كانت اqoسباب اqoك'N تكرراً لسكن الناس خارج  C  تشل المصاب، نقص المساحة الكافية
& المخيم، ولكن هذا يعCD أنهم  C  جار من الذين يقطنونqoلقاء ا N'ء دفعوا أكoالمخيم. من الصحيح أن هؤ
، وليس أنهم اختاروا بيوتهم حسب المال المتوفر عندهم.  & C ضا�oيجاد طرق لتوف'& المال ا �o اضطروا
ح أحدهم أنهم  N¾ هذه الدراسة، حيث C والمنطق نفسه بدا أنه ينطبق عm المخيم الذي هو محور ترك'&
& بيوت «جدرانها اسمنتية»، مما يجعلهم  C  نهم يعيشونqo مم المتحدةqoمساعدات أقل من ا mحصلوا ع
وا  C C لم يم'& &xنساني �oا C &xالنهاية، كان هنالك خيبة أمل من أن العامل & C تجمعاً مبنياً» وليس «مخيماً». و»
حلة من الناس، بمعCD أنهم عm الرغم  J'البدو و‘الـنور’.20 البدو جماعة شبه م C &xوب C &xالنازح C &xالسوري C &xب

نحو  كراهية  خلق  مما  استفزازاً  ذلك  الناس   K'اعت ل�qطفال.  النفسية-اoجتماعية  بالنشاطات 
المنظمات غ'& الحكومية بشكل عام.

& نفس الوقت، قرر بعض اqoفراد (لبنانيون ومن دول العالم) الذين تنبهوا إ{ مشكلتهم  C و
يستطيعوا   JDح المطر   & C  الوقوف  طريق  عن  المساعدة  ويطلبوا  إليهم  اoنتباه  يجذبوا  أن 
اء أغطية ووسائد جديدة. ونظر المجتمع إ{ هذا الفعل عm أنه  NOعات ال�زمة ل K'جمع الت

 . CDنجاح، وأنه فعل ذو مع

هانة’ ق اqoوسط. وغالباً ما يستخدم ل�� NOال & C  شارة إ{ الغجر .النور’ لفظ ل�� 20



21

Recover: إعادة إنتاج الجنسية والهوية الوطنية في مخيمات الالجئين

الطبيعية  حياتهم  طريقة  الحرب.  اندoع  قبل  ولبنان  سوريا   C &xب يعيشون  كانوا  فقد  سوريون  أنهم  من 
& المنطقة منذ عقود. وقال عدد من اqoشخاص أنهم التقوا  C  الخيم وبعضهم موجود & C  تضمن السكن
نسانية، حيث عرفوا أن بعضهم يحصل عm ما يصل إ{  �oبممثليهم خ�ل لقاءات تنظمها المنظمات ا
400$ من الدعم الما{& شهرياً، بينما كل الذين أجرينا معهم مقاب�ت يتلقون متوسطاً قدره 130$. شعر 
 ِC &xوها وتحسOخ & JDمحاولتهم إعادَة بناء حياتهم ال mالذين أجريت معهم المقاب�ت أنهم يُعاقبوَن ع
& خيم بسيطة. جرى تقدير هذا التحسن عm أنه ع�مة عm عدم  C  نوعية سكنهم منذ أن وصلوا وعاشوا

. C ورة لتقديم التمويل لهم، ونظر المجيبون إ{ ذلك عm أنه نوع من التمي'& Ć وجود 

هذا  وكان  وجودها.  نقص  باqoحرى  أو  الشفافية،  مشكلة  هنالك  المسألة  هذه  مع  وباoرتباط 
برنامج  قبل  من   C &xالمختلف اqoشخاص  إ{  المقدم  الدعم  كمية  مسألة   & C  خاص  بشكل  واضحاً 
نقاص  �o مضطر  أنه  العالمي  الغذاء  برنامج  أعلن   ،2015 يوليو   & C   .(WFP) العالمي  الغذاء 
التمويل نقص  بسبب  المجاورة  الدول   & C   C &xالسوري  C &xل�جئ يقدمه  الذي   & qkالغذا  الدعم 
& المتوسط،  C  ًح المجيبون كيف أن الحصة انتقلت من 45$ للشخص شهرياً إ{  27$ للشخص شهريا N¾و .
نامج. وقال عدة أشخاص انهم  K'ولكن هذه المبلغ يتنوع حسب العائلة، والبعض جرى إخراجهم من ال
& قرار المنح، والمبلغ الممنوح، وإ{ من،  C  يفهمون كيف يعمل النظام وما هي المعاي'& المستخدمة o
ساهم  أيضاً  ولكنه  ورياً،  Ć با�oجماع  وه  K'اعت الذي  الدعم  فقدان  خوف  من  معاناة  هذا  خلق  وأين. 
أنها  ون  K'يعت  & JDنسانية (وال �oا المنظمات  ونحو  اo¬خرين   C &xالسوري المستفيدين  نحو  الشبهات  خلق   & C 
 & JDوال ،( & CDبخصوص عملية إعادة التموضع (السك فاسدة باqoصل). ذكرت مسألة نقص الشفافية أيضاً 

رأى الناس أنها تجري بعشوائية وتعتمد عm ‘الواسطة’ أك'N منها عm المعاي'& الموضوعية. 

 o نسانية �oامج ا K'تنفذ بها ال & JDهي أن الطريقة ال K'من م�حظة أك هذه اoنتقادات بدورها كانت جزئاً 
تتطور مع الوضع. فحيث كانت بعض اqoشياء مقبولة منذ ث�ث سنوات، عندما كان الناس قد وصلوا 
من  أي  ال�اع   mع يبدو   o حيث  اo¬ن  مقبولًة  عادت  ما  مؤقتة،  ستكون  إقامتهم  أن  ويعتقدون  للتو 

ع�مات اoنتهاء، وعندما بات السوريون يرون أن معاناتهم سوف تستمر عm المدى الطويل.

< يُقدم بها الدعم لعبت أيضاً  �uالطريقة ال >vوعدم قابلية تغي
دوراً، حسب قول ممث�< المخيم (الذين يعي�نهم المجتمع)، 

? واĈمم المتحدة. >Zالسوري ? >Zخلق قلة الثقة القائمة ب > ?W

لو لم تكن المنظمات غv< الحكومية موجودة ع� اĈرض 
نعذرها.  أن  ربما  نستطيع  كنا  عملها،  تؤدي  أنها  وتقول 
ولكن أن تكون موجودة هنا، وأن C يتحسن الوضع بعد 

، هذا C عذر لهم فيه. ? >Zكل هذه السن

< القيام  ?W ̂مم المتحدة تعمل، صحيح، ولكنهم يستمرونCا
فون بها، ويتمسكون بسياساتهم السابقة.  �vيع Cبأخطاء و

”“

”“

”“
https://www.wfp.org/news/news-release/wfp-forced-make-deeper-cuts-

food-assistance-syrian-refugees-due-lack-funding
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نسانية FCستجابة اC6.3 تطور التوقعات من ا
لبنان   & C   C &xالسوري  C &xال�جئ بعض  عند  بات  طويلة،  ة  J'ف يدوم  قد  أنه  واستيعاب  الوضع،  تطور  مع 
يعملوا  أن  تتضمن  توقعات  وهي   ، & Ckنسا �oا المجال   & C   C &xوالفاعل المتحدة  اoمم  من  جديدة  توقعات 
لتوزيع المعونات  ، وأن يطالبوا بحقوقهم، o أن يعملوا بصفتهم منسقاً  N'أك بصفتهم عن�اً سياسياً 
C بأنهم o يثقون بأي من اqoمم المتحدة  &xنسانية، قائل �oآخرون عن رفض كامل ل�ستجابة ا K'وحسب. ع

والمنظمات غ'& الحكومية، وأنهم ما عادوا يتوقعون منهم شيئاً.
& مجال  C  C &xأخذناها، يعتقدون، ويتوقعون، أن العامل & JDالعينة ال & C  السوريون اليوم، كما هم ممثلون
& لبنان يجب أن يحاولوا ممارسة المزيد من النفوذ عm الدولة اللبنانية. واqoشخاص  C  مم المتحدةqoا
C آخرين ذكروا أن كل حل  &xسوري C &xمع ناشط C &xالذين مروا بتجارب التعامل مع المفوضية العليا ل�جئ
& هذا أن اoمم المتحدة يُنظر  CDأساس أن الدولة اللبنانية لن تقبل به. يع mقدمه السوريون رُفض ع
حيث  تعمل  وأن  مستقلة  تكون  أن  منها  المتوقع  بينما  اللبنانية،  للدولة  يك  N¾ فعلياً،  أنها،   mع إليها 
¼ عدد من الذين أجريت معهم المقاب�ت أيضاً  K'يشعر الناس بأن كل المؤسسات قد تخلت عنهم. وع
& لبنان،  C  الدفع نحو تغي'& بنيوي & C  مم المتحدةqoعن استغرابهم بخصوص هذا العجز الظاهر لدى ا

مقارنة بالتمويل الضخم الذي تلقته من دول ذات نفوذ.
 mع الحصول  يتجاوُز  اqoخرى،  نسانية  �oا المنظمات  ومن  المتحدة،  اqoمم  من  اo¬ن  الناس  يتوقعه  ما 
& لبنان، والذي تنبع منه  C  & Ckلوضعهم القانو ًoكل والملجأ، فهم يريدون حلوqoالحاجات الرئيسية مثل ا
 & C  C &xطفال غ'& المسجلqoمعظم معاناتهم، وإن إيجاد حل لهذه المشكلة سوف يتجنب زيادة عدد ا
أي دولة، مما يوفر ل�qطفال فرصة الحصول عm شهادات دراسية، ويسمح أيضاً بإيجاد عمل اك'N أماناً 
 Nعالة عوائلهم. ومن جهة أخرى، فإن هذا سوف يتحا� �o وبالتا{& يسمح لهم بإيجاد طرق ، C &xللبالغ
ايد بأنها مهمشة ومستثناة  C J'ع العنف، حيث الناس المحرومة من حقوقها تشعر بشكل مoاحتمال اند

من المجتمع الذي تعيش فيه.
ء. إذا كانت اqoمم  & N� أجريت معها المقاب�ت، سيا�& قبل أي & JDأي حالة، الحل، كما تراه العينة ال & C 
قانونياً،  وضعاً   C &xالسوري تمنح   JDح اللبنانية  الدولة   mع النفوذ  ممارسة  تستطيع   o لبنان   & C  المتحدة 
 mمم المتحدة بصفتها تجسد المجتمع الدو{& ينبغي أن تعمل عqoوبالتا{& توفر لهم حقوقهم، فإن ا

& سوريا Ç& يستطيعوا العودة. C  يجاد حل لل�اع الدائر �o K'نحو أك
تقديم    �vع ليس  يساعدنا،  أن   >̀ الدو المجتمع  ع�  يجب 

< سوريا. ?W إنهاء ال�اع > ?W المساعدة �vغاثة وحسب، بل ع FCا ”“
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السورية  العائلة  نظام  استمرار   mع آخر  خطراً  تمثل  المجتمع  يواجهها   & JDال الصعبة  الحياة  ظروف 
 mقارب عqoإجبار ا K'بع�قات العائلة ع ّ Cالمخيم. إْذ إن نقص المساحة والخصوصية ت� & C  التقليدي
 – ُ N'هناك مشكلة خصوصية. كل عائلة – ونحن ُك» : N'ظروف مزدحمة أو تقسيم العائ�ت أك & C  العيش
& أوoدك كما تشاء، واo¬ن o أستطيع  Kkلك يمكنك أن تر C C'خيمة واحدة»، «عندما يكون عندك م & C  تعيُش

& الخارج طول الوقت“. C  نهمqo

& المخيم لها عواقب سيئة عm الع�قات الشخصية  C  الوقت نفسه، فإن الكثافة السكانية العالية & C و
 C &xالُمجيب بعض  شعور  من  يزيد  بعضهم  من  شديد  قرب   & C  العيش  كان  إذا  المجتمع.  مستوى   mع
يفضلون  أنهم   mع يؤكدون  آخرين  فإن  لبعضنا»)،  نكون  أن  المخيم («نستطيع  مجتمع  إ{  باoنتماء 
& «مكان أصغر» حيث o يكون نقص الخصوصية وحميمية  C  ولو كان ذلك JDالعيش خارج المخيم، ح

العائلة مشكلة.
 & C  عندهم،  يُبقي   o لعائ�تهم،  اqoساسية»  لتوف'& «الحاجات  اqoهل  ́اع  أن  يبدو  ذلك،   mع ع�وة 
C عm تعليم أبنائهم: «اqoهل o يملكون الوقت للجلوس مع  ك'& J'لل C &xأو طاقة كافي أك'N اqoحيان، وقتاً 
أطفالهم وتعليمهم الصح من الخطأ». واqoطفال المرهقون من يوم الدراسة الطويل (حيث يدرسون 
& اللبنانية) ليسوا مستعدين لقضاء  Ckمدرسة الدوام الثا & C  مدرسة المخيم، وبعض الظهر & C  الصباح & C 
& المدرسة،  C  من ال�زم N'طفال يقضون وقتاً أكqoوقت خاص مع عائلتهم عندما يعودون إ{ البيت: «ا
مع  يجلسون  عادوا  ما  ء.  & N� أي  لفعل  وقتاً  يملكون   o أكلهم.  أثناء  ينامون  وحسب،  للنوم  ويعودون 

عائ�تهم».
& إق�ق تقاليدهم من حيث  C  صلqoلقد فرقت الحرُب العائ�ت عن بعضها جغرافياً، مما قد ساهم با
 & C  «قرباء [كانوا] يعيشون قرب بعضهمqoحقيقة أن «ا mنمط العيش». إذا كان المجيبون ي�ون ع»
سوريا ما قبل الحرب، فإن واقع المنفى يجعل هذا التقليد من تقارب العائلة صعب الممارسة: «منذ 
& فرضها  JDحمص». هذه المسافة ال & C  عرسال وأمي & C  &'ث�ث سنوات وأنا أعيش هنا (...). أخي الكب
C أفراد العائلة o تؤدي إ{ مشاعر الحزن والوحدة وحسب، بل إنها، أيضاً، تمنع الناس من  &xال�اع ب
& عائلتنا، كنا o نستطيع  C » :ل C C'شؤون الم & C  العمر & C  ممارسة تقاليدهم وعاداتهم، مثل استشارة الكبار

.“ & qkتجاوز سلطة الكبار ولكن منذ الحرب (...) اعيش بدون أقربا

7.1 تحديات النشاط اCجتماعي عند اĈطفال
& «مجتمع  C  من أن تربية أبنائها Nªها{& من تربية أبنائهم له عوامل سياسية أيضاً، فالعوائل تخqoتخوف ا
 َ K'أن «يك  mع اqoطفال  يشجع  سوف  سوريون»  qoنهم  سيئة «فقط  بطريقة  يُعاَملون  وحيث  يكرههم» 
بعض  حسب  لديهم».  القيم  من «[ترسيخ]   ًoبد المستقبل»   & C  اoنتقام  عن  ويبحثوا  عندهم  الحقد 

7. العائلة النازحة

، وأوCدي (فهم C ينامون  > �uء، بي > < خ�ت كل �� أشعر بأ@?
< Ĉنها أصغر من أن تتسع لهم)... الحالة خارجة  �uخيم > ?W

عن السيطرة.
”“



24

Recover: إعادة إنتاج الجنسية والهوية الوطنية في مخيمات الالجئين

أن  qoهلهم  يسمح   o فيه  اqoطفال  ينمو  الذي  العادل»  و «غ'&  الواضح»  السياق «غ'&  فإن   ، C &xالمجيب
& سوريا: «كيف يمكنك أن تقول لهم أن يت�فوا بأدب عندما يكون الوضع  C  يربونهم كما كانوا يفعلون
هويتهم  «تشكيل  اqoطفال   mع ب  Éتصع هذه  التعليم  أزمة  فإن  إليهم،  بالنسبة  عادل؟».  وع'&  سيئاً 

الخاصة».

7.2 اĈدوار العائلية المعطلة
عm عقب، فالكث'& من اqoطفال مضطرون لمساعدة  عm مستوى البيت، انقلبت اqoدوار العائلية رأساً 
 & C  طفالqoالعمل. إن انشغال ا & C  [ترك] المدرسة» والبدء» K'عتناء بأخوتهم» أو عoا» K'أهلهم، إما ع
ء جداً، حيث يشعرون أنهم يحرمونهم من  عمل عائ�تهم وإعالتها مسألة ينظر إليها البالغون بشكل �&
& أن يكونوا أطفاo» :«ًo يستطيعون أن يكونوا كاqoطفال اo¬خرين الذين يلعبون وحسب، وهذا  C  حقهم»
له عواقب نفسية». هذه العواقب النفسية تتضمن مشاكل هوية تتعلق بإرغامهم المبكر عm النضج: 

.« C &xأو بالغ ًoيستوعبون أنفسهم. ما عادوا يعرفون إن كانوا أطفا o طفالqoء اoهؤ»

الذكور من اqoطفال معرضون بشكل خاص لخطر ترك المدرسة بسبب «الحالة اoقتصادية» لعائ�تهم. 
ورية، ولكنها أيضاً تتسبب بخطر «[تخريب] نظام  Ć & مدخول العائلة  C  عندما تكون مشاركتهم JDوح
وري من التقليد السوري»: «إذا كان الطفل  Ć العائلة وع�قاتها»، ويصف المجيبون ذلك بأنه «جزء 
ام أبيه والناس اqoك'K منه كما كان يفعل». J'يعيُل عائلته، فقد يظن أنه هو صاحب القرار ويتوقف عن اح

وح  ? ?v7.3 الجندر وال
& التجارة  C  الدراسة والعمل، وذلك لتجنب الفقر، أو تجنب دخولهم mاً ما تُشجع النساء والبنات ع كث'&
& أن  CDعن تقاليد المجتمع: «كيف يمكن ًoعتان انفصا C C'سباب مالية. وتمثل الqo الجنسية، أو الزواج المبكر
& تزوجت مبكراً، وo أحب  Ckأفعل شيئاً بعد زواجي؟»، «أعرف أ oأ mع &mأه & Ck[أعمل بجهد] بعد أن ربا

& سوريا“. C  مر سيكون كذلكqoذلك. ما كان ا

اĈطفال مثل قنابل موقوتة تنتظر اCنفجار.

أن  قبل  وها  �vيخت أن  ينبغي   C كان  أشياء  وا  �vاخت اĈطفال 
. >vمن ذلك بكث �vيصبحوا أك

”“

”“

وج . لهذا يجب  ? �vن بنتآ خ�ت أباها أوأخاها , فيجب أن تĈ
من  كنوع  وشهادة  تعليم  ع�  تحصل  وان  قوية  تكون  ان 

الحماية لها, ومن استغ_لها
”“



25

Recover: إعادة إنتاج الجنسية والهوية الوطنية في مخيمات الالجئين

عليهْن   & Kkأيجا  ٌ تأث'& لها  كان  الماضية  السنوات  أن   mع والنساء  الفتيات  بعض  شددت  آخر  جانب  ومن 
ورة  Cل� & شؤون العائلة والدور اoجتماعي. وقلَن أنهن أصبحن أك'N وعياً  C  من حيث الفهم والممارسة
، لقد أصبحُت  &Åالمستوى الشخ mالعائلة والمجتمع: «ع & C  ستق�ل وإيصال أصواتهنoالتعليم وا
ء اqoك'N أهميًة [الذي  & Nªال» ،« N'أك ّ & إ{& JDالبيت وتستمُع عائل & C  & &kعن رأ َ K'أقل خج�ً (...). أستطيع ان أع
 ، N'تعليم أك mينبغي أن يُكن¼ زوجاٍت رباِت بيوت وحسب. عليهن أن يحصلن ع o تعلمناه] هو أن النساء
تحسباً للتعامل مع حاoت صعبة قادمة. يجب أن يكن¼ قادرات عm صنع قراراتهن بأنفسهن، وأن يقلَن 

& المجتمع». C  رأيهن ويشاركن
& ممارسات الزواج التقليدي، والتصورات حوله،  C  &'المنفى ادى ا{ تغي & C  ت،  العيشoبعض الحا & C 
C أن احتمال الزواج من غ'& سوري بات خياراً، بسبب تواصلهم المستمر  &xيرى بعض المجيب . بشكل كب'&
& سوريا لن يتحسن  C  لو كان الوضع JDحياتهم، ح & C  ًقدما & CÅاجانب و/أو بسبب رغبتهم بالم C &xمع مواطن

& لبنان لÈ& أنتقل إ{ هناك“،  C  لمانيةqoوٌج من امرأة ألمانية. تقدمت إ{ السفارة ا C J'المستقبل: ”أنا م & C 
.“ & لبنان إذا كان الوضع سيستمر طوي�ً. أستطيع أن اتزوج شاباً لبنانياً C  نتماء هناoأستطيع ا”
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& تجري  JDوح عند النسيج التقليدي، وأنماط تفاعل المجتمع السوري، والطريقة ال C C'ات ال لم تتوقف تأث'&
& يّعرف بها اqoفراد أنفسهم ويصفون  JDالطريقة ال & C  ممارستها بها خارج سوريا، وحسب، بل أثّر أيضاً 
شعورهم بالهوية. ما حصلنا عليه من مقاب�تنا كان استيعاب أنه عm الرغم من ظهور ¾ٍد متجانس 
& اqoفراد بطرق مختلفة وأحياناً  C  وح أثرت C C'الهوية السورية قبل الحرب، فإن تجربة ال K'وموحد لما يعت

متناقضة مما يجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، ظهور ¾د موّحد.

8.1 ذكرى الهوية السورية
C وصفوا الهوية السورية بأنها تُظهر صفات إنسانية مثل «الكرم» و»الضيافة»  &xبالمجمل، فإن المجيب
نسانية» و»المتعاطفة». وأكد المجيبون عm أن هذه  �oية» و»ا و»الطيبة» و»اللطف» و»اoهتمام» و»الغ'&

ان واqoصدقاء. & العائلة ومع الج'& C  سياقات الع�قات والتعام�ت & C  الصفات كانت ظاهرة بشكل خاص

C استخدمه  &xفراد، فالكث'& من المجيبqoنسانية لم يكن محدوداً بوصف ا �oهذه الصفات ا mالتشديد ع
لتعريف المجتمع السوري لما قبل الحرب ككل. وعm ذلك، فإن عدداً من اoشخاص وصف سوريا بأنها 
& يشعرون أنها  JDالفرادة ال mة»، مؤكدين ع »، وشبه الشعب السوري بـ»العائلة الكب'& «أم أو بيت كب'&

& كل مكان». C  تجد هذا o» :ترتبط به
وشددت الكث'& من ا�oجابات أيضاً عm أن هذا الحس من التقبل اoجتماعي والتكافل واqoخوة والضيافة 
C مع اqoجانب. ومما شددوا عليه بشكل خاص، واستخدموه كمثال متكرر،  &xيتحكم أيضاً بع�قات السوري
 C &xأثناء حرب 2006 ب C &xاللبناني C &xودولًة – ال�جئ & استقبل بها السوريون – أفراداً  JDيتعلق بالطريقة ال
& استقبله المجتمع وقتاً طوي�ً جداً،  Ckلبنان وإ¾ائيل. ولكن عدداً منهم ايضاً يتذكر تجربته مع سائح ألما

كة معهم. J'لغة مش JDيتحدث ح o الرغم من أنه mكان يجدها، ع & JDوذلك بسبب الضيافة الحارة ال

8. هوية النازح

 > �uال الطريقة  من  سوري  الشخص  أن  تعرف  أن  يمكنك 
يعاملك/تعاملك بها.

 استقبلنا مرة سائحاً ألمانياً لمدة شهرين. وكنا نسميه ‘مكدوس’
كان  > �uال الوحيدة  الكلمة  وĈنها  الطبق  هذا  يحب  كان   Ĉنه 
ء ‘مكدوس’. بقي >  يعرفها من اللغة العربية، ويسمي كل ��
 وقتاً طوي_ً بحيث أصبح النظام يشك بأمره. و عندما غادر

كانت حفلة الوداع عاطفية جدا.

”“

”“
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& استخدمها المجيبون لتعريف الهوية  JDالتعامل لم تكن الُمحددات الوحيدة ال & C  نسانية �oالصفات ا
أخرى مثل الشجاعة والطموح والشغف واoجتهاد وحبº الفرح  السورية. كان هنالك صفات شخصية 
 K'اهة والبساطة والتواضع والفخر والتسامح، كلها ُذكرت. وبعضهم وصف سوريا – ليس ع C C'والنكتة وال
& يحبونها ويفتخرون بها بشكل  JDات البلد ال C صفات اqoفراد الذين يشكلون سوريا – بل ع'K وصف مم'&
ويطبق  يفهم   & Kkبلد عر أول  كانت  وحضارة: ”سوريا  تاريخ  لها  أن سوريا  المجيبون  ذكر  فمث�ً،  خاص. 
& المؤسسات“. وذكروا  C  فت بحقوق المرأة وسمحت لها بالمشاركة J'الخمسينات، واع & C  فكرة الديمقراطية
وات، الخ، كنت تستطيع أن  Cسوريا... الجبنة، الخ� & C  ًء كان مصنوعا & N� قتصادي: ”كلoأيضاً تنوعها ا
& أي  C  ًمفتوحا & Kkالليل وأترك با & C  بلدك“. وذكروا أيضاً أمانها: «كنت أذهب حيث أريد & C  ء & N� تجد أي
& الذاكرة المحمولة عن الهوية السورية ما قبل الحرب. هنا  C  وقت». كل هذه ُذكرت بصفتها عوامل مهمة
 & C  لم يقولوا ذلك بالضبط، فإن تجربتهم الحالية C &xالرغم من أن المجيب mمن المهم أن ن�حظ أنه ع
& العديد من الحاoت أن ا�oجابات تتوافق مع صعوبات  C  ًتحديد آرائهم. كان واضحا & C  لبنان عامٌل مهم
& محاولتهم اoندماج  C  C &xواجهت السوري & JDلبنان. فإن الصعوبات ال & C  وها خ�ل حياتهم K'معينة اخت
 mالمدارس، ع & C  ستفادة من مهاراتهم، ومحاولتهم تسجيل أبنائهمoا C &xمحاول ، & Ckقتصاد اللبناoا & C 
& ضوء  C  أهميًة N'سوريا ما قبل الحرب أك & C  قتصادoستقرار واoسبيل المثال، جعلت درجات التعليم وا
 & C  ورية Ć وه مسألة  K'سوريا ما قبل الحرب اعت & C  مانqoوه. وبشكل مشابه، فإن الذين ذكروا اOما خ
. إ{ هذا الحد،  C &xمن العام اللبنانيqoطة أو ا NOضطهاد من قبل الoعتقال أو اoضوء خوفهم اليومي من ا
& لبنان.  C  C &xلسوريا ما قبل الحرب قد تأثرت بتجربة نزوحهم والحياة ك�جئ C &xيمكن القول بأن رؤية المجيب
وتعرّف  تحدد  أنها  يبدو   & JDال الداخلية  اo¬ليات  أن  كيف  نرى  أن  الم�حظات  هذه  لنا  تسمح  اo¬ن،  منذ 
& يتفاعل بها السوريون  JDالطريقة ال mع &ªفراد الهويَة السورية مبنيٌة بشكل رئيqoيعرّف بها ا & JDالطريقة ال
& تشكيل وإعادة  C  خُر¬oالدور الضخم الذي يلعبه ا mخرين بشكل عام. يؤكد هذا ع¬oمع بعضهم ومع ا
عوامل  أنه   mع تقديمه  يمكن  ما  أن  حقيقة  إ{  يش'&  فهو  ولذلك  المجموعية،  المجتمع  هوية  تحديد 
C اqoفراد  &xالواقع عواملة «خارجية» بسبب أهمية الع�قات ب & C  تطور الهوية السورية هو & C  «داخلية»

& تحديد الذات السورية. C 

8.2 الحرب والمنفى: تطور الهوية السورية
& يشكل فيها الناس – وينظرون بها إ{ - تطور هويتهم اqoساسية:  JDالطريقة ال mوح ع C C'لل &ªالتأث'& الرئي
جرى   & JDال الخارجية  الصفات  مع  بالتباين  وذلك  مواقفهم،   & C  الداخل  نحو  حركة  بأنه  البعض  وصفُه 
حاجاتهم  بشأن  والقلق  أوoدهم   mع  C ك'& J'بال الناس  بدأ  الحرب،  «بسبب  السابق:   & C  عليها  التأكيد 

نا qoننا o نركز عm ع�قاتنا كما كنا نفعل من قبل“. اqoساسية. بهذه الطريقة، تغ'&
فإن   ، N'أك الخارج  نحو  تتطلع  صفات  من  تراجعاً  سب¼َب  وح  C C'ال أن   mع اoتفاق  من  أبعد  هو  ما  ولكن 
 mشعورهم بأنهم «سوريون» ليست متجانسة. ع mوصف الناس بها كيف أثرت الحرب ع & JDالطريقة ال
الرغم من أنه لم يع'K أحد عن شعوره بأن لم يعد سورياً، فقد شعروا بأنهم تأثروا بعدة طرق، فهم 
& الواقع  C  أو أقل من قبل. نصف الذين أجريت معهم المقاب�ت أعلنوا N'أك C &xيشعرون بأنهم سوري
وا عن عدم قدرتهم عm فهم كيف يمكن لهذا  K'كما كانوا من قبل، أو ع C &xأنهم يشعرون بأنهم سوري
اً من العينة أعلن أنه يشعر بأنه أك'N سوريًة مما  الشعور أن يتغ'& بسبب الحرب وعواقبها. ولكن ثلثاً كب'&
ات كانت  وا عن الشعور بانهم أقل سورية من قبل. مثل هذه التغ'& K'كان يشعر قبل الحرب. والباقون ع
َ إحساسهم بها ع'K تجربة  ¼ & تغ'& JDوال ، C &xبخصوص الهوية العربية الثانوية لدى المجيب ملحوظة أيضاً 

& الصندوق 8. C  الحرب كما هو مفصل
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& تشكيل هوية عدد كب'& من اqoفراد. قال الكث'&  C  ًوح وعدم وجود الوطن لعبت دوراً ضخما C C'إن تجربة ال
ية  N'كqoمجتمع المخيم. من بينهم، ا & C  أو أعضاء C &xن يعرّفوَن أنفَسهم ك�جئ¬oأنهم ا C &xمن المجيب
ة – «ربما سنكون مثلهم» – وبعضهم بحالة  & العقود اoخ'& C  هم بما واجهه الفلسطينيون شبهت مص'&
أن «تَُتقب¼ل»،  ينبغي  حقيقة  بأنه  نزوحههم  وصفوا  المجيبون  هؤoء  الغجر.  مثل  البدوية  المجتمعات 
مفروضة  تعريف  إشارة  الهوية  نظرهم،  وجهة  من   .« C &xمع حد  إ{  «يعرÉفـ[هم]  فعلياً  عام�ً  بوصفها 

قرار بها – ولم تعد خياراً ينتقونه بعد اo¬ن. �oعليهم – وهي بالتعريف: من الصعب ا
تكريس  إ{   C &xالمجيب بعض  قادت  هويتهم،  باستعادة  ورغبتهم  العدالة،  وعدم  المعاناة  تجربة  إن 
C بفهمه للـ»عدالة»، و»التعاطف»، و»اqoلم». هذه ا�oجابات تُظهر أن قرارهم  انتمائهم إ{ مجتمع يتم'&

الصندوق 8: تطور الهوية العربية
& سوريا“ C  C &xكان العرب صامتون أثناء موت السوري”

C أنهم يتذكرون الشعور بأنهم عرب وسوريون قبل الحرب، ولو كان  &xقال عدد من المجيب
 &ªقبل أن أقدم نف & Kkعر & CDأن mع &ªذلك بدرجات متفاوتة: «قبل الحرب كنت أقدم نف
 & Kkوعر  ًoاو سوري   & CDأن أشعر  «كنت  وسوري»،   & Kkعر  & CDبان أشعر  «كنت  سوري»،   & CDأن  mع
& المدارس ع'K استخدام «منهاج  C  &ªكهوية ثانية». كانت الهوية العربية «ُمعّلمًة» بشكل رئي
قناع اqoطفال بأنهم سوريون وعرب». وعm الرغم من أن الهوية العربية لم تكن  �o مصنوع
& لم أتعامل  CDقبل الحرب كنت أشعر اننا أمة عربية واحدة ولكن» : C &xممارسة دوماً عند السوري
& كانت تعت'K متبادلة: «كنا نحب بعضنا  JDالمشاعر القوية ال mوهي تعتمد ع .« & Kkمع أي عر
المجيبون   CDالبعض]».وب [ببعضنا  نرحب  «كنا  البعض»،  ببعضنا  نهتم  «[كنا]  البعض»، 
& يزداد الشك حولها –  بأن بعض الصفات الثابتة  JDالفكرة – ال mهويتهم العربية، أيضاً، ع
 o ولكننا & Kkوالعامة كافية لتوحيدهم: «تعلمنا أن اللغة العربية كافية للحديث عن عالم عر
 C &xالرغم من أن بعض المجيب mنفهم بعضنا دوماً». ع o نفس العربية ولذلك JDنتحدث ح
ين، الهوية العربية  & دول عربية أخرى قبل الحرب، فعند الكث'& CDلديهم تواص�ت مع مواط
» وأنه كان  ، خ�صتهما أنهم «كانوا كلـ[هم] واحداً C &xشعور» وفكرة غ'& شخصي» mمبنية ع

C «العرب» و»اqoجانب». &xهنالك فارق موضوعي ب
وح. فقد ع'K أك'N بقليل من نصف  C C'ا بعد تجربة الحرب وال إن بناء وفهم هذه الهوية تغ'&
& بأنهم  CÃالما & C  «مة العربيةqoفوا بأنهم كانوا يشعرون بأنهم جزء من «ا J'الذين اع C &xالمجيب

C بالشعور بأنهم عرب بطريقة ما. &xرتباط، بينما بقي الباقون مرتبطoن يرفضون هذا ا¬oا
& أقل اo¬ن»)، أو غيابها بالكامل («لم أعد  Kkعر & CDمشاعر الهوية العربية المتقلصة («أشعر أن
») تحولتا إ{ نظرة إ{ ردة الفعل العربية تجاه ال�اع السوري بأنها «خيانة»  & Kkعر & CDأشغر بأن
الدول  أن  ويرون  «أخوتهم».  بانهم  دوماً  يوصفون  كانوا  الذين  أولئك  قبل  من   « &mّو»تخ
عm أن «اqoمة  C كان هذا دلي�ً  &xتفعل»، وبالنسبة للعديد من المجيب oالعربية «تتحدث و
ك بلدنا لو أن  J'قل ما عادت منطقية: «ما كنا سنضطر لqoا mالعربية» لم تكن موجودة أو ع

.« العرب كانوا واحداً
C «العرب» شعروا بذلك بسبب التجربة  &xومن جانب آخر، فإن الذين استمروا بالشعور بصلة ب
& تجربة «الدكتاتورية». وعm ذلك فّرق  C  مواجهة الصعوبات»، وبشكل خاص» & C  المشابهة
ويرفضون  باqoو{  «مرتبطون»  أنهم  وشعروا  وحكوماتها،  العربية  الشعوب   C &xب المجيبون 

اoرتباط بالثانية ويتهمونها بأنها «تتسبب بالشقاق». 
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] من حيث الجنسيات» والتوجه نحو انتمائهم إ{ مجتمعات ما بعد قومية، مثل  بالتوقف عن «[التفك'&
& فهٍم للهوية ذو  CDتب K'نسانية ككل». ع �oا» JDفئة الناس الذين يعانون»، أو «الذين يتعاطفون»، أو ح»
o C يعطون ردة فعل  &xكة، فإن المجيب J'أساس تجارب وقيم ومشاعر مش mع ٍ& CDطبيعة عابرة للقومية، مب
& المخيم  C  بنوها مع مجتمعات قومية أخرى & JDحسهم بـ»عدم وجود وطن» والع�قة القوية ال mع
& نزع السياسة من هويتهم. بكلمات أخرى، إن تطور أشكال  C  يظهرون رغبتهم وحسب، بل هم أيضاً 
ة عm تقاطع الظروف  N¾أعضاء مجتمع المخيم ردة فعل مبا C &xعابرة للقومية وغ'& متحزبة من الهوية ب
 C &xبنوها مع أفراد قادم & JDآن واحد، ومن ضمنها خسارتهم لجنسيتهم، والع�قات المقربة ال & C  الحاصلة
من الكث'& من البلدان المختلفة داخل المخيم نفسه – «هنا التقيت أناساً من بلدان مختلفة، ولذلك كانت 
& لبنان.  C  ًتخاذهم موقفاً سياسياo خرون» – ووعيهم للمخاطر المصاحبة¬oفهم كيف يفكر اqo عندي فرصة

C عرفوا عن أنفسهم بوضوح أنهم مسلمون. وشهادتهما تعكس التأث'& الواضح  &xاثنان وحسب من المجيب
& سياق من الفوCÃ السياسية والعنف واليأس، يبدو أن  C  .المماراسات والمعتقدات الدينية mلل�اع ع
حلقة  دخول  عن  باoمتناع  لهم  يسمح  ثابت  تعام�ت  نظام  بصفته  ل�qخ�ق،  مصدر  دور  لعب  الدين 
المتحاربة  اqoطراف  تتبناها   & JDوال بها  والمشكك  الموضوعية  غ'&  بالمبادئ  ام  C J'لoا عن  واoمتناع  العنف 
 N'س�مية بشكل أك �oام] التعاليم ا J'اح]» C &xأشار إ{ رابطة واضحة ب C &xال�اع. أحد المجيب & C  المتورطة
 & C  C &xستقرار هما المهيمنoوبينما أصبح العنف وعدم ا .« C «[محاولة] الت�ف بشكل مثا{& &xحرصاً» وب
& ثابت وبوصلة o تزال متوفرة  J أنه صمام أمان أخ� mسوريا، فإن «الخوف من ¹» بات يُنظر إليه ع
C آخرين، مّثَل الدين أيضاً وسيلة للتأقلم مع  &xوبالنسبة لمجيب .« qoولئك الذين «o يريدون أن يؤذوا أحداً
ر ما  K'رادة ¹ المقدسة، الذي يفهم وي �o ء» يحصل نتيجًة & N� اعتبار «كل K'العواقب المؤلمة لل�اع ع

ي. NOيحتمل بالنسبة للكائن الب o قد يبقى أحياناً غ'& قابل للتفس'& أو

C أنهم o يشعرون بأنهم جزء من أي مجتمع عm ا�oط�ق. ولكن عm أي حال،  &xقال أربعة من المجيب
C عرّفوا أنفسهم بأنهم سوريون أو عرب خ�ل المقابلة. هذا التناقض الظاهري يدفُع  &xء المجيبoفإن هؤ
& مجموعة ما إذا لم يكن شعور الفرد بالهوية. وكما ناقشنا  C  إ{ السؤال عن ما هو الذي يحدد العضوية
& o تتعلق بشكل  JDعدد كب'& من العوامل، وال mسابقاً، فإن حّس الهوية الذي يظهره المجيبون يعتمد ع
رئيª& بالسياسة. الذين أعلنوا أنهم حالياً o ينتمون إ{ أي مجتمع استخدموا بشكل رئيª& منطقاً سياسياً 
للدفاع عن موقفهم. كانت أجوبتهم تظهر أن عدم انتمائهم سببه حقيقة أن المجتمعات الموجودة 
غ'& قادرة عm الحفاظ عm النظام العام واqoمن ولذلك o تستطيع أن توفر لهم بيئة ثابتة ومحمية. 
& هوية واحدة، بل  C  نتماء ليس مجرد مجموعة من الناس يتشاركونoبالنسبة إليهم، المجتمع من حيث ا
بما يكفي ليحمي ويقود ويحكم أعضاءه: «أنا o أنتمي إ{  كيان سيا�& ينبغي أن يكون قوياً  هو أيضاً 
ام فيها. اo¬ن  C J'لoء. من قبل، كانت هنالك مبادئ يمكن اتباعها، وا & N� أنا أنتمي إ{ أي ، C &xأي مجتمع مع

ض أن أطيع». J'لم أعد أعرف من يف

< السلطات اللبنانية ا` اي مجموعة تشعر أنك  ?uعندما تسأل
تنتمي. فأقول لهم أنتمي ا` مجموعة الذين يعانون

< المظاهرات. اYCن أظن  ?W بداية الثورة لم يكن عندي رأي > ?W
< سوريا، ح�u لو كنت أتمu? أنها  ?W أن ¦ أراد لها أن تحدث

لم تحدث.

”“

”“
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8.3 معض_ت: التأقلم مع المنفى
وح القOي عm الطريقة  C C'مسألة كيف أثر ال & C  صعوبة تحديد ¾د متجانس mقسام السابقة عqoركزت ا
. من أحد الجوانب، فإن  C &xنتماء إ{ مجتمع معoف بها المجيبون هويتهم السورية، وحسهم باÉيعر & JDال
& طريِق، ظهوِر حّس الفرد بالهوية  C  وعقبًة ،mآن واحد، مساعداً ع & C اً ما تُكون، و بعض العوامل كث'&
يرات متناقضة. ولربما تبدو  K'نتماء والحفاظ عليه. ومن جانب آخر، فإن حس الهوية نفسه تدعمه تoوا
& يواجهها المجتمع. ولذلك فقد  JDالواقع تش'& إ{ معض�ت الهوية ال & C  هذه الم�حظات متنافرة، ولكنها

وصف المجيبون كيف أثرت نفس الحالة عm شعورهم بسوريتهم بطرق مختلفة.
 

ه  تأث'&  & C  متضاربة  أبعاد  ذو  يكون  قد  سورية،  من  محددة  بمنطقة  اoرتباط  كما  ما،  ببلد  اoرتباط  إن   
& تفصلهم عن أرضهم اqoصلية منعتهم من  JDفبالنسبة للبعض، المسافة الجغرافية ال . C &xالمجيب mع
& سوريا Ç& تشعر بأنك تنتمي»، وبالنسبة o¬خرين فإن  C  الشعور بأنهم سوريون كما كانوا: «عليك ان تكون
& تقوية شعورهم بالهوية بسبب النوستالجيا المتعلقة بها: «عندما تكون بعيداً  C  هذه المسافة ساهمت

عن بلد فإنك تشعر بأنك اك'N اتصاoً معه، تشتاق إليه، وتحلم به».
C عm مدى العديد من البلدان، وتفكك العائلة  &xالسكان السوري N'وا تبعOف C &xوبشكل مشابه، فإن المجيب
ون إ{ هذ التبع'N عm أنه دليل  حJD عm مستوى البلد الواحد أحياناً، بطرق متعاكسة. فبينما نظر الكث'&
& إضعاف حسهم  C  نسيج المحتمع السوري، وهو ما رأوا أنه يشارك & C  ذى الحاصلqoا ، & C  وسبب ،mع
بالهوية: «المجتمع السوري مقسم عm نحو واضح. حJD أعضاء العائلة يعيشون بعيداً عن بعضهم»، 
C إ{ بعضهم ويرعى  &xيلّم السوري وح بحد ذاتها، بصفتهما شيئاً  C C'خرون هذا التفرق، وتجربة ال¬oرأى ا
& سوريا. وأتيحت {& فرصة التعرف عm ناس من  C  ًما كنا لنلتقيهم أبدا C &xلبنان التقينا سوري & C » :وحدتهم

مدن سورية مختلفة لم أزرها من قبل. هويتنا أصبحت أقوى، نشعر بأننا سوريون سويًة».
عن  المختلفة  الطرق  من  عدٍد  بسبب  أضعف  باتت  بأنها  تشخيصها  جرى  اoجتماعي  التناغم  درجات 
لل�اع  ة  N¾المبا ات  التأث'& بأن  المجيبون  بعض  جادل  فبينما  مث�ً.  الحرب  كتجربة   ، & C الجغرا اق  J'فoا
من  مناخاً  خالقًة  بينهم  ما  بّعدت  قد   –  & KDجنqoا والتدخل  والخوف،  اق،  J'فoوا والدمار،  الموت،   –
من  اqoقل   mع واحد  جانب  من  محمياً  تكون   &Ç متطرفاً  تكون  أن  التطرف: «عليك  وزيادة  الثقة  عدم 
& المنتصف، فسوف يستهدفك الطرفان ك�هما. هنالك درجة عالية من عدم الثقة  C  ال�اع. إذا بقيت
بون من  J'كة من المعاناة قد جعلتهم يق J'ورأى آخرون أن تجربة الحرب كتجربة مش ،« C &xالسوري C &xب
بعضهم البعض ويصبحون أك'N وحدة: «o زلنا موّحدين. الكل عاCk من الحرب، وليس الذين هربوا إ{ 

& سوريا».  C  دول أخرى وحسب. ليس هنالك مكان طبيعي
 & C  C &xلبنان والجوانب السلبية منها – كما هو مب & C  خصوص تأث'& الحياة & C  ء ملحوظاً  & Nªوكان نفس ال
& إعادة تعريف الفرد لذاته. نزع البعض إ{ تأكيد هويتهم  C  أقسام سابقة – عm كيف كان هذا عام�ً 
وكره  العنف  ضد  مقاومة  هوية  وبصفتها  الحاقدة،  اo¬خرين  مواقف  مع  الواضح  بالتناقض  السورية 
اللبنانية  »، «الدولة  C &xكإرهابي يعرفوننا  أن  يريدون  الناس  qoن   ، JDح سوريًة   N'أك  & CDأن اqoجانب: «أشعر 
 & C  بها C &xيُعامل السوري & JDستياء من الطريقة الoأشعر با» ،« C &xولكننا نعرف أنفسنا كسوري C &xجئo تدعونا
C عm الهوية والفخر  &xوكان تأكيد بعض المجيب .« & المستقبل أبداً C  نا ء بغ'& & Nªلبنان. لن نفعَل نفس ال
 & C  C &xاللبناني C &xء الناس ال�جئoتلقى بها هؤ & JDالطريقة ال C &xالمقارنة ب & C  &ªبشكل رئي & متجذراً  CDالوط
. أذكر أننا أعطيناهم  & JDفخراً بسوري N'أك & CDء جعل C معي بشكل �& &xعام 2006: «تعامل اللبناني & C  سوريا

. أنا أنتمي إ` نف§< ”“
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مفاتيح بيوتنا عندما جاؤوا إ{ سوريا (...) هرباً من الحرب“. وهنالك آخرون، وبشكل معاكس، استجابوا 
ل�عتداءات الخارجية بطريقة نزعت إ{ أن تقلل من هويتهم السورية، وذلك من أجل ضمان المزيد من 
& يجدونها معقدة ويصعب التعامل معها. عm سبيل المثال،  JDنفسهم أو لتجنب المواقف الqo مانqoا
«ليتجنب  جنسيته  بخصوص  اqoجرة  سيارات  سائقي   mع يكذب  أحياناً  أنه  كيف   C &xالمجيب أحد  ح  NOي

& سوريا وعن هويته السورية بشكل عام». C  الحديث عن الحرب
 . C &xالمجيب هوية  تطور   mع متعاكسة  ات  تأث'& لها  كان  سوريا  لمستقبل  التوقعات  فإن  مشابه،  وبشكل 
والثبات  والحب  التسامح  خصال  بفضل   – القريب  المستقبل   & C  مسالمة  سوريا  خلق  إعادة  فكرة  إن 
C باoنتماء إ{ سوريا. هذا  &xحس بعض المجيب mالحفاظ ع & C  ًالشعب السوري – لعبت دورا C & تم'& JDال
C يمكنهم أن  &xاقاً يَنُتُج بشكل خاص عن حقيقة أن المجيب N¾إ N'يمان بأن المستقبل يمكن أن يكون أك �oا
& وجه تجارب الحرب والمنفى الصعبة: «ما  C  الصمود mلـ - قدرتهم ع C &xيثبتوا – وبالتا{& يصبحون واع
& مثل هذه الظروف (...) لقد اكتشفت القدرات  C  النجاة mأقدر ع & CDكنت أستطيع أن أتخيل من قبل أن
 mع سوريا   & C  الوضع  بأن  يؤمنون  الذين  الناس  فإن  اo¬خر،  الجانب  ومن   .« NOالب  & C  الكامنة  المذهلة 
اqoغلب لن يتحسن قريباً – بسبب «لبَننة» الب�د، وتدخل القوى اqoجنبية، وتعطش الناس إ{ اoنتقام 
& انتمائهم إ{ المجتمع السوري، ويتحدثون بشك عن نجاة هذا المجتمع بحد  C  عون إ{ التشكيك C C'ي –

.“ C &xمجتمع هج oذاته: ”لم يبق هنالك مجتمع سوري، لم يبق إ
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& تناقض مع  C كيفية تغ'& ع�قتهم مع الدولة السورية. و & C  مر المقاب�ت معهم mتأمل المجيبون ع 
& هذا البحث ومع التوقعات اqoساسية، فإن سوريا o يتم تذكرها عm النحو اqoوضح بصفتها  C  فرضيتنا
 mُر سوريا ع ºمن ذلك، يجري تَذك  ًoمن منظور تجربة محلية بحتة. بد oرًة للخدمات الحكومية و Éُموف
ور المجموعات المحددة إثنياً  N¾فراد من اعتداءات وqنحٍو عاطفي بأكملها بصفتها حامي ما بعد قومي ل�

ودينياً وسياسياً. إن خ�صات هذا القسم تتضمن:
· ثنيات – o كفرصة للحصول 	 �oسوريا مقسمة حسب ا & C  يرون أي جاذبية أو قيمة o المجيبون

نهاء ال�اع.  �o كوسيلة JDح oو ، K'سيا�& أك C &xتمك mع
· حون 	 NOوعياً إثنياً، فهم ي N'أنهم أصبحوا أك mأنفسهم يوافقون ع C &xالرغم من أن المجيب mع

 mمن أجل البقاء ع تبنيها   mوا ع K'أج وطريقة لحماية النفس  حديث العهد،  أن ذلك تطور 
& o ينتمون إليها)  JDاع. وبالتباين مع ذلك، يرى المجيبون أن المجموعات (ال C C'ال & C  قيد الحياة
& للحصول عm السلطة عm مستوى مدينة أو حJD عm المستوى  CDلها طموحات ذات إطار إث

الدولة.
· أن 	 يمكن  السياسية  الخدمات  إ{  اqoفراد  وصول  أن  من  قلقون  أنهم   C &xالمجيب  mع يبدو  لم 

ث بإيجاد  J'كoثنية، ويبدو عليهم عدم ا �oيتعرض للخطر من قبل المجموعات ذات الدوافع ا
C قلقون بشأنه، عm أي حال، هو  &xالمؤسسات السياسية. ما يبدو أن المجيب mطرق للتأث'& ع
 &mالذي يديره المجتمع المح &mالظالم من مستوى الدولة نحو المستوى العم C أن ينتقل التمي'&

& الحالة الطبيعية. C 
· الحياة 	 وقوع  عدم  تضمن  qoنها   C &xالمجيب لدى  اqoهمية  شديدة  السورية  الدولة  س�مة  إن 

راً للحماية اoجتماعية من أن  Éأهمية بصفتها ُموف N'اليومية تحت نفوذ السياسة الطائفية. هي أك
 & Jk¬oا C C من قبل اqoفراد مفهوٌم أك'N تهديداً من التمي'& راً للخدمات السياسية، التمي'& Éتكون ُموف

من المؤسسات. 
ا�oجابات  من  ممكن  عدد   K'كqo تجميٌع  ولكنه  الفردية،  الOديات  لعقلنة  محاولة  ليس  التحليل  هذا 
الفهم  هو  القسم  هذا  هدف  إن  واqoمة.  الدولة  تجاه  نة  Éالعي المجموعة  مواقف  عن  مقبولة  صورة   & C 
اqoفضل لدoلة سوريا مقسمة إثنياً، وبالتا{& تكريس حلول أك'N نجاعة وتوجيهاً، تنحو نحو حل يعالج 
لدى  المفضلة  اoجتماعي  التنظيم  مبادئ  عن  القسم  هذا   & C  اضات  J'اف بضعة  هنالك  العنف.  دوافع 
وح،  C C'ال ذاكرة   & C  هي  كما  الدولة  حالة  يصف  أن  يحاول  القسم  هذا  فإن  ذلك،   mع وبناء   ، C &xالمجيب
وبالتا{& يمثُل خصائصها اqoك'N بقاًء. عm مر كامل هذا القسم، يجري تأمُل التناقض الجوهري القابع 
& أن تكون الهويُة  C  تز: رغبٌة & قلب التنظيم اoجتماعي عm المستوى الواسع، وكما oحظ كليفورد جي'& C 
& هذه  C  .قتصادي والحرية السياسيةoالنمو ا & C  علنياً، تتنافُس مع الطموِح C &xمدعومت C &xصليتqoوالثقافُة ا
C صحيحًة بالكامل: فالهوية نادراً ما تكون متصورة بطريقة  &xثنتoالدراسة، سوف نرى أنه ليست إحدى ا
ون عن  K'مستوى سياسة الدولة، والمجيبون نادراً ما يع mأن يروا تجسيدها ع mي� فيها المجيبون ع
& توجه الدولة. بدoً من ذلك، المجيبون يتذكرون الدولة بصفتها  C  &'وسائل التأث mحماسهم ل�ستي�ء ع

ونه غرائز الجماعات الجشعة. K'وسيلة لحماية الهويات الفردية من ما يعت

9.  العضوية وذكرى الدولة والوطن

•

•

•

•
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9.1 عدم القدرة ع� تصور سوريا مقسمة
َ مسبوقة تاريخياً، ورجعيًة  عm مر المقاب�ت، أكد المجيبون أن سوريا مقسمة إثنياً بطريقة يرونها غ'&
ثنيات إ{ مجتمع  �oمنهم يصف نقلة من مجتمع متنوع ومتسامح ومتعدد ا Íآن واحد. كل & C  اجتماعياً 
& بلد  C  «ًoثنية. قبل الحرب، «كان الناس سوريون أو �oالهوية ا mجتماعي المهيمن قائم عoحيث الوعي ا
». سوريا كانت «مكاناً غ'& عن�ي» فيه «كل أنواع الناس، وكل أنواع  C &xثنية ليسا مهم �oحيث «الدين وا
عامة».  وحياة  كة،  J'مش احتفاoت  اqoديان:   C &xب «تعايش  وفيه  بعيد»  حد  إ{  مختلط  ومجتمع  الدين، 
وجون من بعضهم». بالتباين مع لبنان،  C J'ماكن، ويqoنفس ا & C  جداً من بعضهم C &xكان مواطنوه « مقرب
& المناطق والمدن واqoحياء»، سوريا «كانت كلها واحد. كل  C  المجتمعات «واضحة C &xحيث التقسيمات ب

& مساحة واحدة». C  ك J'المجتمعات الدينية كانت تعيش وتش
: «يتعاملون مع بعضهم عm أساس الدين» وأن «المجتمع بأكمله  C &xن، يقول المجيبون أن السوري¬oا
& اo¬ن أسمعها  CDأو درزي من قبل، ولكن & Ckينهار». واحد منهم قال: «لم أسمع علوي أو كردي أو تركما
ث لمعرفة دين  J'سورية. قبل الحرب لما أكن أعرف أو أك & C  طول الوقت». ويصف آخر «طائفيًة ظهرت
 mمحاولتهم للحصول ع & C  أن يتذكروا التجارب مع الفساد C &xية المجيب N'وبينما يستطيع أك .« & qkأصدقا
ثنية، م�حظاً أن  �oمر إ{ الهوية اqoالخدمات العامة، فمن المفاجئ أن واحداً منهم وحسب يعزو هذا ا

C يذهبون إ{ الجامعة qoنه يُسمح لهم أن يُدخلوا اqoجوبة معهم [إ{ اoمتحان] ”. &xكل العلوي»
مؤقتاً، C استيعاب هذا الشكل الجديد من التنظيم اoجتماعي بصفته انحرافاً  &xالمجيبون مقسومون ب 
غ'& قابٍل للرجوع عنه. البعض يعتقد أنهم إذا استطاعوا العودة إ{ سوريا «سيكون  ًoكونه تحو C &xوب 
 اqoمر حJD أك'N محبة وتقديراً qoنهم قد عانوا من الكث'& من الظلم»، وأنه «حJD لو كان هنالك حقد،
C «قادرون عm العفو»، وأنه إذا سقط النظام، فسيستطيعون &xيمكننا أن نسامح الناس»، وأن السوري 
 العودة إ{ القص'& «والعيش مع الناس الشيعة». يسأل أحدهم «كنا كلنا نعيش مع بعضنا [من قبل]،
اo¬ن؟». ولكن آخرين يعتقدون أن «سوريا مقسمة أص�ً، ولن تعود كما كانت  لم o يكون ذلك ممكناً 
 أبداً... حJD لو سقط النظام، سوف تبقى كما هي»، وأن «سوريا ستصبح دولة فدرالية، مقسمة حسب
& o أريد لذلك أن يحدث، فإن سوريا سوف تقسم». إن عدم اoتساق CDأن [الرغم من mع]» الدين»، وأنه 
mون أن المجتمعات المبنية ع K'بأنهم يعت C &xح حقيقة تصورية لدى كل المجيب J'أي حال، يق mهذا، ع 
مكان ك،  J'المش النسب  (مث�ً:  عليها  سلطة  أي   C &xللمواطن ليس   & JDوال الهوية  مثل  موضوعية   أساسات 
& آٍن واحد، C  ،جتماعي هوoدة، العرق، الدين) هي تراجع إ{ الوراء، أي: نمٌط بسيط من التنظيم اoالو 
C الذي يتوقع خسارة بيته &xمرغوٌب، ويصعُب الخروج منه. يستعرض الصندوق ٩ م�حظات أحد المجيب 
اض. إن J'فoعليها هذا ا & CDالرغم من أنه لم يتعرض لتجربة يب mالسابق بسبب التقسيم الطائفي، ع 
C قيمًة عm الدولة &xسباب وضع المجيبqo ،  قيمة هذا القسم من التقرير هي فهم أبعاد، وإيجاد تفس'&
 غ'& المقسمة. o يبدو أنهم يعرفون أين سيذهبون إذا تقسمت سوريا، إذا تقسمت سوريا فسيخOون

. & CDث �oالوطن التاريخي أهم من الوطن ا . & القص'& C  وطنهم الطبيعي
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9.2 الطائفية السياسية المصنعة
من جانبهم، يستطيع المجيبون أن يحددوا كيف نشأ وعيهم الطائفي حديث العهد. يعزو المجيبون 
& إ{ آلية دفاعية حديثة العهد، ولكنهم يرون أنفسهم، بشكل موحد، كأفراد خارج جماعات،  CDث �oوعيهم ا
& مجتمعات متنافسة. يقول عدٌد منهم أن التقسيم الطائفي كان  C  من أن يكونوا انفسهم أعضاًء  ًoبد
شيئاً مفروضاً غريباً عنهم وضعته الحكومة: «النظام وضع هذه التقسيمات»، و»الحكومة قسمتنا، ولكن 
هم  K'بداية المظاهرات“، وأن الشيعة ”أج & C  زالوا أنفسهم“، و“النظام خلق الكراهية o الوطن والناس
ح  J'كره السنة“. ويقول مجيب آخر أن ”النظام كان عن�ياً، ولكن الناس كانوا موحدين“. تق mالنظام ع
هذه ا�oجابات أن الطائفية شكل وظيفي من التنظيم المجتمعي o يحافُظ عm بقاءِه إo سلطُة الدولة 
 & C  إلزامي  عن�  الطائفية  أن   C &xالمجيب من  أي  يرى   o حال،  أي   mع ولكن  عليه.  تعتمد  أصبحت   & JDال
“، و“الدافع وراء هذا  C أوoً»، و“من قبل كنا كلنا شعباً واحداً &xالحكومة: «قبل الحرب، كان الناس سوري
: ”خ�ل اoحت�ل  C &xالمستقبل“. وكما يقول أحد المجيب & C  التقسيم هو النظام، ولذلك لن يكون مشكلة
. نحن  C &xودروز وأكراد، كان يحاربون سويًة ضد الفرنسي C &xحت�ل علويoكان كل القادة ضد ا ، &ªالفرن
& تاريخ سورية لم تكن الحكومة فيها  C  ة J'فخورون بأنهم صنعوا سورية بأكملها“. ويتذكر المجيبون ف

تنمي التقسيم الطائفي.
غ'& مألوف من التنظيم اoجتماعي، مثل هذا،  & أن شك�ً  C  ح المقاب�ُت أن السبب J'وبشكل موحد، تق
رداً  جاءت  البقاء  أجل  من  يائية  C ف'& دفاع  آلية  هو  ة،  الكب'& الOعة  بهذه  الزخم،  هذا  كل   mع حصَل 
C من  &xبعد بدء الحرب، أصبحوا خائف» : C &xترعاها الدولة. يصف المجيبون ذلك قائل & JDالطائفية ال mع
بعضهم البعض، ومما يظنون. اليوم يقيسون الناس بناء عm قابلية كونهم معهم أو ضدهم»، وأنه 
«حJD إذا كان هنالك س�م، فإن سوريا ستبقى مقسمة qoن الناس خائفون وينظرون إ{ بعضهم بطريقة 
C بعضهم، وأصبحوا  &xأنه بعد تدخل الحكومة «بدأ السوريون بالقتال ب C &xطائفية». يقول أحد المجيب
اف بأهمية الطائفية  J'عoا mالمواطنون السوريون ع K'عرضة للخطر عند التعب'& عن أنفسهم“. أُج N'أك
ح المجيبون بأنه بينما كانت الطائفية وسيلة لتعزيز النفوذ لدى  N¾العنف والخطر، و mاً ع N¾بصفتها مؤ
C إ{ أن  &xويبدو المجيبون واع . C &xقيد الحياة عند المواطن mالنخب السياسية، فقد كانت مسألة بقاء ع
 mعتيادية للقومية، وذلك بصفتها خداعاً خفياً مفروضاً عoات ا وع سيا�& تتحدى التفس'& NOالطائفية كم
 ، C &xء المجيبoالمجتمع من قبل أي أحد يملك ما يكفي من السلطة للت�عب بمكوناته. بالنسبة إ{ هؤ

الصندوق 9: كمية الفصل غv< المعروفة
& احت�ل حزب ¹ للقص'& يعتقد أنه،  C  الذي تأملوا C &xمما يقدم فهماً أن واحداً من المجيب
، qoنها من اqoرجح أن  & القص'& C  حال تفكيك سورية، سوف لن يستطيع العودة إ{ بلده & C 
& منطقة الشيعة المحددة حديثاً. ولكن من غ'& الواضح لماذا يتوقع هذا المجيب أن  C  تقع
 oو ، & CDث �oا C &xفهو نفسه ليس لديه تجربة استفادة من مثل هذا التمك : & القص'& C  ًا C يواجه تمي'&
C «سوف نعود  من الطموح إ{ ذلك. عm سبيل المثال، يقول هذا المجيب أنه، وبدون تمي'&
س�مية والشيعة»، ويصف جبهة الن�ة  �oلنقاتل ونستعيد أرضنا من بشار والدولة ا جميعاً 
الذي  الوقت  نفس   & C  ب�دنا]  من  الذين  [الشباب  بأنهم  الشام]  فتح  جبهة  اo¬ن  يدعى  [ما 
طة النظام. o يبدو أن الفصل  N¾ & C  البعث والخدمة & C  من العضوية يتذكر فيه 27 عاماً 
الطائفي شكل من التنظيم اoجتماعي يألفه أو يوافق عليه. وعm مر العينة، يقدُم المجيبون 
ء تسعى إليه المجموعات بشكل فطري ولكنه  & N� أنها mالطائفيَة، بشكل ثابت (ومتناقض)، ع

واقعياً o يألفه اqoفراد، وليس طبيعياً بالنسبة إليهم.
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فون ويفهمون وعيهم الطائفي، ولكنهم يفOونه عm أنه  J'وع شفاف للغاية، فهم يع NOمثل هذا الم
اف بها كثمن للبقاء عm قيد الحياة. J'عoبد من ا o ًأيدولوجيا مفروضة حديثا

ثنية الطبيعية FC9.3 الطائفية ا
قد  اqoفراد  أن  من  الرغم   mع بأنه:   C &xالُمجيب استيعاُب  هو  حال،  أي   mع إشكالية،   N'أك هو  ما  ولكن 
يكونوا، تعلموا الطائفية بسبب فرضها عليهم من قبل أصحاب السلطة، ولكن هنالك مجموعات محددة 
تحمل – منذ قبل ذلك الفرض القOي – طموحات انقسامية. فعm الرغم من أن الذين أُجريت معهم 
ء طارئ واعتباطي جرى تطبيقُه  & N� مكانية أن يكون وعُيهم الطائفي هو �o المقاب�ت أظهروا استيعابهم
عليهم، ولكن رّدات فعلهم توحي بأنهم يؤمنون، من جانب آخر، بأنه عامٌل فطري ُمحرÉك للمجموعات. 
& مجتمع ُمنظم  C  نتماء إ{ مجموعة والرغبةoا C &xيستنتجون وجود صلة أوتوماتيكة ب C &xالكث'& من الُمجيب
هي،  فيها،  والنفوذ  السلطة  تراتبيتة  أي  المجموعات،  بنية  أن  إ{  ا�oجابات  وتش'&   . & CDإث أساس   mع
عm اqoفراد أنفسهم. ومرة أخرى،  وطائفيًة، من تلك الطائفية المفروضة سياسياً  بأصلها، أك'N التباساً 
يقبلوا  لن  الشيعة  أن  المؤكد  «من  إنه  مختلفة  بطرق  المجيبون  يقول   ، القص'& اجتياح  مناقشة  وعند 
& جواب  C الرحيل» من المدينة، ويقولون أن القص'& «ستكون شيعة»، وأن «منطقتنا ستكون شيعة»، و
 C &xاً من معارفهم الذين يزورون القص'& ب C أن كث'& &xن شيعة». ويقول عدد من الُمجيب¬oآخر: «القص'& ا
 & Ckتََلِت العمَل الميدا & JDنهم شيعة. وتش'& التحقيقات الqo خر، يستطيعون فعل ذلك بالذات¬oالوقت وا
& الحا{& للقص'& أصبح من  Ckالمخّيم يعتقدون أن حوا{& ٨٩٪ من التعداد السكا & C  C &xو{ إ{ أن الُمجيبqoا
الشيعة، من لبنان وإيران، ويتألف معظمه من القوات العسكرية لحزب ¹ وُممّثليه. وسواًء كان ذلك 
¼ طبيعٌي عند المجموعات المختلفة عنهم،  & CDث �oيؤمنون أن التجانَس ا C &xصحيحاً أم لم يكن، فإن الُمجيب
& الدفاعي  CDث �oالوعي ا C &xء غريب وبعيد عنهم. هنالك فارق ب & N� يعتقدون فيها أنه & JDبنفس الطريقة ال
قٌة بشكل فعال  ثنية عm أنها ُمطب¼ ف به الُمجيبون أمام أنفسهم، وهذا التصور ل�� J'البحت، والذي يع

& طبيعة مدينة ما. C 

واضح.  غ'&  عودتهم  تمنع  سوف  الشيعة»  «القص'&  يعتقدون   C &xالمجيب يجعل  الذي  السبب  ولكن 
المجيبون يفOون المجموعات اqoخرى بأنها تهدُف إ{ جعل اqoرض والسياسة تعكسان هويتها. أشار 
من  المزيد  أن   & CDيع مما   ، & Jkذا بحكم  يطالبون  «إنهم  قائ�ً  ال�اع  اqoكراد  دخول  إ{   C &xالمجيب أحد 
نشاء دولة كجزء طبيعي من هويتها  �o خرى لديها أجندةqoالتقسيم قادم»، شاعراً فوراً بان المجموعات ا
، الذي يعتقد بأن حزب ¹ يهدف إ{ توسيع دولة لبنان، كانت لديه طموحات  C &xكمجموعة. أحد المجيب
& سوريا [...] إ{ مكان ما لمجتمعه». لم  C  تواضعاً: سوف «يضطر إ{ الذهاب إ{ مكان آخر N'فردية أك
& محاولته وصف عملية المصالحة  C أي لحظة اتخاذ نظرة مقابلة تتضمن دولة لمجموعته. و & C  يحاول
& يفضلها، عm سبيل المثال، كان المجيب غ'& قادر عm أن يتخيل، عm نحٍو  JDالسورية بعد الحرب ال

منسجم، دولة طائفية يكون هو فيها جزءاً من اqoغلبية ذات اqoفضلية:
 JDهم، ح N'ن ويجب أن يُستبعدوا من سوريا المستقبلية. أك¬oالشيعة والعلويون مسؤولون عن الوضع ا
للنظام ويدعم ما حصل ولذلك يجب أo يكونوا  & الحرب] كان موالياً  C ] N¾بشكل مبا لو لم يكن متورطاً 
 . C &xموجودين أبداً. عندما نعود إ{ التفاوض... أريد أن أجد ح�ً مدنياً سلمياً، ولكن ينبغي أن نكون منفصل

ء يخص سوريا، ما كان يجعلها بلداً، قد خOناه. & N� أي حال، كل & C  .أحد سيقبل المفاوضات o [لكن]
تعليق  فإن  فع�ً،  سوريا».  تقسيم  يتم  أن  يقبل  أنه «لن  آخر  مكان   & C  قوله  من  الرغم   mع ذلك   & Jkويأ
ء يخص سوريا، قد خOناه» يقدم تسليماً بان استثناء الشيعة من سوريا لمصلحته  & N� كل» : المجيب اqoخ'&

C – يتناقض مع ذاكرته بخصوص طبيعة البلد الجوهرية. &xمجتمع مع & C  الشخصية – كفرد أو كعضو
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دارة، وليس التحكم، محلياً FC9.4 ا
o C يستطيعون أن يحددوا بدقة ما الذي يجعل «القص'& الشيعية» خطراً  &xالرغم من أن المجيب mع 
C يتجاهل  &xأحد المجيب . &Åالمستوى الشخ mولكنهم يستطيعون فعل ذلك ع ، عm المستوى السيا�&
متبق...  سوري  مجتمع  هنالك  يعد  المحلية: «لم  المضاعفات  حساب   mع السيا�&  الدو{&  الطموح 
& دمشق كنت تستطيع أن ترى أن معظم الناس سنة ولكن اo¬ن o تستطيع ان ترى  C  & Nªعندما كنت تم
» و «هذه الحالة [هي نفسها]  & Ckدمشق هنالك حوا{& ١١ ألف إيرا & C ن و¬oمن ذلك «ا ًoنه بدqo ،«أياً منهم
: يعيش هنالك 3000 شخص اo¬ن، o يتحدثون العربية، إيرانيون، يعيدون بناء المدينة». من  & القص'& C 
C السيا�& والمضاعفات الشخصية: فقد  &xهذا التمت C &xتجربة هذا المجيب الخاصة، يستطيع أن يربط ب
& باتت ملكاً لشخص آخر اo¬ن، وكان من الصعب عm& أن أرى ذلك qoن  CÃأُرِسَل إ{& صورة [تُظهر] أن أر»
& هذه المقابلة لتشكيل وتفضيل  C  ة & الكث'& من المال». مرة أخرى، ليس هنالك شهية كب'& CDكلفت & CÃأر
بتوضيح طبيعة  ٌع للعنف يبدأُ  ºإثنيته الخاصة ضمن جهاز الدولة. ولكن من هذا المنطلق يظهُر تََوق

& حالة القص'& الشيعية: C  ،ء الذي يخاف منه، بشكٍل أدق & Nªال
سيكون هنالك الكث'& من القتل. إذا رجعنا إ{ هناك بعد سقوط النظام، سيكون هنالك الكث'& من القتل 
] ونتفاهم. الناس يعرفون بالضبط من قتل  والكث'& من اoنتقام. أنا o أعتقد أننا نستطيع أن نعيش [معاً
& المخيم.  C  [خرون¬oا] مر سه�ً كما يقول الناسqoمن، ومن طبيعتنا أن نقتل من يقتل قريبنا. لن يكون ا

سيكون اqoمر مثل العراق. لن يختفي الوضع سحرياً. 
& المجموعات اoخرى بطريقٍة أقل سياسية وأك'N فردية، ما يجعلها أن تصبح تهديداً C  &'عندما يبدأُ التفك 
اً ، بقدر ما هو  أك'N وضوحاً: ليس استي�ؤها عm عمليات الدولة ومواردها ما يث'& تخوف المجيب كث'&
، C &xتدعمها النخبة، ودستها إ{ المواطن & JDالمنطقة امنياً. وهذا يعزز فكرة الرواية ال mالقبضة ع C &xتمت 
. C &xمعظم المجيب C &xالموارد السياسية ليس له صدى واسع ب mين إليها: التنافس ع  لم تجذب الكث'&
&Åالشخ التهديد   mع فعل  ردة  هي  طبيعية،   N'أك مجموعة  بغريزة  شعور  هنالك  ذلك،  من   ًoبد 

: C &xالمجيب لدى  خاص   C &xرن له   &mالمح المجتمع   C &xوتحس الملكية   . N¾المبا المحيط  لذاكرة   & qkيا C  الف'&
 يحتوي الصندوق رقم 10 دراسة حالة عن كيفية تصميم المجتمع لبنية إدارية ملزمة بتوف'& الخدمات
C هو أن طموح المجموعات للحكم عm مستوى &xالمحلية مثل الكهرباء والماء والبناء. إن قلق المجيب 

دارة. �oالمستويات المحلية من ا mع C الدولة سوف يتحول إ{ نوع من التمي'&

دارة المخيم FC الصندوق 10: دراسة حالة
& بCD المجتمع عليها المخيم أسسها أحد أفراد المجتمع الذي هرب من سوريا منذ  JDرض الqoا
، ولمعرفته بأن الناس  & وقت معركة القص'& C رض. وqoسكن قريب من ا & C  2011 وكان يسكن
 & CDبدأ الرجل بالبحث عن قطعة أرض يستأجرها حيث يستطيع أن يب ، K'بأعداد أك & Jkسوف تأ
اoرض  قطعة  وكانت  سنوياً،   $1,000 مقابل  القطعة  تأج'&   mع اqoرض  مالك  وافق  سكناً. 
& العام التا{& ارتفع اqoجار إ{ 2,000$ بعد مفاوضات qoن الرجل كان  C  .سابقاً مكباً للنفايات

يريد رفع اqoجار إ{ $5,000.
تم بناء المخيم بشكل كامل بأيدي أعضاء المجتمع بينما وفرت المواد منظمة لبنانية. ومع 
وحولوا  البداية)   & C  العدد  قليلة  كانت   & JDوال) صحية  ومنشآت  مطابخ  أضافوا  الوقت  مرور 
& المجتمع،  C  C &xالخيم إ{ مباٍن اسمنتية. وجرى التخطيط والبناء بشكل كامل من قبل السوري

ها. & است�م التمويل من المنظمات اللبنانية وغ'& C  بينما استمروا
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9.5 اCنتماء قومياً...
& كل هذا  C  سؤال يستمر mع تحليلياً  دارة أك'N من الحكم يفتح باباً  �oبا C &xإن استيعاب اهتمام المجيب
القسم: اqoساس الذي يرى المجيبون من خ�له أن الدولة المقسمة تراجع شاذ. يمكن لنا اo¬ن أن نقدÉر 
 mوضِع قيمٍة ع َ K'امتداد الدولة ع mنوع مختلف من الوعي ع & C  ًيُعاُد توليده أيضا &mأن هذا القلق المح
 & CDث �oفق اqoرض، والفرصة الموضوعية، وعدم تقسيم الدولة. لقد عر¼ف المجيبون ضيق اqoا & C  الحق
& الملكية المحلية، إذ  C  أنه إخفاق اجتماعي، وفعلوا ذلك بشغٍف يتجاوُز الدفاع ببساطة عن الحق mع
شارة إ{ «القص'&  �oمن ا  ًoًة للتعب'& عن ذلك بد N¾مبا N'نهاية المطاف طرٌق أك & C  سوَف يكون هنالك

& البداية متوفراً من شقة الشخص الذي أسس  C  و{. كانqoيام اqoا & C  كان الماء مشكلة مهمة
اً، ولكن هذا لم يكن كافياً. وع'K دعم منظمة غ'&  J'أنبوب طوله ٠٥٧ م K'رض، عqoقطعة ا
ب  NOال مياه  أجل  ومن  ب.  NOلل صالحة  غ'&  مياه  لهم  يوفر   q'ب حفر  استطاعوا  حكومية 
 o يضطرون للذهاب إ{ أقرب بلدة لتعبئة قوارير من المنبع. ولكنهم ولوقت طويل كانوا
بالمجان  ب  NOال ماء   mع الحصول  الناس  يستطيع  حيث  المنابع  هذه  مثل  بوجود  يعرفون 

ون الماء من المتجر. J'وكانوا يش
C من  &xالنازح C &xاستقبال السوري & C  تزال مرنة o وقت وصولهم، كانت الحكومة اللبنانية & C 
الحرب وُسمح لهم بمد بعض الخطوط للحصول عm الكهرباء من العمود. ولكن هذا لم يدم 
طوي�ً. فبعد بضعة أشهر، جاء رجال لبنانيون بشكل متكرر إ{ المخيم وقطعوا الخطوط، 
& المدى الطويل. وطلبوا  C  عتماد عليهoوصول إ{ الكهرباء يمكن ا mولذلك قرروا الحصول ع
ويدفعون  لبنان.   & C  آخر  اك  J'اش كأي  اك  J'اش  mع وحصلوا  اللبنانية  الكهرباء  كة  N¾ من  إذناً 

فاتورة الكهربا كل ث�ثة أو أربعة أشهر.
بأسماء  قائمة  وتوف'&  وجودهم  لتسجيل  المحلية  البلدية  إ{  ذهبوا  القمامة،  يخص  وفيما 
& المخيم. أحد أعضاء المجتمع (ذاته الذي أسس قطعة اqoرض) وقع  C  العوائل الموجودة
ام بأنه مسؤول عن الجميع. وبعد ذلك طلبوا أن يدفعوا ثمن جمع القمامة وقبلوا  C J'ال mع

بذلك.
لدفع هذه الفوات'& المختلفة، جرى تنظيم لجنة مخيم، تتألف من ٦ أشخاص، يمثلون ٠٣ 
 C &xالمخيم، آخذين بع & C  العوائل القاطنة C &xعائلة. وهم مسؤولون عن تقسيم التكاليف ب

اoعتبار حجم العائلة والمصادر المتوفرة لديها.
هذه اللجنة نتيجة oنتخاب نظمه المخيم qoعضاءها. oحقاً، حصلوا عm تدريب من منظمة 
، وهو تدريب ذكره عدة أشخاص خ�ل مقاب�تهم  & كيفية إدارة مجتمع صغ'& C  غ'& حكومية
انضمام النساء إ{ اللجنة. اليوم هنالك ث�ث  ومدحوا نتائجه. نتج عن هذا التدريب أيضاً 
& مكانهن إذا لم يكن  C  اللجنة، والنساء أحياناً يرسلن أزواجهن & C  نساء من أصل ست أعضاء
مكان. o تعمل اللجنة  �oالرغم من أنهن يحاولن المشاركة بقدر ا mعندهن الوقت للمشاركة، ع
بناء عm انتخابات دورية. إذا أراد عضو من اللجنة التوقف عن المشاركة، يتم استبدالهـ/ا 
الحياة  حكم  اللجنة  دور  ليس  حال،  أي   & C  جماعياً.  اختياره  يجري  اللجنة،  من  آخر  بعضو 
& حال وجود مشكلة مهمة يدعون جميع  C المخيم، «ليس الموضوع موضوع سلطة»، و & C 
أعضاء المخيم إ{ خيمة جماعية لمناقشة اqoمر سوياً. ليست اللجنة أداة سياسية بل أداة 

إدارية، الهدف منها توف'& الخدمات بشكل أسهل لكل أعضاء المجتمع.
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ة) مكان  ، إن لبنان (عm الرغم من مشاكله الجدية والكث'& C &xالشيعية». بالنسبة إ{ العديد من المجيب
 & C  تعقد & JDأن التجمعات22 ال مقبول بالنسبة إ{ oجئ بسبب قربه من سورية. المجيبون يقولون مث�ً 
المخيم تجعلهم يشعرون بالسعادة مؤقتاً،  ولكنهم عندما يعودون «للتفك'& بأرض الوطن الذي يشعرون 
& لبنان»، وأن هنالك «الكث'& من  C  قريب جداً إ{ سوريا عندما أكون & CDأهمية». «وكأن N'كqoء ا & Nªأنه ال
& لبنان qoنه أقرب إ{ سوريا». قالت إحدى المجيبات  C  أفضل أن أكون & CDفضل من لبنان، ولكنqoماكن اqoا
أنه عm الرغم من أنها كانت تشعر قبل الحرب أنها تنتمي إ{ المجتمع السوري، تقول: «o أزال أشعر 
& لبنان  C  قلqoا mوقالت أخرى: «ع ،« بذلك، ولكن عليك أن تعود إ{ هناك Ç& تشعر بأنك تنتمي مجدداً

أستطيع أن أتنفس الهواء القادم من سوريا».

تسبب  سوف  المقسمة  سوريا  أن  من  القلق  عن  التعب'&  من  أبعد  هو  ما  إ{  يذهب  هذا  فإن  ولذلك، 
& الواقع، فإن هذا يعكس رابطة أك'N تجريداً مع سوريا  C  بل ، C &xخسارة المنطقة المحلية بالنسبة للمجيب
C ثابت عm وحدة الدولة السورية والذي سيبدو متناقضاً إذا ما ُفهم  & أثناء المقاب�ت ترك'& C  كبلد. ثمة
بأنه متعلق بالقص'& وبذكرياتهم المحلية: «سوريا o يمكن أن تقسم»، «o أستطيع أن أقبل أن سوريا 
ستقسم»، «آمل أنها لن تقسم»، « من المستحيل أن تقسم سوريا»، «عm الحكومة أن تملك السلطة 
أرى  بأن  سعيداً  كنت  : «لقد  K'أك بقوة  الفكرة  هذه  عن  البعض   K'ع وقد  السورية».  اqoرض  كامل   mع
& وحدة الدولة السورية، عm الرغم من  C  دي يموتون من أجل البلد». من الواضح أن هنالك قيمة ماoأو

. C &xآراء المجيب mترك انطباع ع & C  ات السياسية عن هذه الوحدة مخفقٌة أن التعب'&

C أن السبب  &xورة هامة. قال الكث'& من المجيب Ć ويرى المجتمع أن توريث الهوية السورية ل�qطفال 
& التجمعات oنهم يعتقدون بأن ذلك «مهم ل�qطفال»، وليس qoنفسهم.  C  أنهم يشاركون & C  الوحيد
بعد  سوريا  مع  ندماج  �oا إعادة   mع وقدرتهم  أوoدهم  مستقبل   mع بالقلق  شعورهم  ذكروا  اqoهل 
& الخارج: «نحتاج إ{ تعليم أوoدنا هويتهم لÈ& نتأكد من أنهم سيعودون إ{ سوريا» وأنهم  C  تربيتهم
C الذي يضعه المجيبون عm توريث الهوية يمكن أن يُفهم أيضاً  ك'& J'سيشعرون بأنهم سوريون». إن ال»
ون مستقبل سورية، فالهوية هي «الس�ح الوحيد المتبقي [لديهم] قبل  K'طفال يُعتqoحقيقة أن ا K'ع

العودة إ{ وطنهم».

من كامل عدد الذين أجريت معهم المقاب�ت، الثلث لم يكن قادراً عm التعب'& فوراً – أو عm ا�oط�ق 
ء  & N� بأنهم كانوا فخورين «بكل C &xقائل ، C &xبشكل محدد عن ما الذي يجعلهم فخورين بكونهم سوري –

& C  ويجري عقدها بانتظام (طفالqم أو حفل تخرج ل�qoمثل عيد ا) حتفال بالمناسبات المهمةoة تهدف إ{ ا  تجمعات صغ'&
.المخيم، وتكون دوماً فرصة ل�حتفال بسوريا القديمة والبلد الضائع

22

كنت  الذي  الهواء   �uح سوريا.   > ?W ء  > �� بكل  فخوراً  كنت   
أتنفسه كان جمي_ً .

ينبغي ع� الجميع أن يفتخر بوطنه اĈم.

، هو يعرف  >vيعرف أنه قادم من سوريا، من مدينة القص > ?uاب
< قلبه. ?W اسم حّينا. و إذا سألته أين هم فسوف يجيبك أنهم

”“

”“

”“
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وري و/أو o مفر  Cطبيعتها، تعكس فكرة متكررة بأنه من ال� & C  سوريا». هذه العبارة، الكلية والفطرية & C 
منه لÈ& تشعر بالفخر بأن تُعر¼ف ع'K بلدك اqoم، وهي أيضاً تش'& منذ اo¬ن إ{ م�حظة تطورت oحقاً بأن 
& سوري». Ckqo ًسوريا & Ckينبغي أن يكون، موضوعاً للنقاش: «كنت فخوراً بكو oمثل هذا الشعور ليس، و

 9.6 عدم التحكم قومياً
التحكم   & C  بالرغبة  صغ'&  شعور  هنالك  يزال   o الب�د،  مدى   mع اoرتباط  هذا  من  الرغم   mع ولكن 
 & C  ‘الواسطة’   mع واعتماداً  فساداً  هنالك  أن   mع  C &xالمجيب معظم  أكد  فع�ً،  السياسية.  بالمصادر 
ين يشددون عm جودة  & حياتهم ما قبل الحرب. وعm الرغم من أن الكث'& C  JDكل القطاع العام وح
& الواقع هو مقارنٌة مع واقعهم المأزوم  C  سوريا ما قبل الحرب، ولكن هذا التشديد & C  الخدمات العامة
َ من أن يكوَن التعريف غ'& الواعي لما هو القسم اqoك'N بقاًء من الدولة السورية. اضطر¼  N'لبنان، أك & C 
 ًoالتعليم، الصحة، المرافق – بد – C &xالذين أجروا المقاب�ت إ{ أن يسألوا أسئلة محددة ضمن قطاٍع مع
 N'ء الذي يجعلهم أك & Nªمن أن يجري الحديث عنها من ذاكرة عفوية. عندما ُسئل المجيبون عن ما هو ال
ى عادت إ{ الحديث عن المزايا الشخصية: الكرم والضيافة  K'ية الك N'كqoفخراً بهويتهم السورية، فإن ا
للدولة السورية: العادات  اهة وحJD حس الفكاهة. والعديد أشاروا إ{ مزايا أقل وضوحاً  C C'والفخر وال
، وحقيقة أنهم يتكلمون عربية جيدة، وبيئة الب�د الطبيعية. عm الرغم  &Ãوالثقافة والتقاليد، ونهر العا
ح أي مجيب أنه يود أن يرى (أو حJD يتخيل) كيف يمكن لمثل هذه الصفات أن تنتظم  J'من ذلك، لم يق
 & C  الرغم من التلميح الجاري بأنهم معرضون للخطر mوتجري حمايتها تحت مؤسسات الدولة، وذلك ع
& سعيها لتشكيل  C  رض. مرة أخرى، نرى اعتقاداً بأن المجموعات الناجحةqoا mظل السيطرة الشيعية ع
& دولًة مختلفة، o من حيُث من تقدُم لهم الخدمات ومواقَع السلطة، بل مختلفة من  CDدول سوف تب
بشكٍل  الدولة.  سيطرة  تحت  تقع  اoجتماعية  دارة  �oوا المحلية،  والتجارة  الخاصة،  الحياة  تكون  حيُث 
ُ ما  N'الشيعية، أك & القص'& C أم خطأ، ليس هنالك شعور بالقلق بأنه، و ، وسواًء كان ذلك صواباً  &ªرئي
سوف  أنهم  من  بالغضب  يشعرون   oو) الدولة  موارد  إ{  الوصول  من  حرمانهم  هو  المجيبون  يخافه 
 C &xمر يعود إ{ أن ذاكرة المجيبqoمن التحكم بها). من الممكن الجدال بأنه هذا ا C &xيكونون دوماً ممنوع
& الوصول إ{ موارد الدولة قبل الحرب متناسقٌة إ{ حد يجعلهم o يفكرون بهذا الموضوع عm أنه  C 
 & C  خدمات الدولة & C  الموجود C تهديٌد محتمل: ولكن مع قدرة كل مجيٍب تقريباً عm الحديث عن التمي'&
ء قد فكروا بتطبيقه عm سوريا ما بعد ال�اع. إن القلق الموجود لدى  & N� لبنان، فمن المؤكد أن هذا
C هو أن المجموعات سوف تجلب سياستها عm مستوى الدولة إ{ المستوى المحm& الذي ينظر  &xالمجيب
& القسم السابق،  C  رأيناها & JDدارة ال �oأنه مسألة ينبغي أن يديرها المجتمع، أي: نوع من ا mإليه تقليدياً ع

حيث يتم استخدام الموارد لتحقيق أقÅ ما يمكن من المصلحة العامة.
آمناً  ، كانت سوريا «مكاناً  C &xالدولة السورية مشاركًة سلبية: فكما ي�حُظ أحد المجيب & C  كانت المشاركة
اo¬خرون».  به  يشعر  شيئاً  يكن  لم  ولكنه  السياسة   & C  يشتغلون  الذين  للناس  يحدث  القمع  وكان   [...]
وoحظ أيضاً أنه كان غ'& مهتم بالسياسة قبل الحرب، qoنه «لم يكن عنده وقت، وكان اqoمر ممنوعاً». 
ك،  & تفك'& C  بلدك يمكنك أن تقول ما & C  » :سوريا & C  ًوحسب يش'& إ{ كونه منخرط سياسيا C &xأحد المجيب
ّ عن  K'ء“. ولكنه كان أيضاً المجيب الوحيد الذي ع & N� طلب & CDيمكن o ،ًأجنبيا & CDون K'ض. هنا يعت J'أن تع

رؤية منسجمة لكيان يشبه الدولة عm مدى المقابلة:

ليس هنالك مكان مثل سوريا . ”“
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ء رائع، ولكن ممارساتها عm اqoرض هي العكس، أتمCD أن نستطيع  & N� س�مية �oالفكرة العامة للدولة ا
س�مية  �oنه [ضمن] الدولة اqo ء صحيح & N� والخطأ خطأً، وليس أن كل أن نرى الصحيح صحيحاً  دوماً 

[...] الخليفة الثالث خ�ل الخ�فة اqoموية أعطى اqoديان اqoخرى حقوقهم وأمانهم.
وموفرة  الطموحات  لتحقيق  أداة  بصفتها  المجيب،  لهذا  واضح  بشكل  مهم  الدولة  هذه  انسجام  إن 
تجاه  اqoخرى   C &xالمجيب مواقف  طبيعِة  من  شيئاً  المجيب  هذا  يلتقط  بالفعل،  المؤسساتية.  للخدمات 
C لها: ويقتبس أحد  &xنتماء إ{ بعد سيا�& واحد معoمن ا ًoوط إ{ مفهوم سوريا، بد NOنتماء غ'& المoا
انفصال:  إ{  انتهت   & JDال المتحدة  العربية  الجمهورية  خ�ل  لم�  السوري  الجانب  قاله  ما   C &xالمجيب
C سوريا وم�: ‘أنا أقدم هدية  &xتحاد بoدمك، مثلما [حصل] وقت ا & C  ٌء & N� هذا . ّ & سيا�& CDسورّي يع»
الحاكم»،  سوى   & CDتع  o الدولة   ، & Kkالعر ”للشعب  آخر:  مجيب  يقول  وكما  شخص’”.   C &xم�ي قدرها 8 
& يجب  Ckنك لبناqo نك سوري ينبغي ان تنتمي إ{ الدولة السورية، أوqo اتفق مع فكرة أنه o» :ولذلك يقول
& اoنتماء لسوريا، ولكنها ليست رغبة تحددها أي أجندة  C  أن تنتمي إ{ الدولة اللبنانية“. هنالك رغبة
»، وأن اqoحزاب  & Ckنفسه بأنه يمثلُه «كل شخص سوري يعا C &xيصف أحد المجيب . قومية أو هدف دو{&
C الناس والحكومات». مثل هذه  &xالسياسية ليست سوى «تجارة»، ويقول آخر أنه «من المهم التفريق ب
بالدولة بناًء عm الجنسية وحسب وليس عm المشاركة، حيث الدولة توفر لك  ا�oجابات تمثل ارتباطاً 

. الحماية من ¾N المجموعات بدoً من المساحة للتعب'& السيا�&
 K'يع فبينما   . & KDوالسل الفعال  السيا�&   C &xالتمك  C &xب  C تمي'& عن  حال،  أي   mع ون،  K'يع  C &xالمجيب ولكن 
oيقدمون  امات،  C J'ال أي  عندهم  ليس  [اللبنانيون]  لبنان،   & C  «هنا  أنه  عن  واضح  بشكل  أيضاً  مجيب 
الجيدة  هو ”المعاملة  الدولة  تعريف  إن  ون:  كث'& آخرون  يفعل  كذلك   ،«[ C &xالسوري  C &xالحقوق [ل�جئ
& اqoقسام السابقة من هذا  C  ء توضح & N� ون يستوعبون غياب الحقوق، وهو & لبنان الكث'& C والحقوق“، و
& النظام فقد كان عندك حقوق ويمكنك  C  التقرير. بالفعل، يقول أحدهم أن ”مهما كان الفساد الموجود
 CÅسوريا، عندما كان مدرساً، ق & C  من مجيٍب يتذكر أيضاً أنه & Jkأن تحاول أن تمارسها“، وهذا القول يأ
& عن الحماية والقمع معاً،  Ckآ ٌ & حزب البعث. هذا تعب'& C  &'السجن بسبب توبيخه ابن مسؤول كب & C  ًوقتا
ثنية. هنالك ع�قة  �oضة مسبقاً لدى المجموعات ا J'الحماية، بشكل خاص، تكون حماية من النوايا الُمف
رها عm أنها حماية، ولكن ليس كآلية  ºسوريا، حيث يجري تذك & C  رة ذات اتجاه واحد مع الدولة الُمتذك¼
& بداية هذا القسم، حيث o يطلب المجيبون أن يروا الهوية  C  عمل. هذا يناقض المبدأين المحددين
اكاً ¾يع الحركة وتقدمياً. J'أن يشتبكوا مع الدولة بصفتها اش oالثقافية ُمكرّسًة من قبل الحماية العامة، و

9.7 تمثيل ال�اع واFCص_ح السيا�<
. إن النوستالجيا المحيطة  C غ'& قادرين عm إدراك مشاكل التنظيم السيا�& &xأن المجيب & CDيع o ولكن هذا
بوحدة اqoرض السورية ليست مسألًة مجردة بحتة: هي تحتاج إ{ بعض التدعيم البنيوي. من الواضح 
 & Jkقد تأ & JDالفوائد والمشاكل ال & C  &'أنه ليس صحيحاً أن الذين أجريت معهم المقاب�ت لن يقبلوا التفك
المجموعات.  أذى  من  الحماية  لتوف'&  الجامعة  ورة  Cال� تحت   JDح اqoسد،  لنظام  سياسية  بدائل  عن 
 & C  ون C الذين أكدوا أنهم كانوا فخورين بالسياسات السورية كانوا يش'& &xالمجيب JDحظنا سابقاً، حo كما
الواقع إ{ سوريا البلد وليس إ{ الحكومة السورية الحالية. اهتمامهم كان فع�ً منصباً عm قيمة التاريخ 
السيا�& السوري للب�د و/أو عm المناخ السيا�& بشكل عام، وهي عوامل قديمة يسبق وجودها رئاسة 
C تثبت أن جوانب السياسة السورية  &xسد بوقت طويل. بكلمات أخرى، بدا أن كشوفات المجيبqoبشار ا
من أن تكون بفضل – الحكومة   ًoالرغم – بد mكانت تجعلهم يشعرون بالفخر كانت موجودة ع & JDال
ون بصفته غ'& عادل  للنظام قبل الحرب، بينما أدانه الكث'& الحالية. شخص واحد قال أنه كان مؤيداً 
C الذين  &xكل المجيب C &xبدايتها. من ب & C  قلqoا mوذو طبيعة عنيفة و/أو أعلنوا أنهم يؤيدون الثورة، ع
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كانوا مستعدين للحديث عن موقفهم من احتجاجات 2011 وبداية الثورة، أقل بقليل من النصف أيدوا 
ية عن حيادها، وأنها كانت o تملك  N'كqoت ا K'ع ، C &xقدمتها والعملية بحد ذاتها. ومن الباق & JDالمطالب ال
ت أقلية عن رفضها ال�يح لها واخت�فها معها. ولكن ما  K'ذلك الوقت عن المظاهرات، بينما ع & C  ًرأيا
يوحد المجموعات الث�ث عm أي حال هو الشعور بأن الدولة – المدارة عm نحو جيد – كان يجب أن 

& تبحث عن مصلحتها الخاصة. JDتكون قوة تعّدل من أذى المجموعات ال
& أيدت الثورة  JDتجانس هي المجموعة ال K'أظهرت أك & JDهذه المجموعات الث�ث، المجموعة ال C &xمن ب
& المزيد من الحقوق السياسة والحريات، والكل نأوا بنفسهم عما تحولت الثورة  C  بدايًة. الكل يأملون
خيبة  ون عن  وعنفاً. بينما ع'K الكث'& تزداد فساداً  قبل ثورة  ¾قوا من  ين عن مشاعر بأنهم  K'إليه، مع
ندم  وبينما  اqoصلية.  وقيمهم  لمطالبهم  يتنكروا  لم  فإنهم  الثورة،  اتخذته  الذي  المنحى   & C  أملهم 
& دعم المطالب اqoصلية  C  العديد عن أنهم مستمرون K'سوأ، عqoأن آمالهم خابت إ{ ا mون ع الكث'&

& اqoفضل، كطريقة لعقلنة كل ما جرى لهم. C  ملqoوالقيم وا

& هذا أننا حاربنا من أجل  CDأن أقبل بالعودة إن لم يكن هنالك حرية أو ديمقراطية. سوف يع & CDيمكن o”
ء“. & N� o

بأنه  ف  J'اع بعضهم  مختلفة.  دوافع  عندهم  كانت  المظاهرات  تجاه  حيادية  عن  وا  K'ع الذين  أولئك 
إ{ انهم لم  C أيضاً  &xملمح ، C &xث J'لم يفهم لماذا بدأت هذه الحركة، وآخرون قالوا أنهم بقوا غ'& مك
& المدرسة  C  الذين كانوا C &xحداث. كل المجيبqoمثل هذه ا & C  يشعروا بالحاجة إ{ أن يكون عندهم رأي
وقتها  بالسياسة   C &xمهتم يكونوا  لم  أنهم   mع مؤكدين  حيادهم،  عن  وا  K'ع اqoحداث  وقت   & C  الثانوية 
& نهاية  C  ول من البكالورياqoالقسم ا mحصولهم ع mالمدرسة بشكل كامل وع mوأنهم كانوا يركزون ع
ة  & معالجة ما حدث لهم خ�ل السنوات اqoربع اqoخ'& C  ء اليافعون وجدوا صعوبةoهؤ . العام الدرا�&
C من قيام المظاهرات أم o. وبشكل معاكس، كل  &xعج C C'ولذلك لم يعرفوا إن كان ينبغي أن يكونوا م
وا عن أسفهم وقالوا أنهم يتمنون لو أن المظاهرات لم تحصل ولو أن  K'هذه المجموعة ع & C  C &xالبالغ
الثورة لم تبدأ، حيث يرونها سبب معاناتهم الحالية. أحد اqoفراد ع'K عن أسفه لحدوث الثورة ولكنه 
& o بد من قبولها رغم كل  JDأي حال، فهي تعب'& عن إرادة ¹ وال mمكان تجنبها ع �oيعتقد أنه ما كان با
& البداية  C  قل تجانساً، كانت الناس الذين عارضوا التظاهراتqoصغر، واqoاً، المجموعة ا المصاعب. وأخ'&
ح آخرون  N¾ بعضهم سبب معارضتهم للحركة، فقد Oقدمتها. وبينما لم يف & JDولم يدعموا المطالب ال
. أحد  & أخذ دور والمطالبة بالتغي'& C  الدولة وراحة حياتهم منعتهم من الرغبة & C  C &xأن موقعهم كموظف
ف بأنه يكره النظام القائم من قبل أن تبدأ الثورة، ولكنه عارض التظاهرات عm الرغم من  J'فراد اعqoا
وا رأيهم  حوا أنهم غ'& N¾ بدايتها & C  أي حال، نصف الذين قالوا أنهم عارضوا التظاهرات mذلك. ولكن ع
& المعارضة المسلحة  C  لمشاركة ابنه JDح عندما بدأ النظام بقمع الحراك بعنف، وأحدهم كان داعماً 

نتيجًة لذلك.
وري لعودتهم  Ć ط  N¾ ت عن معارضتها للمظاهرات أن تغ'& النظام K'ع & JDقلية الqoلم يذكر أي من ا
بينما  لعودتهم،  ط  N¾ ذلك  أن  قالوا  المظاهرات  دعموا  الذين  من   %70 معاكس،  وبشكل  سوريا،  إ{ 
عام  وبشكل  قائماً.  النظام  بقي  لو   JDح العودة  باستطاعته  أن  يشعر  أنه  بوضوح  قال  وحسب  واحد 

يتبع  الكل  اYCن  «تجارية».  أصبحت   �uح الثورة  دعمت 
مصلحته الخاصة وهنالك دوماً المزيد من اĈحزاب والمزيد 

من الحركات.
”“
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سوريا،  إ{  للعودة  اqoساسية  وط  NOال أنها   mع و»السلم»  و»اqoمن»  C «اqoمان»  &xالمجيب ية  N'أك ذكرت 
& العودة. وأقل بقليل من  C  هم ط اqoول لتفك'& NOشياء هي الqoذكروا أن هذه ا وكل الذين أجابوا تقريباً 
& الب�د. وعm نحو صادم، قال شخص  C  س�مية ناشطة �oالنصف قالوا أنهم لن يعودوا ما دامت الدولة ا
ط الوحيد لعودته هو انسحاب حزب ¹ من سوريا، وذلك عm الرغم من إجماع  NOواحد وحسب، أن ال

& يحتلها الشيعة. JDمخاطر القص'& ال mع C &xالمجيب
المهم جداً – عm الرغم من تنوع هذه اqoجوبة الث�ثة – هو أن كل هذه المجموعات الث�ث تنظر إ{ 
& سوريا  C  ، النظام وداعش يُنظر إليهما عm أنهما القوتان اqoك'N تهديداً  & CDخيار عودتها من منظور وط
أن:  أيضاً  الواضح  فمن  الشيعية»،  «القص'&   mع خاص  بشكل  العديد   C ترك'& من  الرغم   mوع اليوم. 
بالعودة،  قرارهم   mع  K'كqoا التأث'&  لهما  سيكون   C &xاللت والتطورات،  يراقبونها،   & JDال السياسة  العملية 

. & CDالمستوى الوط mسوف تكونان ع

9.8 سوريا، إدراك الدولة ما بعد القومية 
معارضتهم  تصبح  كحامي،  ودورها  السورية  الدولة  وحدة  qoهمية   C &xالمجيب تقييم  نستوعب  أن  ما 
إثنياً،  نفسها  تُعرُّف   & JDال المجموعات  لخطر  معرضًة  نفسها  الدولة  كانت  إذا   . للتفس'& قابلًة  لتقسيمها 
& وجه  C  أنها قوية mأن يُنظر إ{ الدولة السورية ع & C  ء نفسه. هناك رغبة & Nªفراد أيضاً معرضوَن للqoفا
مثل هذه المجموعات لحماية اqoفراد الذين o يؤمنون أنفسهم بأن مثل هذه المجموعات تنوب عنهم. 
C يعرف بداية الحرب  &xتسهيلها للوطن: أحد المجيب K'هدفها بل ع K'يفهمون الدولة ع o المجيبون هنا
C لمفهوم اoنتماء إ{ الوطن». المجيبون يصفون سوريا بأنها «الوطن،  &xالناس الذين «لم يكونوا واع C &xب
كانت  حيث  بك“، مكان   & CDما ”يعت يوماً  كان  بصفتها مكان  واqoب“،  و“اqoم   ،« الكب'& البيت  أو  اqoم  مثل 

ٍء اqoمان“. & N� ٍء متوفٌر لك [...] وأهم & N� تشعر بأنها ”محمية“، و“وطن“ حيث ”كل
يكون  أفراد  إ{  المجتمعات  تفكيك  وسيلة  هي  الحد  هذا  إ{  حرجة  ورة  Ć السورية  الدولة  يجعل  ما 
سة للمجموعات  J'فراد من إدراكاتهم للطموحات المفqoسلوكهم منظماً من قبل الدولة، ووسيلة لحماية ا
& الواقع: ما بعد قومية، وهي رغبة بدولة تفرض بشكل  C  ورة من الدولة نفسها). هذه Cإن لم يكن بال�)
تيب اoجتماعي  J'السكان، وطريقٌة جديدة لتعريف الدولة بصفتها شك�ً من ال mفعال هوية جديدة ع
قائماً بحد ذاته. هذا ليس إعادة صياغة بسيطة لمفهوم القومية «المدنية»، والذي يتضمن التفاعل مع 
C بشكل رئيª& بما تستطيع الدولة أن  &xليسوا مهتم C &xكل آليات السلطة المتوفرة، فقد رأينا أن المجيب
C المجموعات، وهو  &xعن ذلك، يتطلُع المجيبون إ{ الدولة كقوة تنظيمية للموازنة ب ًoتوفره لهم، وبد
تطلٌع إ{ مجتمع حيث يرتبط الفرد بالدولة دونما أي عامل تعديm& وسيط بينهما. مثل هذه الكشوفات 
يرغب  اoجتماعي  التنظيم  من  نوعاً  إشعال  يعيد  سوف  مما  سوريا،   & C  التقسيم  حل  اتباع  بعد  تنصح 
& كانت قائمة قبل أن يستخدمه النظام دعامة  JDرؤيته يقو¼ض ويعود إ{ درجاته ال & C  C &xالكث'& من المجيب

للحصول عm التأييد. 


