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حـــــــول معهــــــد
األصفـــــري فــــــي
الجامعــة األميركية
فـــــي بيـــــــــــروت
يســعى معهــد األصفــري للمجتمــع المدنــي يعمــل المعهــد علــى دعــم الوعــي العــام
والمواطنــة ،وهــو مركــز أبحــاث للعلــوم بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل أشــكال
االجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة ،إلــى تمتيــن المبــادرات المدنيــة المختلفــة فــي مجــاالت
الجســور بيــن األكاديمييــن والنشــطاء وصانعــي القانــون والحوكمــة والثقافــة وإدارة الصراعات في
أنماطــا جديــدة لتثميــن
السياســات وعمــوم المهتميــن الستكشــاف المنطقــة ،ويحــاول نشــر
ً

كافــة األشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم هــذه المبــادرات عبــر عقــد االجتماعــات الشــهرية
عمليــات الديمقراطيــة التشــاركية ،ومســاءلة والنــدوات والمحاضــرات وورش العمــل والمؤتمرات
المدونــة الخاصــة بالمعهــد،
عمليــات صنــع السياســات المحليــة ،لتحفيــز والنــدوات ،فضـ ًـا عــن
ّ
جهــود المجتمــع المدنــي وتكريــس مبــادئ باإلضافــة إلــى مطبوعــات المركــز.
الفعالــة فــي العالــم العربــي.
المواطنــة
ّ

ـد معهــد األصفــري شـ ً
ـريكا فاعـ ًـا بالجامعــة
ويعـ ّ
ُ

فــي هــذا اإلطــارّ ،
يركــز المعهــد علــى تنظيــم األميركيــة فــي بيــروت ،يشــارك فــي إثــراء
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن التــزام الجامعــة بخدمــة وتثقيــف والتفاعــل
حاليــا
والنشــطاء إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث مــع المجتمــع اللبنانــي .ويقــوم المعهــد
ً

األكاديمــي وإنتــاج المعرفــة داخــل وخــارج بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي

الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت .كمــا يقــوم والفعــل الجماعــي علــى مســتوى التعليــم
المعهــد بتنظيــم فــرق بحثيــة جماعيــة فــي العالــي .وأخيــراً وليــس آخــراً  ،يقــوم المعهــد
مجــاالت

ّ
متعلقــة

بالمشــاركة

السياســية بتنميــة برامجــه البحثيــة الثــاث :المجتمــع

والمســاءلة والحوكمــة الرشــيدة؛ إضافــة المدنــي

والقانــون

والحوكمــة؛

الثقافــة

الــى إصــدار توصيــات لدعــم مشــاركة كمقاومــة؛ المجتمــع المدنــي فــي ســياقات
المواطنيــن والمواطنــات ،وتعزيــز دور النــزاع ومــا بعــد النــزاع.
المجتمــع المدنــي فــي الوســاطة
والمــداوالت والتنظيــم الذاتــي.
لذا،
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 73الحياة اليومية والمستقبلية

للعمال النازحين السوريين في

مناطق بيروت التجارية

« 84من القصر إلى الخيمة»

النازحات في المخازن السكنية والخيم

في عكار شمال لبنان

 94دور شبكات الدعم والقادة المجتمعيين
في النزوح في عكار

 106منازل الماضي ،والحاضر ،والمستقبل:
تتبع مسارات النزوح السوري في قرية

غزة اللبنانية

عن المشروع
منزلة األرض:
رسم خارطة اجتماعية للممارسات اليومية
غيـــر الرسمية داخل مجتمعات
النـــازحين الســـوريين في لبنــــان
مشــروع بحثي ممول من مؤسسة فورد.
ينظــر المشــروع البحثــي إلــى الطــرق التــي ينتهجهــا النازحــون الســورين مــن أجــل
(إعــادة) تنظيــم أنفســهم داخــل القطــاع غيــر الرســمي للحصــول علــى الخدمــات
األساســية ،وذلــك فــي ظــل الصــراع الدائــر واألزمــة الحاليــة منــذ مغادرتهــم األراضي
الســورية .وقــد قمنــا فــي هــذا المشــروع بتعريــف القطــاع غيــر الرســمي علــى
ّأنــه قطــاع الســلع والخدمــات خــارج نطــاق رســمية الدولــةّ ،
لكنــه ليــس بالضــرورة

منفصــل عنــه .حيــث يلجــأ معظــم المواطنيــن فــي لبنــان إلــى طــرق غيــر رســمية
للحصــول علــى خدمــات الميــاه والكهربــاء ،وذلــك علــى الرغــم مــن وجــوب تأميــن
هــذه الخدمــات باعتبارهــا حقــوق أساســية للمواطنيــن ،كمــا ال يوجــد توزيــع عــادل
لمــوارد هــذه الخدمــات .هكــذا ،تتفاقــم المشــكلة عنــد النازحيــن فــي لبنــان بســبب
طبيعــة اقتصــاد لبنــان السياســي ،فيجــد األفــراد أنفســهم ُمجبريــن علــى تحصيــل
حقوقهــم وضمانتهــا باللجــوء إلــى شــبكات غيــر رســمية.

وبالتالــي ،حــاول المشــروع البحثــي رصــد أشــكال تشــابك الممارســات غيــر الرســمية
والنــزوح ،لنوثــق الممارســات اإلقصائيــة التــي يعانــي منهــا أفــراد مجتمعــات
النازحيــن الســوريين مــن مختلــف الخلفيــات االجتماعيــة واالقتصاديــة ،الذيــن ينطبــق
عليهــم تصــور «غيــر المواطنيــن فــي لبنــان» .ونســتهدف عبــر توثيــق الطــرق التــي
حاولــت المجتمعــات الســورية تســخير الضروريــات المعيشــية األساســية مــن خاللهــا،
اســتخدام مناهــج كيفيــة لتوثيــق تجــارب تاريــخ الحيــاة اليوميــة مــن منطلــق
إثنوجرافــي .وبذلــك ،نــدرس كيــف تســاهم األزمــة الســورية فــي إعــادة بنــاء هــذه
الشــبكات ،وفهــم تسلســلها الهرمــي ،األمــر الــذي يســمح فــي نهايــة المطــاف
بإعــادة إنتــاج أنمــاط الحكــم و ترســيخ ترســيم حــدود الدولــة الفاصلــة بيــن ســوريا
ولبنــان ،وبيــن الســوريين النازحيــن أنفســهم فــي األراضــي اللبنانيــة.
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مقدمة
ّ
منار فليفل

1

أن الحكومــة اللبنانيــة ال تشــير إلــى
منــذ انــدالع األزمــة الســورية عــام  ،2011ال يــزال
نظــرا إلــى ّ
ً

مــا يقــارب الثالثــة عشــر مليــون ســوري يعيشــون الســوريين بصفتهــم الجئيــن ،وإلــى ّأنهــا لــم تنجــح
خــارج موطنهــم .مثــل هــذا الرقــم المهــول يعني فــي حوكمــة األزمــة بالطريقــة المالئمــة مــن أجــل
أن أكثــر مــن نصــف الســكان األصلييــن باتــوا نازحين الحــرص علــى وصــول الســوريين إلــى الخدمــات
ّ
خارجيــا بســبب الحــرب ( Vignalاألساســية ،بمــا فيهــا ســبل العيــش والمــأوى
داخليــا وإمــا
إمــا
ً
ً

 ،)2018وقــد كانــت تركيــا ولبنــان واألردن -الــدول والصحــة والتعليــم ،يجــد عــدد كبيــر مــن الســوريين
الثــاث المجــاورة لســوريا -البــاد المضيفــة أنفســهم فــي وضــع محفــوف بالمخاطــر بدرجــة
الرئيســية لالجئيــن الســوريين حــول العالــم ،فقــد كبيــرة ( )Akesson and Badawi 2019و(Dionigi
ســجلت تركيــا أكثــر مــن  3.5مليــون الجــئ ،وســجل  .)2016وبحســب «هيومــن رايتــس ووتــش»،
لبنــان حوالــي مليــون شــخص واألردن أكثــر مــن تتــرك هــذه العوامــل آالف األطفــال مــن النازحيــن
ألفــا ( .)UNHCR, UN Situations: Syria 2019مســلوبي الحـ ّ
ً 670
أساســا
ـق فــي التعليــم .ويعــود ذلــك
ً

غالبــا
علــى الرغــم مــن هــذه األرقــام الرســمية ،فإنــه إلــى تدهــور وضــع العائــات االقتصــادي التــي ً
فــي بلــد مثــل لبنــان حيــث تســود الممارســات غيــر مــا ترســل أوالدهــا إلــى العمــل بـ ً
ـدل من المدرســة.
الرســمية ،2)Ajluni and Kawar 2015( ،يتخطــى وتشــير اإلحصائيــات إلــى ّأنــه فــي العــام َ ،2018ق ّدر

عــدد الالجئيــن الســوريين الفعلــي المليــون الجــئ .عــدد الالجئيــن األطفــال خــارج المقاعــد الدراســية
إن بحوالــي الـــ .)Human Rights Watch( 300,000
تقــول منظمــة «هيومــن رايتــس ووتــش» ّ
قــدرت اســتضافة باإلضافــة إلــى ذلــك ،يزيــد الوضــع االقتصــادي
الحكومــة اللبنانيــة كانــت قــد
ّ
البلــد لحوالــي مليــون ونصــف الجــئ ســوري عــام فــي لبنــان مــن صعوبــة إيجــاد وظائــف مســتدامة،

كاف ،والحصــول
 .)Human Rights Watch 2018( 2018وقبــل أن والحفــاظ علــى مســتوى معيشــي ٍ
تقــوم الدولــة اللبنانيــة بتبنــي سياســات تقييديــة علــى خدمــات تعليميــة وصحيــة الئقــة ،األمــر
حــدت مــن دخــول الســوريين إلــى أراضيهــا عــام الــذي يضعهــم فــي موقــع مــادي حــرج (Akesson
 ،2015كانــت السياســة التــي تنتهجهــا فــي  .)and Badawi 2019مــن ناحيــة أحــرى ،تــزداد
موضــوع النازحيــن الســوريين تُ عــرف بـــ «سياســة العالقــات بيــن اللبنانييــن والســوريين حــدة ،ممــا
الال-سياســة» ( .)Mufti 2014) (Mourad 2017يزيــد مــن التحديــات التــي تفاقــم الوضــع الســيء

ويعــود إلــزام الحكومــة اللبنانيــة الســوريين أصـ ًـا ( .)Yahya, Kassir and El Hariri 2018كمــا ّأنــه
بالحصــول علــى تأشــيرات وإخضاعهــم إلــى قيــود فــي الســنوات القليلــة الماضيــة ،بــدأت البلديــات
دخــول إلــى الوجــود العســكري الســوري فــي والجهــات األمنيــة اللبنانيــة بإجبــار الالجئيــن
عامــا ،وإلــى الســوريين فــي عــدة مناطــق علــى إزالــة خيمهــم،
لبنــان الــذي اســتمرة لمــدة ثالثيــن ً
الوجــود الفلســطيني طويــل األمــد فــي البلــد دون تقديــم أي تبريــر رســمي أو اتبــاع اإلجــراءات

(.)Janmyr 2016

الالزمــة (.)Stel and Van der Meijden 2018

 1منسقة مشروع في معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة
 2على حد قول عجلوني ،كانت نسبة الممارسات غير الرسمية قبل اندالع األزمة .)Ajluni et al. 2015( 44%
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فــي العــام  2019بالتحديــد ،ومــع نهايــة المعــارك تشــجع الســوريين علــى العــودة إلــى «المناطــق
ـم البــدء بممارســة اآلمنــة» .وتُ عــد العــودة الطوعيــة والكريمــة
فــي عــدة مناطــق ســورية ،تـ ّ
ضغــوط إضافيــة علــى الســوريين مــن أجــل العودة بالنســبة لعــدد كبيــر مــن الســوريين أمـ ًـرا متخيـ ًـا

( .)Mhaissen and Hodges 2019وقــد شــهد بعيــد المنــال ،إذ مــن المرجــح فــي المســتقبل أن
لبنــان
مؤخــرا أحداثــاً اســتثنائية شــديدة التقلــب يبقــى معظــم الســوريين فــي البــاد المضيفــة
ً

أدت إلــى تفجــر مــا عــرف بـــ «ثــورة  17تشــرين» .إمــا بســبب خســارتهم لممتلكاتهــم فــي ســوريا،

ً
تخوفــا مــن محاكمتهــم أو مــن الخدمــة
خــال هــذه الفتــرة ،صبــت الحكومــة اللبنانيــة وإمــا
جــام تركيزهــا علــى المطالبــات الشــعبية بتأميــن العســكرية .لذلــك ،كمــا يقــول فــواز ،يجــب النظــر
الخدمــات األساســية ،وإصــاح الوضــع المالــي إلــى النــزوح الســوري علــى ّأنــه نــزوح طويــل األمد،
المتــردي ،وغيرهــا مــن المطالبــات السياســية وال يجــب حصــره باعتبــاره قضيــة انســانية فحســب،
متنــام (.)Fawaz 2017
واالجتماعيةواالقتصاديــة ،بحيــث ُصــرف النظــر عــن بــل هــو واقــع عالمــي
ٍ

ـم معاملــة الســوريين فــي الكثيــر مــن األوقــات
وضــع الالجئيــن الســوريين ومســألة عودتهــم إلــى تتـ ّ

ســوريا.
لكــن بعــض اللبنانييــن شــغلتهم مســألة علــى ّأنهــم مواضيــع لتحصيــل المعرفــة ،أو تعداد
ّ
ومؤخــرا،
المســاعدات المقدمــة للســوريين ،التــي بحســب ســكني يجــب ادارتــه أو حتــى احتوائــه،
ً

تخمينهــم ،يتــم تأمينهــا بالــدوالر .غيــر ّأنــه فــي بــات ُينظــر إليهــم علــى ّأنهــم مصــدر مشــاكل
الحقيقــة ،يعانــي معظــم الســوريين فــي لبنــان تحــول دون التنميــة (انظــر إلــى (.))Malkki 1995
مــن آثــار التضخــم ،وفقــدان الوظائــف ،والوضــع وكانــت المنظمــات الدوليــة واألكاديميــون
العــام المتدهــور فــي لبنــان.

والوســائل اإلعالميــة تقــوم فــي الســنوات
الماضيــة بشــكل متكــرر بتصنيــف الســوريين

وقــد تجلــت معانــاة الجهــات المانحــة بشــكل النازحيــن المقيميــن فــي لبنــان تحــت فئــة
واضــح فــي عــام ،2019
خصوصــا مــع ارتفــاع فجــوة واحــدة ،وتصويرهــم علــى أنهــم ضحايــا عاجزيــن
ً
التمويــل إلــى  48٪بنهايــة عــام  UNHCR( 2018وضعيفــة  ،أو ســكان محروميــن  ،أو تهديــدات
 .)2018ونتيجــة هــذه الظــروف ،يعيــش الســوريون أمنيــة .وقــد صــورت تقاريــر هــذه الجهــات
فــي لبنــان اليــوم تعقيــدات عــدة ال تقتصــر علــى الالجئيــن علــى أنهــم بحاجــة إلــى الحمايــة أو
نــادرا مــا كان
مشــاكل النــزوح «االعتياديــة» مــن خســائر ماديــة اإلدارة أو االحتــواء أو الرعايــة ،إذ
ً

يتــم وصــف الســوريين ّ
وماليــة ،وتفــكك العائــات وانفصــال أفرادهــا،
بأنهــم أصحــاب قــرار أو
ّ

غالبــا إمــا متلقــو
سياســيا ،فهــم
وعــدم امكانيــة الحصــول علــى مختلــف الخدمــات ،جهــات فاعلــة
ً
ً
بــل تشــمل ً
أيضــا عوائــق تقــف أمــام عيشــهم مســاعدات غيــر فاعليــن أو ضحايــا حــرب .وقــد

حيــاة كريمــة فــي لبنــان .وبســبب تــردي األوضــاع أعطــى بعــض األكاديمييــن لهــذه الممارســات
السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة فــي لبنــان اســم «الــكالم عــن الالجئيــن» وتصــدوا لخطــاب
فــي األشــهر األخيــرة ،تفاقــم وضــع الســوريين الحكومــة اللبنانيــة ومعظــم الــوكاالت الدوليــة
فــي البلــد بســبب غيــاب الجهــودة الجــادة مــن ووســائل اإلعــام فــي مــا يتعلــق بفهــم وتحليــل
أجــل التوصــل إلــى تســويات سياســية واجتماعيــة التجــارب التــي يعيشــها الســوريون فــي لبنــان
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( .)Fawaz, Gharieh, et al. 2018وعلــى الرغــم تبحــث دراســة الحالــة األولــى فــي اســتراتيجيات
أن عــدد كبيــر مــن النازحيــن الســوريين فــي مــا بعــد الخــروج التــي تتبناهــا الجهــات الفاعلــة
مــن ّ
لبنــان مــا زالــوا يواجهــون الكثيــر مــن التحديــات ،اإلنســانية ،وتحلــل كيــف اســتمر النازحــون
تختلــف التجــارب بحســب الفضــاءات ،والمهــن ،الســوريون بالحصــول علــى خدمــات الميــاه
والمجتمعــات ،والعالقــات االجتماعيــة وشــبكات والصــرف والنظافــة الصحيــة عبــر هيــاكل
الدعــم التــي ينخرطــون فيهــا ،وغيرهــا مــن الحوكمــة غيــر الرســمية فــي منطقتــي
العوامــل .ولــم يتــم تمثيــل اختــاف التجــارب مرجعيــون وحاصبيــا فــي جنــوب لبنــان .وتســتند

التــي يعيشــها الســوريون بالشــكل المطلــوب الدراســة الثانيــة إلــى  30مقابلــة لتسـ ّـلط الضــوء
فــي مختلــف أوســاط النشــر فــي اإلعــام ،علــى تأثيــر مختلــف قطاعــات العمــل علــى أنمــاط
والمنشــورات األكاديميــة ،والدوائــر المعنيــة العمــل ،وعلــى التحديــات التــي يواجههــا العمــال
بالتنميــة واألعمــال اإلنســانية .وقــد أظهــر الذيــن يعيشــون فــي أنحــاء بيــروت ويعملــون
البحــث الــذي قمنــا بــه فــي معهــد األصفــري فيهــا ،وعلــى طموحاتهــم ،مــع التركيــز علــى
تعــدد المواقــف والتصــورات والتحديــات وأنمــاط خصوصيــات االختالفــات بيــن النــوادل الســوريين
ّ
الحيــاة التــي يتبناهــا الســوريون المقيمــون فــي وعمــال البنــاء .أمــا دراســة الحالــة الثالثــة ،فتنظــر
لبنــان .يهــدف هــذا البحــث إلــى بنــاء خطــاب فــي مفهــوم وممارســة تنقــل اليــد العاملــة
ـد كاســتراتيجية تبناهــا مختلــف العمــال الســوريون
مضــاد والوقــوف فــي وجــه الخطــاب الــذي يحـ ّ
مــن تجــارب الســوريين فــي النــزوح ويصنفهــا الذيــن يســكنون فــي بيــروت والمناطــق المحيطــة
وتتــم مقاربــة الموضــوع علــى ّأنــه وســيلة
ويوحدهــا ،وذلــك عبــر الكشــف عــن التجــارب بهــا.
ّ
ّ
المتنوعــة التــي
مــر بهــا النازحــون الســوريون لتجــاوز القيــود الحكوميــة والمواقف االســتغاللية
ّ

الذيــن يتوزعــون علــى المناطــق اللبنانيــة ،طــوال التــي يتــم فرضهــا علــى العمــال الســوريين.
ســنوات النــزوح الثمانــي.

تستكشــف دراســة الحالــة الرابعــة الظــروف
يبنــي هــذا التقريــر علــى أكثــر مــن  130مقابلــة والتحديــات وآليــات التكيــف التــي يســتخدمها
تــم إجراؤهــا مــع نازحيــن ســوريين المســتثمرون وعمــال المطاعــم فــي عــكار
اثنوجرافيــة ّ
فــي أكثــر مــن منطقــة لبنانيــة،
ويقــدم نتائــج وبيــروت .أمــا الدراســة الخامســة ،فتركــز علــى
ّ

بحــث
تــم تلخيصهــا أهميــة الشــبكات االجتماعيــة بهــدف تصويــر
اســتمر ألكثــر مــن ســنتينّ ،
ّ
فــي ثمانــي دراســات حالــة أظهــرت مختلــف رأس المــال التجســيري الــذي تمتلكــه قبيلتيــن

الطــرق التــي ينتهجهــا الســوريين مــن أجــل أتيتــا مــن منبــج وتعيشــان فــي ضواحــي بيــروت،
الوصــول إلــى الخدمــات عبــر الشــبكات غيــر ودوره فــي مســاعدة األفــراد علــى الوصــول
الرســمية وبالتغلــب علــى السياســات واإلجــراءات إلــى ســبل تأميــن الــرزق والعمــل والخدمــات
التقييديــة مــن خــال اعتمــاد آليــات تكيــف مثــل الرعايــة الصحيــة .وتســلط دراســة الحالــة
ُّ
تمكــن مجتمــع
مبتكــرة .وتشــمل الدراســة االثنوجرافيــة ِســير السادســة،الضوء علــى كيفيــة

حيــاة شــخصية ومقابــات شــبه منظمــة ،تركــز نازحيــن ســوريين فــي عــكار ،بواســطة شــبكات
ً
عوضــا عــن المواقــع.
علــى المواضيــع

الدعــم والقــادة المجتمعييــن ،مــن خلــق جهــاز
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حوكمــة بديــل (فــي ظــل غيــاب الخدمــات
 وتقارنــه بالمجتمعــات األخــرى التــي،)الحكوميــة
ّ
وتركز ســابع دراســة
.ال تملــك هــذا النظــام البديــل

 وتنظــر فــي الســبل غير،علــى مقابــات مــع نســاء
الرســمية التــي تســتخدمها مجتمعــات النازحيــن
الســوريين مــن أجــل دعــم بعضهــا البعــض وخلــق
 كمــا،صداقــات وشــبكات جديــدة فــي ظــل النــزوح

ً تركــز
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من مناطق الحرب إلى مناطق الحدود:
طبيعة هيكل إدارة غير رسمي لخدمات المياه
والصرف الصحي والنظافة الصحية والمأوى
الرا عزام 1وفضل صالح

2

ملخص

مقدمة

تــم لقــد غــدا لبنــان أحــد الوجهــات الرئيســية للعائــات
ترتكــز هــذه المقالــة علــى  20مقابلــة
ّ
إجراؤهــا مــع عائــات ســورية نازحــة تســكن فــي الســورية التــي نزحــت إليــه بعــد انــدالع األزمــة

منطقتــي مرجعيــون وحاصبيــا فــي جنــوب لبنــان ،فــي ســوريا منــذ ثمانــي ســنوات (Geha and
وذلــك بعــد خــروج الجهــات الفاعلــة اإلنســانية مــن  .)Talhouk 2018فــي عــام  ،2017طلبــت بعــض
هــذه المناطــق .وتقــوم بتحليــل كيــف اســتمرت الجهــات المانحــة مــن شــركائها المنفذيــن تنفيــذ
خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة اســتراتيجيات الخــروج مــن مرجعيــون وحاصبيــا،
الصحيــة والمــأوى فــي ظــل هيــكل إداري «غيــر وإعــداد المســتفيدين والمجتمعــات المضيفــة
الرســمي» .تتبنــى الدراســة نهــج تحليلــي نوعــي لمواصلــة آليــة الحكــم «غيــر الرســمية» فــي هــذه
بهــدف تقديــم وجهــات نظــر مباشــرة مــن المصــدر المناطــق .قــد شــملت التحضيــرات مبــادرات مــن
كمــا روتهــا مجتمعــات النازحيــن الســوريين أجــل بنــاء القــدرات تســتهدف الســلطات المحليــة،
التــي كانــت تعيــش فــي لبنــان فــي عــام  2018وأعضــاء لجنــة المســتفيدين المختاريــن ،وعلــى
تــم تخفيــض المســاعدات بشــكل كبيــر .نطــاق أوســع ســكان جميــع مســتوطنات الخيــام
عندمــا ّ

وتــم
المقابلــون للطبقــة الفقيــرة مــن هــذه غيــر الرســمية (المخيمــات العشــوائية).
وينتمــي
ّ
َ
المجتمعــات ،إذ لــم يشــمل نطــاق هــذه الدراســة القيــام باســتراتيجية الخــروج مــع انخفــاض التمويل
الســوريين فــي لبنــان مــن الطبقتيــن المتوســطة اإلنســاني والتنمــوي فــي لبنــان ،لذلــك قــام عــدد
ـور المقالــة الديناميكيــات المتعلقــة كبيــر مــن المنظمــات الدوليــة بتصويــب معظــم
والعليــا .وتصـ ّ

بتأميــن مثــل هــذه الخدمــات وتلقيهــا ،ســواء الطاقــات اإلنســانية وتركيزهــا علــى  251فئــة
ً
اســتضعافا ،وبــدأوا يربطــون
كانــت مســاعدات إنســانية ،أو تقديمــات حكوميــة ،مــن الفئــات األكثــر
ـم ابتداعهــا مــن أجل بيــن اإلغاثــة وإعــادة التأهيــل والتنميــة مــن خــال
أو حتــى طــرق غيــر رســمية يتـ ّ

تأميــن هــذه الخدمــات .وتختتــم المقالــة بالتوصيــة إشــراك آليــات الحكــم المحلــي وتقديــم الخدمــات
بالتعامــل بشــكل منهجــي مــع القضيــة الملحــة األساســية ودعــم إنشــاء نظــام حكــم ذاتــي بيــن
ـيتم تســليط الضــوء علــى
المتمثلــة بإنشــاء هيــكل إلدارة الميــاه والصــرف الالجئيــن أنفســهم .وسـ ّ

ـاء
الصحــي والنظافــة الصحيــة والمــأوى للســوريين آثــار هــذه االســتراتيجية فــي األقســام التاليــة بنـ ً
النازحيــن فــي المناطــق التــي شــملها المســح علــى تجربــة المســتفيدين من هــذه االســتراتيجية،
الــذي أجرتــه الدراســة.

وذلــك مــن أجــل تقييــم نجاحهــا.
وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى ّأنــه يمكــن القــول
إن العالقــة بيــن المجتمــع اللبنانــي المضيــف
ّ

 1مسؤولة مشروع  -مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن ()DCAF
 2مسؤول تحليل النزاع والتقرير عنه – برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان
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ســوريا ،باإلضافــة إلــى زيــارات ميدانيــة
نازحــا
تــم
ً
والنازحيــن الســوريين تشــوبها التوتــرات ،إذ ّ
ً

تحديــد نقــاط ضغــط عديــدة تتــراوح بيــن الوصــول وعمليــات رصــد فــي قريتيــن فــي جنــوب لبنــان
إلــى الخدمــات والبنيــة التحتيــة األساســية إلــى (مرجعيــون وحاصبيــا) خــال خريــف  .2018ومــن
أن المهــم اإلشــارة إلــى التحيــزات المحتملــة التــي
المنافســة فــي الوظائــف .وعلــى الرغــم مــن ّ
لبنــان لــم يشــهد عنــف علــى المســتوى الداخلــي ،يمكــن أن تنجــم عــن دراســة الحالــة هــذه والتــي
أن حــدة التوتــرات تــزداد باســتمرار ( Knudsen,تنبثــق مــن مواقــف الباحــث الــذي أجــرى العمــل
إال ّ

 .)2017ويمكــن أن ُيعــزى هــذا بطريقــة مــا إلــى الميدانــيً .
أول ،تجــدر اإلشــارة إلــى ّأنــه كان بإمــكان

المقاربــة اللبنانيــة ألزمــة الالجئيــن ،أو باألحــرى الباحــث الميدانــي «الوصــول» إلــى المجتمعــات
غيــاب المقاربــة .ويقــول يحيــى وآخــرون ( )2014التــي تســكن فــي مرجعيــون وحاصبيــا ّ
ألنــه كان
إن هــذه المقاربــة هــي نتيجــة أربعــة عوامــل :يشــغل منصــب عامــل ميدانــي فــي منظمــة
ّ
ألن الباحــث
ثانيــاّ ،
العــبء الكبيــر الــذي يلقيــه اللجــوء علــى بلــد دوليــة غيــر حكوميــة عــام ً .2017

صغيــر مثــل لبنــان ،والخــوف مــن وقــوع اختــال الميدانــي هــو موظــف ســابق فــي منظمــة غيــر
المقابليــن تكلمــوا معــه
ديموغرافــي ،والتجربــة الســابقة مــع الالجئيــن حكوميــة ،قــد يكــون
َ

الفلســطينيين ،واالختــال الوظيفــي السياســي باعتبــاره شــخصية ذات نفــوذ ،ولذلك قاموا بكشــف
فــي البلــد ،األمــر الــذي يســاهم فــي غيــاب الكثيــر لــه عــن تجاربهــم بســبب الخيبــات والمعاناة
اســتراتيجية شــاملة مــن ِقبــل الدولــة اللبنانيــة التــي واجهوهــا فــي مرحلــة مــا بعــد خــروج
المقابليــن ً
أيضــا
( .)Yahya, Kassir and Hariri 2018, 14أحــد أبــرز المنظمــات اإلنســانية .وقــد يكــون
َ

أســباب توتــر العالقــات بيــن المجتمــع المضيــف قــد كانــت لديهــم بعــض التوقعــات مــن الباحــث
والالجئيــن هــو تجــاوب الســلطات اللبنانيــة مــع الميدانــي بســبب منصبــه الســابق والحالــي .علــى
أن الباحــث
األزمــة اإلنســانية ،الــذي كان عبــارة عــن «ســياق الرغــم مــن مثــل هــذه التحيــزات ،إال ّ
المقابليــن إذ شــرح
ـدا مــع
ال سياســات فيــه» ( .)El Mufti, 2014يعنــي هــذا الميدانــي كان
واضحــا جـ ً
َ
ً

نــادرا مــا يســاعدون النازحيــن لهــم ّأنــه قــام بتــرك عملــه الســابق ّ
وأنــه كان
أن اللبنانييــن
األمــر ّ
ً
الســوريين بتأميــن الخدمــات ،ال ســيما عندمــا يقــوم باألبحــاث خــال وقــت المقابلــةّ ،
وأنــه ليــس

يتعلــق األمــر بهيــكل إدارة خدمــات الميــاه قــادر علــى منحهــم أي خدمــات.
والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة والمــأوى.
المقابليــن
باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــام بعــض
َ
بالتعبيــر عــن اســتيائهم ممــا رأوه اســتغالل

الحياة في سوريا ولبنان

مارســه بحقهــم اللبنانييــن فــي مــا يتعلــق بنظام كانــت النقلــة التــي شــهدها الســوريون مــن عيــش

الكفالــة المعمــول بــه واألجــور المنخفضــة.

حيــاة كريمــة فــي ســوريا إلــى عيشــهم كالجئيــن
فــي لبنــان ،ســواء فــي مســتوطنات خيــام غيــر

المنهجية

رســمية أو فــي مــأوى ،مــن أهــم مســببات االزعــاج
للنازحيــن الســوريين فــي حياتهــم اليوميــة .وتمتــاز

تبنــت هــذه الدراســة منهجيــة اثنوجرافيــة .أمــا الحيــاة اليوميــة للعديــد مــن النازحيــن الســوريين
بأنها تحــت الســيطرةّ ،
بالنســبة للعمــل الميدانــي ،فقــد كان عبــارة عــن فــي لبنــان ّ
وبأنهــا تفتقر إلى
ـم إجراؤهــا مــع عشــرين العديــد مــن المــوارد ويشــوبها ســوء المعاملــة.
مقابــات شــبه منظمــة تـ ّ
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تــم ســؤال
أن الالجئيــن الســوريين
المقابليــن عــن نمــط حياتهــم بــا حــدود» عــام ّ 2013
عندمــا ّ
َ
فــي ســوريا ،أتــت معظــم األجوبــة إيجابيــة .وقــد الذيــن هربــوا إلــى لبنــان كانــوا يبحثــون عــن ملجــأ

أثــار هــذا األمــر عــدد مــن التســاؤالت حــول أســباب آمــن مــن القصــف ،باإلضافــة إلــى الظــروف التــي
المقابلــون كانــت تهــدد حياتهــم (Medecins Sans Frontieres
انــدالع األزمــة فــي ســوريا ،بحيــث أشــار
َ
أن المشــاكل التــي كانــوا يواجهونهــا كانــت  .)2013, 2علــى نحــو مماثــل ،فــي خطــة لبنــان
إلــى ّ
أن لالســتجابة لألزمــة ) (LCRPلعــام « ،2017تصــف
متعلقــة بالفســاد والبطــش ،إال ّأنهــم شــددوا ّ

حياتهــم لــم تكــن تخضــع لحكــم قوانيــن تقييديــة .األمــم المتحــدة هــروب المدنييــن مــن ســوريا على
أن هــؤالء الســوريين
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ربــط األفــراد الذيــن تمــت ّأنــه حركــة الجئيــن ،وتــرى ّ
مقابلتهــم حياتهــم فــي ســوريا بمفهومــي يلتمســون الحمايــة الدوليــة ،وبالتالــي مــن األرجــح
الكرامــة واالحتــرام ،وكانــوا يــرون أنهــم ُحرمــوا أن ينطبــق عليهــم تعريــف الالجــئ» (Government

مــن هــذه القيــم فــي لبنــان .وفــي بعــض الحــاالت .)of Lebanon and the United Nations 2018 ،كذلك
المقابليــن ممتعضــون مــن األكــراد
أن بعــض
قالــوا ّإنهــم لــم يكونــوا راضيــن علــى حياتهــم فــي تبيــن ّ
َ

ســوريا ،ولكــن مقارنـ ً
ـة بمــا يعيشــونه فــي النــزوح ،واألميركييــن فــي شــمال وشــمال شــرق ســوريا
أن الحيــاة مــا قبــل الحــرب كانــت مثاليــة.
رأوا ّ

المقابليــن ،دمــروا المنطقــة
الذيــن ،بحســب قــول
َ
وتســببوا بانعــدام األمــن.

المقابلــون مــن مختلــف المناطــق مــن
وقــد أتــى
َ

رب أســرة ،نبــذة عــن
ســوريا ،أبرزهــا كوبانــي ،وريــف حلــب ،وديــر الــزور ،وقــد
ّ
قــدم رجــل ،وهــو ّ

ودرعــا ،والرقــة .بشــكل عــام ،كان لــدى
المقابليــن الوضــع الــذي كان يحكــم حيــاة الســوريين قبــل
َ
نمــط إجابــة مشــابه ،مــع وجــود بعــض االختالفــات الحــرب ويحكمهــا فــي لبنــان اآلن .وقــد أخبرنــا
تعرضــت منازل الرجــل نفســه ّأنــه فــرد ينتمــي إلــى قبيلــةّ ،
وأنــه
مــع تبـ ّ
ـدل التجــارب الشــخصية .وقــد ّ

المقابليــن إمــا الســتهداف مباشــر ،وإمــا خســر كل مــا كان يملكــهّ ،
معظــم
وأنــه انتقــل إلــى لبنــان
َ
تضــررت جــراء غــارة جويــة أو قصــف مدفعــي .وأفاد وســكن فــي مســتوطنة خيــام غيــر رســمية تخضــع

عــدد كبيــر مــن
المقابليــن ّأنهــم هربــوا مــن ســوريا لمختلــف القوانيــن والشــروط التقييديــة التــي
َ

بعــد اشــتداد حــدة العمليــات العســكرية وانتشــار يفرضهــا المالــك والمجتمــع ككل .وقــد وصــف
تغيــرت حياتــه فــي لبنــان:
داعــش .وقــد أكــد تقرير صــادر عــن منظمــة «أطباء كيــف ّ

«كنــت أعيــش بحريــة فــي ســوريا ،وباحتــرام ،فــي بيــت كنــت
أملكــه ،وكنــت أجنــي مـ ً
ـال يكفينــي وعائلتــي حتــى نعيــش
ونؤمــن كل مــا نحتاجــه .وفــي بعــض األحيــان ،كنــت أملــك
ً
ً
مبلغــا منــه.
مــال أكثــر ممــا كنــت أحتاجــه ،فكنــت أدخــر
فــي الرقــة ،معظمنــا كان قبائــل ،والحكومــة كانــت صارمــة
مــع أولئــك الذيــن كانــوا يخالفــون القانــون[ ،ولكــن] ليــس
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مــع الجميــع .فــي ســوريا ،كانــت الحاجيــات زهيــدة الثمــن،
وعلــى الرغــم مــن ّأنهــا لــم تكــن متنوعــة ،إال ّأنــه لــم نكــن
نحتــاج إلــى مــا هــو أكثــر ممــا كان متوفــر .هنــا فــي لبنــان،
أن األســعار باهظــة ،فلمــاذا
بإمكانــك إيجــاد كل شــيء ،إال ّ
3
تحمــل تكلفتهــا!»
قــد أرغــب بهــا إن لــم أكــن قــادر علــى
ّ
ّ
وتســلط حالــة أخــرى لعائلــة تعيــش فــي مــأوى ،قانونيــة ،ويعانــي بعــض أفرادهــا مــن اكتئــاب
رب المنــزل عــن
الضــوء علــى مختلــف أشــكال اللجــوء فــي شــديد وعــوز بالــغ .وقــد ّ
عبــر ّ
حاليــا
المنطقــة .هــذه العائلــة التــي أتــت مــن الرقــة ،المأســاة التــي يعيشــها ،وأخبرنــا ّأنــه مديــون ً
تعيــش فــي ظــل ظــروف شــنيعة وبصفــة غيــر فــي لبنــان:

ً
«كنــت أملــك فــي ســوريا منـ ً
وأرضــا حولــه كنــت قــد
ـزل كبيـ ًـرا
زرعتهــا مختلــف الفواكــه والخضــر ،وكان يصلنــي مــا يكفــي
مــن الميــاه مــن النهــر حتى أســقيها .وكنــت أجنــي ً
جيدا
رزقــا
ً
مــن المحصول ،إذ كان بمقدورنا شــراء الطعام والثيــاب دون أن
تماما،
أن الوضــع فــي لبنــان مختلــف
نكــون مديونيــن ألحــد .إال ّ
ً
إذ ال أملــك منـ ً
ـزل هنــا فهــذا المــكان ال يرقى لمســتوى منزل.
وال يوجــد عمــل ً
أيضــا والديــون تأكلنــي .كنــت في الســابق آتي
إلــى لبنــان ألعمــل في الزراعــة الموســمية ،ألعــود بعدها إلى
ســوريا ومعــي المــال الــذي أكــون قــد جنيتــه ،وأزيــده علــى
مدخولنــا .كان اللبنانيــون يحترموننــا كعمــال ،وكانــوا يطلبــون
منــا القــدوم ومســاعدتهم فــي مواســم الــذروة .أمــا اآلن،
فنحــن الجئــون ،وبتنــا ً
عبئــا ،فأصبحــوا ينظــرون إلينــا بطريقــة
مختلفــة .أنــا هــارب مــن الحــرب والدمــار ،وفــي المقابــل تتــم
معاملتــي بعــدم احتــرام .أتصدق ّأنهــم كانــوا يضربونني على
4
عنقــي ويركلوننــي كأنــي حيــوان؟»
3

هيثم .أجرى المقابلة فضل صالح ،في جنوب لبنان ،في يوليو/تموز-أغسطس/آب .2018
َ 4ش َهد .أجرى المقابلة فضل صالح ،في جنوب لبنان ،في يوليو/تموز-أغسطس/آب .2018
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أن الحــزن والحنيــن يعتريــان بمثابــة آليــة للتكيــف وعنصــر فعلــي مطلــوب مــن
ويمكــن المالحظــة ّ
ً
ملجــأ فــي أجــل تأميــن الدخــل وشــرعنة اإلقامــة.
آالف الالجئيــن الســوريين الــذي أخــذوا
قريتــي مرجعيــون وحاصبيــا فــي جنــوب لبنــان ،مما
يعكــس مــا واجهــوه منــذ بدايــة رحــات النــزوح .فــي ديســمبر/كانون األول  ،2014قــام األمــن العام
ـد من
وقــد ّ
عبــر معظمهــم عــن اليــأس مــن أوضاعهــم اللبنانــي بإصــدار قوانيــن جديــدة مــن أجــل الحـ ّ

إذ يعتقــدون أنهــم لــن يتمكنــوا مــن العــودة إلــى دخــول الســوريين إلــى لبنــان .وفــق هــذه القوانين،
طلبــا
ـم الطلــب مــن الســوريين الذيــن يقدمــون ً
ســوريا ،ولــن يتــم إعــادة توطينهــم فــي لبنــان .كما «بتـ ّ
أن بــروز الممارســات غيــر الرســمية فــي األفــق مــن أجــل اســتبيان تصريــح إقامــة ،أو تجديــده ،دفــع
ّ

ســواء فــي أســلوب الحيــاة أو الخدمات أو اإلســكان ،رســم ســنوي قــدره  200دوالر أميركــي ،وتقديــم
تقريبــا ،يتركهــم جــواز ســفر صالــح أو بطاقــة هويــة ،وتأميــن
وفــي جميــع جوانــب حياتهــم
ً

فــي حالــة مــن اليــأس .ولــدى النازحيــن الســوريين مســتندات تحمــل توقيــع مواطــن(ة) لبنانــي(ة) من
مختلــف اآلراء حــول إعــادة التوطيــن .يقــول يحيــى أجــل إثبــات ّأنــه(ا) تكفــل فــرد أو عائلــة ســورية»
إن الحياة التي يعيشــها الســوريون (.)Amnesty International, 2015
وآخــرون (ّ )2018
حاليــا فــي لبنــان ّ
تتســم بنــوع مــن غيــاب الرســمية
ً

أن عــدد كبيــر مــن إذن ،يحكــم نظــام الكفالــة حيــاة عمــل النازحيــن
المســيطر عليهــا.
ونظــرا إلــى ّ
ً
ُ

الالجئيــن الســوريين يعيــش فــي مســتوطنات الســوريين فــي لبنــان ،بحيــث ُيفــرض علــى األجانــب،

رب
غيــر رســمية ،فقــد اعتمــدوا بشــكل كبيــر علــى بمــا فيهــم الســوريين ،أن يكــون لديهــم ّ

شــبكات عالقــات غيــر رســمية .باإلضافــة إلــى ذلــك عمــل لبنانــي يلعــب دور الكفيــل ،وذلــك حتــى
جبــر نظــام
نظـ ًـرا ألنهــم يخضعــون لقوانيــن تقييديــة تتضمــن يســتوفوا شــروط اإلقامــة القانونيــةُ .
وي ِ

إلزامهــم بتحصيــل بعــض المســتندات القانونيــة ،الكفالــة الالجئيــن الذيــن يعيشــون فــي المخيمــات

فقــد امتنــع الكثيــرون عــن التواصــل مــع الــوكاالت العشــوائية ،علــى العمــل فقط فــي قطــاع الزراعة،
أن
الحكوميــة بشــأن مســائل أخــرى ( Yahya, Kassirوالعيــش فــي خيــم ،وتلقــي أجــور ضئيلــة .كمــا ّ
.)and Hariri 2018

العمــل الزراعــي هــو عمــل موســمي ال يمكــن
ممارســته طــوال الســنة ،لذلــك يقضــي الالجئــون

عندمــا تعني الوظيفة كل شــيء
وال شيء

عــدة أشــهر ،باألخــص خــال فصــل الشــتاء ،دون أي
ـم الســماح لهــم بالعمــل خــارج نطــاق
دخــل .وال يتـ ّ
اختصــاص الكفيــل ،وإال ّ
فإنهــم معرضــون للطــرد

أن الواقــع الــذي مــن المخيمــات العشــوائية وســحب كفالتهــم.
لقــد أظهــر العمــل الميدانــي ّ
يعيــش فــي ظلــه الســوريون فــي لبنــان والظــروف

أن الجانــب األمنــي للمســألة قــد أدى إلــى
اليائســة المحيطــة بهــذا الواقــع دفعتهــم إلــى كمــا ّ

شــغل وظائــف هــي كل شــيء وال شــيء فــي فــرض درجــة أعلــى مــن الرقابــة علــى مجتمعــات

الوقــت ذاتــه .فهــذه الوظيفــة هــي كل شــيء النازحيــن ،وزاد مــن المتطلبــات المتعلقة باســتبيان
ألنهــم يحتاجــون إليهــا مــن أجــل تأميــن ســبل المســتندات القانونيــة ،وكل هــذه األمــور تزيــد
ّ

عيشــهم وهــم فــي لبنــان ،وهــي ال شــيء بســبب مــن التكاليــف الماديــة التــي علــى المجتمعــات

تكبدهــا .وقــد أدت هــذه العوامــل
األجــور الضئيلــة ،وســاعات العمــل الطويلــة ،المذكــورة
ّ
والصعوبــات الموســمية .وتكــون هــذه الوظيفــة الخارجيــة ً
أيضــا إلــى تعميــم وتطبيــع عمــل األطفال
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فــي مجتمعــات النازحيــن .وتظهــر المالحظــات الالجئيــن الســوريين والمجتمعــات المضيفــة،
تــم اســتبيانها خــال العمــل إلــى تخفيضــات لبعــض الخدمــات الحيويــة (Kanso
والمعلومــات التــي ّ

ّ
المتوقــع  .)2018لخصــت حفيظــة ،وهــي امــرأة مطلقــة
أن فــي المتوســط ،كان مــن
الميدانــي ّ
أن يعمــل ولــد واحــد مــن أصــل خمســة أطفــال  -مــن الحســكة تعيــش فــي مخيــم عشــوائي فــي
جميعهــم فــوق ســن العاشــرة .فــي العــام  ،2018الوزانــي مــع أوالدهــا الثــاث ،هــذا الواقــع وشــدة
حــذرت األمــم المتحــدة وهيئــات المعونــة مــن االحتيــاج لبعــض الخدمــات:، :
امكانيــة أن تــؤدي «الفجــوة الحرجــة» بيــن تمويــل

«قبــل انــدالع الحــرب ،كانــت ابنتــاي تذهبــان إلــى المدرســة
بينمــا كنــت أعمــل وظيفتيــن :كنــت أنظــف المدرســة وأديــر
متجــر بقالــة .وكنــت أتمتــع برفاهيــة تخولنــي مــن إرســال
ابنتــاي إلــى المدرســة ،بينمــا كنــت أجــد الســبل مــن أجــل
تأميــن حيــاة جيــدة لهمــا .أمــا اآلن ،فقــد تغيــر كل شــيء،
فنحــن نعيــش اآلن فــي خيمــة ،بينمــا كنــا نعيــش فــي بيــت
إن العيــش فــي خيمــة أمــر صعــب
محــاط بحديقــة [ّ .]...
أن هيــاكل
للغايــة ،ســواء فــي الصيــف أو الشــتاء ،ال ســيما ّ
هــذه الخيــم غيــر ثابتــة والفــرش باتــت مســتخدمة بشــكل
مفــرط .ولــم تعــد ابنتــاي تذهبــان إلى المدرســة ،فهمــا اآلن
5
مضطرتــان للعمــل حتــى ال نمــوت مــن الجــوع».
وبحســب عائلــة كرديــة قدمــت مــن عيــن العــرب بســبب عرقهــم .مــع ذلــك ،فقــد اشــتكوا مــن

(كوبانــي)ّ ،
فإنهــم كانــوا يتلقــون معاملــة أحســن ظــروف العمــل المؤســفة:

«بعــض الســوريين العــرب هنــا يلومــون األكــراد فــي بعــض
وألن
األحيــان علــى ســوء الحــال في ســوريا .إال ّأنــه ألننا أكــراد
ّ
صاحــب الملــك المســيحي ،فهــو يســمح لنــا بالتكلــم بحريــة
5
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لاص لضفو مازع ارال

ألن اآلخريــن ال يحبوننــا .أعمــل أنــا وأوالدي مقابــل
ويســاعدنا ّ
إن المعاملة التي
أن يســمح لنــا صاحــب الملك بالبقــاء معــهّ .
أن األجــور ضئيلــة،
نتلقاهــا مــن اآلخريــن غيــر عادلــة ،كمــا ّ
األمــر الــذي يثيــر اســتيائي مــن الوضــع بســبب الطبيعــة
6
الموســمية لعملنــا ،وحالــة عــدم االســتقرار [المتالحقــة]».
محصورا
وقــد واجهــت عائلــة مــن ريــف حلــب مشــاكل أقــل هــذه هــي الحالة ،فقــد كان تدخل القطــاع
ً
ألن إحــدى أفرادهــا متزوجــة ببرامــج اإلغاثــة المؤقتــة ،إلــى أن أتــى وقــت تنفيذ
بكثيــر مــن أقرانهــا ّ

حســن مــن طريقــة اســتراتيجيات الخــروج مــن مرجعيــون وحاصبيــا،
مــن رجــل لبنانــي ،األمــر الــذي ّ

معاملــة اللبنانييــن والســوريين النازحيــن لهــم وذلــك مــن المخيمــات العشــوائية وخدمــات إعــادة
علــى حــد ســواء.

تأهيــل المــأوى .وقــد بــدأت مرحلــة التصميــم
الســتراتيجية الخــروج فــي عــام  2017مــن خــال

إن ديناميكيــة «كل شــيء وال شــيء» عــززت إجــراء المســوحات والمفاوضــات وبنــاء القــدرات
ّ
الديناميكيــة غيــر الرســمية للحكــم .وبينمــا تظهــر مــع الســلطات المحليــة لدمــج احتياجــات الميــاه
صفــة الرســمية فــي الحاجــة إلــى نظــام كفالــة والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة لالجئيــن
أن هــذه الحاجــة الرســمية نتــج عنهــا الســوريين مــع احتياجــات المجتمــع المضيــف فــي
رســمي ،إال ّ
هيــكل حكــم غيــر رســمي يخــدم مصالــح أصحــاب المنطقــة ،وبالتالــي دمــج الخدمــات فــي مقابــل
الملــك وأربــاب العمــل (اللبنانييــن) الذيــن يدفعــون تعزيــز القــدرات االســتيعابية للخدمــات مــن ِقبــل
أجــور منخفضــة للنازحين الســوريين ،ويعطــي أرباب المنظمــات الدوليــة ( .)IOsوكان مــن المتوقــع أن

العمــل درجــة مــن الســيطرة علــى عمالهــم الذيــن يدفــع النازحــون الســوريون مقابــل الخدمــات علــى
يرضخــون مقابــل أن يتــم تزويدهــم بخيمة/ملجــأ المــدى الطويــل ،وباألخــص لخدمــات جمــع النفايــات
ـس الحاجــة إليــه .لذلــك تــرى دراســة الحالة الصلبــة وتصريــف ميــاه الصــرف الصحــي.
هــم بأمـ ّ

هــذه ّأنــه علــى قطــاع المســاعدات أن يكــون علــى

درجــة وعــي أكبــر بهــذه الظــروف حتــى يكــون وقــد كان الســتراتيجية الخــروج نتائــج مغايــرة لتلــك
ســد الثغــرات ،وتأميــن عمــل أفضــل التــي وضعتهــا المنظمــات الدوليــة والمانحــون.
قــادرا علــى
ّ
ً
وظــروف معيشــية أحســن لمجتمعــات النازحيــن.

متســما
ففــي ســبتمبر/أيلول  ،2018كان الوضــع
ً

بعــدم رضــا الســلطات المحليــة ،وعــدم تغييــر

النقص في المساعدات

المقدمــة ،وبمخيمــات
مســتوى وقــدرة الخدمــات
ّ

تــم تركهــا تعانــي مــن ميــاه صــرف
عشــوائية ّ

أن قطــاع المســاعدات والتنميــة صحــي غيــر معالجــة ونفايــات متراكمــة .فــي
علــى الرغــم مــن ّ

يتــم حــرق النفايــات وإزالــة
يتمتــع باإلمكانــات مــن أجــل لعــب دور وســيط أو ذلــك الوقــت ،كان
ّ
ّ
ـم التخلــص
داعــم للنظــام مــن أجــل وضــع مخطــط رســمي مــن الحمــأة مــن ميــاه المجاريــر قبــل أن يتـ ّ
ّ
يشــكل وضــع الميــاه
أجــل النازحيــن الســوريين ،إال ّأنــه فــي الواقع ليســت منهــا فــي حفــرة قريبــة.
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خطــرا مــن آبــار قريبــة غيــر معالجــةّ ،
والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة
وأنهــم ال يشــترون
ً
صحيــا
أن الطريقــة التــي
حساســا أدى إلــى تفشــي األمــراض بشــكل ميــاه معبــأة للشــرب .كمــا ّ
ً
ً

كبيــر ،وخاصــة تلــك المنقولــة عبــر الميــاه أو فــي يتخلــص الالجئــون فيهــا مــن نفاياتهــم هــي مصدر
الهــواء .باإلضافــة إلــى ذلــك ،قامــت المنظمــات قلــق ألنهــم ال يتلقــون مســاعدة مــن الحكومــة
بتوفيــر خدمــات إعــادة تأهيــل المــأوى تشــمل اللبنانيــة بهــذا الشــأن .وقــد أكــدت إحــدى العائــات
دفــع مبلــغ مــن المــال للمســتأجر والقيــام بأعمــال
أن إحــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي كانــت
ّ
إعــادة التأهيــل مقابــل الســماح للعائــات الســورية قــد ركبــت لهــم حمامــات وخزانــات مــن أجــل ميــاه
بالعيــش فــي المنــزل دون فــرض أي رســوم تأجيــر الشــرب ،توقفــت عن زيارتهــم فجــأة ،فأصبحت مياه
عليهــم لفتــرة محــددة (فــي العــادة  12شــهر) .المجاريــر التــي كانت هــذه المنظمــة تجمعها في
وقــد انتهــت هــذه العقــود فــي ديســمبر/كانون يــوم مــن األيــام ،تفيــض فــي الحمامــات وتتســبب
األول  ،2018وتركــت وراءهــا مئــات العائــات التــي بروائــح كريهــة وتوعــكات مثــل اإلســهال والتقيــؤ.
ليــس لديهــا خيــار ســوى دفــع اإليجــار أو المغــادرة وكانــت هــذه المنظمــة تقــوم بجمــع النفايــات
لتواجــه مصيــر غيــر محــدد.

مرتيــن فــي األســبوع ،لذلــك بعــد أن اختفــت فجــأة،
قــرر الالجئــون
بــدأت النفايــات بالتراكــم إلــى أن ّ

بشــكل عــام ،لــدى الســوريين نظــرة ســلبية الســوريون حرقهــا ،ممــا تســبب بإصابــة مجتمــع
تجــاه الحكومــة اللبنانيــة إذ يتهمونهــا ّ
ـد قولهــم.
بأنهــا النازحيــن هنــاك بأمــراض رئويــة ،علــى حـ ّ
تعاملهــم بطريقــة غيــر عادلــة ،مقارنــة بطريقــة

إن الســوريين
ـم ذكــره ،يمكــن القــول ّ
معاملتهــا للمواطنيــن اللبنانييــن .لذلــك ،يتفــادى رغــم كل مــا تـ ّ
األفــراد فــي مجتمعــات النازحيــن اللجــوء إلــى اســتفادوا مــن المســاعدات فــي مرحلــة مــا ،ســواء

الســلطات عندمــا يواجهــون مشــاكل فــي الوصــول مــن خــال قســائم الطعــام ،أو مــن جمــع النفايــات
إلــى المســاعدات فــي قطــاع الميــاه والصــرف الصلبــة ،أو تركيــب الحمامــات ،أو حتــى إعــادة
أن عــدد
والنظافــة الصحيــة .ويطــرح هــذا األمــر العديــد تأهيــل المــأوى ،وغيرهــا مــن الخدمــات .إال ّ
ّ
مــن األســئلة والمخــاوف فــي مــا
يتعلــق بجــودة المســتفيدين مــن المســاعدات ينقــص بشــكل

أن المنظمــات غيــر الحكوميــة
الميــاه التــي يتلقاهــا النازحــون الســوريون ،إذ ال متزايــد
نظــرا إلــى ّ
ً
أن الدوليــة التــي كانــت مســؤولة عــن خدمــات الميــاه
أن هــذه الميــاه غيــر ملوثــة ،أو ّ
يوجــد ضمانــة ّ

الخزانــات وأنابيــب الميــاه فــي حالــة جيــدة حتــى والصــرف الصحــي والنظافــة الصحية والمــأوى في
إن جــودة الميــاه مرجعيــون وحاصبيــا تخســر أموالهــا التشــغيلية
يســتخدمها الالجئــون .مــع ذلــكّ ،
يفســر هــذا األمــر التصــور العــام
هــي ليســت الشــاغل الرئيســي للنازحيــن الســوريين بشــكل مســتمر.
ّ
إن هدفهــم الرئيســي هــو الحصــول علــى الماء ،الســلبي تجــاه المنظمــات غيــر الحكوميــة ،وغيــاب
إذ ّ

أن الخطــة األوليــة مــن
أي مــاء كانــت .حتــى فــي الحــاالت التــي كان فيهــا الثقــة بهــذه الجهــات .كمــا ّ
الالجئــون علــى علــم بأهميــة النظافــة الشــخصية أجــل خلــق منظمــة حكــم غيــر رســمية لــم تثبــت
وعالقتهــا بالصحــة ،لــم يكــن
المقابلــون ،إذ أخبرونــا ّأنهــم
يتــم تطبيــق هــذه فعاليتهــا كمــا زعــم
ّ
َ

المعرفــة بســبب غيــاب البنــى التحتيــة والمــوارد عــادوا إلــى حــرق النفايــات وإزالــة الحمــأة مــن مياه
الالزمــة.
ونظــرا إلــى ظــروف معيشــتهم التــي الصــرف الصحــي فــي دالء ،ممــا تتســبب بارتفــاع
ً

تتســم بالفقــر ،مــن المتوقــع أنهــم يحضــروا المياه معــدالت األمــراض الموثقــة.

لاص لضفو مازع ارال

رب أســرة فــي إحــدى المخيمــات
وقــد
ّ
قــدم ّ
ً
وصفــا لحالــة يعيشــها
العشــوائية فــي مرجعيــون،
معظــم مــن أجريــت معهــم المقابــات:

«نعــم ،تلقيــت مســاعدات مــن منظمــات دوليــة ،لكنهــا
كانــت محــدودة ومفيــدة فقــط عندمــا كانــت متوفــرة .أمــا
اآلن ،فيوجــد نقــص ،األمــر الــذي يرفــع التكاليــف المعيشــية.
علــى ســبيل المثــال ،كانــت المنظمــات تــوزع بشــكل دوري
منتجــات التنظيــف ،كذلــك كانــت ّ
تركــب حمامــات وخزانــات
ميــاه الســتخدامات التنظيــف والشــرب .كان الوضــع أفضــل
ّ
ـم اســتخدامها مــن أجــل معالجــة ميــاه الصــرف
ألنــه كان يتـ ّ
فــإن
الصحــي ،وبالتالــي تزويدنــا بميــاه نظيفــة .أمــا اآلن،
ّ
جميــع مســتوطنات الخيــام غيــر الرســمية فــي المنطقــة
هــي عبــارة عــن مســتودعات نفايــات تمألهــا ميــاه الصــرف
الصحــي التــي علينــا أن نفرغهــا باســتخدام الــدالء مــن أجــل
إخراجهــا مــن المســتوطنات ،لكننــا نرميهــا ضمــن مســافة
قريبــة بحيــث يبقــى بإمكاننــا اشــتمام الرائحــة .وقد تسـ ّـببت
ألن الصــرف الصحــي
هــذه المســألة بإغضــاب صاحــب الملــك ّ
وألن حرقهــا يــؤذي
والنفايــات تبقــى فــي نطــاق أراضيــه،
ّ
7
الفواكــه والخضــار المزروعــة هنــاك».
المقابليــن المنظمــات غيــر
وقــد ّاتهــم معظــم
َ
الحكوميــة ّ
بأنهــا فاســدة ،وغيــر عادلــة ،وال تتجاوب

مــع مطالبهــم .وقــد بــرزت هــذه المســألة فــي
المقابلــون:
قدمهــا
عــدد مــن الشــكاوى التــي ّ
َ
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ثــم
«تقــوم معظــم المنظمــات بمســاعدتنا لفتــرة قصيــرةّ ،
إن المخيمات
يقولــون ّأنــه نفــذ منهم المــال ويغــادرون فجــأةّ .
دائمــا لهــذه المنظمــات ّ
ألنــه بــدون مســاعدتهم ،ال
بحاجــة
ً
يســاعدنا أحــد آخــر ،وال نملــك المال حتــى ّ
نوفر جميــع احتياجاتنا
بأنفســنا .وقــد فقــدت األمــل مــن االتصــال بأنــاس أعرفهــم
يعملــون فــي منظمــات غيــر حكوميــة؛ إمــا يقولــون ّإنهــم
خط
يعملــون اآلن فــي منطقــة مختلفــة ،وإمــا يعطونــي رقــم ّ
ّ
مشــغلو هــذا الخــط ّإنهــم
ســاخن لالتصــال بــه ،ليقــول لــي
8
قامــوا بتدويــن همومــي ،ولكــن ال يقومــون بالمتابعــة».
وقــد قــام رجــل آخــر يســكن فــي مــأوى فــي

ً
ســابقا،
مرجعيــون كان قــد تلقــى مســاعدات

بالتعبيــر ً
أيضــا عــن عــدم رضــاه:

«كنــت أتلقــى مســاعدات مــن األمــم المتحــدة .كنــت أملــك
لكــن العمــل بهــا توقــف العــام الماضــي،
قســائم طعــام،
ّ
األمــر الــذي كان لــه تأثير ســلبي علــى حياتنــا .ال زلت أســتفيد
مــن المســاعدة الطبيــة ،إذ أقــوم بدفــع فقط ما نســبته %25
مــن إجمالــي فاتــورة المستشــفى .كمــا ّأنــه علــى الرغــم
أن األمــر لــم
تــم إعــادة تأهيــل مــكان ســكني ،إال ّ
مــن ّأنــه ّ
يتــم بالشــكل الكافــي إذ عندمــا تمطــر فــي الشــتاء ،يتسـ ّـرب
ـاردا
المطــر إلــى داخــل المنــزل؛ كمــا ّ
أن الجــو داخـ ًـا يغــدو بـ ً
ـدا فــي فصــل الشــتاء .وفــي كل مــرة حاولــت فيهــا طلــب
جـ ً
ً
ـتجابة وإمــا كان
مــن المنظمــات الدوليــة ،إمــا لــم أتلقــى اسـ
ـدا إلــى حيــن ال أعــود بحاجــة إلــى
يتـ ّ
ـدا بعيـ ً
ـم اعطائــي موعـ ً
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المســاعدة ،ولهــذا توقفــت عــن طلــب المســاعدة منهــم.
أشــعر ّأنهــم ال يهتمــون بمشــاكلنا أو ال يتعاطفــون مــع
مشــاكلنا ،ويعاملوننــا دون أي رحمــة أو اهتمــام ،بغــض
9
النظــر عــن المشــكلة التــي نواجههــا».
إن غيــاب الثقــة لــدى النازحين الســوريين ،والشــعور الصحــي والنظافــة الصحيــة فــي المخيمــات
ّ
بعــدم الرضــا الــذي عبــروا عنــه ،باإلضافــة إلــى العشــوائية .بالنســبة للنازحيــن الســوريين الذيــن
ـإن توفيــر المســكن قــد
االنســحاب التدريجــي للجهــات التــي توفــر يعيشــون فــي مالجــئ ،فـ ّ
نظامــا ســاهم بتحســين حياتهــم علــى عــدة أصعــدة،
المســاعدات ،جميعهــا عوامــل خلقــت
ً

يعمــل علــى ترســيخ الطابــع غيــر الرســمي باألخــص علــى الصعيــد االقتصــادي ،إذ ارتاحــوا مــن
ـم تكاليــف اإليجــار .وقــد كان دور المنظمــات غيــر
للخدمــات ونمــط الحيــاة العــام لــدى الســوريين هـ ّ
إن اســتراتيجية الخــروج تعنــي الحكوميــة والمنظمــات األخــرى الدوليــة أساسـ ًـيا،
فــي لبنــان.
عمليــاّ ،
ً

ّ
يتعلــق بتوفيــر الدعــم النفســي.
أن الوضــع اإلنســاني ســوف يتدهــور باســتمرار مــع باألخــص فــي مــا
ّ
إن وجــود هــذه المنظمــات
إن تداعيــات هــذه المســألة كثيــرة ،علــى ســبيل المثــالّ ،
مــرور الوقــتّ .
ومعظمهــا يلقــي بثقلــه علــى وضــع الميــاه علــى األرض قــد ســاهم فــي إيجــاد حلــول لمســائل
المقدم
والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة ،وهــي أمــور االســتغالل .فــي إحدى الحــاالت ،كان الدعــم
ّ
ً
بــارزا إذ قــام عامــل فــي منظمــة غيــر حكوميــة
أساســية مــن أجــل منــع انتشــار األمــراض .مــع ذلك،
إن دوليــة بالكشــف عن حالــة اســتغالل وأحــال القضية
ال يقــوم المجتمــع المضيــف بتقديــم يــد العــونّ .
الخدمــات المقدمــة ،حتــى وإن كانــت ضئيلــة مــن إلــى وحــدة الحمايــة القانونيــة التابعــة للمنظمــة،
أدت فــي نهايــة المطــاف إلــى
أدت إلــى وهــي خطــوات ّ
وجهــة نظــر النازحيــن الســوريين ،قــد ّ
تحســين مســتوى النظافــة وســاهمت فــي تأميــن نتائــج إيجابيــة .وقــد ّ
المقابليــن الحالــة
لخــص أحــد
َ

وصــول مســتدام إلــى خدمــات الميــاه والصــرف علــى الشــكل التالــي:

«قــام صاحــب الملــك بالتالعــب بــي وســرقتي ،فقدمــت
ـده لــدى األمــن العــام بمســاعدة
شــكوى ورفعــت دعــوى ضـ ّ
آنســة مــن األمــم المتحــدة والمحامــي التابــع للمنظمــة.
وقــد حــاول صاحــب الملك/الكفيــل التهديــد بترحيلــى إلــى
إن األمــن العــام والمحامــي قامــوا بالضغــط عليــه
ســوريا ،إال ّ
مــن أجــل دفــع لــي أموالــي .فقــد شــعر صاحــب الملــك ّأنــي
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ّ
واســتمر بكفالتــي حتــى بعــد أن غــادرت
أتمتــع بالحمايــة،
ّ
10
مســتوطنة الخيــام غيــر الرســمية التابعــة لــه».
استشراف يشوبه التشاؤم
أن النــزاع الســوري شــهد فــي
علــى الرغــم مــن ّ
العاميــن الماضييــن نقلــة فــي ديناميكياتــه
السياســية والعســكرية ،مــع انحصــار العمليــات
العســكرية فــي الوقــت الحاضــر فــي مناطــق
أن عــودة النازحيــن الســوريين ليســت
صغيــرة ،إال ّ
إن
نتيجــة حتميــة (ّ .)Keith and Shawaf, 2018
الدعــوات المتزايــدة التــي تطلقهــا الجهــات
الفاعلــة اللبنانيــة والحكومــة الســورية مــن أجــل
عــودة الســوريين ،باإلضافــة إلــى اســتراتيجية
الخــروج التــي تطبقهــا المنظمــات اإلنســانية،
تســببت ببلبلــة داخــل مجتمعــات الســوريين
قــد
ّ

النازحيــن فــي جميــع أنحــاء لبنــان وخــارج حــدوده.
أن لبنــان لــم ّ
يوقــع اتفاقيــة األمــم
نظــرا إلــى ّ
ً
المتحــدة لعــام  1951الخاصــة بوضــع الالجئيــن،

ـدرا معتبـ ًـرا
أعطــى هــذا األمــر الســلطة اللبنانيــة قـ ً
مــن «المرونــة» قــي التعامــل مــع الالجئيــن .فــي

تــم الســماح لعناصــر األمــن العــام
العــام ّ ،2014
بمنــع دخــول الالجئيــن ،فــي مخالفــة لمبــدأ اإلعادة

القســرية ،وهــو أحــد مبــادئ القانــون الدولــي
الــذي يمنــع الــدول مــن إجبــار طالبــي اللجــوء علــى
العــودة إلــى بلدهــم حيــث قــد يواجهــون خطــر
المالحقــة القضائيــة ( .)Lakkis 2014كمــا ّأنــه كان
أن الســلطات اللبنانيــة تتفــادى
جليــا منــذ البدايــة ّ
ً

اســتخدام مصطلــح «الجئيــن» منــذ بدايــة األزمــة،
التهــرب مــن إعطــاء الســوريين
وذلــك مــن أجــل
ّ

حقوقهــم القانونيــة والسياســية (Al-Saadi
 .)2015وقــد خلــق هــذا الوضــع نظــام تحكــم فيــه
الال-رســمية حيــاة النازحيــن الســوريين فــي لبنــان،
ليفاقــم المشــكلة سياســات تقييديــة ومتطلبــات
أهمهــا نظــام الكفالــة ،وغيــاب التصنيــف
قانونيــة،
ّ

الرســمي للســوريين علــى ّأنهــم الجئيــن ،وتناقــص
المســاعدات الدوليــة.
وقــد تحدثــت امــرأة ســورية تعيــش فــي
مســتوطنة خيــام غيــر رســمية عــن نظرتهــا إلــى
وعبــرت عــن
المســؤولين فــي الحكومــة اللبنانيــةّ ،
خوفهــا منهــم ،ممــا يــدل علــى توحيــد هيــكل

الحكــم غيــر الرســمي:

ّ
«كلمــا رأيــت مســؤول حكومــي ،أشــعر بالخــوف لدرجــة
ً
أحيانــا
أنــي أشــعر بنبضــات قلبــي تتســارع بشــكل جنونــي.
مجـ ّـرد ســماع كالم عنهــم يشــعرني بالخــوف .ويقــوم هــؤالء
المســؤولين مــن وقــت آلخــر بعمليــات تفتيــش واعتقــال في
المخيــمً ،
بحثــا عــن أنــاس يقيمــون بطريقــة غيــر قانونيــة أو
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عــن دراجــات ناريــة غيــر مســجلة .كذلــك ال أملــك أدنــى فكــرة
عــن القوانيــن فــي لبنــان .أعلــم فقــط ّأنــه يوجــد بعــض
المســتندات التــي يجــب تجديدهــا كل ســتة أشــهر ،والبعــض
ـنويا .لــم تقــم الحكومــة اللبنانيــة بمســاعدتنا فــي
اآلخــر سـ ً
أي شــيء ،بــل علــى العكــس ،لقــد أجبرتنــا علــى دفــع 200
11
دوالر أميركــي مقابــل أوراق اإلقامــة».
إن الحــرب لــم «[ ]...بيــن يناير/كانــون الثاني وأكتوبر/تشــرين األول
إن المخــاوف التــي تولــد كثيــرة إذ ّ
ّ
أن العديــد مــن النازحيــن  ،2017عــاد أكثــر مــن  710،000نــازح داخلــي إلــى
تنتــه بالكامــل بعــد ،إال ّ
ّ
وكأنــه ُيطلــب المناطــق التــي نزحــوا منهــا ،بينمــا عــاد 30،000
يعاملــون
الســوريين يشــعرون ّأنهــم
َ

إن األســئلة المتعلقــة بالعــودة ،الجــئ فقــط» (International Organization for
منهــم المغــادرةّ .

وباألمــن والســامة ،وكذلــك فكــرة العــودة إلــى  .)Migration 2017وبالنســبة للكثيريــن ،لــم يبــدأوا
ألن المســألة
حيــاة ســابقة بعــد فقــدان األحبــة،
تصعــب مســألة بعــد بالتفكيــر فــي العــودة كخيــار ّ
ّ

العــودة علــى الســوريين .يقــول يحيــى وآخــرون تطــرح العديــد مــن األســئلة والمخاوف :من ســيعيد
إن مســألة الســامة واألمــن المحيطــة بنــاء البيــوت؟ مــا الــذي ســيحصل ألوالدهــم الذيــن
(ّ )2018
بظــروف العــودة حساســة عنــد الالجئيــن بدرجــة كانــوا مطلوبيــن للخدمــة العســكرية؟ كذلــك فــي
ألن الذيــن مناطــق كالرقــة ،يبقــى الســؤال عــن الجهــة التــي
أكثــر مــن عنــد النازحيــن
داخليــا وذلــك ّ
ً
تكبــدوا مشــقات فــي رحلــة ستســيطر علــى المنطقــة دون أي جــواب .وقــد
نزحــوا إلــى الخــارج قــد ّ
ّ
لخــص رجــل الوضــع علــى هــذا المنــوال:
العبــور مــن بالدهــم (Yahya, Kassir and Hariri

 .)2018وقــد أفــادت منظمــة الهجــرة الدوليــة ّأنــه

يومــا بمغــادرة لبنــان والعــودة إلــى ســوريا ألن
«لــم أفكــر ً
الوضــع هنــاك ال يزال سـ ً
تدمــر منزلي بالكامل
ـيئا للغاية .لقد ّ
وأوالدي مطلوبــون للخدمــة العســكرية ،وســيتم احتجازهــم
ـم الســام فــي ســوريا وتلقينــا
بمجــرد وصولنــا .إال ّأنــه لــو عـ ّ
12
مســاعدة إلعــادة بنــاء منازلنــا ،فســأعود بالتأكيــد».
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الخالصة
إن الزيــادة الســكانية الكبيــرة التــي شــهدها لبنــان
ّ
مــع وجــود أكثــر مــن  1.5مليــون الجــئ ســوري ،قــد
ألقــت بثقلهــا علــى البنيــة التحتيــة ،باألخــص تلــك
المتعلقــة بالميــاه ،الصــرف الصحــي ،والنظافــة.
جــدا أن يعمــل أصحــاب
لذلــك مــن الضــروري
ً
المصالــح علــى إيجــاد طــرق مــن أجــل تحســين

بالمجتمعــات المســتضعفة .باإلضافــة إلــى ذلــك،
يجــب علــى الحكومــة اللبنانيــة وضــع اســتراتيجية
مــن أجــل التعامــل مــع مســائل تناقــص التمويــل
أن مــن شــأن
وانســحاب المنظمــات اإلنســانية بمــا ّ
هــذه المســائل تهديــد نظــام إدارة النفايــات الــذي
يعانــي في األســاس ،والعالقــات اللبنانية الســورية
ً
أصــا متوتــرة.
التــي هــي

أنظمــة إدارة خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي
أن أســئلة وتصورات
يجــب التنويــه أخيـ ًـرا ّأنــه صحيــح ّ
قــدم إلــى
والنظافــة الصحيــة والمــأوى التــي تُ
ّ
النازحيــن الســوريين حــول العــودة إلــى ســوريا فــي

مجتمعــات النازحيــن الســوريين .فبــدون اســتجابة
شــاملة لمســألة الميــاه والصــرف الصحــي
فــإن الســوريين واللبنانييــن
والنظافــة الصحيــة،
ّ
معرضيــن
الذيــن يعيشــون فــي عــوز ســيبقون
ّ

لخطــر اإلصابــة بالعديــد من األمــراض .وقــد أظهرت
دراســة الحالــة هــذه ضــرورة جمــع معلومــات
أساســية حــول االحتياجــات المتعلقــة بالميــاه
والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة فــي جميــع
المحافظــات اللبنانيــة ،وباألخص فــي المناطق ذات
الكثافــة العاليــة مــن النازحيــن الســوريين ،وذلــك
بعــد خــروج كافــة أشــكال التدخــل اإلنســاني .ويجــب
تقديــم مثــل هــذه الدراســات والتنســيق بشــأنها
مــع مجتمــع المنظمــات اإلنســانية فــي لبنــان،
وأهــم مــن هــذا أن يتــم مشــاركتها مــع الحكومات
المحليــة حتــى تكــون قــادرة علــى التوصــل إلــى
نظــام هيكلــي مــن أجــل تأميــن الوصــول إلــى
المرافــق والمــوارد ،وذلــك مــن منظــور مســتنير.
ويجــب إجــراء المزيــد مــن الدراســات النوعيــة حــول
المعرفــة ،والســلوكيات ،وممارســات النازحيــن

ّ
يتعلــق بخدمــات الميــاه
الســوريين فــي مــا
والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة ،وذلــك مــن
معمــق للوضــع وللمطالــب.
أجــل توفيــر تحليــل
ّ

مــن شــأن التوصيــات المذكــورة أن تســاعد فــي
تغذيــة عمليــة التخطيــط الشــاملة ،خطــة لبنــان
لالســتجابة لألزمــة ( ،)LCRPبالمعلومــات بطريقــة
أكثــر حساســية للنــزاع بحيــث ال تلحــق أي أذى

غايــة األهميــة ،إال ّأنــه يجــب ً
أيضــا البحــث فــي
الصــورة التــي ســيكونونها عــن اللبنانييــن عندمــا
يعــودون وفــي المســتقبل .إحــدى أبــرز النتائــج
التــي وصلنــا إليهــا مــن خــال المقابــات الميدانيــة

أن اللبنانييــن كانــوا يحترمــون
التــي أجريناهــا هــي ّ
الســوري ويعاملونهــم بطريقــة أحســن قبــل اندالع
الحــرب .وكان العديد من الســوريين الذيــن قابلناهم
أن اللبنانييــن يقومــون باســتغاللهم وإســاءة
يــرون ّ
معاملتهــم .فــي ســياق النقاشــات الســائدة التــي
تتركــز حــول الــدور الــذي ســوف يلعبــه اللبنانيــون
فــي إعــادة إعمــار ســوريا ،مــن الجديــر عندهــا
التعمــق بوجهــة نظــر الســوريين حــول
ّ
اللبنانييــن الذيــن ســيعملون فــي ســوريا
فــى المســتقبل.
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التحرك العمالي للسوريين في لبنان:
ّ
الحياة اليومية والتطلعات المستقبلية
جنى الشماع

1

ملخص

مقدمة

تنظــر دراســة الحالــة هــذه فــي التحــرك العمالــي فــي العــام  ،2011بــدأ الســوريون الهــروب مــن
للســوريين النازحيــن فــي لبنــان ،وأثــر هــذا التحــرك العنــف الــذي مارســه النظــام الســوري لقمــع
علــى حياتهــم اليوميــة وتطلعاتهــم المســتقبلية .المظاهــرات فــي البــاد ،ليلجــؤوا إلــى بلــد حيــث
أن الدراســة تحــدد مجموعــة العوامــل التــي النظــام والمجتمــع كانــوا يمارســون مختلــف
كمــا ّ
تؤثــر علــى تحــرك العمــال الســوريين فــي لبنــان .أشــكال التمييــز بحقهــم حتــى قبــل ذلــك الوقــت.
أن الدولــة
وكجــزء مــن العمــل الميدانــي ،تــم إجــراء مــا الجديــر بالذكــر هنــا فــي بــادئ األمــر ّ
مجموعــه  30مقابلــة مــع مجموعــة متنوعــة مــن اللبنانيــة لــم تقــم بتوقيــع اتفاقيــة الالجئيــن
العمــال الســوريين الذيــن يعيشــون ويعملــون فــي لعــام  ،1951وال علــى بروتوكــول االتفاقيــة عــام
أن التشــريعات
مناطــق مختلفــة مــن بيــروت .وتصــور الدراســة  .)Janmyr 2016( 1967هــذا يعنــي ّ
التحــرك العمالــي علــى ّأنــه آليــة تكيــف يعتمدهــا المحليــة الرســمية الخاصــة بالالجئيــن غائبــة،

وأن حوكمــة وجــود الالجئيــن عمليــة تمليهــا
العمــال النازحــون الســوريون مــن أجــل تخطــي
ّ
أن عوامــل
القيــود التــي تفرضهــا عليهــم الحكومــة اللبنانية ،سياســات حكوميــة مخصصــة .كمــا ّ
وبالتالــي تجــاوز أي موقــف اســتغاللى ناجــم ناجمة مثــل وجــود الالجئيــن الفلســطينيين علــى
عــن تلــك القيــود ،والتعامــل مــع وضعهــم غيــر األراضــي اللبنانيــة منــذ زمــن ،وتجربــة لبنــان
أن مجموعــة العوامل التاريخيــة فــي اســتضافة الالجئيــن ،خلقــت
المســتقر .ووجــدت الدراســة ّ
التــي تؤثــر علــى التحــرك العمالــي للنازحيــن العدائيــة تجــاه حــركات اللجــوء .أضــف إلــى ذلــك
أن العمــال الســوريون موجــودون فــي لبنــان منــذ
الســوريين تتعلــق بـــ :صعوبــة اســتيفاء شــروط
ّ
اإلقامــة القانونيــة بســبب التدابيــر المتناقضــة خمســينيات القــرن الماضــي ،هــذا باإلضافــة إلــى
والتعســفية؛ ونظــام الكفالــة الــذي يخلــق تبايــن الوجــود العســكري الســوري الــذي اســتمر منــذ
ً
موقفا
قــوى فــي العالقــات بيــن الموظف وصاحــب العمل العــام  1976حتــى  ،2005األمــر الذي خلــق

مضــادا مــن إيــواء فئــات جديــدة مــن الســوريين.
لصالــح الكفيــل  /صاحــب العمــل؛ وظــروف العمــل
ً

إن التراجــع االقتصــادي الحــاد
المنهكــة التــي يتحملهــا العمــال الســوريون فــي عــاوة علــى ذلــكّ ،
ُ

األشــغال التــي يمارســونها؛ وعالقــات العمــل التي الــذي شــهده لبنــان مــع تدفــق الالجئيــن عــام

تحــدد األداء وفتــرة البقــاء فــي الوظيفــة.

 ،2011ضاعــف االســتياء مــن الالجئيــن الســوريين
فــي البلــد.
مؤسســيا عندمــا
طابعــا
وقــد أخــذ التمييــز
ً
ً

فرضــت الحكومــة اللبنانيــة سلســلة مــن القيــود
علــى الهجــرة ،وذلــك بعــد األزمــة بثــاث ســنوات،
 1مسؤولة البرامج – المجلس العربي للعلوم االجتماعية

عامشلا ىنج

منهيــة بذلــك ســنوات طويلــة كانــت الحــدود ألنمــاط العمــل غيــر الرســمية وتزيــد مــن قابليــة
فيهــا مفتوحــة بيــن ســوريا ولبنــان .فــي أكتوبــر /ضعــف الالجئيــن ،وتدفعهــم للقيــام ببعــض
تشــرين األول  ،2014أعلنــت الحكومــة اللبنانيــة األعمــال كالدعــارة ،وعمالــة األطفــال ،والهجــرة
ّأنهــا ستســمح بدخــول الســوريين فقــط مــن غيــر الشــرعية إلــى أوروبــا (Lebanon Support
«الحــاالت اإلنســانية المســتعصية» ،أي النســاء  .)2016وتهــدف هــذه السياســات رســمياً إلــى
واألطفــال ،واألفــراد الذيــن بحاجــة لعنايــة طبيــة ،تقليــص عــدد الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان
واألطفــال الذيــن تــم فصلهــم عــن أهاليهــم ( Deوكان لهــا ثالثــة أهــدافً ،
أول :الحــدد مــن عــدد

ثانيــأ:
 .)Bel-Air 2017عــاوة علــى ذلــكُ ،يحظــر علــى الســوريين الذيــن يدخلــون إلــى لبنــان،
ً
مجــددا إلــى لبنــان تشــجيع الســوريين المقيميــن فــي لبنــان علــى
الالجئيــن الســوريين الدخــول
ً
بعــد مغادرتهــم لزيــارة ســوريا .فــي يناير/كانــون مغــادرة البلــدً ،
ثالثــا :التحكــم بوجــود الســوريين
الثانــي  ،2015قامــت المديريــة العامــة لألمــن الذيــن يختــارون البقــاء ،وجعلــه رســمي (Lebanon
العــام اللبنانــي بإعــادة تنظيــم دخــول الســوريين .)Support 2016
إلــى لبنــان واإلقامــة فيــه ،وتجديــد اإلقامــة،
وتــم تقســيم أنــواع الدخــول والتجديــد إلــى 11
ّ

فئــة ،2وكل فئــة تتطلــب تقديــم مســتندات

المنهجية

يصعــب الحصــول عليهــا فــي ظــل غيــاب المــوارد تتبنــى دراســة الحالــة هــذه منهجيــة البحــث

الماليــة ،واألوراق الثبوتيــة األساســية ،وتوقيــع النوعــي بحيــث تــم إجــراء مــا مجموعــه 30
المقابليــن
الكفيــل اللبنانــي علــى «التعهــد بالمســؤولية» .مقابلــة تتــراوح بيــن تأريــخ لحيــاة
َ
كمــا قامــت الحكومــة بتقييــد دخــول الســوريين وأخــرى مقابــات شــبه منظمــة ،مــع مجموعــة
إلــى ســوق العمــل بطريقــة رســمية ،وحــددت متنوعــة مــن العمــال الســوريين (عمــال بنــاء،

الوظائــف التــي يمكــن أن يشــغلونها فــي ثالثــة ونواطيــر ،ونــوادل) يعيشــون ويعملــون فــي

3
قطاعــات :البنــاء ،والزراعــة ،والبيئــة ( Lebanonمختلــف المناطــق فــي بيــروت (الحمــرا ،ووســط

 .)Support 2016إذن ،يقــوم المواطــن اللبنانــي البلــد ،وســليم ســام ،وكورنيــش المزرعــة) .كمــا

بكفالــة العامــل الســوري فــي هــذه القطاعــات
أن العمــل الميدانــي شــمل مراقبــة المشــاركين،
ّ

فقــط .فــي مايو/أيــار  ،2015طلبــت الحكومــة العمليــة التــي أغنــت فهــم وجهــات النظــر
للمقابليــن حــول مــكان عملهــم،
اللبنانيــة مــن «المفوضيــة العليــا لشــؤون المختلفــة
َ

الالجئيــن» أن توقــف تســجيل الالجئيــن الســوريين ونمــط عيشــهم ،وتفاعلهــم مــع اآلخريــن .وقــد
وهــي علــى تمــام المعرفــة ّ
بأنهــا غيــر قــادرة اســتغرق العمــل الميدانــي ســتة أشــهر فــي
علــى إحــكام الســيطرة علــى الحــدود اللبنانيــة -العــام .2018
أن الحكومــة مارســت الضغــط
الســورية .كمــا ّ
علــى «مفوضيــة الالجئيــن» حتــى تجبــر الالجئيــن
الســوريين علــى توقيــع تعهــد بعــدم العمــل.
تــروج هــذه السياســة بطريقــة غيــر مباشــرة
 2الفئات الـ  11هي :سائح ،وزائر بغرض العمل ،وصاحب ملك ،ومتسوق ،وطالب ،وترانزيت ،ونازح ،وزيارة بغرض العالج الطبي ،ومواعيد مع السفارات،
والدخول تحت “تعهد بالمسؤولية” من قبل مواطن لبناني (.)Lebanon Support 2016
 3يشمل قطاع البيئة العمل في المنازل وجمع القمامة والتنظيف والصيانة.
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الحركة العمالية في سياق دراسة
الحالة هذه
يعــرف «رادكليــف» تعبيــر «الحركــة العماليــة»
ّ
علــى ّأنهــا تحــرك يقــوم بــه العمــال مــن أجــل

ّ
التوظــف ( .)Radcliffe 2019أمــا «موســوعة
أوكســفورد للتاريــخ االقتصــادي» فتحــدد نوعيــن
مــن الحركــة العماليــة :الجغرافيــة والمهنيــة.
الحركــة الجغرافيــة هــي ســهولة التحــرك فــي
الفضــاء المــادي ،كالتحــركات التــي تغطــي
المســافات القصيــرة أو الطويلــة ،والهجــرة
الطوعيــة والقســرية .أمــا الحركــة المهنيــة هــي
القــدرة علــى تغييــر نــوع الوظيفــة إمــا بطريقــة
جانبيــة (ضمــن فئــة واســعة مــن وظائــف مماثلــة
فــي الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي) ،أو أفقيــة
(مــن وظيفــة إلــى أخــرى ،إمــا أفضــل أو أســوء)
( .)Long and P.Ferrie 2005مــن جهتــه ،يــرى
«ألونســو» ّأنــه يترتــب علــى الحركــة العماليــة
مســئوليات ،تلقــي بثقلهــا علــى كاهــل بلــد
المنشــأ (الــذي يتحمــل خســارة اليــد العاملــة،
علــى ســبيل المثــال) والبلــد المضيــف (الــذي
تراجعــا فــي التماســك االجتماعــي)
يشــهد
ً

( .)Alonso 2015ويمكــن الحــد مــن الحركــة
العماليــة بواســطة عــدد مــن العوامــل القانونيــة،
واالجتماعيــة ،واالقتصاديــة .فــي دراســة الحالــة
هــذه ،يتــم البحــث عــن الحركــة العماليــة فــي

ـاء علــى
حالــة العمــال الســوريين فــي لبنــان .وبنـ ً

كل مــا ورد ،تعتمــد دراســة الحالــة هــذه تعريــف
الحركــة العماليــة علــى أنهــا القــدرة علــى التنقل
فــي بيئــة العمــل فــي لبنــان فــي ظــل مجموعــة
مــن تدابيــر سياســاتية تقييديــة وضــارة تفرضهــا
الدولــة اللبنانيــة علــى مجتمعــات الســوريين.

شــرعية ال يمكن تحقيقها وإساءة
تقرها الحكومة
أن الهــم الرئيســي الــذي
وقــد أظهــرت المقابــات ّ
يشــغل بــال الذيــن تمــت مقابلتهــم هــو الصعوبــة
المتزايــدة فــي الحصــول علــى المســتندات
الشــخصية مــن أجــل اســتيفاء شــروط اإلقامــة
القانونيــة التــي تتطلــب مــن النازحيــن الســوريين
تقديــم إمــا «تعهــد بالمســؤولية» مــن ِقبــل

كفيــل لبنانــي ،أو عقــد إيجــار ســاري الصالحيــة ،أو
رخصــة عمــل .حــل آخــر يكمــن فــي التســجيل لــدى
«مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن»،
األمــر الــذي يســتوجب توقيــع تعهــد بعــدم
العمــل ،كمــا نصــت الحكومــة اللبنانيــة .ويعنــي
أن الالجئيــن بإمكانهــم
التعهــد بعــدم العمــل ّ
تأميــن لقمــة عيشــهم بطريقــة قانونيــة فقــط
عبــر المســاعدات اإلنســانية (Care International
.)Lebanon 2018

أن سياســات الحكومــة تزيــد فــي صرامتهــا ،وباتــت
«يبــدو ّ
غيــر متوقعــة ،بــل حتــى غيــر منطقيــة .وبالنســبة لــأوراق
القانونيــة المطلوبــة مــن الســوريين فــي لبنــان ،فإنــه مــن
الصعــب الحصــول عليهــا .البعــض منــا أتــي إلــى هنــا فجــأة
ولــم يكــن لدينــا الوقــت لإلتيــان بمســتنداتنا الشــخصية
4
المطلوبــة منــا اآلن».
 4عبد اللطيف .أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا ،بيروت ،في مايو/أيار .2018

عامشلا ىنج

وقــام أحــد الذيــن تمــت مقابلتهــم بســرد تجربتــه مــرة بســؤاله عــن رخصــة عمــل مــن أجــل ضمــان
عندمــا قــام مكتــب األمــن العــام اللبنانــي ذات بقائــه فــي البلــد.

«لقــد قامــت وزارة العمــل فــي الوقــت الحالي بوقــف إعطاء
مختلــف تصاريــح العمــل للســوريين .إذن ،كيــف يقــوم األمــن
العمــل بالســؤال عــن مســتند ترفــض جهــة حكوميــة أخــرى
5
منحنــا إيــاه؟»
أن عمليــات وعقــود التوظيــف (.)Lebanon Support 2016
تظهــر هــذه التجربــة وغيرهــا ّ
إن عمليــة إضفــاء الطابــع الرســمي علــى
تجديــد اإلقامــة يتخللهــا عــدد مــن اإلجــراءات لذلــكّ ،
غيــر الواضحــة والتدابيــر المتناقضــة ،وتطبيــق عمليــة تجديــد اإلقامــة قــد قامــت بتمهيــد

ً
وفقــا الطريــق أمــام ازدهــار المعامــات غيــر الرســمية
تعســفي للقوانيــن مــن ِقبــل األمــن العــام.

أن هــذه العمليــة جعلــت
لتقريــر «دعــم لبنــان» ،نتــج عــن هــذه اإلجــراءات وآليــات االزدهــار .كمــا ّ
اعتمــاد متزايــد لالجئيــن الســوريين علــى شــبكات الالجئيــن الســوريين عرضــة لـــ «اســتغالل تكفلــه
عالقــات فــي الســوق الســوداء تتمثــل فــي الحكومــة تحــت ذريعــة الكفالــة (.)Janmyr 2016
تزييــف الكفــاء ،والسماســرة ،وأربــاب العمــل،
المقابلين:
وقد أفاد أحد
َ

«قبــل العــام  ،2014كانــت األمــور أســهل بكثيــر إذ لــم يكــن
يضيــق علــى النــاس ويطلــب منهــم إحضــار
األمــن العــام
ّ
أوراقهــم القانونيــة .لقــد أتيــت إلــى لبنــان قبل  ،2014وأشــكر
هللا علــى ذلــك .فاليــوم ،يطلبــون مــن الســوريين إحضــار
ثــاث نســخ عــن بطاقــات هوياتهــم ،وورقــة إســكان يوقعهــا
تشــددا .فــي بعــض
المالــك .إذن ،أصبحــت اإلجــراءات أكثــر
ً
األحيــان ،إن كانــوا يريــدون عرقلــة األمــور أكثــر ،يطلبــون منــا
6
أن نحضــر الكفيــل اللبنانــي معنــا».
 5لؤي .أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا ،بيروت ،في يوليو/تموز .2018
 6أديب .أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا ،بيروت ،في يوليو/تموز .2018
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رب العمــل ،وهــو  .)2015وينتهــي المطــاف بالنازحيــن الســوريين
والكفيــل فــي العــادة هــو ّ
مخــول فــي ظــل نظــام الكفالــة ،بــأن يتحكــم تحــت رحمــة أنــاس آخريــن ،األمــر الــذي يتركهــم

بحيــاة العامــل الســوري .يربــط هــذا النظــام إقامــة بحــل مــن االثنيــن :إمــا يتركــون البلــد ،وإمــا يقبلون
العامــل بكفيــل ،الــذي يجــب أن يكــون لبنانــي باالســتغالل (.)Janmyr 2016
الجنســية ( .)Lebanon Support 2016وبإمــكان

رب العمــل أن يوظــف هــذا التبايــن فــي القــوة وقــد قــال أحــد الذيــن تمــت مقابلتهــم ّإنــه تلقــى
إنــذارا مــن األمــن العــام الــذي بلغــوه أن يحضــر
لصالحــه ،وأن يقــوم بســحب الكفالــة متــى مــا
ً
شــاء .هــذا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى فقــدان أوراقــه القانونيــة ،باإلضافــة إلــى عقــد العمــل،
العمــال الســوريين وضعهــم القانونــي فــي أو أن يقــوم بإحضــار الكفيــل معــه إلــى مكتــب
ظــل تســتر الكفيــل .ويمكــن للكفيــل اللبنانــي األمــن العــام .وقــد انتهــى المطــاف بهــذا الرجــل
ماليــا مقابــل توقيــع التعهــد بمغــادرة لبنــان إلــى أربيــل فــي العــراق ،بعــد أن لم
أن يبتــز الســوريين
ً

إن مثــل هــذه اإلجــراءات يمكــن يتمكــن مــن تأميــن المســتندات المطلوبــة ،ليكون
بالمســؤولية .إذنّ ،
تســميتها ّ
بأنهــا سياســات «صانعة لالســتضعاف» ،بذلــك قــد دفــع ضريبــة شــروط األمــن العــام التــي
وتهــدف إلــى ســلب مجموعــة مــا مــن حقوقهــا ،تتغيــر فجــأة ،والتطبيــق االعتباطــي للسياســات.

ورفــض وجودهــا ،وتســهيل اســتغاللها ( Saghiehوقــد شــرح الرجــل عــن وضعــه أكثــر ،قائـ ًـا:

أن الحــظ لــم يحالفني فــي لبنان .فالقوانيــن في لبنان
«يبــدو ّ
يتــم تطبيقهــا بشــكل عشــوائي .ففــي بعــض األحيــان تقــوم
العناصــر األمنيــة بالســؤال عــن األوراق القانونيــة ،وفــي
أحيــان أخــرى ال يقومــون بذلــك .الحيــاة صعبــة .وبالطبــع لــن
أن األوراق
أخاطــر وأعــود إلــى ســوريا مــن أجــل التأكــد مــن ّ
التــي بحوزتــي تســتوفي شــروط اإلقامــة القانونيــة فــي
لبنــان .إذا كنــت ســأعود إلــى ســوريا ،ســأضطر لالنضمــام إلــى
الجيــش؛ قــام أخــي بإخبــاري عــن هــذا األمــر وال أريــد حــدوث
ذلــك .إذن ،ســأقوم بالمغــادرة إلــى العــراق للعمــل فــي
7
مجــال تقديــم الطعــام».
إن غيــاب هــذا العامــل يجعــل الالجئيــن
إن اســتيفاء الشــروط القانونيــة لإلقامــة هــي ّ .)2016
ّ
عامــل مهــم للنازحيــن إذ تخولهــم الحصــول علــى عرضــة لالعتقــال واالحتجــاز .أحــد النــوادل الذيــن

ً
توصيفــا لتجربتــه مــع
أبســط الحقــوق والخدمــات ( Lebanon Supportتمــت مقابلتهــم قــدم
 7فارس .أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا ،بيروت ،في مايو/أيار .2018

عامشلا ىنج

عنصــر أمنــي لبنانــي قــام باعتقالــه بالقــرب مــن فــي ظــل غيــاب الصفــة القانونيــة عــن اإلقامــة.
منطقــة المنــارة فــي بيــروت .وقــد قــام العنصــر وقــد لجــأت البلديــات واألحــزاب السياســية فــي
بتفتيــش محفظــة الرجــل ووجــد مبلــغ بقيمــة بعــض المناطــق إلــى فــرض حظــر تجــول علــى
بــأن الرجــل العمــال الســوريين (.)Janmyr 2016
 300دوالر أميركــي .وبعدمــا عــرف
ّ
ـاخرا ،إن كان ينــوي
مــن ديــر الــزور ،قــام بســؤاله سـ ً
إرســال المــال إلــى مقاتلــي «الدولــة اإلســامية»

فــي ســوريا .وقــد ّ
خلــف هــذا الموقــف لــدى
الرجــل شــعور باليــأس واإلذالل ،وحتــى ولــد لديــه
الرغبــة بمغــادرة لبنــان.

عالقــات العمــل وظــروف العمــل
المنهكة
إن نظــام الكفالــة يولــد تبعيــة متزايــدة فــي
ّ
عالقــات العمــل ألنــه يزيــد مــن درجــة اعتمــاد

أحــد اآلثــار األخــرى المترتبــة علــى افتقــاد إقامــة الوضعيــن القانونــي والعمالــي للعامــل الســوري
إن التعهــد
الســوريين للصفــة الشــرعية هــو ّأنــه ليــس علــى الكفيــل إلــى حــد كبيــر .لذلــك ّ
بإمكانهــم طلــب أي خدمــات قانونيــة ،وبالتالــي بالمســؤولية القائــم حــول العمــل يخــول الكفيــل

يصبحــون ضحايــا إجــراءات قضائيــة عنــد تعرضهــم أن يفــرض أعمــال ســخرة ،وأن يســتغل العمــال،

ألي موقــف يشــعرون فيــه باإلهانــةّ .
إن االفتقــار ويعرضهــم للمضايقــات (Lebanon Support
إلــى الحمايــة القانونيــة يعــرض الالجئيــن إلــى  .)2016وقــد تأخــذ المضايقــات أشــكال عــدة،

شــتى أنــواع اإلســاءة ،كمــا بــرز فــي المقابلــة كتقليــل مبلــغ التعويــض ،وتغييــب عقــود العمــل

التــي ّ
إن
تــم إجراؤهــا مــع الرجــل مــن ديــر الــزور .الرســمية ،وفــرض ســاعات عمــل طويلــةّ .
لذلــك ،لجــأ النازحــون الســورين إلــى أن يفرضــوا الحركــة العماليــة تســتلزم وجــود بيئــة عمــل
دائمــا ،ومليئــة بـــ «المفاجــآت» ،كمــا
علــى أنفســهم نــوع مــن الرقابــة الذاتيــة علــى متنقلــة
ً
المقابليــن .ويعيــش بعــض العمــال
تحركاتهــم كــي يتجنبــوا بعــض المناطــق التــي وصفهــا أحــد
َ
ً
ال يعرفونهــا،
خوفــا مــن أن يتــم اعتقالهــم أو فــي حالــة تغييــر دائمــة ،إذ ينتقلــون مــن وظيفــة

احتجازهــم علــى الحواجــز األمنيــة (; Janmyr 2016إلــى أخــرى بســبب ظــروف العمــل الصعبــة

 .)Lebanon Support 2016تؤثــر هــذه المســألة والرواتــب غيــر الثابتــة .وقــد قــام معتصــم بإخبارنــا
علــى قدرتهــم علــى الذهــاب إلــى مراكــز عملهم عــن تجربتــه مــع هــذا األمــر:
أو حتــى الحصــول علــى العمل فــي المركــز األول،

«منــذ أن أتيــت إلــى لبنــان وأنــا أتنقــل فــي العمــل بيــن أكثــر
مــن موقــع بنــاء .لقــد عملــت فــي زحلــة ،فــي شــتورة لفتــرة
قصيــرة ،ثــم أتيــت إلــى منطقــة ســليم ســام فــي بيــروت.
أمــا اآلن ،فأعمــل فــي موقــع بنــاء فــي منطقــة الحمــرا.
تمــت معاملتــي بطريقــة ســيئة فــي زحلــة ،لذلــك غادرتهــا
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وأتيــت إلــى بيــروت .لقــد كان رئيــس العمــال فــي زحلــة يقوم
8
بالصــراخ علينــا ومعاملتنــا بطريقة ســيئة».
رب العمــل كان كثيــر
وروى عامــل آخــر تجربــة عاشــها فــي منتصــف األخيــر .ســبب آخــر كان ّ
أن ّ

عــام  2015عندمــا كان يعمــل فــي مطعــم فــي المطالــب ،والراتــب البســيط الــذي كان العامــل
متوائمــا مــع المجهــود الــذي
بنــت جبيــل فــي جنــوب لبنــان .كان ينتــاب العامــل يتقاضــاه لــم يكــن
ً

ـوءا كانــت ظــروف
القلــق لعــدة أســباب ،أحدهــا ّ
أن أوراق إقامتــه كان يبذلــه .وممــا زاد األمــر سـ ً

تخولــه التواجــد علــى األراضــي اللبنانيــة بصفتــه الســكن «المذلــة» ،كمــا وصفهــا أحــد العمــال ،إذ
أجنبــي .ولــم يأخــذ صاحــب العمــل مخــاوف كان عليــه تحمــل العيــش مــع زمالئــه فــي حاويــة
رب العمــل بتقديمهــا لهــم.
موظفــه بشــكل جــدي ،ممــا أثقــل مــن همــوم قــام ّ

«كنــا نعيــش كالماشــية ،ونضطــر إلــى تنــاول بقايــا الطعــام
التــي يكــون رواد المطعــم قــد تركوهــا فــي صحونهــم.
ألن بطوننــا لــم تعــد
لذلــك بدأنــا بشــراء طعامنــا بأنفســنا ّ
9
قــادرة علــى تحمــل البقايــا».
يتعــرض يكرســونه مــن أجــل عملهــم ،وبالتالــي ،علــى
وقــد روى أكثــر مــن عامــل ّأنــه كان
ّ
رب العمــل ،األمــر الــذي كان حركتهــم .بالنســبة لعــدد كبيــر مــن العمــال،
لإلســاءة مــن ِقبــل ّ
يجبرهــم علــى تغييــر عملهــم مــن أجــل تحســين كان هــذا األمــر يعنــي التنقــل بيــن بيئــات عمــل

رب العمــل
أوضاعهــم والهــرب مــن االســتغالل ،آمليــن بــأن اســتغاللية إلــى أن يجــدوا عمـ ًـا يكــون ّ
ّ
وأكــد العديــد مــن فيــه يعاملهــم معاملــة جيــدة .وقــد قــام رجــا
يجــدوا بيئــة عمــل أفضــل.

رب العمــل
أن عالقتهــم
العمــال ّ
بــرب العمــل كانــت عامــل بوصــف تجربتــه وكيــف دفعــه تصــرف ّ
ّ

مؤثــر علــى أدائهــم وعلــى الوقــت الــذي كانــوا إلــى تــرك عملــه:

«تعرضــت لالســتغالل فــي عملــي الســابق لكــن ليــس فــي
ّ
عملــي اآلن .كانــت أذنــاي متعــودة علــى ســماع الصــراخ
والكلمــات المســيئة ،التــي كان بعضها عنصري وال انســاني.
داع
فقــررت عندهــا الرحيــل ،وباشــرت بالخطــوة .لــم يوجــد ٍ
10
أرد علــى اإلســاءات».
لكــي أخلــق مشــكلة وأن ّ
 8معتصم .أجرى المقابلة شريف الحسيني في سليم سالم ،بيروت ،في أغسطس/آب .2018
 9مهدي .أجرى المقابلة شريف الحسيني في وسط البلد ،بيروت ،في يونيو/حزيران .2018
 10رجا .أجرى المقابلة شريف الحسيني في بلس ،بيروت ،في مايو/أيار .2018

عامشلا ىنج

ويمكــن كذلــك ألربــاب العمــل أن يقومــوا بتســريح العقــود الرســمية التــي بإمكانهــا حمايــة العمال.
العمــال الســوريين فــي أي وقــت ،دون وجــود وتُ عــد قصــة رجــا مثــال عــن هــذه المســألة:
أي رادع قانونــي أو مالــي ،وذلــك بســبب غيــاب

حاليــا عامــل توصيــل طلبــات ألحــد المطاعــم فــي
«أعمــل
ً
الحمــرا .لقــد كنــت قــد عملــت فــي ثالثــة أماكــن مختلفــة
قبــل عملــي هنــا .عملت كنــادل فــي مقهى في األشــرفية،
لكــن المعاملــة كانــت ســيئة .بعدهــا ذهبــت للعمــل فــي
محــل للعصائــر فــي مــار اليــاس حيــث تعرضــت ً
أيضــا لمعاملة
ثــم عملــت كعامــل توصيــل لمطعــم فــي
غيــر مهنيــةّ .
ـن المالــك قــام بتســريحي
الحمــرا غيــر المطعــم الحالــي ،لكـ ّ
11
ألنــه كان يعانــي مــن اكتظــاظ عمالــي».
وقــد اختــار عــدد قليــل مــن الذيــن تمــت مقابلتهــم اإلداريــة المترتبة على اســتيفاء الشــروط القانونية.
إن مــع ذلــك ،عندمــا يــزاول الســوريون أمثــال ســيف،
تــرك وظائفهــم وأن يلجــؤوا إلــى العمــل الحــرّ .
ـارا سـ ً
ـهل بالنســبة للنازحيــن العمــل الحــر ،يصبحــون مســتقلين وال يعــودون
العمــل الحــر ليــس خيـ ً

الســوريين بســبب التحديات الماليــة والبيروقراطية /يشــعرون ّ
رب العمــل.
بأنهــم ملــك ّ

ً
ً
ســباكا منــذ العــام  .2014أتيــت
حــرا ،إذ أعمــل
«أزاول
عمــا ً
إلــى لبنــان فــي العــام  ،2012وبقيــت عاطـ ًـا عــن العمــل حتــى
حوالــي تســعة أشــهر بعــد قدومــي .خــال ذلــك الوقــت،
كنــت أحصــل علــى المــال مــن أختــي التــي كانــت تمدنــي
بالمســاعدة .ثــم بــدأت بالعمــل فــي مطعــم فــي ســن الفيل،
ـدا .بعدهــا ،عملــت عامــل توصيــل
لكــن الراتــب كان قليـ ًـا جـ ً
طلبــات فــي مــار اليــاس قبــل أن أبــدأ بالعمــل كســباك.
وضعــي اآلن أفضــل بكثيــر ألنــي أشــعر بأنــي مســتقل ،إذ أنــا
مديــر نفســي .عندمــا كانــت تتــم معاملتــي بطريقــة ســيئة،
 11رجا .أجرى المقابلة شريف الحسيني في بلس ،بيروت ،في مايو/أيار .2018
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كنــت أســتقيل وأغــادر .لــم أكــن مضطــر ألن أبقــى وأســتمر
12
ـي».
بســماع إســاءة موجهــة إلـ ّ
ورب العمــل هــي عامــل عــن ارتياحهــم فــي عملهــم يتلقون معاملــة جيدة
ّ
إن العالقــة بيــن العامــل ّ
أساســي فــي الحركــة العماليــة .فالعمــال الــذي مــن أربابهــم الذيــن يقومــون فــي بعــض األحيــان

يتعرضــون لمعاملــة ســيئة يبقــون فــي عملهــم بمســاعدتهم فــي إيجــاد مســكن أو وظائــف ذي
إن
لفتــرة أقصــر ويلجــؤون إلــى إيجــاد طــرق مــن أجــل رواتــب أفضــل ،أو يقرضوهــم المــال عنــد الحاجــةّ .
الهــرب مــن أربــاب عملهــم .أمــا أولئــك الذيــن المقتطفــات التاليــة مــن المقابــات هي شــهادات
قدمهــا مختلــف العمــال الذيــن تلقــوا معاملــة
يتمتعــون بعالقــة جيــدة مــع رؤســائهم ،فيحظــون
ّ
باســتقرار وظيفــي ويبقــون يشــغلون نفــس العمل جيــدة فــي العمــل ،والذيــن ســاعدهم أربــاب

لمــدة أطــول مــن أولئــك الذيــن يتعرضــون لإلســاءة عملهــم فــي تأميــن عمــل أو لقمــة عيشــهم
أن الذيــن يعبرون بشــتى الطــرق.
علــى أيــدي مدراءهــم .كمــا يبــدو ّ

ـب عملــي.
«أعمــل فــي موقــع للبنــاء منــذ العــام  ،2014وأحـ ّ
يديــر الموقــع ّربــي عمــل رائعيــن .ال أريــد تغييــر عملــي ،إذ
13
أعمــل فــي موقــع البنــاء هــذا منــذ بدايــات وجــودي هنــا».
«أتلقــى معاملــة جيــدة فــي عملــي .أشــعر بأنــي ذو قيمــة
إن مديــري قــام بتوكيلــي مهمــة تنظيــم عمــل النــوادل،
إذ ّ
14
ـد».
األمــر الــذي يؤكــد علــى أننــي مجـ ٍ
«إن مديرنــا هــو مهنــدس لبنانــي قــام بإكمــال دراســته فــي
ّ
كنــدا التــي عــاد منهــا فــي العــام  .2016يترجــم فــي عملــه
قيــم الكرامــة ،والحــب ،والشــغف .أنــا أثــق بــه ،وهــو يثــق
أن راتبي
بــي ،وأنــا أشــكره علــى هــذا األمر .علــى الرغــم مــن ّ
ليــس مرتفــع ،إال ّأنــي ســعيد بــكل األحــوال .قمــت فــي أحــد
 12سيف .أجرى المقابلة شريف الحسيني في كورنيش المزرعة ،بيروت ،في يوليو/تموز .2018
 13أبو يوسف .أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا ،بيروت ،في أغسطس/آب .2018
 14عدنان .أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا ،بيروت ،في مايو/أيار .2018
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المــرات بطلــب قــرض مالــي منــه بقيمــة  200دوالر أميركــي،
15
وقــام بالموافقــة».
حاليــا كنــادل فــي مطعــم فــي وســط البلــد فــي
«أعمــل
ً
بيــروت .وكان مديــري الســابق فــي منطقــة المــا لديــه
مطعمــا ،فطلبــت منــه أن يقــوم
أحــد األقــارب الــذي يملــك
ً
بتوظيفــي .ال زلــت أرى مديــري الســابق فــي المــا إذ أعيــش
16
حاليــا».
ألن الراتــب أعلــى
هنــاك .وقــد قمــت بتغييــر عملــي ّ
ً
تأثير الحركة العمالية على النازحين
السوريين
إن صفتــي الال-اســتقرار والحركــة اللتيــن تميــزان
ّ
حيــاة النازحيــن الســوريين ،تلقيــان بثقــل عاطفــي
علــى حيــاة النــازح الذيــن يعانــي مــن الضغــط،
والوحــدة ،والضيــق ،وعــدم اليقيــن بالمســتقبل.

مثــل هــذه الحيــاة تكــون مليئــة بالصدمــات
والمفاجــآت ،وتولــد لــدى النازحيــن حــاالت عــدم
اســتقرار نفســية واجتماعيــة واقتصاديــة ،وبالتالي
تؤثــر علــى تطلعاتهــم ومســاراتهم المســتقبلية.
وتُ عــد تجربــة رجــا مثــال علــى اآلثــار المحتملــة
التــي يختبرهــا الســوريون بســبب النــزوح:

وكأن المفاجــآت قــد
«ال أتمتــع بــأي حــس اســتقرار ،إذ أشــعر
ّ
تقــع فــي أي لحظــة .هــذه هــي خصائــص الحركــة العماليــة
أن أمزجــة النــاس متقلبــة وال
فــي أقصــى تجلياتهــا .الســبب ّ
أن النظــام اللبنانــي غيــر واضــح،
يوجــد عقــود ثابتــة .كمــا ّ
17
ـدا إلــى ســوريا».
ويمكــن فــي أي لحظــة أن أجــد نفســي عائـ ً
وقــد تحــدث عــدد كبير مــن الذيــن تمــت مقابلتهم يخــدم أهــداف الســوق اللبنانــي ومصالحــه
عــن اعتمــاد االقتصــاد اللبنانــي علــى العمــال المشــتركة مــع طبقــة النخــب اللبنانيــة (Turner
أن عــدد كبيــر مــن العمــال
إن  .)2015وقــد تبيــن ّ
النازحيــن الســوريين .ففــي نهايــة المطــافّ ،
وجــود عمــال ســوريين يتقاضــون أجــور زهيــدة
 15أبو زايد .أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا ،بيروت ،في أغسطس/آب .2018
 16وليد .أجرى المقابلة شريف الحسيني في وسط البلد ،بيروت ،في يونيو/حزيران .2018
 17رجا .أجرى المقابلة شريف الحسيني في بلس ،بيروت ،في مايو/أيار .2018
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الذيــن تمــت مقابلتهــم كـــ أبــو يوســف وأبــو زايــد،
واعيــن لهــذه المســألة:

«يســتمرون بإخبارنــا عــن القوانيــن التــي تفرضهــا الحكومــة
اللبنانيــة وكأنهــا تقــوم بالطلــب منــا بطريقــة غيــر مباشــرة،
بمغــادرة البلــد ،لكــن ليــس بإمكانهــم فعــل ذلــك .فعمــال
18
دائمــا هنــا».
البنــاء مطلوبــون
ً
إن الطلــب علــى عملــي
«أعيــش باســتقرار فــي لبنــان إذ ّ
دائما فــي موقع
(عامــل بنــاء) مرتفــع .يتوجــب علينــا العمــل
ً
أن
العمــل وتقديــم المســاعدة للعمــال الجــدد .وقــد ســمعت ّ
الحكومــة اللبنانيــة ال تقــوم بطــرد عمــال البنــاء مــن البلــد
19
ألن اللبنانييــن ال يقومــون بــأداء هــذا النــوع مــن األعمــال».
ّ
أن عمــال البنــاء تحدثــوا أكثــر عــن هــو خيارهــم الوحيــد فــي المســتقبل القريــب،
فــي حيــن ّ

خيــارا ً
آمنــا.
االســتقرار بســبب األســباب المذكــورة أعــاه ،هــذا إلــى أن تصبــح العــودة إلــى ســوريا
ً
ال يعنــي ّأنهــم مســتعدون ألن يبقــوا فــي لبنــان.

إن نهايــة
وقــد تحــدث عــدد كبيــر مــن العمــال الســوريين وقــد قــال أحــد الذيــن تمــت مقابلتهــم ّ
الذيــن تمــت مقابلتهــم مــن قطــاع البنــاء ومجــال حياتــه المتســمة بالحركــة الدائمــة ســتكون عنــد
وعبــر الرجــل عــن عــدم قدرتــه
المطاعــم ،عــن الحيــاة الصعبــة التــي عليهــم عودتــه إلــى ســورياّ .

تحملهــا فــي لبنــان بســبب القيــود المفروضــة علــى تحمــل المزيــد مــن التنقــل ،أو التعامــل

وفــرص كســب العيــش المحــدودة .ويدفعهــم مــع أي شــكل مــن أشــكال الال-نظاميــة أو الــا-
هــذا األمــر إلــى التخطيــط لمســتقبل ال يتضمــن قانونيــة .وقــد عبــر كذلــك عــن اشــتياقه الشــديد

بقائهــم فــي لبنــان لفتــرة طويلــة .بالنســبة ألهلــه ،وقــال ّإنــه ال يوجــد أي ســبب يمنعــه
ـم إجبارهــم علــى مــن التفكيــر فــي العــودة إلــى ســوريا ألنــه لــم
للبعــض اآلخــرّ ،
إن احتمــال أن يتـ ّ

االلتحــاق بالجيــش عنــد رجوعهــم إلــى ســوريا ،يتمكــن مــن إيجــاد االســتقرار فــي لبنــان:

ّ
إن البقــاء فــي لبنــان
يقــض مضجعهــم ،لذلــك ّ

 18أبو يوسف .أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا ،بيروت ،في أغسطس/آب .2018
 19أبو زايد .أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا ،بيروت ،في أغسطس/آب .2018

عامشلا ىنج

«إن حياتــي فــي لبنــان أصعــب مــن حياتــي عندمــا كنــت ال
ّ
أزال فــي ســوريا .أنــا وحيــد هنــا وأكافــح لتحصيــل أبســط
حقوقــي التــي كانــت مضمونــة بــكل ســهولة فــي ســوريا،
كحقــي فــي المــأوى ،واألكل ،وتمكنــي مــن الذهــاب إلــى
20
المستشــفى عنــد الحاجــة».
بحســب إحصــاء تــم إجــراؤه عــام  2016حــول بحظــر التجــول والحواجــز األمنيــة ،والقيــود
وجهــات نظــر الالجئيــن الســوريين الذيــن يعيشــون األخــرى التــي تفرضهــا للحــد مــن دخــول العمــال
إن األمــن واألمــان همــا العامــان الســوريين إلــى القطاعــات الثالثــة المســموحة،
فــي لبنــانّ ،
فــإن هــذه العوامــل قــد حــدت بشــكل كبيــر
الرئيســيان اللــذان يؤثــران علــى قــرار العــودة إلــى
ّ
ســوريا ،يتبعهمــا المســكن ،والعمــل ،والســام ،مــن الحركــة المهنيــة والجغرافيــة لمجتمعــات
والعدالــة ،ووجــود حكومة فعالــة ( .)Yassin 2018الســوريين فــي لبنــان .أمــا بالنســبة للســوريين
الميســورة أحوالهــم الذيــن يتمتعــون بالقــدرة

الخالصة
إن مجموعــة العوامــل التــي تؤثــر علــى الحركــة
ّ
العماليــة للنازحيــن الســوريين فــي لبنــان ترتبــط

علــى تصديــر رأس مالهــم ،فأولئــك مرحــب بهــم
فــي لبنــان وال يتعرضــون للقيــود التــي تعرقــل
حيــاة الســوريين الذيــن ال يتمتعــون بنفــس
القــدر مــن الرفاهيــة الماليــة.

بصعوبــة اســتيفاء شــروط اإلقامــة القانونيــة
بســبب اإلجــراءات المتناقضــة والتعســفية،
ونظــام الكفالــة الــذي يحــدث نــوع مــن الشــرخ
ـرب العمــل
فــي القــوة فــي عالقــات الموظــف بـ ّ

لصالــح األخيــر ،وظــروف العمــل المنهكــة التــي
يتحملهــا العمــال الســوريون ،وعالقــات العمــل
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دور الشبكات االجتماعية ورأس المال االجتماعي في
الحياة اليومية للمستثمرين السوريين وأعمالهم:
نظرة مقارنة على بيروت الكبرى ،وطرابلس ،وعكار
جنى الشماع 1وإيلي خوري

2

ملخص

عــدم األمــان؛ والتحــرش أو التمييــز؛ والمشــاكل
الماليــة؛ والعقبــات اإلداريــة  /البيروقراطيــة؛

تهــدف المقالــة إلــى الكشــف عــن التحديــات التــي والتحديــات المتعلقــة بالســوق .لتلخيــص ّ
كل مــا
يواجههــا مجتمــع النازحيــن الســوريين فــي قطــاع
ـإن دراســة الحالــة تظهــر أهميــة الشــبكات
ذكــر ،فـ ّ
المطاعــم وخدمــات الطعــام فــي لبنــان .وتكشــف
االجتماعيــة ورأس المــال التجســيري فــي تســهيل
هــذه الدراســة أدوار مختلــف رؤوس األمــوال
ســير األعمــال التــي يديرهــا النازحــون الســوريون
ّ
وتركــز بشــكل خــاص
فــي تجســير هــذه التحديــات،
فــي لبنــان.
علــى نقــل التجــارب الشــخصية لمجتمــع النازحيــن
الســوريين الذيــن يعيشــون ويعملــون فــي لبنــان
معمــق ،وذلــك عبــر التمعــن في الشــبكات
بشــكل
ّ
االجتماعيــة ألفــراد هــذا المجتمــع ،وفــي أدائهــم

إن القيام
ألعمالهــم ،وفــي خططهم المســتقبليةّ .
بنظــرة مقارنــة علــى أداء هــذه المشــاريع التجاريــة
وخبــرات المســتثمرين فــي ثــاث مناطــق لبنانيــة
(بيــروت الكبــرى ،وطرابلــس ،وعــكار) ،يوفــر تقريـ ًـرا

ً
شــامل عــن التحديــات التــي يواجههــا هــؤالء
المســتثمرون والعمــال ،وعــن دور شــبكاتهم
االجتماعيــة ورؤوس أموالهــم فــي دعــم األعمــال
التــي يديرهــا الســوريون .إحــدى النتائــج التــي
أن تجــارب العمال
وصلــت إليهــا دراســة الحالــة هــي ّ
الســوريين وأداء أعمالهــم كان يعتمــد علــى مــدى
تطــور قطــاع المطاعــم فــي كل منطقــة .ففــي
بيــروت حيــث ســوق هــذا القطــاع مكتــظ وتســوده
المنافســة ،مــن الصعــب أن تزدهــر مشــاريع
فإن
الســوريين التجاريــة ،أمــا فــي طرابلــس وعــكارّ ،
العالقــات التجاريــة واالجتماعيــة التاريخيــة بيــن
الســوريين واللبنانييــن فــي هاتيــن المنطقتيــن
هونــت تجــارب المســتثمرين الســوريين .أمــا
ّ
بالنســبة للتحديــات التــي يواجههــا المســتثمرون،

فيمكــن تلخيصهــا بخمــس عقبــات رئيســية:
 1مسؤولة البرامج – المجلس العربي للعلوم االجتماعية
 2باحث في دراسات الهجرة
تم تحديث التعداد في  30نوفمبر/تسرين الثاني.2019 ،
ّ 3

مقدمة

تسـ ّـببت األزمــة الســورية فــي عــام  2011بزيــادة

مــا يقــرب  1.2مليــون نســمة (تظهــر البيانــات

أن عــدد الالجئيــن الســوريين المســجلين
الحديثــة ّ
هــو  )916,113إلــى ســكان لبنــان البالــغ عددهــم
أن
 4مالييــن ( 3.)UNHCR, 2019ويظهــر
جليــا ّ
ً

الصــراع قــد ّأثــر علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي

تعطــل طــرق
فــي لبنــان بشــكل ســلبي نتيجــة
ّ
التجــارة ،وتناقــص اإليــرادات مــن الســياحة،
وتفاقــم عــدم االســتقرار السياســي ،وتدهــور
ثقــة المســتثمرين ،وتناقــص تدفقــات رأس المــال
( .)Errighi and Griesse 2016نتيجــة ذلــك ،انخفض
نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي لبنــان مــن
معــدل  9.2%فــي  2010-2007إلــى  1.8%فــي
ّ
.)Errighi and Griesse 2016( 2014-2011

جــدا والصغيــرة
تســيطر الشــركات الصغيــرة
ً
والمتوســطة ( )MSMEsعلــى االقتصــاد اللبنانــي

وعلــى القطــاع غيــر الرســمي (،).Fakhri, n.d
حيــث هنــاك حوالــي  ٪ 90مــن الشــركات لديهــا
 5موظفيــن أو أقــل و ٪ 0.5فقــط مــن الشــركات
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ً
توظــف أكثر مــن 50
موظفــا ( .)Bou Khater 2017الســوريين فــي لبنــان مــن ِقبــل أقربائهــم فــي
تجــري العمليــات فــي ســوق العمــل اللبنانــي الخــارج (.)Cuevas-Mohr, 2015
علــى أســاس غيــر رســمي بســبب وجــود عقبــات
أن الســوريين
بيروقراطيــة كبيــرة وتكاليــف مســتحقة زائــدة ويســود فــي لبنــان معتقــد ّ

ً
أعمــال ،ويتنافســون
نتيجــة إضفــاء الطابــع الرســمي علــى األعمــال فــي لبنــان يؤسســون
التجاريــة ،باإلضافــة إلــى التســاهل فــي تطبيــق مــع المحلييــن ،ويرفعــون مــن نســب البطالــة،
ّ
يشــنج
القانــون وتضــاءل فــرص القبــض علــى المخالفيــن ويخفضــون معــدالت األجــور ،األمــر الــذي
( .)Errighi and Griesse 2016تعنــي الال-رســمية العالقــات بيــن مجتمــع النازحيــن والمحلييــن،
غيــاب عقــود العمــل الواضحــة والمســجلة ،و/أو ويثيــر مخاطــر عاليــة مــن ردود الفعــل العنيفــة
أن بحســب
غيــاب تغطيــة الضمــان االجتماعــي للعمــال خــال مــن جانــب المجتمعــات المضيفــة .إال ّ
مزاولتهــم عملهــم ( .)Ajluni et al. 2015قبــل «البنــك الدولــي» ،بالــكاد يوجــد دليــل علــى
األزمــة ،كانــت الالرســمية تســتحوذ علــى 44%
أن المشــاريع التجاريــة الجديــدة التــي أنشــأها
ّ
مــن االقتصــاد اللبنانــي ،أمــا بعــد دخــول النازحيــن الســوريون قــد اســتولت علــى األعمــال اللبنانيــة.

الســوريين إلــى االقتصــاد غيــر الرســمي قــد زادت بيــن العــام  2011و ،2014شـ ّ
ـكل الســوريون ٪ 66
هــذه النســبة بـــ .)Ajluni et al. 2015( 10%

مــن أســهم األعمــال غيــر الرســمية ،مقارنـ ً
ـة بـ 29
ـم تأسيســها فــي
 ٪مــن األعمــال اللبنانيــة التــي تـ ّ

غالبــا مــا
يتــم تصويــر النازحيــن الســوريين فــي هــذه الفتــرة ( .)Errighi and Griesse 2016إال ّأنــه
ً
ّ

لبنــان بطريقــة متجانســة علــى ّأنهــم مصــدر خــال نفــس الفتــرة ،كان المواطنــون اللبنانيــون
تهديــدات اجتماعيــة ،وأعبــاء اقتصاديــة ،وعلــى يمتلكــون  84.1٪مــن األعمــال الجديــدة التــي
ّأنهــم متلقــون للمعونــات ،وال
يتــم تصويرهــم تــم إنشــاؤها بالقــرب مــن مخيمــات الالجئيــن
ّ

علــى

ّأنهــم

مســتهلكون،

ومســتثمرون ،الســوريين فــي لبنــان ،بينمــا كان الســوريون

ومســاهمون إيجابيــون فــي االقتصــاد المحلــي .يمتلكــون  13.6٪فقــط (.)Yassin 2018
فــي عــام  ،2016قــام النازحــون الســوريون بإنفــاق
 378مليــون دوالر أميركــي (د.أ ).بالمجمــل وتهــدف دراســة الحالــة هــذه إلــى تصويــر
ألغــراض اإليجــار ،يعنــي  1.03مليــون د.أ.
يوميــا تجــارب المســتثمرين الســوريين الشــخصية
ً
تــم تقديــر فــي العيــش والعمــل فــي لبنــان مــن خــال
( .)Yassin 2018فــي نفــس الســنةّ ،

قيمــة العقــارات التــي يملكهــا الســوريون فــي دراســة شــبكاتهم االجتماعيــة وأداء أعمالهــم
لبنــان بمبلــغ  78،700،180د.أ .)Yassin 2018( .وخططهــم

المســتقبلية.

أن إيداعــات الســوريين فــي المصــارف
كمــا ّ
اللبنانيــة تتــراوح بيــن  18-15مليــار د.أMiddle( .
 .)East Monitor, 2018كذلــك ارتفعــت التحويــات

منهجية وهدف دراسة الحالة

ّ
توظــف هــذه
الماليــة إلــى لبنــان مــن  7.86مليــار د.أ .عــام عبــر تبنــي مقاربــة اثنوجرافيــة،

تــم اســتبيانها مــن
 2013لتصــل إلــى  8.9مليــار د.أ .عــام  ،2014وهــي الدراســة المعلومــات التــي ّ

زيــادة بنســبة  13.2%يعزيهــا «البنــك الدولــي»  20مقابلــة ُأجريــت بيــن مايو/أيــار وأغســطس/آب
إلــى التحويــات التــي يتـ ّ
ـم إرســالها إلــى الالجئيــن  ،2018مــع عمــال ومســتثمرين ســوريين ،وذلــك

يروخ يليإو عامشلا ىنج

مــن أجــل الكشــف عــن أنــواع رؤوس األمــوال إلــى جانــب المشــاكل الناجمــة عــن العمليــات
المقابلــون فــي ثــاث الرســمية وغيــر الرســمية لتأســيس األعمــال
والتحديــات التــي يواجههــا
َ
مناطــق مختلفــة :بيــروت الكبــرى ،وطرابلــس ،التجاريــة تحــت اســم شــريك لبنانــي ،يواجــه

وعــكار .وتقــوم هــذا الدراســة ً
أيضــا بتبنــي نهــج المســتثمرون الســوريون عقبــات إضافيــة ،أحدهــا
ّ
أن أداء المشــاريع التجاريــة التــي يديرهــا
مقــارن،
وتحلــل الفروقــات بيــن المناطــق الثــاث هــو ّ

إن تبنــي نهــج مقــارن الســوريون وتجــارب المســتثمرين الســوريين فــي
تحــت موضــع الدراســةّ .
ّ
ّ
متعلقــة
يمكننــا مــن إلقــاء نظــرة علــى ســير أعمــال هــذه قطــاع المطاعــم تعتمــد علــى عوامــل

الشــركات وخبــرات وتحديــات المســتثمر والعامــل ،بالســوق ،وباألخــص مســتوى تطــور وأداء هــذا
بنــاء علــى
ودور الشــبكات االجتماعيــة ورأس المال ذات الصلة ،القطــاع الخدماتــي فــي كل منطقــة.
ً

فــي دعــم األعمــال التــي يديرهــا الســوريون.

هــذه النقطــةّ ،
تركــز دراســة الحالــة علــى أهميــة

التفرقــة بيــن المناطــق عنــد محاولــة فهــم

نظرة مقارنــة على قطاع المطاعم
فــي جميــع أنحــاء بيــروت الكبرى
وطرابلس وعكار

عوامــل دفــع وجــذب المســتثمرين الســوريين
إلــى هــذا القطــاع.
أن بيــروت الكبــرى (بيــروت وضواحيهــا)
نظـ ًـرا إلــى ّ

ـإن قطــاع
قبــل البــدء باإلشــارة إلــى أوجــه الشــبه واالختالف هــي مركــز اقتصــاد لبنــان الخدماتــي ،فـ ّ

لقطــاع المطاعــم بيــن بيــروت الكبــرى ،وطرابلــس ،المطاعــم فيهــا كان متطــور حتــى قبــل عــام

مشــبعا بالفعــل
إن الســوق فيهــا،
أول اإلشــارة إلــى ّأنــه بســبب  .2011لذلــكّ ،
وعــكار ،مــن المهــم ً
ً

وجــود قيــود قانونيــة وغيرهــا مــن المســائل ويشــهد منافســة شرســة ،ويتطلــب اســتثمارات
الحقــا فــي هــذه أقــل ،ويحتــاج عمــال أكثــر يتقاضــون أجــور
ً
ســيتم التطــرق إليهــا
التــي
ّ
ّ
ظــل ظــروف صعبــة
إن تأســيس مشــروع تجــاري ليــس أقــل مقابــل العمــل فــي
الدراســة ّ ،

باألمــر الســهل علــى الســوريين فــي لبنــان .إذ (.)Blominvest Bank s.a.l., 2014
ليــس مســموح للســوريين أن يكونــوا أصحــاب

تحــدث إلينــا صاحــب مطعــم صغيــر فــي
ويشــترط أن يكــون لديهــم شــركاء وقــد
ّ
عمــلُ ،

يتخصــص ببيــع شــطائر الوجبــات
قانونيــا علــى ّأنهــم الجميــزة
ّ
يتــم تســجيلهم
لبنانييــن
ً
ّ
ً
قائــا:
هــم أصحــاب العمــل قبــل الشــروع بــأي اســتثمار الســريعة،
تجــاري (.)CARE International Lebanon 2018

إن الســوق تمــأه القيــود،
«إن وظيفتــي ليســت ثابتــة ،كمــا ّ
ّ
وال يوجــد ســيولة فــي البلــد .ال أجنــي األربــاح ،وأبــذل جهــدي
مــن أجــل تغطيــة النفقــات .كان األمــر أســهل بكثيــر فــي
ســوريا ،حيــث كنــت تذهــب إلــى الســوق لتجــد كل مــا تحتــاج
إليــه مــن أجــل تمويــن مطبخــك ،وكل شــيء كان مصنــوع
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فــي ســوريا .وكان يتوفــر فــي ســوريا المــواد الصناعيــة
المناســبة وكان مــن الســهل العثــور علــى القــوى العاملــة
ـم المــكان  ...وفــوق كل
المالئمــة؛ أمــا هنــا ،فالفوضــى تعـ ّ
4
ذلــك ،كل شــيء باهــظ الثمــن!»
وقــد قــام هــذا الرجــل باســتثمار  15,000دوالر المطعــم الــذي يقــع فــي شــارع تمــأه سالســل
ضغطــا
أميركــي مــع شــريكه فــي العمــل ،وهــو الوجبــات الســريعة ،األمــر الــذي يلقــي
ً

ً
ســوري يعيــش فــي أســتراليا ،مــن أجــل تأســيس
هائــا علــى عملــه:

«منــذ أن افتتحــت هــذه المطعــم ،لــم أجني أي ربح .خســارتي
لهــذه الشــهر تبلــغ  600د.أ ،.وقــد تصــل إلــى  1,000د.أ .خــال
أشــهر أخــرى ،أو حتــى إلــى  1,200د.أ .فقــط عندمــا أبــدأ بجنــي
5
األربــاح ،سـ ّ
ـأفكر بمســألة توســيع نطــاق عملــي».
وقــد وصــل األمــر بمالــك المطعــم إلــى إغــاق ســوري لمطعــم يقــع فــي شــارع الحمــرا بإخبارنــا

ً
أيضــا قصــة مــكان انتهــى المطــاف بإغالقــه:
المحــل بعــد عــام علــى افتتاحــه ألنــه لــم يســتطع
يتكبدهــا .وقد قــام مالك
تحمــل الخســائر التــي كان
ّ
ّ

«حاولــت فتــح مطعــم خــاص بــي مــع شــريك لبنانــي
ـدا افتتــاح
وشــريكين ســوريين ،لكننــا فشــلنا .مــن الصعــب جـ ً
ّ
ويتطلــب الكثيــر
مطعــم فــي بيــروت حيــث الســوق ال يرحــم
قويــا .يخــال النــاس ّأنــه مــن الســهل
والتزامــا
مــن الطاقــة
ً
ً
6
فــورا».
افتتــاح مطعــم ،والبــدء بجنــي األربــاح
ً
ّ
تتركــز
أمــا فــي طرابلــس ،فقــد كان للمســتثمرين فــي هــذه المنطقــة فــي شــمال لبنــان،
تمامــا فــي الســوق هنــاك .المطاعــم الصغيــرة فــي المدينــة القديمــة،
تجــارب مختلفــة
ً
 4خليل .أجرى المقابلة إيلي خوري ،في بيروت ،أغسطس/آب .2018
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ويقــدم معظمهــا أطعمــة تقليديــة (مناقيــش ،وقــد قــام رجــل يملــك محــل حلويــات فــي
ّ

ً
ســابقا فــي سلســلة
وفــول وحمــص ،وحلويــات ،وشــاورما ،ودجــاج ســاحة التــل ،كان يعمــل
 .)Raad 2015( )...وقــد وجــد أصحــاب المطاعــم محــل حلويــات تملكهــا عائلتــه ،بمشــاركتنا
أن الســوق هنــاك وجهــة نظــره حــول أهميــة القــرب الجغرافــي
الذيــن أتــوا
أساســا مــن حمــصّ ،
ً

ً
قائــا:
إن واالجتماعــي،
يشــبه الســوق فــي بلدهــم .فــي الواقــعّ ،
قــرب حمــص لطرابلــس قــد أنشــأ عالقــات تجاريــة
واجتماعيــة تاريخيــة بيــن ســكان المدينتيــن.

«كان النــاس مــن شــمال لبنــان يأتــون إلــى متجرنــا فــي
ً
محــا هنــا ،إذ أن الســكان المحلييــن
حمــص ،لذلــك افتتحنــا
7
كانــوا علــى درايــة بمنتجاتنــا بالفعــل».
يقــدم للســوق
ـم إجــراء فيــه هــذه المقابلــة ،حلويــات ســورية ،ممــا يعنــي ّأنــه
ّ
فــي الوقــت الــذي تـ ّ
ّ
جديــدا ،إال ّأنــه مألــوف لــدى زبائنــه.
منتجــا
محــل الرجــل فــي طرابلــس
أن عمــل
كان يبــدو ّ
ً
ً

يجــري علــى مــا يــرام ،إذ كان لديــه قاعــدة عمــاء

ّ
محــل الشــطائر فــي
منتظميــن مــن لبنــان وســوريا .وبعــد أن خســر وبخــاف تجربــة مالــك
ّ
ّ
محــل الحلويــات فــي
تمكــن مــن جمــع الجميــزة ،كان صاحــب
معظــم ممتلكاتــه فــي ســوريا،

قــادرا علــى جنــي األربــاح وتســديد
 25,000د.أ .بمســاعدة أقربائــه الذيــن يعيشــون طرابلــس
ً
فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر ،وذلــك ديونــه .مــع ذلــك ،مــا زالــت تفــرض طرابلــس

مــن أجــل افتتــاح المحــل الــذي ّ
مكنــه مــن تســديد تحديــات أخــرى علــى أصحــاب األعمــال الصغيــرة:

ّ
محله
ديونــه بعــد ثــاث ســنوات .ويبيــع الرجــل فــي

ً
مختلفــا
أن الوضــع ســيكون
«ال يوجــد أمــان هنــا .لقــد خلــت ّ
عمــا كنــت أراه فــي التلفــاز .يقــف ربحــي علــى مبلــغ
ألــف واحــد ،بعــد أن أقــوم بدفــع مبلــغ  5آالف للعصابــات
فــي المنطقــة ،وللدولــة مــن أجــل تســديد فواتيــر الميــاه
والكهربــاء .كذلــك أدفــع رواتب خمســة موظفيــن لبنانيين ال
يعملــون معــي حتــى فــي المحــل ،ولــدي خمســة موظفيــن
ســوريين يســاعدونني .أقــوم بدفــع األجــور القانونيــة لثالثــة
 7بالل .أجرى المقابلة إيلي خوري ،في طرابلس ،يوليو/تموز .2018
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مــن موظفيــي الســوريين ،واالثنــان الباقيــان يعمــان دون
نصــت وزارة العمــل .وفــي كل عــام أدفــع مــن
أجــر ،كمــا ّ
أربعــة إلــى خمســة آالف دوالر مقابل التســجيل لــدى الضمان
االجتماعــي ،وألفــي دوالر إضافيــة لقــاء تصاريــح العمــل،
و 900,000ليــرة لبنانيــة (ل.ل ).رســوم لألمــن العــام .هــذه
ـدا ،إذ أقــوم بإنفــاق كل أرباحــي لتغطيــة
تكاليــف باهظــة جـ ً
هــذه الرســوم ،األمــر الــذي يجعــل خططــي لتوســيع أعمالي
8
شــبه مســتحيلة».
أن إيجــارات البيــوت أرخــص ،وعــدد الســكان يتزايــد
تمامــا .بعــد
أمــا فــي عــكار ،فالوضــع مختلــف
ّ
ً

أن المنتجــات التــي
عــام  ،2011ارتفــع عــدد ســكان عــكار بحوالــي بســرعة ،هــذا باإلضافــة إلــى ّ
الثلــث ،وباتــت المحافظــة تــأوي مســتثمرين يبيعهــا البائعــون الســوريين مألوفــة لــدى
ســوريين قدمــوا مــن منطقــة حمــص المعروفــة المســتهلكين اللبنانييــن والســوريين .وقــد قــال
إن ازدهــار قطــاع
ـص بالدجــاج ّ
فــي ســوريا بازدهــار األعمــال التجاريــة فيهــا فــي صاحــب مطعــم يختـ ّ

مجالــي تربيــة الدواجــن وصناعــة الحلويــات .وقــد المطاعــم آخــذ فــى االزديــاد ،مــع افتتــاح  25متجــر
أحضــر المســتثمرون الســوريون معهــم رؤوس جديــد يختــص ببيــع الدواجــن منــذ بدايــة األزمــة،

أمــوال اقتصاديــة وبشــرية .كمــا ّأنــه بســبب زيادة هــذا باســتثناء المقاهــي والمطاعــم األخــرى.
تعــداد الالجئيــن فــي المنطقــة ،افتتــح عــدد

كبيــر مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة وأخبرنــا شــريك فــي محــل لبيــع لحــوم الدواجــن
مكاتــب جديــدة فــي المنطقــة وقامــوا بتوظيــف النيئــة الطازجــة فــي «تــل عبــاس» ،وهــي قريــة
مواطنيــن للعمــل لديهــم ،معظمهــم مــن عــكار بالقــرب مــن حلبــا ،كيــف انطلــق بمشــروعه
وشــمال لبنــان ( .)Carpi, 2014ويمكــن القــول التجــاري .وقــد كان صاحــب المحــل الــذي قابلنــاه
يؤجــر الرجــل الســوري
ّ
إن االقتصــاد الخدماتــي ازدهــر فــي عــكار بعــد لبنانــي الجنســية ،وكان ّ
األزمــة الســورية ،فلقــد ازداد معــدل االســتهالك الشــقة التــي كان يعيــش فيهــا وقــت المقابلــة.
بشــكل كبيــر ،وبــدأ الســكان المحليــون بتقاضــي وقــد تولــى الشــريك الســوري مهمــة شــراء
وتــم افتتــاح مطاعــم جديــدة.
رواتــب أكبــر،
ّ

معــدات المحــل ،واتفــق الشــريكان علــى تقاســم
األربــاح .وكان عمــل المحــل يجــري علــى مــا يــرام

يؤمــن للشــريك الســوري
يشــعر الســوريون مــن أصحــاب المشــاريع التجاريــة فــي ذلــك الوقــت ،إذ ّ
براحــة أكبــر فــي عــكار مقارنــة بأصحابهــا فــي ربحــاً صافيــاً شــهرياً قــدره  500,000ل.ل ،.وهــو
كافيــا للعيــش فــي قريــة فــي
بيــروت وطرابلــس ،إذ أن الســوق هنــاك جديــد مجمــوع كان
ً

بشــكل نســبي والمنافســون ليســوا كثــر ،كمــا
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ّ
المحــل بثقــة عــن رضــاه
عبــر مالــك
عــكار .وقــد ّ

وعــن رضــى زبائنــه عــن عملــه:

أســبب المشــاكل
خصيصــا .ال
«لــدي زبائــن يقصدوننــي
ّ
ً
ّ
والجميــع يحبنــي .أقــوم بذبــح الدجاجــة فــي المحــل أمــام
الزبــون بعــد أن أكــون قــد زنتهــا أمامــه ،إذ أعمــل علــى
الطريقــة الســورية .يوجــد محــال أخــرى تقــوم بذبــح جميــع
صباحــا ،ثــم يقومــون بوضــع
الدجــاج لديهــا عنــد الخامســة
ً
9
اللحــم فــي الثالجــات».
يوجــد علــى طريــق حلبــا الرئيســي مقهــى اللبنانــي .وقــد كانــت تجمــع الرجليــن عالقــة
صغيــر ،يملكــه رجــل قــدم مــن حمــص ،كان يعمــل قائمــة علــى الثقــة ،وكان المالــك ال يتدخــل فــي

ـم تســجيل المحـ ّـل باســم ســير العمــل اليومــي .وقــد شــاركنا المســتثمر
مســتثمر عقــارى  .وقــد تـ ّ
صاحــب الملــك الــذي كان فــي هــذه الحالــة قريبه الســوري تجربتــه:

ســت ســنوات ،شــرعت بالعمــل ومعــي رأس مــال
«منــذ
ّ
صغيــر – حوالــي المليــون ل.ل .واتفقــت مــع المالــك ّأنــي
ســأقوم بتســديد حصتــه بعــد انطــاق ســير عمــل المحــل،
وقــد وافــق إذ كانــت هــذه وســيلته لمســاعدتي نظـ ًـرا إلــى
أننــا أقــارب بعيــدون .لقــد بــدأت مــن ال شــيء ،واليــوم أنــا
معــروف فــي حلبــا .بــات لــدي زبائنــي ألنــي ّ
أحضــر القهــوة
10
والنرجيلــة بعنايــة».
تحــدث مســتثمر فــي محــل شــاورما أتــى
وقــد
ّ
مــن ســوريا مــن منطقــة حمــص ،إلــى لبنــان
ً
قائــا:
ومعــه مبلــغ  120,000دوالر أميركــي،
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ـجل لــدى األمــم المتحــدة ألننــي ال أريــد أن أكــون
«لــم أتسـ ّ
ً
عبئــا علــى الدولــة .قمــت باســتثمار جميــع أموالــي هنــا،
تبيــن ّأنــه المســتفيد؟ الدولــة اللبنانيــة ،والدهــان،
ومــن ّ
ً
مســتثمرا،
وعامــل الكهربــاء ،وغيرهــم  ...أعتبــر نفســي
ـن الدولــة تعاملنــي كأي شــخص ســوري آخــر جــاء إلــى
لكـ ّ
لبنــان؛ كأنــي مصــدر إزعــاج .ال أقــوم بدفــع أي ضرائــب،
لكنــي أدفــع فواتيــر الكهربــاء والميــاه .وال أمانــع أن
تقــوم الدولــة اللبنانيــة بأخــذ الضرائــب منــي ،ســواء 1,000
ـم الســماح لــي بالعمــل
د.أ .أو  2,000د.أ .كل ســنة ،طالمــا يتـ ّ
11
بحريــة وبشــكل قانونــي».
ّ
تمــت
عبــر صاحــب
وكمــا ّ
محــل الدواجــن الــذي ّ

مقابلتــه عــن فخــره بمحلــه ،كذلــك فعــل صاحــب
محــل الشــاورما:

«ال نتنافــس مــع المحــال اللبنانيــة ّ
ألنهــم ال يعرفــون تحضيــر
الشــاورما علــى الطريقــة الســورية .لـ ّ
ـكل بلد/مطبــخ طريقته
ّ
فــكل مــن األتــراك واللبنانييــن والســوريين
فــي التحضيــر،
12
لديهــم طريقتهــم الخاصــة».
أن الســوقين
أن أحــد األشــياء اإلضافــة هنــا ّأنــه علــى الرغــم مــن ّ
لذلــك مــن المهــم اإلشــارة إلــى ّ
المهمــة المشــتركة بيــن المســتثمرين فــي يقدمــان نفــس المنتــج ،األمــر الــذي يشــجع
أن
قطــاع الخدمــات فــي عــكار وطرابلــس ،هــي النــاس علــى شــراء منتجــات مألوفــة ،إال ّ
إن هــذه طريقــة تحضيــر هــذه المنتجــات كانــت مختلفــة
ثقتهــم فــي الخدمــة التــي يقدمونهــاّ .

تمامــا ،إذ كانــت تُ ّ
حضــر علــى الطريقــة الســورية.
الثقــة هــي نتيجــة عامليــن رئيســيين ،أولهمــا
ً

توجــد منافســة
هــو أوجــه الشــبه بيــن الســوق فــي بلدهــم
ونظــرا إلــى ّ
ً
أن أوجــه الشــبه لــم ِ

والســوق فــي المجتمــع المضيــف .مــن المهــم بيــن منتجــات المجتمــع المحلــي المضيــف
 11همام .أجرى المقابلة إيلي خوري ،في عكار ،أغسطس/آب .2018
 12همام .أجرى المقابلة إيلي خوري ،في عكار ،أغسطس/آب .2018
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ً
إنجازا الكبــرى حيــث يواجــه المســتثمرون الســوريون
ـد ذاتــه ُيعــد
والمنتجــات الســورية ،فهــذا بحـ ّ

فــإن هــؤالء المســتثمرين كانــوا
لهــؤالء المســتثمرين .أمــا العامــل الثانــي الــذي عــدة عقبــات،
ّ
ّ
ً
ـددا مــن المشــاكل فــي شــمال
متعلــق بشــبكات
يشــجع الشــعور بالثقــة فهــو
ّ
أيضــا يواجهــون عـ ً

ّ
إن هــذه المشــاكل هــي بشــكل عــام
العالقــات القائمــة بالفعــل التــي
يتمتــع بهــا لبنــانّ .
وســيتم تســليط الضــوء نتيجــة مباشــرة للسياســات والقوانيــن اللبنانيــة
هــؤالء المســتثمرين،
ّ

أكثــر علــى هــذه النقطــة فــي القســم التالــي .تجــاه الســوريين فــي البلــد .علــى ســبيل المثــال،
ـم إجبــاره علــى
وعلــى الرغــم مــن النتائــج اإليجابيــة فــي عــكار أخبرنــا أحــد المســتثمرين كيــف تـ ّ
ّ
محلــه لفتــرة بعــد تحذيــر صحــي مزعــوم:
وطرابلــس ،علــى عكــس تلــك الســلبية فــي بيروت إغــاق

«قامــت وزارة الصحــة بإيقــاف عملــي لمــدة خمســة أشــهر
بعــد أن ألفــوا قصــة عــن إصابــة بتســمم غذائي .وقــد كلفني
إعــادة فتــح المحــل مبلــغ  20,000دوالر أميركــي .ولــم أكــن
المســتهدف ،بــل جميــع المســتثمرين الســوريين.
الوحيــد ُ
ـددا
قمــت بتســوية أوراقــي مــع الــوزارة ،وفتحــت المحــل مجـ ً
13
بعــد اســتيفاء جميــع المتطلبــات القانونيــة».
دور الشــبكات االجتماعيــة ورأس
المــال االجتماعية في المشــاريع
التجارية التي يملكها السوريون
يمثــل رأس المــال االجتماعــي الــذي يأتــي مــن

ً
حيويــا يخــدم
مكونــا
الشــبكات االجتماعيــة
ً
ثــاث وظائــف رئيســية )1 :تجميــع المــوارد)2 ،

وتحســين ســبل العيــش )3 ،وتحســين اســتخدام
المــوارد المحــدودة ( .)Uzelac et al 2016كمــا
ّأنــه يؤمــن الوصــول إلــى المعلومــات والفــرص.
عــرف رأس المــال االجتماعــي علــى ّأنــه
وي َّ
ُ
القــدرة علــى التفاعــل مــع أفــراد المجتمــع،

والحصــول علــى الدعــم منهــم ،والتأثيــر عليهــم
( .)CARE International Lebanon 2018ويمكــن
أن يأخــذ هــذا األمــر شــكل الدعــم مــن الالجئيــن
 13طه .أجرى المقابلة إيلي خوري ،في عكار ،يونيو/حزيران .2018

اآلخريــن كنــوع مــن رأس المــال الترابطــي الــذي
يخلــق شــبكة أمــان ويوفــر الدعــم المعنــوي .أمــا
النــوع اآلخــر مــن رأس المــال االجتماعــي فهــو
رأس المــال التجســيري ،وهــو تطويــر العالقــات
االجتماعيــة مــع المجتمــع المضيــف مــن أجــل
الوصــول إلــى المســكن ،واألرض ،والخدمــات،
والوظائــف .ومــن الممكــن أن تتطــور هــذه
العالقــات لتصبــح صداقــات ذات معنــى ،وأن

تــؤدي إلــى االندمــاج االجتماعــي وأن ّ
توفــر فوائــد
متعلقــة بكســب الــرزق (CARE International
.)Lebanon 2018
بشــكل عــام ،لقــد أظهــرت نتائــج هــذا البحــث
أن الشــبكات االجتماعيــة تلعــب دور رئيســي
ّ
فــي تأســيس مشــاريع المســتثمرين الســوريين
التجاريــة ،وتطويرهــا ،والحفــاظ عليهــا .نتيجــة
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أن الشــبكات االجتماعية والحماية
أخــرى ذات صلــة
تــم التوصــل إليهــا هــي ّ
ّ

يعبــرون عــن أخبرنــا صاحــب أحــد المحــات فــي طرابلــس ّأنــه
المســتثمرين الســوريين الذيــن
ّ

أرباحــا
أن عملــه كان يــدر عليــه
اســتعدادهم للبقــاء فــي لبنــان هــم أصحــاب علــى الرغــم مــن ّ
ً

ّ
ومكنــه مــن تســديد ديونــه والرســوم الباهظــة
أن التجــارب
رأس المــال االجتماعــي األقــوى .كمــا ّ

أن الضغــط
مــع رأس المــال االجتماعــي اختلفــت مــن التــي يجــب أن يدفعهــا للدولــة ،إال ّ
منطقــة إلــى أخــرى .فعلــى ســبيل المثــال ،مــا الــذي مارســه «الزعــران» المحليــون» دفعــه إلــى
أن
يميــز المســتثمرين فــي حلبــا عــن المســتثمرين التفكيــر فــي مغــادرة لبنــان علــى الرغــم مــن ّ
ّ
فــي باقــي المناطــق هــو الفضــاء االجتماعــي عملــه كان علــى مــا يــرام .وقــد كان يشــعر ّأنــه

المرحــب فــي المدينــة الــذي ســمح لهــم بتطويــر يعيــش فــي ظـ ّـل خــوف دائــمّ ،
وأكــد ّأنــه ســيعود
ّ

أن الشــبكات إلــى ســوريا فــي أقــرب فرصــة تســنح لــه.
شــبكاتهم االجتماعيــة .هــذا يعنــي ّ

أن فشــله فــي هــذه
االجتماعيــة ضروريــة مــن أجــل اســتدامة األعمــال وهنــا يجــب اإلشــارة إلــى ّ
التجاريــة بقــدر مــا هــي ضروريــة مــن أجــل توفيــر النقطــة ال يرتبــط بكيفيــة إدارتــه ألعمالــه ،بــل
الحمايــة للمســتثمرين فــي مواجهــة القمــع بعجــزه عــن تكويــن رأســمال اجتماعــي تجســيري
الحكومــي أو العنــف وتهديــدات و بلطجــة مــع المجتمــع المحلــي يمكــن أن يوفــر لــه
الجهــات المحليــة.

الحمايــة التــي يحتاجهــا مــن أجــل مزاولــة عملــه.

لكــن هــذا مســتحيل؛ ال أحــد
«حاولــت تكويــن صداقــات،
ّ
14
يحبنــا هنــا».
ّ
ّ
يتمتعــون بأكثــر مــن عشــر ســنوات مــن الخبــرة
تتمتــع إذ
مــن ناحيــة أخــرى ،كان التواجــد فــي بيئــة

ً
موظفــا
عمومــا وتتوفــر فيهــا شــبكة فــي هــذا القطــاع .كان يعمــل ناصــر
بجــو مرحــب
ً
ّ

حكوميــا فــي حمــص ،وهــو كان قــد أكمــل
مهمــا أكثــر مــن ســنوات
اجتماعيــة قويــة ،عامـ ًـا
ً
ً

مقوما
أن ناصــر كان يمتلــك
الخبــرة فــي ممارســة عمــل
معيــن .هــذه هــي تعليمــه االبتدائــي .إال ّ
ّ
ً

هامــا ،وهــو رأس مالــه االجتماعــي والثقافــي
قصــة ناصــر ،وهــو مســتثمر ســوري فــي تــل
ً

عبــاس .لــم يكــن لــدى ناصــر خبــرة فــي صناعــة الذيــن اكتســبهما خــال عملــه فــي لبنــان كعامل
المــواد الغذائيــة ،علــى عكــس المســتثمرين بنــاء فــي العديــد مــن مواقــع .وقــد روى ناصــر
مخبــرا:
اآلخريــن الذيــن تمــت مقابلتهــم والذيــن أسســوا تجربتــه،
ً
مشــاريعهم التجاريــة فــي الجميــزة وطرابلــس،

«لــم تتغيــر الصــورة التــي كنــت قــد كونتهــا عــن لبنــان،
فاألنــاس الــودودون والطيبــون مــا زالــوا هنــا .أهــل هــذه
القريــة والقــرى القريبــة يحبوننــي ويحترمونــي ،ويقومــون
 14ريان .أجرى المقابلة إيلي خوري ،في طرابلس ،يوليو/تموز .2018
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بزيارتــي ،وأنــا أزورهــم .أتيــت إلــى تــل عبــاس وعــرض أحدهــم
ـي اإلقامــة فــي عــكار العتيقــة في منــزل يملكــه مهاجر
علـ ّ
يقيــم فــي البرازيــل  ...أتمنــى العــودة إلــى ســوريا ،وســأفعل
يومــا مــا .ولكــن فــي حــال لــم أســتطع اســتعادة عملــي
ذلــك ً
15
القديــم ،ســأبقى فــي لبنــان ألننــي أريــد تأمين رزقــي».
وقــد قــام صاحــب مقهــى فــي طرابلــس بســرد ســجن صغيــر ليبحــث عــن ملجــأ فــي ســجن أكبــر،
تمامــا .منــذ ســت ســنوات ،قبــل وهــو الوصــف الــذي أعطــاه لقوانيــن الدولــة
تجربــة مغايــرة
ً
أن يأتــي إلــى لبنــان ،زعــم ّأنــه كان قــد هــرب مــن اللبنانيــة والبيئــة المعاديــة المحيطــة بــه:

تقريبــا نفــس المشــاكل
«عندمــا قدمــت إلــى هنــا ،واجهــت
ً
التــي كنت قــد واجهتها في ســوريا ،إال ّأنه بدل الميليشــيات
الموجــودة هنــاك ،هنــا يوجــد المعامــات الورقيــة المضنيــة
16
الخاصــة بنظــام الكفالــة ،ونفــس نقــاط التفتيش».
وفــي حديثــه عــن تصرفــات بعــض الشــباب
اللبنانــي ،قــال:

«فــي بعــض األحيــان يأتــي أشــخاص إلــى المحــل ويرفضــون
الدفــع ،وال يمكننــي عمــل أي شــيء وإال يقومــون بتخريــب
أضطــر إلــى قصــد عائالتهــم والتشــكي
المــكان .عندهــا
ّ
17
أن مثــل هــذه التصرفــات لــن تتكــرر».
ـرد ّ
عليهــم ،ليأتينــي الـ ّ
عبــر هــذا الشــخص عــن نيتــه بالعــودة إلــى
وقــد ّ

ســوريا مــن أجــل مزاولــة عملــه هنــاك ســرعان مــا
ويتم إعــادة فــرض القانــون والنظام.
تنتهــي الحــرب
ّ
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وكان لــدى صاحــب محــل الشــاورما فــي عــكار
الــذي جــاء إلــى لبنــان قبــل ســت ســنوات ،تجربــة
مختلفــة ليرويهــا:

«إن الصــورة التــي كنــت قــد كونتهــا عــن لبنــان كدولــة
ّ
ديمقراطيــة ومتحضــرة تحتــرم مواطنيهــا ،علــى عكــس
تتغيــر .ذهبــت فــي إحــدى المــرات إلــى
الدولــة الســورية ،لــم
ّ
وتمــت
مكتــب األمــن العــام مــن أجــل تجديــد بعــض األوراقّ ،
18
معاملتــي بطريقــة جيــدة هنــاك».
بــأن كل شــخص فــي وقــد كان لصاحــب محــل دواجــن قصــة مختلفــة
وقــد تباهــى هــذا الرجــل
ّ
عــكار يعرفــه ،وأن كفيلــه يهتــم بــه ولــم يقبــل ليخبرهــا ،فعلــى الرغــم مــن ّأنــه يتمتــع بشــبكة
بتلقــي أي مــال مقابــل كفالتــه.

عالقــات اجتماعيــة بســبب أمــه اللبنانيــة ،إال ّأنــه

مــا زال يفكــر فــي العــودة إلــى ســوريا بســبب
ويكــون كفيــل هــذا المســتثمر هــو صاحــب تنامــي العــداء فــي العالقــة بيــن الســوريين
المطعــم ،إال ّأنــه ال يتدخــل فــي ســير األعمــال ،واللبنانييــن فــي عــكار .وكان هــذا الرجــل قــد

ويقتصــر دوره فــي هــذا الشــأن فقــط علــى تلقــي ســجل محلــه باســم أمــه اللبنانيــة ،وكان موضــوع
يســيرا ،وذلــك بفضــل
أمــرا
اإليجــار .كمــا اســتطاع هــذا المســتثمر تكويــن إقامتــه القانونيــة
ً
ً

عالقــات مــع المجتمــع المحلــي ،مــن ضمنهــم إقامــة «المجاملــة» .مــع ذلــك ،ورغــم جنســية
نــوه المســتثمر خــال أمــه وزياراتــه إلــى لبنــان منــذ صغــره ،فقــد أشــار
أشــخاص ذي نفــوذ .وقــد ّ
خصوصــا بعــد الحــرب
كثيــرا،
أن لبنــان قــد تغيــر
المقابلــة بمســاعدة كفيلــه جيرانــه ولــه فــي
ّ
ً
ً
األمــور المتعلقــة بــاألوراق القانونيــة ،وكيــف األهليــة التــي شــهدتها .مــن وجهــة نظــر هــذا

دائمــا علــى مصلحتــه ،وكيــف يدافعــون الرجــل ،أصبــح النــاس أكثــر عدائيــة وباتــوا ينفــرون
يحرصــون
ً

يتعــرض لــه «الزعــران».
عنــه عندمــا
ّ

مــن بعضهــم البعــض ،فــي ظــل انتشــار الطائفيــة
والفوضــى .وقــد ّ
ركــز الرجــل فــي كالمــه على دور

وقــد أخبرنــا أحــد المســتثمرين الــذي يعيــش العوائــق االقتصاديــة التــي تواجــه المســتثمرين
تجربــة إيجابيــةّ ،أنــه لــن يعــود إلــى ســوريا حتــى الســوريين فــي عــكار ،فــي تعقيــد العالقــة بيــن
بعــد أن تهــدأ األوضــاع .وقــال ّإنــه اســتثمر أموالــه اللبنانييــن والســوريين.

فــي لبنــان حيــث يعيــش جميــع أفــراد عائلتــه،

كمــا صـ ّـرح ّانــه ال يثــق بأجهــزة الدولــة الســورية.
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عبــر الرجــل عــن رغبتــه بالبقــاء
مــع هــذا كلــهّ ،
فــي لبنــان بســبب الفــرص التــي توفــرت لــه

بفضــل شــبكات عالقاتــه االجتماعيــة فــي لبنــان:

إن عملــي فــي بلــدي ،لذلــك عندمــا تهــدأ
«بالنســبة لــيّ ،
قائما
األمــور هنــاك ،ســأعود .مــع ذلــك ،ســوف ُأبقــي عملــي
ً
هنــا ،وسـ ّ
صعبــا ،إذ
ـأتنقل بيــن حلبــا وحمــص .لــن يكــون األمــر
ً
أن وقــت الســفر بيــن المدينتيــن هــو  45دقيقــة بالســيارة.
ّ
19
دعونــا ننتظــر ونــرى مــاذا ســيحصل».
وفــي حالــة الرجــل الــذي يديــر محــل حلويــات فــي وكيــف اضطـ ّـر فــي أحــد المــرات إلــى اللجــوء إلــى
حلبــا ،قــال ّإنــه يــرى نفســه علــى ّأنــه موظــف أحــد معــارف أخيــه فــي أجهــزة الدولــة اللبنانيــة
ً
خائفــا مــن
أكثــر مــن مســتثمر .وقــد أخبــر عــن بعــض وفــي المجتمــع اللبنانــي ،بعــد أن كان

المشــاكل التــي يواجههــا مــع عــدد مــن جيرانــه ،مغــادرة منزلــه:

لكن
«تواصلنــا مــع بعــض األشــخاص حتــى يقومــوا بالتدخــل،
ّ
ً
ثــم تكلمنــا مــع مســؤولين أمنييــن
معظمهــم كان
خائفــاّ .
رفيعــي المســتوى ،ومــع مشــايخ ومخاتيــر .وفــي نهايــة
المطــاف ،تلقيــت دعــوة ألتنــاول العشــاء وشــرب القهــوة
فــي قريتهــم فــي الجبــل مــن أجــل مصالحــة ،وهــي طريقــة
20
تقليديــة تُ تبــع مــن أجــل تســوية الخالفــات».
أن العالقــة بيــن اللبنانييــن نظــرة علــى تصاميــم المحــات فــي بيــروت مــن
وأضــاف الرجــل ّ

أن معرفتــه الســابقة
والســوريين كانــت وديــة
جــدا ،إال ّأنهــا بــدأت أجــل نقلهــا إلــى حمــص ،إال ّ
ً
تحســن
تتدهــور فــي الســنوات األخيــرة ،إذ علــى حــد بلبنــان ومعــارف شــقيقه المحليــة لــم
ّ

ـداء .وكان يقــوم ظــروف معيشــته أو توفــر لــه أي اســتقرار أو
قولــه ،أصبــح اللبنانيــون أكثــر عـ ً
كثيــرا لكــي يلقــي أمــن ،فقــد قــال:
هــذا الرجــل بزيــارة لبنــان
ً
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«إن لبنــان وســوريا أرض واحــدة ،لكــن ال يــزال يوجــد أشــخاص
ّ
ليــس بإمكانــك التعامــل معهــم .فتراهــم يأتون إلــى محلك،
ويأخــذون قطعــة فطيــرة ،ويغــادرون دون الدفــع ،وليــس
بإمكانــك إخبارهــم أي شــيء .حتــى المســتثمر اللبنانــي
21
فــي المحــل ال يســتطيع عمــل أي شــيء معهــم».
ـادرا علــى ادخــاره خــال الســنوات
خــال وقــت المقابلــة ،كان هــذا الرجــل يفكــر مبلــغ لــم يكــن قـ ً

ـارحا:
بالعــودة إلــى ســوريا ،إال ّأنــه كان عليــه قبــل ذلــك األربــع األخيــرة .وقــد قــال شـ ً
دفــع  2,500د.أ .مــن أجــل تجديــد إقامتــه – وهــو

«أريــد الذهــاب إلــى حمــص عندمــا تُ فتــح الحــدود ،إال ّأنــي
عالــق هنــا فــي الوقــت الراهــن .أيــن يمكننــي الحصــول على
22
 2,500د.أ .حتــى أتمكــن مــن المغــادرة؟»
تــم ذكرهــا ترتبــط بالعائــدات
إن هــذه التجــارب تلخــص التحديــات التــي يواجهها بالســوق التــي
ّ
ّ

المقابلــون ،والتــي يمكــن تقســيمها علــى المحــدودة ،وبالتنافســية الحــادة ،وباالقتصــاد
َ
المشــبع ،هــذا باإلضافــة إلــى الرســوم
الشــكل التالــي :انعــدام األمــن بســبب التحــرش المحلــي
ّ
أو التمييــز؛ والمشــاكل الماليــة؛ والعقبــات العاليــة التــي يفرضهــا األمــن العــام اللبنانــي

ّ
المتعلقــة علــى الســوريين مــن أجــل اســتيفاء شــروط
اإلدارية/البيروقراطيــة؛ والتحديــات
بالســوق .وتشــبه هــذه التحديــات تلــك التــي اإلقامــة القانونيــة ،وفواتيــر الكهربــاء والميــاه

ً
إضافيــا علــى كاهــل
أيضــا شــكا منهــا رواد األعمــال الســوريين فــي المرتفعــة التــي تلقــي ثقـ ًـا
ً
تركيــا ( .)Alrawadieh, Karayilan, and Cetin 2018المســتثمرين الســوريين فــي مختلــف المناطــق

ـأن العقبــات التــي تمــت مقاربتهــا فــي هــذه الدراســة.
ومــن المهــم هنــا أن نعيــد التنويــه بـ ّ
اإلداريــة ترتبــط بعمليــات معقــدة وقوانيــن غيــر
واضحــة تؤثــر علــى وضــع اإلقامــة القانونيــة وقــد أظهــر هــذا الجــزء مــن دراســة الحالــة الــدور
أن الكبيــر الــذي تلعبــه الشــبكات ورؤوس األمــوال
للنازحيــن الســوريين ،أي نظــام الكفالــة .كمــا ّ
غيــاب الحمايــة والدعــم الحكومــي للمســتثمرين االجتماعيــة فــي تيســير األعمــال التجاريــة ،وهــو
تــم رؤيتــه فــي تجــارب المســتثمرين الذيــن
الســوريين هــو
تحــد آخــر يفاقــم شــعورهم مــا ّ
ٍ

أن المســائل المتعلقــة أسســوا مشــاريعهم بعــد تأميــن قــروض مــن
بعــدم األمــان .كمــا ّ
 21بالل .أجرى المقابلة إيلي خوري ،في طرابلس ،يوليو/تموز .2018
 22بالل .أجرى المقابلة إيلي خوري ،في طرابلس ،يوليو/تموز .2018

يروخ يليإو عامشلا ىنج

أقربائهــم الذيــن يعيشــون فــي الخــارج ،أو أولئــك إلــى دعــم وحمايــة رجــال األعمــال الســوريين
إن
الذيــن يعتمــدون علــى معــارف أو شــركاء أفــراد علــى المســتوى القانونــي واألخالقــيّ .
عائالتهــم الذيــن يحملــون الجنســية اللبنانيــة ،إمــا خطــط المســتثمرين الســوريين المســتقبلية
مــن أجــل تأميــن الحمايــة وإمــا مــن أجــل إتمــام ومشــاريعهم التجاريــة ال تعتمــد فقــط علــى
المعامــات القانونيــة .ولذلــك ،تشــهد مشــاريع تجــارب عملهــم وعيشــهم فــي لبنــان ،التــي
مســتثمرين الســوريين التجاريــة االزدهــار فــي كانــت غيــر مشــجعة لعــدد كبيــر منهــم فــي
المناطــق التــي تتوفــر فيهــا شــبكات العالقــات األشــهر الماضيــة بســبب األوضــاع القائمــة فــي

االجتماعيــة ،التــي بدورهــا تلعــب دور شــبكات لبنــان ،بــل تعتمــد ً
أيضــا علــى الوضــع فــي ســوريا
األمــان ،كمــا هــي الحالــة مــع المســتثمرين ومســألة العــودة اآلمنــة إلــى هنــاك .فبالنســبة
متاحــا بســبب
خيــارا
إن العــودة ليســت
فــي عــكار وطرابلــس الذيــن تختلــف تجربتهــم للبعــضّ ،
ً
ً
عــن تجربــة المســتثمر الــذي يملــك محــل لبيــع موقفهــم المعــارض للنظــام ،وبالنســبة للبعــض
الشــطائر فــي الجميــزة.

إن العــودة مســألة خيــار يعتمــد علــى توفــر
اآلخــرّ ،
مصــدر كســب الــرزق ،ســواء فــي لبنــان أو فــي

الخالصة

ّ
يتمثــل األمــل فــي
ســوريا .وبالنســبة آلخريــن،
توســيع مشــاريعهم التجاريــة عبــر الحــدود .ولكــن

الحــس بالحنيــن
فــي ظــل نــدرة أدبيــات دراســة رواد األعمــال الطاغــي فــي المقابــات كان
ّ
عبــر عنــه الكثيــرون الذيــن يحلمــون بالعودة
الســوريين فــي لبنــان ( Bizri 2017; Harb et al.الــذي ّ

توفــر دراســة الحالــة هــذه نظــرة عامة حول إلــى بلدهــم وبيوتهــم ،علــى أمــل أن يســتعيدوا
ّ ،)2019
مختلــف تجارب المســتثمرين الســوريين فــي لبنان ،نمــط حياتهــم الســابق ،وعالقاتهــم االجتماعيــة،

ـس باالســتقرار الــذي فقــدوه عنــد رحيلهــم.
بمــا فيهــا التجــارب التــي يواجهونهــا .وتظهــر والحـ ّ
الدراســة أهميــة شــبكات العالقــات االجتماعيــة لذلــك يجــب اإلشــارة إلــى ّأنــه فــي حيــن توصلــت
ورؤوس األمــوال االجتماعيــة فــي تســهيل حيــاة هــذه الدراســة إلــى تحديــد بعــض النزعــات فــي

النازحيــن الســوريين ،وباألخــص المســتثمرين
ورواد األعمــال .إذ عبــر الدخــول فــي شــراكات مــع
لبنانييــن وتكويــن عالقــات مــع أصدقــاء وجيــران،
ترابطــا مــع المجتمعــات
يصبــح الســوريون أكثــر
ً

المضيفــة أكثــر ممــا قــد يخــال المــرء.

تــم
إن تجــارب المســتثمرين الســوريين التــي
ّ
ّ

قــدرا مــن
تســليط الضــوء عليهــا هنــا تظهــر
ً
ّ
يتمتــع بــه هــؤالء ،تنبــع بشــكل رئيســي
القــوة
مــن رؤوس أموالهــم الماديــة واالجتماعيــة،
ومــن مســتوى معرفتهــم ،ومــن تجاربهــم.
لذلــك ،تنبثــق مقترحــات الدراســة مــن دعــوات
المســتثمرين الســوريين أنفســهم ،فتدعــوا

تجــارب المســتثمرين فــي مختلــف المناطــق،
أن كل تجربــة فــي قطــاع الخدمــات
إال ّ
كانــت مختلفــة عــن األخــرى.
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2

ملخص
تُ بــرز دراســة الحالــة هــذه أهميــة رأس المــال
االجتماعــي والروابــط العائليــة مــن أجــل ضمــان
اســتمرار مجتمعــات النازحيــن الســوريين فــي لبنــان.
عبــر النظــر في أهميــة الروابــط العائليــة والصداقات
الســابقة والحديثة ،تظهر دراســة الحالة هــذه تجارب
المجتمعــات التــي تمــت مقابلتهــا ،والتــي تمكنــت
مــن تأميــن عمــل ،ومســكن ،وخدمــات أخــرى بفضــل
شــبكات العالقــات المذكــورة .كذلــك مــن خــال
التأكيــد علــى التمثيــل الفعــال للمجتمعــات النازحــة
ونقــاط قــوة شــبكاتها ،فــإن هــذا العمــل يدحــض
إن الســوريين هــم
الخطابــات الســائدة التــي تقــول ّ

ّ
«متلقيــن ســلبيين للمعونــات» و «ضحايــا النــزوح».

َ
عامليــن
أن العائلــة ورأس المــال االجتماعــي
صحيــح ّ
أن النــزوح لــم يــزد
مهميــن للنازحيــن ،هــذا ال يعنــي ّ
حالــة العمــال الســوريين وعائالتهــم ومجتمعاتهــم
وتحديــدا
ســوءا ،بســبب عوامــل النــزوح الخارجيــة،
ً
ً

بســبب سياســات الحكومــة اللبنانيــة وقوانيــن
العمــل ،وفرضهــا اســتبيان الوثائــق القانونيــة
والعوائــق المحيطــة بالعمليــة ،واالفتقــار إلــى
التخطيــط لخدمــات مثل اإلســكان والصحــة ،والنقص
فــي اإلعانــات الماليــة المتعلقــة بهــذه الخدمــات.

مقدمة

«الــدم مــا بيصيــر مــي» (أي بمعنــى ّأنــه ال
يمكــن التخلــي عــن روابــط الــدم) ،يظهــر الــدور
المســيطر الــذي تمارســه العائلــة علــى األفــراد
أن الســرديات
( .)Lokot 2018وعلــى الرغــم مــن ّ
اإلنســانية عــن العائــات الســورية قــد توحــي
ببــروز اختــال فــي التركيبــات األســرية (Lokot
أن العمــل الميدانــي الــذي قمنــا بــه
 ،)2018إال ّ

ّ
تشــكل
إن الروابــط العائليــة
أظهــر العكــس ،إذ ّ
أســاس البقــاء علــى قيــد الحيــاة أثنــاء النــزوح.
تقــدم دراســة الحالــة هــذه أســاليب ُمنتهجــة
تصــور تجــارب عائلتيــن
للبقــاء علــى قيــد الحيــاة
ّ

مــن مجتمــع النازحيــن الســوريين فــي لبنــان،
واآلليــات التــي تنتهجهــا هاتيــن العائلتيــن
للتكيــف فــي البــاد فــي ظــل بيئــة تقييديــة
واســتغاللية .وتستكشــف الدراســة الــدور
المركــزي الــذي تلعبــه العائلــة بالنســبة ألســاليب
البقــاء مــن حيــث توفيــر العمالــة والســكن
والدعــم االجتماعــي والعاطفــي .مــن أجــل فهــم
تجــارب مجتمعــات الســوريين فــي لبنــان ،مــن
المهــم األخــذ بعيــن االعتبــار الســياق الفريــد
إن موجــة
للهجــرة الســورية إلــى لبنــان ،إذ ّ
النــزوح القســرية الحاليــة هــي ظاهــرة تاريخيــة
ـتعرت وتيرتهــا بعــد انــدالع الحــرب قــي ســوريا
اسـ ّ

ً
ً
دقيقــا
توصيفــا
يقــدم Chalcraft
عــام .2011
ّ

لموجــة النــزوح مــن ســوريا إلــى لبنــان علــى

لقــد تـ ّ
مطــول عــن الهجــرة الدائريــة»
ـم توثيــق قــوة العائلــة والروابــط العائليــة ّأنهــا «نمــوذج
ّ
فــي المنطقــة العربيــة علــى نطــاق واســع فــي ( .)2009ولطالمــا كان النازحــون الســوريون ســمة
األدبيــات األكاديميــة ( Joseph 1999, Singermanمصاحبــة لالقتصــاد اللبنانــي ،وســيبقون كذلــك
 .)2006فــي ســورياّ ،
إن انتشــار عبــارات مثــل فــي المســتقبل.
 1مسؤولة البرامج – المجلس العربي للعلوم االجتماعية
ً
سابقا مع برنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشرية
 2مهندس معماري  -عمل
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ّ
يتعلــق بخيــارات ســبل العيــش وفــرص العمــل

المنهجية
ـم إجــراء مــا مجموعــه  23مقابلــة مــع مختلــف
تـ ّ
األفــراد مــن عائلتيــن ســوريتين وأصدقائهمــا
الذيــن يعيشــون فــي لبنــان ،وذلــك بيــن أبريــل/
تــم إجــراء المقابلــة
نيســان ويوليو/تمــوز ّ .2019
األولــى مــع ناطــور يعمــل فــي مجمــع ســكني

المقابليــن
فــي منطقــة عرمــون .أمــا الثالثــة
َ

اآلخريــن هــم إخــوان الناطــور الذيــن يعيشــون ً
أيضــا
فــي عرمــون .بعــد ذلــك قامــت العائلــة بتقديــم
الباحــث إلــى عائلــة أخــرى قدمــت مــن منبــج ،بحيث
تعرفــت العائلتيــن علــى بعــض فــي لبنــان .بعــد
ّ

ذلــك ،قــام أفــراد مــن العائلتيــن بتقديــم الباحــث
إلــى بعــض أصدقائهــم الذيــن يســكنون فــي
بيــروت ،بحيــث كان يعمــل البعــض منهــم فــي
«ســوق الخضــرا» فــي منطقــة الكــوال ،والبعــض
اآلخــر يعمــل فــي موقــع بناء فــي الحمــرا ،بيــروت.
وقــد قدمــت العائلتــان التــي تمــت مقابلتهمــا
فــي هــذه الدراســة مــن منبــج فــي ريــف حلــب.
ّ
وتتســم هــذه العائــات بميزتيــن رئيســيتين،

هيــكل األســرة القبليــة وأنمــاط الهجــرة الفريــدة،
وهمــا ميزتــان أظهرتــا ضــرورة توفرهمــا لنــزوح
هــذه العائــات وتأقلمهــا فــي لبنــان.

العائلــة كشــبكة اجتماعيــة :رأس
مال تجسيري وترابطي
محوريــا فــي تنظيــم
دورا
ً
تلعــب العائلــة العربيــة ً
خصوصــا
كل مــن الحيــاة االجتماعيــة والسياســية،
ً

ّ
يتعلــق بتوزيــع المــوارد وتســهيل
فــي مــا
اإلجــراءات

المنســقة

لتلبيــة

االحتياجــات

األساســية ( .)Singerman 2006وتمتلــك العائــات

ووجهــات النزوح/أماكــن االســتقرار.
فــي هــذا الســياق ،يشــير رأس المــال االجتماعــي
إلــى المــوارد الكامنــة فــي شــبكات العالقــات
االجتماعيــة .فــي ســياقات النــزوح ،يوجــد نوعــان
مهمــان مــن رأس المــال االجتماعــي ،وهمــا رأس
المــال «الترابطــي» الــذي يشــير إلــى العالقــات
بيــن الشــبكات ،ورأس المــال «التجســيري» الــذي
يشــير إلــى الروابــط التــي يشــكلها المجتمــع مــع
المجموعــات األخــرى ،كالمجتمعــات المضيفــة
إن
(ّ .)Uzelac, Meester, and Goransson 2018
نــوع رأس المــال (ســواء كان ترابطــي أو تجســيري)
ّ
يتمتــع بــه الفــرد لديــه تأثيــر معتبــر علــى
الــذي
المــوارد التــي باســتطاعته الوصــول إليهــا.
تُ ظهــر دراســة الحالــة هــذه كيــف يقــوم رأس
مــال العائلــة التجســيري والترابطــي بلعــب أدوار
مهمــة فــي تجــارب النــزوح التــي رواهــا الذيــن
تمــت مقابلتهــم ،وذلــك عبــر التشــديد علــى
ّ

األدوار االقتصاديــة ،والوظائفيــة ،واالجتماعيــة
المحــددة التــي يلعبهــا األفــراد.

النظم القبلية والعالقات األسرية،
ودورهم في النزوح
ترتكــز العائلــة القبليــة علــى بنيــة هرميــة
متقاربــة المســتويات ،وتمتــد إلــى مــا بعــد حــدود
األســرة النــواة ،لتشــمل األوالد المتزوجيــن،
واألحفــاد ،وأوالد العــم .هــؤالء األفــراد يترأســهم
رب أســرة يكــون فــي العــادة األب أو األخ األكبــر
إذا كان األب قــد توفــي .وتكــون األم مســؤولة
عــن األعمــال المنزليــة ،بينمــا يذهــب بعــض

ً
ً
تأثيــرا عميقــا علــى حيــاة األفــراد ،ال ســيما فــي األطفــال إلــى المدرســة ويضطــرون ً
أيضــا إلــى
أن
جليــا فــي دراســة الحالــة هــذه ّ
النــزوح .ويبــدو ً
العمــل (قبــل الــدوام المدرســي أو بعــده) ،بينمــا
العائلــة هــي التــي تحــدد فــي العــادة أنمــاط
يضطــر البعــض اآلخــر إلــى تــرك المدرســة للعمــل
نــزوح أفرادهــا ،وهــي مركــز القــرار فــي مــا

رهاض ليئاخيمو عامشلا ىنج

فــي الزراعــة وتربيــة المواشــي بشــكل رئيســي .ويبــدأ بخســارة قدرتــه علــى العمــل ،يتقاعــد
يتمتــع األب مــن جهتــه بــدور إضافــي ،إذ يعطــي ويبــدأ أوالده باســتالم مســؤوليات المنــزل
تدريجيــا .وســرعان مــا يكبــر األوالد البكــر الذكــور
النصائــح ألوالده ويتولــى اتخــاذ القــرارات التــي
ً

ـم
تؤثــر علــى العائلــة ،مثــل نقــل مــكان الســكن أو ويتزوجــون ،ويبــدؤون بتحمــل المســؤوليات ويتـ ّ
تغييــر المهنــة .يســتمر األب بــأداء هــذه المهــام تشــجيعهم علــى االنتقــال إلــى منــازل خاصــة

إلــى أن يتوفــى ،لينتقــل الــدور إلــى األخ األكبــر بهــم ،تكــون بالعــادة قريبــة مــن منــزل العائلــة.
فــي العائلــة .وعندمــا يتقــدم األب فــي العمــر

«ســأقوم بإخبــارك عــن عائلتنــا .إن ســنحت لنــا الفرصــة
ً
ً
ّ
ســابقاّ ،
بحــق.
حيــاة
فإنهــا قــد كانــت
بالعــودة إلــى حياتنــا
كنــا نقيــم فــي نفــس الشــارع ،نحــن األخــوة الســبعة ،فــي
منــازل بنيــت علــى الطــراز العربــي ،وليــس فــي بنايــات
ســكنية .كان المنــزل عبــارة عــن عقــار مســاحته  130متــر
حيــث كان يوجــد غرفتيــن أو ثــاث ،مــع جميــع المرافــق مثــل
الصالــون والمرحــاض والمطبــخ ،وكان بإمكانــك البنــاء فــوق
الســطح مــا شــئت مــن الطوابــق .هــذا المنــزل هــو ملــك
ـاورا اآلخريــن .وكان بالطبــع كل
لــك ،وكنــت تعيــش فيــه مجـ ً
هــذه التخطيــط قانونــي .كنــا نعيــش بجانــب بعضنــا البعــض
– منــزل والــدي ،بجانبــه منــازل إخوتــي وأخواتــي ومنزلــي؛
3
كانــت منازلنــا تحتــل الشــارع بأكملــه».
أنماط الهجرة :األســباب وراء ترك منبج

لــم يكــن المزارعــون قادريــن علــى جنــي األربــاح،

قــادرا علــى
أن نمــط العيــش هــذا كان
إن الزراعــة غيــر ّ
قــال األفــراد الذيــن قمنــا بمقابلتهــم ّ
ً
كانــت أحــد أشــهر األعمــال التــي يمارســها توفيــر المســكن لهــم والطعــام ،وكانــت أوقــات

شــح المــاء هنــاك فراغهــم هــي كنايــة عــن الوقــت الــذي يقضونــه
ســكان منبــج .وقــد دفــع
ّ
ذاتيــا لكنهــم
بالحكومــة إلــى منــع بنــاء آبــار الميــاه ،لذلــك كان مــع أســرهم .إذن ،كانــوا مكتفيــن
ً

المزارعــون يعتمــدون علــى األمطــار والعائــدات كانــوا مقيديــن بهــذا النمــط المعيشــي المعيــن.
الموســمية ،وكانــوا يضطــرون إلــى البقــاء بــا وإذا مــا أراد أحدهــم تأســيس عمــل تجــاري خــاص
عمــل لمــدة ســتة أشــهر .باإلضافــة إلــى ذلــك  ،أو بنــاء منــزل أكبــر ،كان عليهــم العمــل خــارج
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النـــازحون السوريون في لبنــــان :ما وراء التصنيف وتجانس التجارب

ســوريا ،إذ أي عمــل قــد يشــغله خــارج البــاد فــي ســوريا ،واســتمرا فــي العمــل بعدهــا .كذلــك

ســيعود عليــه بمدخــول عالــي مقارنـ ً
متعه ِديــن
ـة بمتوســط كانــا يتمتعــان بعالقــات وثيقــة مــع
ّ
الدخــل فــي ســوريا.

لبنانييــن .وكانــت هــذه العالقــات ضروريــة ألنهــا
يزود
كانــت تعنــي فــي الواقــع عالقــات اقتصاديــة ّ

قبــل انــدالع الحــرب فــي ســوريا ،كان األفــراد مــن خاللهــا كبــار العمــال المتعهديــن اللبنانييــن
المقابليــن مــن منبــج يتشــاركون فــي أنمــاط بعمالــة رخيصــة ويقومــون كذلــك بأعمــال
َ

النــزوح ،فكلهــم كانــوا قــد تركــوا قراهــم مــن بنــاء بحيــث يتقاضــون أجــور أقــل مــن أقرانهــم
أجــل العمــل؛ قــام البعــض بالســفر داخــل ســوريا اللبنانييــن .فــي المقابــل ،كان المتعهــدون
أن الجــزء األكبــر ســافر إلــى يوفــرون لهــم فــرص العمــل باســتمرار .يعنــي
إلــى دمشــق ،إال ّ

بلــدان عربيــة أخــرى كاألردن وليبيــا ولبنــان .هــذا األمــر ّأنــه باســتطاعة كبيــر العمــال تأميــن
وقــد قــام معظــم
المقابليــن بتــرك المــدارس فــرص عمــل لالجئيــن ،وبالتالــي ،تزويدهــم
َ
وهــم فــي الصــف الســابع مــن أجــل العمــل مــع بالقــدرة علــى تأميــن ســبل عيشــهم .األهــم مــن

دائمــا مــا يعطــون األولويــة
أن كبــار العمــال
أقربائهــم ،أي مــع إخوتهــم وأبنــاء عمومهــم ذلــك ّ
ً

بشــكل أساســي ،الذيــن يكونــون قــد وجــدوا ألفــراد األســرة ويعلموهــم بعــض الحــرف عنــد
عمــل فــي الخــارج .فعندمــا كان المــرء يجــد عمـ ًـا الحاجــة ،ممــا يــدل علــى وجــود عمليــة نقــل

ـورا بإخبــار إخوتــه وأوالد المواهــب عبــر األجيــال.
خــارج ســوريا ،كان يقــوم فـ ً
عمومــه وأفــراد آخريــن فــي قريتــه ،ليلحقــوا

بــه .وكان معظمهــم يعمــل فــي قطــاع البنــاء ،كبيــر العمال :اإلدارة االقتصادية

وكانــوا ّ
ً
يعلمــون بعضهــم البعــض
أعمــال فــي فــي العــادة ،يتلقــى كبيــر العمــال رواتــب جميــع
التبليــط والكهربــاء والخرســانة.

إخوتــه ،فهــو يديــر العمــل ،وعلــى درايــة بالوضــع
االقتصــادي للعائلــة بأكملهــا ،ويســيطر عليــه.

كبار العمال :رأس المال االقتصادي والبشري

وقــد تمــت اســتعارة هــذه الفكــرة مــن بنــى

دورا
جديــدا للعديــد مــن قبليــة ســابقة بحيــث كان األب/رب األســرة يســتلم
ً
خلقــت هــذه النزعــة ً

الســوريين ،فباإلضافــة إلــى إتقانهــم حرفــة المــال الــذي يخــص األســرة ويســيطر عليــه .وقــد
أن رأس الهــرم
مــا ،بــات لديهــم القــدرة علــى توفيــر العمالــة اســتمر هــذا النمــط فــي لبنــان ،إال ّ
ـم اســتبداله بــرأس وظيفــي ،وهــو كبيــر
الرخيصــة ،وبالتالــي ُخلــق دور «كبيــر العمــال» .األبــوي تـ ّ
إن دور كبيــر العمــال يشــبه إلــى حــد كبيــر دور العمــال ،وفــي الكثيــر فــي الحــاالت ،كان كبيــر
ّ
أن األول معنــي أكثــر بتوفيــر العمــال هــو األخ البكــر.
المقــاول ،إال ّ
العمالــة الرخيصــة والقيــام بأعمــال البنــاء،

ّ
ّ
وليــس بتوفيــر المــواد األوليــة.
تمكــن الالجئــون مــن استنســاخ الهرميــة
ويتمتــع كبــار وقــد

العمــال بعالقــات مباشــرة مــع المتعهديــن االقتصاديــة ودمجهــا بتلــك الوظيفــة .فعلــى
والمهندســين اللبنانييــن ،ممــا يعنــي وجــود ســبيل المثــال ،ال يكتفــي كبيــر العمــال بقبــض
رأس مــال «تجســيري» .وكان يوجــد فــي كل مــن جميــع الرواتــب ،وتحديــد األعمــال الواجــب القيــام
العائلتيــن اللتيــن تمــت مقابلتهمــا رئيــس عمــال ،بهــا ،وتوزيــع األربــاح علــى إخوتــه ،بــل يتولــى
ً
وكان االثنــان يعمــان فــي لبنــان قبــل األزمــة
أيضــا فــي بعــض الحــاالت مســؤولية تأميــن
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المســكن إلخوتــه ،ويتكفــل بمصاريــف طعامهــم تدبــر أمــوره الماليــة ،إال ّأنــه عندمــا كان أحــد
وكأن جميــع اإلخــوة يحتــاج إلــى المــال ،كان الجميــع يســاهم
وزواجهــم ،وأمــور أخــرى متعلقــة،
ّ

وأن فكــرة فــي تجميــع المبلــغ المطلــوب ،وكانــوا ً
أيضــا
األخــوة يتشــاركون ثــروة واحــدة،
ّ
الثــروة الخاصــة غيــر موجــودة .فــي حالــة أبــو يرســلون المــال بشــكل دائــم إلــى أهلهــم الذيــن
ـإن إخوتــه ال يحملون كانــوا يعيشــون فــي منــزل العائلــة فــي ســوريا.
رب األســرة األولــى ،فـ ّ
فــراسّ ،

المــال معهــم ،إال لمــا يحتاجــون إليــه مــن أجــل

النقــل والمصاريــف األساســية .ونظـ ًـرا إلــى أنهــم وقــد كانــت العائــات التــي كان بعــض أفرادهــا

جميعــا يعملــون معــه ،فهــو مســؤول عــن تولــي موجوديــن فــي لبنــان قبــل انــدالع الحــرب فــي
ً

جميــع الشــؤون الماليــة.

ّ
تتمتــع بشــبكة أمــان تضــم متعهديــن
ســوريا،

وتؤمــن الوصــول إلــى الســكن
جديريــن بالثقــة،
ّ

فــي حالــة عائلــة أبــو ســامر ،فقــد كان لديــه  11والخدمــات العامــة بتكاليــف ميســورة ،وإلــى

أخ وابــن عــم يعملــون لديــه ،إال ّأنــه لــم يكــن بدائــل عــن المــال مقابــل العمــل ،كالمســكن
يتقاضــى راتبــه ،فاســتطاع إبــرام اتفــاق مــع أو القــدرة علــى الحصــول علــى قــروض .وكانــت
ـول شــاحنته إلــى ســوق الخلفيــة القبائليــة لهــذه العائــات تظهــر
ســائق شــاحنة ســوري حـ ّ

متنقــل بحيــث كان يــدور علــى العمــال الســوريين فــي عــدد مــن الممارســات كمشــاركة المــال،
ّ
مكــن
ويبيعهــم بضائــع .بفضــل هــذا االتفــاق ،كان والمســكن ،ومــوارد أخــرى .هــذا األمــر
أفــراد عائلــة أبــو ســامر يقترضــون البضائــع مــن أفــراد األســرة مــن تجــاوز الصدمــات بفضل شــبكة
هــذا الرجــل إلــى حيــن أن يتمكــن أبــو ســامر مــن األمــان التــي ســمحت بضــخ جميــع المــوارد فــي
ســداد المبلــغ المطلــوب .وقــد تراكــم الديــن مســاحة مشــتركة كانــت فــي متنــاول الجميــع.
علــى العائلــة ليصــل إلــى  5000دوالر أميركــي ،هــذا النمــط القبلــي الــذي أحضــره الالجئــون
أن أبــو ســامر قــام بتســديد المبلــغ عندمــا معهــم إلــى لبنــان قــام بشــكل أساســي بتعزيــز
إال ّ
حصــل أفــراد األســرة علــى المــال .األمــر الــذي التضامــن االجتماعــي الــذي تجلــى فــي التجمعات
يميــز هــذه العائلــة هــو تنوعهــا :يوجــد أخويــن مثــل الــزواج والجنــازات والتكافــل لحــل مشــكالت
يشــغالن منصــب كبيــر العمــال ،أحدهــم يعمــل المحتاجيــن .وقــد روى بعــض األفــراد تجاربهــم
كســائق ،واآلخــر كناطــور .وقــد اســتطاع كل فــرد فــي هــذا الشــأن:

«يوجــد حوالــي  1500شــخص مــن قبيلتنــا هنــا .األنــاس
ّ
تمكنــا مــن جمــع مبلــغ يقــارب الـــ 3,000
الطيبــون كثــر .لقــد
د.أ .وإرســاله إلــى عائلتــه فــي ســوريا – .مــاذا ســيفعل بالـــ
 3,000د.أ.؟ المبلــغ ليــس لــه ،بــل ألوالده الذيــن تركهــم فــي
4
ســوريا .لديــه ولديــن وبنــت».
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«عندمــا أتــت عائلتــي إلــى هنــا منــذ ســنتين ،كان لــدي ولــد
كنــت أدفــع تكاليــف عالجــه فــي دمشــق .عندمــا توفــي
ً
مبلغــا مــن المــال ،فجمعــت لــي عائلتــي مــا
ابنــي ،اعتــزت
5
مجموعــه  1,000د.أ ،.ولــم يطلبــوا منــي حتــى إعــادة المــال».
إن الرابــط
«مــاذا لــو احتجــت المــال فجــأة ،كيــف ســتجمعه؟ ّ
االجتماعــي الــذي بيننــا مثالــي ،إذ يجمعنــي بأخــي وأوالد
عمــي وأقربائــي مــن ســادس أو ســابع جــد ،وأصدقائــي
6
الســوريين».
وتلعــب العائلــة دور البيئــة االجتماعيــة حيــث التالــي مــن أجــل عملــه المغــادرة لكــي ينــام ،أمــا
ّ
تشــكل المســألة
تتــم األنشــطة االجتماعيــة ،إذ أن تقاليدهــا اآلخــرون فكانــوا يبقــون ،ولــم

ألن بــاب الغرفــة كان مقابــل الشــارع.
تحــدد األفعــال التــي تجــري ،وبنيتهــا تحــدد مــن أي مشــكلة ّ
يســتطيع المشــاركة فــي هــذه األفعــال ،وكيــف :وكان بعــض النــاس يبقــون حتــى ســاعات الفجــر.
«كنــا نجتمــع كلنــا فــي منــزل والدنــا بشــكل هــذه مــا كنــا نفعلــه فــي رمضــان .أمــا فــي يــوم
جميعــا ألداء صــاة العيــد،
يومــي .خــال شــهر رمضــان ،كنــت أفطــر فــي العيــد ،فكنــا نذهــب
ّ

ـم ّ
كل يعــود إلــى منزلــه ليتبــادل المعايــدات مــع
منزلــي ،بعدهــا أذهــب إلــى منــزل والــدي ثـ ّ
ألحتســي الشــاي والقهــوة .ويكــون أبــي قــد عائلتــه .كنــا نجتمــع بعدهــا فــي منــزل العائلــة
ـم نتوجــه لزيــارة النــاس .كانــت
حضــر العصيــر وأمــي قــد غلــت الشــاي ،لنجتمــع لالحتفــاء سـ ً
ـويا ،ثـ ّ

تقريبــا.
كلنــا إلــى حيــن حلــول موعــد صــاة التراويــح .الزيــارات تنتهــي فــي منتصــف اليــوم
ً

عندهــا كنــا نصلــي ،ومــن ثــم نتوجــه إلــى وكانــت أمنــا تتولــى الطبــخ بيديهــا ،إذ فــي باقــي
مضافــة (غرفــة ضيــوف) كان قــد بناهــا أخــي األيــام لــم تكــن تطبــخ أو تقــوم بــأي مهــام ،إال
– وكانــت غرفــة شاســعة .كان الحــي بأكملــه فــي هــذا اليــوم بحيــث هــي كانــت المســؤولة
يجتمــع هنــاك ،وكان كل شــخص يــروي حكايــة .عــن الطبــخ .وبهــذا يكــون انتهــي أول يــوم عيــد،
وكانــت هــذه الممارســات تعريــف الحميميــة ليذهــب بعدهــا كل منــا لزيــارة األقربــاء الذيــن

ـدا .وكنــا نمضــي أيــام العيــد الثالثــة
والعيــش المشــترك .كنــا نبقــى ســاهرين حتــى يعيشــون بعيـ ً

ـاء –  12بعــد منتصــف الليــل ،علــى هــذا المنــوال».
الســاعة الـــ  10مسـ ً
باكــرا فــي اليــوم
وكان مــن عليــه االســتيقاظ
ً
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«كنــت بمجــرد أن أقــوم بافتــراش البطانيــة ،كان جــاري يأتــي
معــا
حامـ ًـا كرســيه ،ليتبعــه شــخص آخــر ويأتــي حتــى نجلــس ً
8
 ...كان الشــارع بأكملــه منـ ً
ـدا».
ـزل واحـ ً
لــم تفــارق هــذه البنيــة االجتماعيــة النازحيــن يشــعروا ّ
فــإن
بأنهــم مرحــب بهــم فــي لبنــان،
ّ
ـوض عــن ذلــك ،إذ كان
خــال عمليــة لجوئهــم .فأبــو ســامر وعائلتــه مــا الروابــط العائليــة تبــرز لتعـ ّ
ّ
زالــوا يجتمعــون كل يــوم بعــد العمــل ،ويجلســون
يتمتــع هــؤالء األفــراد بنظــام اجتماعــي بديــل

تقديــرا:
ســويا فــي مــرأب داخــل مجمــع ســكني يتولــى بحيــث كان كل فــرد مرحــب بــه ويلقــى
ً
ً
المقابليــن لــم
أن معظــم
حمايتــه.
ونظــرا إلــى ّ
َ
ً

«ننتظــر رؤيــة بعضنــا البعــض بفــارغ الصبــر ،فنحن فــي نهاية
9
المطــاف مجــرد أنــاس فقــراء يجتمعون مــع بعضهم».
المقابلــون عــن عــدم رغبتهــم
عبــر
كذلــك ّ
َ

باالندمــاج فــي الحيــاة االجتماعيــة اللبنانيــة
ّ
كثيــرا عــن ثقافاتهــم وعاداتهــم.
ألنهــا تختلــف
ً

«إن الحيــاة االجتماعيــة فــي ســوريا محافظــة أكثر مــن الحياة
ّ
هنــا فــي لبنــان .نحــن أبنــاء قــرى (ننحــدر مــن قــرى) حيــث ال
يلبــس النــاس مالبــس مثيــرة فــي العلــن ،وال نشــكو مــن أي
أفعــال فاضحــة َع ِّل ِنيــة .وكان ســكان القريــة يقربــون بعضهم،
10
وكانــت الحيــاة والروابــط االجتماعيــة أوثــق وأقــوى».
ويوجــد ســبب آخــر وراء عــدم وجــود حافــز لالندمــاج
فــي البلد:
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«حتــى لــو كنــت ملـ ً
ـكا ،ســيظلون هنــا يشــيرون إليــك علــى
11
ّأنــك ســوري».
المياومون

بعــد األزمــة .لكــن علــى الرغــم مــن هــذه الفوائد،

وكان العمــال الذيــن يســافرون
أن الســوريين كانــوا يواجهــون صعوبــات جمــة
يوميــا يعملــون إال ّ
ً
ّ
كمياوميــن ،إذ كانــوا يفضلــون أن
يتلقــوا أجورهــم عنــد إحضــار عائالتهــم معهــم.
بشــكل يومــي حتــى يتســنى لهــم المغــادرة
أن
متــى مــا شــاءوا .الســبب وراء هــذا األمــر هــو ّ
هــدف ســفرهم األوحــد كان مــن أجــل جمــع المال،
وكانــوا يتركــون حياتهــم وراءهــم في ســوريا ،بما

عواقب األزمة الســورية على حياة
المياومين السوريين

فيهــا عائالتهــم ،واســتثماراتهم ،ونشــاطاتهم افتراق العائالت

الترفيهيــة .وخــال فتــرة رحيلهــم ،اســتطاعوا عرقلــت األزمــة أنمــاط نــزوح العمــال الســوريين،
أن يتبنــوا نمــط عيــش كانــوا يســتطيعون خاللــه
خصوصــا ّأنهــم لــم يعــودوا قادريــن علــى العــودة
ً

تحديــدا باتــوا غيــر
تحصيــل أعلــى قــدر مــن األربــاح وفــي نفــس إلــى ســوريا ،وبشــكل أكثــر
ً
الوقــت إدارة شــؤون منازلهــم فــي ســوريا ،قادريــن علــى الوصــول إلــى قراهــم بســبب عــدة

والعــودة إلــى هنــاك لنيــل قســط مــن الراحــة .أســباب متعلقــة بالســامة ،فالبعــض منهــم
مطلوبــا للخدمــة العســكرية والبعــض اآلخــر
فكانــوا يســافرون مــن أجــل العمــل لحوالــي كان
ً
شــهرين ،ومــن ثــم يعــودون إلــى ســوريا مــن أجــل كان ال يســتوفي شــروط اإلقامــة القانونيــة فــي
ونظــرا إلــى ّأنهــم لــم يكــن بإمكانهــم
قضــاء عشــرة أيــام مــع عائالتهــم .وكان الرجــال لبنــان.
ً

فقــط هــم الذيــن يقومــون بالســفر مــن أجــل تحمــل تكاليــف النشــاطات الترفيهيــة فــي لبنــان،
العمــل ،ويتركــون عائالتهــم فــي ســوريا ،وذلــك ولــم يكــن بإمكانهــم رؤيــة عائالتهــم وأقربائهــم،

مــن أجــل تخفيــض المصاريــف .لذلــك كانــوا خــال أصبحــت حياتهــم االجتماعيــة شــبه مقطوعــة،
آثــارا ســلبية علــى صحتهــم
ســفرهم يبحثــون عــن أرخــص أماكــن الســكن ،األمــر الــذي تــرك
ً

وفــي معظــم الحــاالت ،كانــوا يتشــاركون الســكن العقليــة وعلــى راحتهــم النفســية بشــكل عــام.

مــع أقرانهــم ،وكانــوا حتــى يتشــاركون الطعــام ،لذلــك أحضــر عــدد كبيــر مــن العمــال عائالتهــم
وأعمــال المنــزل ،والمواصــات ،والمصاريــف معهــم إلــى لبنــان ،حتــى لــو تتطلــب األمــر
األخــرى ،واإليجــار .كان للنمــط المعيشــي هــذا الســكن فــي أماكــن دون المســتوى المطلــوب

فائدتيــن مهمتيــن
ّ
ســهلت ترحــال الســوريين ولكــن أســعار إيجارهــا معقــول ،والتــي كانــت ال
بعــد األزمــة ،إذ كانــوا علــى درايــة باألماكــن تــزال تشــكل ً
ماليــا ألنهــم كانــوا يضطــرون
عبئــا
ً

بــدال مــن العيــش
حيــث يوجــد مســاكن وخدمــات ميســورة التكلفــة إلــى اســتئجار مــكان منفصــل
ً

ً
فبــدل مــن تشــارك المبلــغ
وكانــوا قادريــن علــى الوصــول إليهــا ،وكانــوا قــد مــع عمــال آخريــن.
اعتــادوا علــى ظــروف المعيشــة القاســية بســبب الــذي كان يتــم تقســيمه علــى عــدد كبيــر ،كانــوا

المصاعــب التــي تعيــن عليهــم التعامــل معهــا فــي هــذه الحالــة مضطريــن إلــى دفــع المجمــوع
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رهاض ليئاخيمو عامشلا ىنج

بأكملــه ،ناهيــك عــن التكاليــف المعيشــية االختــاف الــذي الحظــه بعدمــا أحضــر عائلتــه إلــى
األخــرى .وعندمــا تــم ســؤال أبــو ســامر عــن لبنــان ،قــال التالــي:

ـي اآلن دفــع اإليجــار وفواتيــر األدويــة .لقــد تغيــر
«يتوجــب علـ ّ
ً
يومــا بعــد يــوم ...لــم يعــد
كل شــيء ،والعــبء يــزداد
ثقــا ً
بإمكانــي تدبــر أمــوري الخاصــة .كيــف بإمكانــي فعــل ذلــك
12
ـدا»
وعائلتــي معــي؟ ّ
إن األمــر صعــب جـ ً
لهــذا ينتهــي المطــاف بالعديــد مــن الرجــال
بإرجــاع عائالتهــم إلــى ســوريا ،حتــى إلــى مناطــق
لــم تكــن قــد أصبحــت آمنــة بشــكل كامــل:

«لــو كنــت قــد تلقيت إعانــات غذائيــة والمال لتغطيــة تكاليف
يومــا بإرجــاع عائلتــي إلــى ســوريا ،إال
اإليجــار ،لــم أكــن ســأفكر ً
13
تحمــل تكاليــف بقائهم فــي لبنــان».
ّأنــه لــم أتمكــن مــن ّ
أن العمــال الذيــن كانــوا هــذا الوضــع بالعديــد مــن األفــراد إلــى اتخــاذ
علــى الرغــم مــن ّ
يعيشــون فــي لبنــان قبــل انــدالع األزمــة كانــوا القــرار الصعــب ،أال وهــو إرجــاع العائلــة النــواة
يتمتعــون بقــدرة أفضــل علــى تأميــن مســكن إلــى ســوريا ،كمــا حصــل مــع أحــد اإلخــوة الذيــن
أن أحــد
بســعر إيجــار معقــول وكانــوا قادريــن علــى تمــت مقابلتهــم ،وذلــك علــى الرغــم مــن ّ
توفيــر العديــد مــن المصاريــف ،عبــر ،علــى أفــراد العائلــة كان يشــغل منصــب كبيــر العمــال،
ســبيل المثــال ،تشــارك بعــض هــذه المصاريــف وكان بعــض أفرادهــا موجوديــن فــي لبنــان قبــل
معــا ،إال انــدالع األزمــة .فــي هــذه الحالــة ،قامــت العائلــة
مــع مختلــف أفــراد العائلــة ،والعيــش ً

ّأنهــم كانــوا يواجهــون نفــس المصاعــب التــي الممتــدة بتشــكيل حلقــة اجتماعيــة حــول األخ
أصبــح يواجههــا أقرانهــم الذيــن أتــوا بعــد الــذي عــادت عائلتــه إلــى ســوريا ،ليحافظــوا بذلــك

 .2011ويغــدو األمــر أكثــر صعوبـ ً
ـة عندمــا تلقــي إلــى حــد مــا علــى حياتــه االجتماعيــة ولحمايتــه
المشــكلة بثقلهــا علــى كاهــل العائلــة جميعهــا ،مــن االنعــزال االجتماعــي.
ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض رأس المــال «المــادي»
الــذي يتــم تشــاركه ،وبالتالــي ُيضعــف هــذا األمــر

قــدرة جميــع األفــراد علــى التكيــف .وقــد دفــع
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النـــازحون السوريون في لبنــــان :ما وراء التصنيف وتجانس التجارب

فقــدان المســاحات مــن أجــل التنفيــس عــن األدنــى مــن الســيطرة علــى ظــروف عملهــم،

الغضــب

بواســطة الــدور المغايــر الذيــن كانــوا يلعبونــه

أحــد التبعــات الســلبية األخــرى التــي تركتهــا عندمــا يعــودون إلــى ســوريا .إال ّأنــه بعــد األزمــة،

األزمــة علــى النازحيــن ناجمــة ً
أيضــا عــن تغيــر فــي لــم يعــد بإمكانهــم لعــب هــذا الــدور ،األمــر
األنمــاط .قبــل األزمــة ،كان العمــال الســوريون الــذي تركهــم عالقيــن فــي الظــروف المعيشــية
معتاديــن علــى التعويــض عــن ظروف معيشــتهم الصعبــة فــي لبنــان دون وجــود أي مــكان لهــم
القاســية هنــا فــي لبنــان ،وعلــى افتقادهــم للحــد «للتنفيــس» عــن ضغوطاتهــم:

«نفســي ليســت ملـ ً
ـكا لــي هنــا ،فموقــع البنــاء الــذي أعمــل
فيــه هــو الــذي يملكنــي – أنــا محكــوم مــن اآلخريــن .مــن
قبــل ،كنــت أعمــل علــى ســجيتي – كنــت حـ ًـرا .كانــت أرضــي
ملـ ً
ـكا لــي ،وكنــت أعمــل كيفمــا أشــاء .أمــا اآلن ،فأنــت تعرف
أن الحيــاة هنــا مختلفــة .هنــا أنــا عمــل ،وأجــري اليومــي
ّ
ضئيــل –  16د.أ .أصرفــه علــى طعامــي وتنقلــي ومصاريــف
14
ســكني .جميــع هــذه المصاريــف وجـ ّـل مــا أملــك  16د.أ.».
كــون المــرء فــرد فــي عائلــة يوجــد فيهــا كبيــر أجبــرت المنافســة العمــال علــى تخفيــض أجورهــم
ألن بدرجــة كبيــرة حتــى يبقــوا فاعليــن فــي ســوق
العمــال يعــوض عــن عــدد معتبــر مــن الخســائر ّ
ّ
يتمتــع بقــدر مــن الســيطرة علــى العمــل ،ممــا أفســح المجــال أمــام المزيــد مــن
كبيــر العمــال

نظــرا إلــى ّأنــه يلعــب دور الممارســات االســتغاللية التــي يمارســها أربــاب
الذيــن يعملــون معــه
ً
المقــاول .فهــو مــن يصــدر القــرار فــي أمــور مثــل العمــل اللبنانيــون .وكان علــى العمــال الســوريين
التســعير ومواعيــد التســليم .األهــم مــن هــذه القبــول بهــذا االســتغالل مــن أجــل االســتمرار فــى

أن الذيــن يعملــون تحــت إشــراف تأميــن رزقهــم ،إال ّأنــه فــي العديــد مــن الحــاالت
األمــور كلهــا هــو ّ
رب العمــل هــم مــن أفــراد العائلــة ،ممــا يعنــي كان العمــال ُيتركــون دون أي أجــر ،إذ حتــى كبــار
ّ
ّ
ظــل اشــتداد حــدة
العمــال كانــوا ينازعــون فــي
ّأنهــم يتمتعــون بقــدر مــن التحكــم بحياتهــم.
المنافســة .وقــد أجبــر العــبء االقتصــادي الــذي
المنافسة

ً
يومــا بعــد يــوم ،كبــار العمــال
كان يــزداد
ثقــا ً

ألن المتعهديــن
إحــدى القضايــا الملحــة التــي تعيــق قــدرة العمــال علــى تخفيــض تكاليــف خدماتهــم ّ
ـدم أدنــى ســعر.
علــى إعالــة أســرهم هــي العــدد الهائــل مــن اللبنانييــن
دائمــا يختــارون الــذي يقـ ّ
ً
القــوى العاملــة الســورية التــي نزحــت بعــد األزمة ،ونظـ ًـرا إلــى ّأنــه مــا زال يتوجــب علــى كبــار العمــال

ّ
بــث التنافــس بيــن العمــال .وقــد دفــع أجــور عمالهــم ،الذيــن هــم مــن أفــراد العائلة،
األمــر الــذي
 14أبو خليل .أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر ،في ضواحي بيروت ،أبريل/نيسان – مايو/أيار .2018
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أن بعــض كبــار العمــال
اضطــروا إلــى القبــول بتخفيــض تكاليــف الخدمــات أجــر العمــال العادييــن .حتــى ّ
التــي يقدمونهــا .بطبيعــة الحــال ،عانــوا بســبب باتــوا يعانــون مــن أجــل تأميــن لقمــة عيشــهم،

هــذا األمــر إلــى درجــة ّأثــرت علــى وضعهــم المالي وأصبــح جــزء كبيــر منهــم مديــون إلــى عمالــه،
ً
عوضــا عــن المــال:
يؤمنــون لهــم الســكن
الــذي كان ُيعــد
ميســورا ،إذ أصبــح أجرهــم يقــارب وكانــوا ّ
ً

«أمــا بالنســبة لــي كالجــئ ســوري  -أو كأجنبــي ،أو كنــازح -
ســمني مــا شــئت ،أول مــا فــي األمــر ّأنــي قمــت بإنعــاش
ّ
أســواق إيجــارات البيــوت ،والمواصــات ،والمــواد الغذائيــة
والخبــز ،والثيــاب ،والكهربــاء فــي لبنــان .ســأخبرك هــذا األمر
عــن نفســي .اضطــررت فــي إحــدى المــرات إلــى اقتــراض
مبلــغ مــن المــال مــن ســوريا مــن أجــل دفعــه ألنــاس فــي
لبنــان ،إال ّأنــه واجهنــا هنــا بعــض التأخيــرات .كنــا مــن قبــل
ـم نأخــذ مالنــا ونصرفــه فــي ســوريا ،أمــا
نعمــل فــي لبنــان ثـ ّ
اليــوم ،لــم يعــد بإمكانــي حتــى جمــع  200د.أ .حتــى أرســلها
15
إلــى أمــي».
أن
العامــل الــذي فاقــم ســوء الوضــع هــو ّ
الســوريين ال يتمتعــون بــأي قــوة قانونيــة
لمحاربــة هــذا االســتغالل.

«لــو حصلــت هــذه المســألة مــع مهنــدس فــي ســوريا ،كان
بإمكانــك مســاندته ،لكــن لــو فعلــت ذلــك هنــا ،ستخســر
عملــك .إن تفوهــت بكلمــة هنــا ،قــد ال يتوفــر لديــك أي
فــرص أخــرى للعمــل  ...بإمكانــك فــي ســوريا تقديــم شــكوى
فــإن األمــر
قانونيــة حــول عــدم تقاضيــك راتبــك ،أمــا هنــا
ّ
16
ســيرتد عليــك ّ
ألنــك الحلقــة األضعــف».
 15أبو يوسف .أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر ،في ضواحي بيروت ،أبريل/نيسان – مايو/أيار .2018
 16عبد هللا .أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر ،في ضواحي بيروت ،أبريل/نيسان – مايو/أيار ..2018
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مكامــن الضعف القانونية

ـإن النتيجــة المباشــرة هــي ّأنــه
تصريــح إقامــة ،فـ ّ

ّ
يتمتــع الســوريون بــأي قــوة قانونيــة لجملــة يحظــر علــى المخالفيــن عبــور الحــدود اللبنانيــة
ال
تــم إن لــم يكونــوا قــد اســتوفوا شــروط اإلقامــة
أولهــا نظــام الكفالــة الــذي ّ
مــن األســبابّ ،
ّ
أن الســوريين ليــس
إدراجــه عــام  ،2015والــذي
يتطلــب دفــع مبلــغ القانونيــة فــي لبنــان .وبمــا ّ
قــدره  200د.أ .مقابــل تجديــد إقامــة كل فــرد .بإمكانهــم الســفر إلــى ســوريا فــي كل األحــوال،
ـإن قدرتهــم علــى التنقــل داخــل وخــارج الحــدود
بالنســبة لألفــراد الذيــن بالــكاد قادريــن علــى فـ ّ
فــإن هــذا المبلــغ اللبنانيــة معرضــة للخطــر .وقــد كشــف بعــض
تأميــن لقمــة عيشــهم،
ّ
تحســن
المقابليــن أنهــم ينتظــرون إلــى حيــن
مهــول وال يمكــن إنفاقــه علــى تصاريــح إقامــة،
َ
ّ

أن معظمهــم عالــق فــي لبنــان وليــس الوضــع فــي ســوريا حتــى يعــودوا ،بغــض النظــر
خصوصــا ّ
ً
أي عقوبــة قــد يتكبدونهــا فــي هــذه الحالــة:
بإمكانــه الســفر .ففــي حــال لــم يســتبين الفــرد عــن ّ

يتحســن الوضــع فــي
أمــرا .ســرعان مــا
«أريــد أن أخبــرك
ً
ّ
ســوريا ،لــن تعــود تــرى ســوريين فــي لبنــان .حتــى الســوريون
عامــا ينتظــرون أول فرصــة حتى
الــذي يعيشــون هنــا منــذ ً 50
يغــادروا مــن أجــل نفــس األســباب ،ونفــس الشــعور الــذي
17
يتملكنــي ،وهــو الشــعور ّ
مرحــب بنــا».
بأنــه غيــر
ّ
إن النتيجــة غيــر المباشــرة لهــذه الحالــة مــن أمــا مكمــن الضعــف القانونــي الثانــي فيكمــن
ّ
فقــدان الشــرعية القانونيــة تؤثــر علــى حيــاة فــي فشــل الحكومــة اللبنانيــة فــي فــرض
العمــال الســوريين فــي لبنــان ،إذ ال يســتطيع أي ســيطرة علــى أســعار اإليجــارات ،وفــي
المقيمــون غيــر القانونيــون التشــكي عنــد توفيــر مســاكن وخدمــات عامــة مدعومــة،
الجهــات األمنيــة عندمــا ال يتلقــون رواتبهــمّ ،
ألنــه مــن ضمنهــا الميــاه والكهربــاء .يؤثــر هــذا

أول مــا يســألونهم عنــه هــو تصاريــح اإلقامــة .األمــر علــى المواطنيــن اللبنانييــن والالجئيــن
أن األخيريــن هــم أكثــر عرضــة
ـويا ،إال ّ
لذلــك ،يتفــادون اللجــوء إلــى أي جهــة أمنيــة مــن الســوريين سـ ً
أجــل طلــب الحمايــة.

لالســتضعاف فــي هــذه القضايــا.

«فــي بــدء األمــر عندمــا وصلنــا ،كنــا ندفــع  200د.أ .مقابــل
تدريجيــا إلــى 250
أن صاحــب الملــك بــدأ برفــع الســعر
اإليجــار ،إال ّ
ً
د.أ ،.ثــم إلــى  300د.أ ،.وبعدهــا إلــى  350د.أ .كنــا قــد خلنــا ّأنــه
سيشــعر معنــا ويفهــم معاناتنــا ،نظـ ًـرا إلــى ّأنــه اضطررنــا إلــى
 17أبو يوسف .أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر ،في ضواحي بيروت ،أبريل/نيسان – مايو/أيار .2018
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تــرك وطننــا .لــم نكــن ســائحين  ...حتــى فــي القــرى فــي ريــف
ســوريا كنــا نحظــى بخدمــات نجدهــا اليــوم فــي مــدن لبنــان- .
مــاذا تقصــد بخدمــات؟  -المواصــات العامة والطــرق ،والمياه،
18
والكهربــاء ،وإدارة النفايــات ،والخدمــات الصحيــة».
أن المناطــق تعانــي مــن تدهــور شــديد فــي ظــروف
ســبب آخــر وراء االســتضعاف
قانونيــا هــو ّ
ً
عــدد هائــل مــن الســوريين اســتقر فــي مخيمــات المســكن والخدمــات العامــة ومعــدالت اإليجــار
غيــر رســمية فــي مناطــق كـــ األوزاعــي ،غيــر المعقولــة المفروضــة مقابــل مســتوى
أساســا إلــى توافــر متدنــي لهــذه التقديمــات:
وصبــرا ،والجنــاح ،ويرجــع ذلــك
ً

أن هــذه
المســاكن هنــاك بأســعار معقولــة .إال ّ

َ
مســتغلون .إذا أتيــت لرؤيــة منزلنــا ،ســتدرك
«نشــعر بأننــا
ّ
يتكلــف كل ســاكن فيــه  100د.أ.
فــورا ّأنــه ليــس جديــر بــأن
ً
19
علــى إيجــاره الشــهري».
مشــكلة أخــرى فــي هــذه المناطــق هــي المجموعــات تتســم بالعدائيــة تجــاه الالجئيــن
غيــاب حكــم القانــون ،إذ تتولــى مجموعــات غيــر الســوريين بســبب تورطهــم غيــر المباشــر فــي
يفســر هــذا األمــر ســبب عيــش
همــة حفــظ الحــرب الســورية.
رســمية التــي تبســط ســلطتها َم َ
ّ

األمــن المحلــي هنــاك ،وفــي العــادة تكــون هــذه الســوريين فــي هــذه المناطــق فــي حالــة انعزال:

«ال يتمتــع جميــع النــاس بأخــاق عاليــة ،ويقــول البعــض
منهــم أشــياء جارحــة .أواســي نفســي بذهابــي مــن العمــل
إلــى المنــزل ،ومــن المنــزل إلــى العمــل ،دون أن أتفاعــل مــع
20
أي أحــد حتــى ال يقــوم أي أحــد بالتحــرش بــي».
ويأخــذ التحــرش فــي هــذه المناطــق أشــكال
عــدة ،أحدهــا االســتغالل المالــي:
 18هيثم .أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر ،في ضواحي بيروت ،أبريل/نيسان – مايو/أيار .2018
 19ليث .أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر ،في ضواحي بيروت ،أبريل/نيسان – مايو/أيار .2018
 20أبو خليل .أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر ،في ضواحي بيروت ،أبريل/نيسان – مايو/أيار .2018
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«يوجــد رجــال يعملــون معــي ويدفعــون  400د.أ .فــي الشــهر
مقابــل إيجــار بيتهــم .يملــك صاحــب الملــك متجـ ًـرا ويجبرهــم
علــى الشــراء منــه ،وال يدعهــم يشــترون مــن أي مــكان آخــر.
فهــذا الرجــل ،على ســبيل المثــال ،يبيع الشــاي مقابــل  5,000ليرة
21
لبنانيــة ،بينمــا المحــات األخــرى تبيعــه مقابــل  2,500ل.ل.».
نمو الدين بشــكل متأزم
ّ

أمامهــم خيــار ســواء شــراء احتياجاتهــم بالديــن،

تبــرز مشــكلة أخــرى عندمــا يقــوم عــدد كبيــر ويقومــون بتســديد المبلــغ ســرعان مــا يجــدون
ً
الديــن
بالديــن
مــن الســوريين بشــراء احتياجاتهــم
عمــا ويتقاضــون أجرهــم .تفســح مســألة َّ
َّ

ألن أكثرهــم مياومــون .المجــال أمــام االســتغالل ً
أيضــا إذ زعــم عــدد كبيــر
وليــس
نقــدا ،هــذا ّ
ً
أن الحــرب فــي ســوريا إمــا ّ
أن أصحــاب المحــال كانــوا يتالعبــون
قلصــت مــن الالجئيــن ّ
ونظــرا إلــى ّ
ً

مدخراتهــم أو اســتنزفتها ،لــم يكــن يتبقــى عــن قصــد بالمبالــغ المســتحقة.

«أســكن فــي منطقــة الجنــاح (فــي ضواحــي بيــروت) حيــث
أواجــه هــذه المشــكلة .فــي نهايــة الشــهر ،يتــم اجبــارك
علــى دفــع مبالــغ لســت على علــم بكيفيــة تراكمهــا .ال يحبذ
نقــدا ،ويفضلــون الديــن- ،
أصحــاب المحــال أن ندفــع لهــم
ً
لمــاذا؟  -ألنــك عندمــا تشــتري شـ ً
ـيئا يكلــف  1,000ل.ل .بالديــن،
يصبــح هــذا الســعر  4,000ل.ل .فــي نهايــة الشــهر لمجــرد ّأنــك
22
ـدا».
لــم تدفــع نقـ ً
يتراكــم الديــن علــى كل عامــل ســوري ال محــال ،لكبــار العمــال الــذي هــم فــي لبنــان منــذ مــا قبل
حتــى ّأنــه يطــال العائــات التــي يكــون أحــد األزمــة ،تكمــن فــي خبرتهــم فــي التعامــل مــع

أفرادهــا كبــار العمــال .يحصــل هــذا األمــر ّ
ألنــه النظــام اللبنانــي وتفــادي المجــاالت االســتغاللية.
فــي العديــد مــن الحــاالت تتأخــر الدفعــات التــي فقــد بنــوا ألنفســهم ســمعة شــجعت العديــد
يحصــل عليهــا كبــار العمــل ،ممــا يؤخــر بــدوره مــن المحــال علــى القبــول بــأن يدفــع لهــم
بالديــن حتــى فــي المناطــق التــي لــم
الدفــع للعمال/أفــراد األســرة اآلخريــن .فــي هــذا الســوريون
َّ
أن المكاســب الكبــرى يكــن يتــم تقديــم نفــس االمتيــازات لالجئيــن مــن
الصــدد ،تجــدر اإلشــارة إلــى ّ
 21أبو يوسف .أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر ،في ضواحي بيروت ،أبريل/نيسان – مايو/أيار .2018
 22أبو يوسف .أجرى المقابلة ميخائيل ضاهر ،في ضواحي بيروت ،أبريل/نيسان – مايو/أيار .2018

رهاض ليئاخيمو عامشلا ىنج

الجنســيات األخــرى .وكان أصحــاب المحــال حتــى وقــد عمــدت هــذه الدراســة ،عبــر إظهــار مرونــة
يؤجلــون موعــد اســتحقاق الديــون ،ويســمحون وقــوة الشــبكات العائليــة واألدوار التــي يلعبهــا
بالديــن لفتــرة أفــراد العائلــة فــي التغلــب علــى صعوبــات
للســوريين باالســتمرار بالشــراء
َّ

إن الالجئيــن
طويلــة .وقــد كانــت هــذه الثقــة مصــدر دعــم النــزوح ،إلــى نقــض الخطــاب القائــل ّ
لعائــات كبــار العمــال ،وعلــى إثرهــا كان جميــع هــم ضحايــا ومتلقــون غيــر فاعليــن للمســاعدات
بالديــن ،ويقــوم والخدمــات ،وإلــى إلقــاء الضــوء علــى القــدرة
األفــراد قادريــن علــى الشــراء
َّ
كبيــر العمــال بتســديد المبلــغ المســتحق.

ّ
تمكنهــم مــن النجــاة
التكيفيــة لالجئيــن التــي
فــي ظــل بيئــة تقييديــة وموهنــة فــي لبنــان.

الخالصة

وتصــور الدراســة الالجئيــن علــى أنهــم مــوارد،

وعلــى ّأنهــم «يخزنــون رأس مــال اجتماعــي

تظهــر دراســة الحالــة هــذه أهميــة الحــس نســيجه الشــبكات االجتماعيــة ،والمعاملــة
باالنتمــاء لــدى العائــات الســورية التــي نزحــت بالمثــل ،والثقــة» ،وعلــى ّأنهــم «أشــخاص
بســبب الحــرب فــي بلدهــا .وتلبــي العائــات
حاجتهــا لالنتمــاء االجتماعــي وتعــوض عــن
الحاجــة لالندمــاج االجتماعــي ،عبــر تقبــل
ومســاندة أفرادهــا لبعضهــم البعــض وذلــك
بواســطة توفيــر الدعــم االقتصــادي والعاطفــي،
وفــرص العمــل .والفــارق األبــرز بيــن الشــبكات
العائليــة والشــبكات االجتماعيــة األخــرى هــو
اســتقرارا.
أن الروابــط العائليــة أقــوى وأكثــر
ّ
ً

أن وجــود العائلــة ال ينفــي االســتغالل الــذي
إال ّ
ـوض
يتعـ ّـرض إليــه الســوريون فــي لبنــان ،أو ال يعـ ّ

عــن حاجتهــم للتفاعــل مــع المجتمــع اللبنانــي،
واالندمــاج فيــه .فــرأس المــال االجتماعــي وحــده
ال يكفــي لضمــان إيجابيــة جميــع النتائــج ،إذ مــن

الضــروري ً
أيضــا وجــود عوامــل أخــرى كاإلجــراءات
الحكوميــة .ويسـ ّـلط البحــث الضــوء علــى عــدد من

المجــاالت التــي ال يــزال يواجــه فيهــا الســوريون
صعوبــات علــى الرغــم مــن عالقاتهــم األســرية.
تشــمل هــذه المجــاالت الســكن ،وقانــون العمــل،
واســتبيان األوراق القانونيــة ،والخدمــات العامــة
المتاحــة للنازحيــن الســوريين فــي لبنــان.

لديهــم مهــارات وعالقــات» وقادريــن علــى
العمــل الجماعــي والتكيــف مــع الموقــف
الــذي يعيشــونه (.)LSE 2016
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الحياة اليومية والمستقبلية للعمال النازحين
السوريين في مناطق بيروت التجارية
جنى الشماع 1وشريف الحسيني

2

ملخص
تبحــث دراســة الحالــة هــذه فــي تنــوع التجــارب
الحياتيــة التي يعيشــها العمــال النازحون الســوريون
فــي بعــض مناطــق بيــروت التجاريــة ،وهــي :الحمــرا،
والمال-الظريــف ،وشــارع بلــس ،ووســط البلــد ،ومــار
تــم اجــراء  30مقابلــة مــع مجموعــة
اليــاس .وقــد ّ
متنوعــة مــن العمــال 10 :عمــال يعملــون فــي

قطــاع البنــاء ،و 20آخريــن بين نــادل وناطــور ،باإلضافة
إلــى مــن يشــغلون وظائــف فــي بعــض المحــال
التجاريــة ،ومكاتــب الطباعــة ،وقطاع المنظمــات غير
الحكوميــة .تعتمــد الدراســة ،عبــر تبنيهــا المنهــج
المقــارن ،علــى التجــارب المرويــة المختلفــة مــن
أجــل أن تخلــص إلــى أوجــه الشــبه واالختــاف بيــن

ً
حديثا التي يشــغلها
عمــال البنــاء والمهــن الناشــئة
حاليــا (فــي المطاعــم والحانــات ومراكــز
الســوريون ً
الطباعــة والمتاجــر والمبانــي.)... ،

مقدمة

يبــرزوا بطاقــات هوياتهــم علــى الحــدود ،الدخــول
إلــى لبنــان بــدون تأشــيرة ،وكان يتــم منحهــم
تصريــح إقامــة لمــدة ســتة أشــهر .وقــد كانــت
الســلطات اللبنانيــة فــي ذلــك الوقــت تتغاضــى
عــن وجــوب حصــول العمــال علــى تأشــيرة عمــل،
علــى الرغــم مــن تواجدهــم بأعــداد كبيــرة علــى
األراضــي اللبنانيــة ،حتــى قبــل األزمــة الســورية
قــدر
التــي بــدأت عــام  .)LEADERS 2019( 2011تُ
ّ
أن عــدد العمــال الســوريين
مختلــف المصــادر ّ
فــي لبنــان قبــل األزمــة كان يتــراوح بيــن 200,000
أن هــذه األرقــام كانــت تتغير
و 600,000عامــل .إال ّ
مــع وقــوع بعــض األحــداث المصيريــة فــي لبنــان،
كانــدالع الحــرب األهليــة ،ثــم مرحلــة اإلعمــار
بعدهــا ،واغتيــال رئيــس الحكومــة الســابق رفيــق
الحريــري ،وانــدالع حــرب تمــوز .2006
تــم إيقــاف االمتيــازات الخاصــة المذكــورة
وقــد ّ
أعــاه للعمــال الســوريين فــي عــام  ،2015أي

بعــد أربــع ســنوات مــن انــدالع اإلحتجاجــات علــى

ً
الحقــا إلــى حــرب
لطالمــا كان عمــال البنــاء الســوريون ســمة األراضــي الســورية ،التــي تحولــت
مالزمــة لالقتصــاد اللبنانــي منــذ خمســينيات أهليــة .بعــد عــام  ،2011أصبــح لبنــان يــأوي مــا
القــرن الماضــي ( .)Chalcraft 2009 & 2005يقــارب الـــ  1.5مليــون الجــئ ســوري .وفــي غضون
قبــل العــام  ،2015ســاهمت ثــاث اتفاقيــات أشــهر بعــد األزمــة ،بــات الالجئــون الســوريون
ثنائيــةُ ،و ٍقعــت بيــن لبنــان وســوريا فــى حمايــة الذيــن يعيشــون فــي أفقــر المناطــق اللبنانيــة،
حقــوق العمــال الســوريين المقيميــن فــى مخوليــن للحصــول علــى خدمــات لــم تكــن الدولــة

3
لبنــان ومنحتهــم امتيــازات خاصــة .وفــق هــذه اللبنانيــة تقدمهــا إلــى مواطنيهــا (Dionigi
االتفاقيــات ،كان يحــق للســوريين ،بمجــرد أن  .)2016وقــد أثــار هــذا الوضــع اســتياء بعــض

 1مسؤولة البرامج – المجلس العربي للعلوم االجتماعية
 2باحث حر
 3هذه االتفاقيات الثنائية هي :اﺗﻔﺎق اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﺳﻳﻖﺍاﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية لعام
 ،1993واتفاق انتقال األشخاص ونقل البضائع بين لبنان وسوريا لعام  ،1993واالتفاقية الثنائية في مجال العمل بين الحكومتين السورية
واللبنانية الموقعة عام .1994
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اللبنانييــن الذيــن كان عليهــم
تحمــل تبايــن صــارخ األزمــة ،بــدأت أعــداد متزايــدة مــن الســوريين
ّ
هربــا مــن الحــرب األهليــة فــي بلدهــم،
فــي تقديــم الخدمــات العامــة ،باإلضافــة لوجــود بالوفــود،
ً
معــدالت بطالــة وفقــر وفســاد مرتفعــة ،ونقــص
بنيــة االســتقرار فــي لبنــان علــى المــدى القصيــر.
ّ

آليــات الحمايــة االجتماعيــة ( .)LEADERS 2019وقــد دخــل عــدد مــن هــؤالء إلــى ســوق العمــل
مــن ناحيــة أخــرى قامــت االســتجابة الدوليــة اللبنانــي وبــدأوا يشــغلون وظائــف فــي قطاعــات
ألزمــة الالجئيــن بتهديــد ركائــز النخــب اللبنانيــة جديــدة مختلفــة عــن القطاعــات التقليديــة التــي
ودورهــا فــي تقديــم الخدمــات ( .)Saghieh 2015كان يشــغلها أســافهم .وقــد شــهد لبنــان
جميــع هــذه التطــورات تقــدم
توضيحــا ،ولــو ارتفــاع غيــر مســبوق فــي أعــداد الســوريين الــذي
ً

ـيطا ،لســبب تحــول االســتجابة للســوريين مــن يعملــون فــي المقاهــي ،والمطاعــم ،والمحــال،
بسـ ً
سياســة حــدود مفتوحــة إلــى سياســة تهــدف والبنايــات الســكنية والتجاريــة .وبعــد أن كان
إلــى تخفيــض عــدد الالجئيــن ،وذلــك فــي غضــون العمــال الســوريين فــي الســابق يتمتعــون بقــدر
ســنوات مــن انــدالع األزمــة.

مــن حريــة التنقــل فــي لبنــان ،إذ كانــوا قادريــن
أن
علــى العــودة إلــى ســوريا متــى رغبــوا ،إال ّ

حاليــا ،حيــث أنــه
تقريبــا الجئــون
إحــدى السياســات التــي ميــزت اســتجابة لبنــان جميــع الســوريين
ً
ً

لتدفــق الالجئيــن الســوريين عــن اســتجابته  80٪منهــم ال يملكــون تصاريــح إقامــة قانونيــة،
ـارا
لموجــات الالجئيــن اآلخريــن ،هــي رفضــه إقامــة وبالتالــي ّ
إن قــرار العــودة إلــى ســوريا ليــس خيـ ً
ً
مخيمــات لجــوء رســمية تديرهــا «المفوضيــة
آمنــا بالنســبة لهــم (.)LEADERS 2019
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن».
إذن ،كان علــى الالجئيــن الســوريين االســتفادة
مــن شــبكات عالقاتهــم ،واالعتمــاد علــى

اﻟﺰراﻋﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻟﺒﻨﺎء

ﺗﺠﺎرة

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى

الفــرص التــي توفرهــا المــدن اللبنانيــة (Fawaz

4

 .)2016فــي لبنــان ،يتــم النظــر إلــى مخيمــات

6

الالجئيــن علــى أنهــا مصــدر تهديــد أمنــي
تاريخيــا بالالجئيــن
بســبب ارتبــاط هــذه المخيمــات
ً

12

أن حظــر إقامــة المخيمــات
الفلســطينيين .كمــا ّ
يصــب فــي مصلحــة أهــداف الدولــة المتعلقــة
بســوق العمــل ،وباألخــص مصالــح اللبنانييــن مــن

40
15

أصحــاب الشــركات ورؤوس األمــوال ،وذلــك عبــر
زيــادة توريــد العمالــة ،وخفــض األجــور ،وتعزيــز
عــدم اســتقرار العمــال ( .)Turner 2015وقــد
ســمح هــذا األمــر باســتعادة المعــدالت الســابقة

24

لمشــاركة الســوريين فــي االقتصــاد اللبنانــي.
قبــل بــدء األزمــة ،كانــت القــوى العاملــة
الســورية فــي لبنــان متركــزة بشــكل كبيــر فــي
قطاعــي الزراعــة والبنــاء .إال ّأنــه بعــد طــول أمــد

التوزيــع التقديــري للعمــال الســوريين الالجئيــن حســب
القطــاع فــي لبنــان ()2014-2013
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تقديــم هــدف ومنهجيــة دراســة مخاطــر كون المــرء عامل بناء في
بيروت
الحالة
ً
أشــغال تتطلــب
تبحــث دراســة الحاالتتنــوع التجــارب التــي تعيشــها يمــارس عمــال البنــاء الســوريون
ـدا ،ويترتــب عليهــا الكثير مــن المخاطر،
ـدا جهيـ ً
المجتمعــات الســورية المقيمــة فــي عــدد مــن جهـ ً
أجــورا ضئيلــة (Chalcraft
المناطــق التجاريــة فــي بيــروت :الحمــرا ،والمــا -ويتقاضــون مقابلهــا
ً
أن العقــود المكتوبــة تغيــب عــن
الظريــف ،وشــارع بلــس ،ووســط البلــد ،ومــار الياس .)2005 .كمــا ّ
أن العمــال يفتقــرون
ـم اجــراء  30مقابلــة مــع مجموعــة متنوعة هــذه األشــغال ،ممــا يعنــي ّ
وقــد تـ ّ

مــن العمــال 10 :عمــال يعملــون فــي قطــاع إلــى فوائــد الرعايــة والضمــان االجتماعــي .وقــد
البنــاء ،و 20آخريــن بيــن نــادل وناطــور ،باإلضافــة ردد معظــم عمــال البنــاء الذيــن تمــت مقابلتهــم
إلــى مــن يشــغلون وظائــف فــي بعــض المحــال شــكاوى بشــأن رواتبهــم ،وكيــف أنهــا ال تتوافــق
التجاريــة ،ومكاتــب الطباعــة ،وقطــاع المنظمــات مــع المخاطــر التــي يتعرضــون إليهــا أو الجهــد
عبــر أحــد
غيــر الحكوميــة .وتعتمــد الدراســة ،عبــر تبنيهــا الــذي يبذلونــه فــي مواقــع البنــاء .وقــد ّ

ً
قائــا:
المنهــج المقــارن ،علــى التجــارب المرويــة العمــال عــن مخاوفــه،
المختلفــة مــن أجــل أن تخلــص إلــى أوجــه الشــبه
واالختــاف بيــن عمــال البنــاء والمهــن الناشــئة

ً
حاليــا (فــي
حديثــا التــي يشــغلها الســوريون
ً

المطاعــم والحانــات ومراكــز الطباعــة والمتاجــر

والمبانــي .)...

ً
وعلــي أن أســتمتع
قرشــا،
«تخيــل بأنــه ال يمكننــي أن أدخــر
ّ
بالجلــوس وحــدي ومشــاهدة العالــم يتســكعون ،وأنــا أرتشــف
مــن قنينــة الميــاه التــي ال قــدر شــراء غيرها فــي اليــوم .راتبي
ّ
يمكننــي مــن شــراء ســندويش بطاطــا ،بينمــا غيــري
بالــكاد
4
بإمكانــه تحمــل كلفــة التلــذذ بهمبرجر .الحيــاة فعـ ًـا صعبة».
أن عمــال البنــاء
وقــد أبــرز العمــل الميدانــي ّ
كثيــرا مــن عــدم قدرتهــم
الســوريين يعانــون
ً

علــى ادخــار المــال .وقــال أحــد العمــال ،وهــو مــن
ريــف دمشــق:
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«باتــت حياتــي مرتكــزة حــول جنــي المــال وادخــاره .أســأل
ً
فعــا؟
نفســي فــي بعــض األحيــان ،هــل أجنــي المــال
والجــواب هــو ربمــا ليــس بشــكل يكفــي تلبيــة احتياجاتــي.
أتقاضــى أجــري بشــكل شــهري ،والمبلــغ هــو أكثــر ممــا
كنــت ســأتقاضاه لــو كنــت فــي ســوريا .أتصــرف علــى أســاس
أنــي مــا زلــت فــي الجيــش ،وأحــاول أن أقتصــد فــي انفاقــي
5
بقــدر اإلمــكان».
فــإن الظــروف القاســية التــي
معظــم عمــال البنــاء الذيــن تمــت مقابلتهــم المتزوجيــن،
ّ
يعيشــون فــي شــقق مشــتركة أو فــي مواقــع عليهــم تحملهــا ،مــن تكاليــف معيشــة باهظــة
البنــاء ،وفــي غالــب األحيــان تكــون هــذه األماكــن والمســاكن المزدحمــة ،قــد دفعتهــم إلــى اتخــاذ
مكتظــة وال تســتوفي الشــروط الصحيــة .فــي القــرار الصعــب بتــرك عائالتهــم فــي ســوريا .وقــد
العــادة ،يقــوم أربــاب العمــل أو مديــرو المشــاريع ســلط الضــوء علــى هــذه المســألة عامــل بنــاء
بتغطيــة كلفــة اإليجــار .وفــي حالــة العمــال مــن ديــر حفيــر:

«أعيــش مــع زمالئــي فــي منطقة القابعــة بين الكوال وســليم
ســام ،فــي بيــت يملكه رئيــس العمــل .عندمــا اقترحــت إحضار
عائلتــي مــن ســوريا ،وافــق رئيــس العمــل لكنــه أخبرنــي ّأنــه
علــي عندهــا دفــع بــدل اإليجــار .وأضــاف ّأنــه ليــس
يتوجــب
ّ
بإمــكان عائلتــي المكــوث مــع باقــي العمــال ،ممــا يعنــي ّأنــه
6
ســيضطر إلــى فتــح بيــوت جديــدة لإليجــار».
مــن أجــل أن يتمكــن مــن العيــش مــع عائلتــه ،تحمــل العيــش فــي مســاكن مكتظــة .كمــا ّأنهــم
كان علــى العامــل المذكــور أن يتكفــل بمصاريفــه يبقــون أنفســهم حبيســي مواقــع البنــاء ،وبالــكاد
الخاصــة ،وهــو األمــر الــذي لــم يســتطع تحمــل يبقــى معهــم مــال حتــى نهايــة الشــهر مــن أجــل
أن أغلــب
تكاليفــه .وقــد انتهــى المطــاف بــه بــأن يتــرك ممارســة النشــاطات الترفيهيــة .كمــا ّ
أن عمــال البنــاء ال عالقاتهــم االجتماعيــة مــع عمــال آخريــن .فــي مــا
عائلتــه فــي ســوريا .صحيــح ّ
يقومــون بتحمــل تكاليــف اإليجــار ،إال ّأنــه عليهــم
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يلــي مقتبــس من إحــدى المقابــات يبــرز العنصرية
المتأصلــة التــي تميز عالقــة اللبنانيين بالســوريين:

«بشــكل عــام ،بالــكاد يتكلــم معي النــاس .عندمــا أذهب إلى
الســوق مــن أجــل شــراء الطعــام ،يفضــل النــاس أن يتجنبــوا
االقتــراب منــي .لكــن األمــر ال يزعجنــي ،وبــت معتــاد عليــه.
يوجــد فــي الحــي الــذي أســكن فيــه رجــل مــن بعلبك .بشــرته
داكنــة ،لذلــك يتفــاداه العالــمً ،
ظنــا منهــم ّ
إن
بأنــه ســوريّ .
7
إن الحيــاة صعبــة يــا رجــل».
األمــر مضحــك (يضحــك)؛ ّ
أن عمــال البنــاء الذيــن تمــت مقابلتهــم مــن المخاطــر التــي تهــدد حيــاة عمــال البنــاء.
كمــا ّ
تكلمــوا بصراحــة عــن ســهولة ســير معامالتهــم يشــغل اللبنانيــون فــي العــادة مناصــب أصحــاب
أن بعــض
للحصــول علــى أوراقهــم القانونيــة ،مرجحيــن المشــاريع أو رؤســاء العمــال (مــع العلــم ّ
األمــر بشــكل أساســي إلــى غيــاب التنافــس رؤســاء العمــال يحملــون الجنســية الســورية) .كمــا

بينهــم وبيــن اللبنانييــن فــي مجــال البنــاء .إذ مــن ّأنــه ال يمكــن للعمــال اللبنانييــن أن يقبلــوا باألجــور
النــادر أن يجــد المــرء أشــخاص لبنانييــن يعملــون الضئيلــة التــي يتقاضاهــا العمــال الســوريون.
فــي مواقــع البنــاء حيــث هــم عرضــة لعــدد كبيــر

«تــم االنتهــاء مــن جميــع معامالتــي القانونيــة بينمــا كنــت
صــورا عــن بطاقــة الهويــة
ال زلــت فــي ســوريا .أرســلت
ً
وإعفائــي مــن الجيــش عبــر الفاكــس .يقــوم مديــري بــإدارة
مشــاريع فــي المنطقــة ،وفــي إحــدى المــرات أتــى لرؤيتــي
عندمــا كان فــي ســوريا .فــي ذلــك اليــوم ،قــام باالتصــال
برئيــس العمــل فــي لبنــان مــن أجــل إخبــاره عــن خبرتــي،
وفــي تلــك اللحظــة قــام بتأكيــد توافــري مــن أجــل العمــل.
ـي أن أتواصــل مــع قــوى األمــن الداخلــي
لذلــك لــم يكــن علـ ّ
اللبنانــي ،أو حتــى التوقــف عنــد مكتبهــم .رأيــت الجنــود
 7أبو زايد .أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا ،بيروت ،في أغسطس/آب .2018
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اللبنانييــن فقــط عنــد الحــدود فــي منطقــة المصنــع ،وهــذا
8
كان كل مــا فــي األمــر».
أن عمــال البنــاء هــم الفئــة الوحيــدة مــن
«أخبرنــي أصدقائــي ّ
الســوريين التــي ال تقــوم الحكومــة اللبنانيــة بمالحقتهــم من
أجــل التأكــد مــن حيازتهــم األوراق القانونيــة ،وذلــك ألن الطلب
9
علــى أعمالهــم مرتفــع .حتــى اآلن ،تســير األمــور بسالســة».
المهن الناشئة حديثا التي يشغلها
السوريون النازحون
فــإن مقاهــي
باإلضافــة إلــى مواقــع البنــاء،
ّ
بيــروت ،ومطاعمهــا ،ومبانيها الســكنية والتجارية
أن العمــال
تقــوم بتوظيــف الســوريين .ويبــدو ّ
فــي هــذه المحــال يتمتعــون بوضــع معيشــي
أفضــل مــن أقرانهــم فــي مجــال البنــاء .كمــا

ّأنهــم خيــار الســكن مــع أهلهــم متــاح أمامهــم.

علــى ســبيل المثــال ،قــال النواطيــر الثالثــة الذيــن
تمــت مقابلتهــم ّإنهــم إمــا كانــوا يعيشــون مــع

أهلهــم ،أو ينتظــرون قدومهــم مــن ســوريا .وقــال

آخــرون ّإنهــم يســكنون مــع شــركاء فــي الشــقة،
ويدفعــون بــدل اإليجــار مــن مالهــم الخــاص .أحــد
الذيــن تمــت مقابلتهــم ،وهــو شــاب أعــزب فــي
مقتبــل العمــر ،يعمــل فــي محــل بيــع هواتــف
فــي الحمــرا ،قــال:

«أعيــش فــي الحمــرا هــذه األيــام ،فــي شــقة صغيــرة
أتشــاركها مــع شــاب ســوري .كنــت أعيــش فــي منطقــة
مريحــا .أدفــع فــي الشــهر
الجنــاح ،لكــن المــكان لــم يكــن
ً
مبلــغ  300دوالر أميركــي بـ ً
ـدل لإليجــار ،ويقــوم شــريكي فــي
الســكن بدفــع نفــس المبلــغ .ال يمكننــي العيــش فــي مكان
أتشــاركه مــع أشــخاص كثــر ،لذلــك أفضــل البقــاء مــع شــريك
ـي الســكن مــع مجموعــة
ســكن واحــد .وفــي حــال وجــب علـ ّ
10
مــن األشــخاص ،ســأقوم بالرحيــل بــكل بســاطة».
 8أبو زايد .أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا ،بيروت ،في أغسطس/آب .2018
 9يحيى .أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا ،بيروت ،في أغسطس/آب .2018
 10ليث .أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا ،بيروت ،في يونيو/حزيران .2018
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عامــا،
وقــد قامــت امــرأة ســورية تعمــل فــي منظمــة وأفــاد موظــف متــزوج يبلــغ مــن العمــر ً 48
غيــر حكوميــة وتعيــش فــي منطقــة مــار مخايــل ،وهــو يعمــل فــي مطعــم كنــادل رئيســي ورئيــس

بوصــف ذات التجربــة .وقــد عبــرت عــن رغبتهــا الطهــاةّ ،أنــه أتــى إلــى لبنــان قبــل انــدالع األزمــة
حاليــا فــي منطقــة الحمــرا.
فــي العيــش فــي شــقة تكــون علــى األقــل بحالــة عــام  ،2011ويعيــش ً

جيــدة .وقــد ســمح لهــا راتبهــا وقدراتهــا الماليــة
والمســاعدة التــي كانــت تتلقاهــا مــن أمهــا،
بتحســين وضعهــا الســكني.

«أدفــع بــدل إيجــار شــقتي مــن مالــي الخــاص .أعيــش
ـوف،
حاليــا مــع أمــي ،وأختــي ،وابنتــي ،وزوجتــي .أبــي متـ ٍ
ً
بينمــا إخوتــي يعيشــون فــي ألمانيــا مــع ابنــي الــذي
11
يتابــع دراســته هنــاك».
أن هــذا الرجــل كان يعيــش فــي لبنــان قبــل وعلــى الرغــم مــن وجــود تجــارب إيجابيــة تظهــر
بمــا ّ

ً
ً
أن
تفاعــا
انــدالع األزمــة فــي بلــده ،اســتطاع أن يبنــي
وتواصــا مــع المجتمــع المضيــف ،إال ّ
المقابليــن تحدثــوا عــن تجــارب تعرضــوا
شــبكات العالقــات االجتماعيــة فــي العديــد مــن بعــض
َ
المناطــق اللبنانيــة ،مــن الحمــرا إلــى مــار اليــاس ،خاللهــا للتمييــز علــى يــد عناصــر قــوات األمــن.

وجونيــة ،وحتــى البقــاع.

وأفــاد نــادل يتشــارك شــقة مــع ثالثــة أصدقــاء،
ـأن عناصــر قــوات األمــن كانــوا يوقظونهــم فــي
بـ ّ

وتُ عــد عمليــة بنــاء شــبكات العالقــات اســتراتيجية ســاعات الصبــاح الباكــر ليســألوهم عــن بطاقــات
بقــاء يقــوم بعــض الذيــن تمــت مقابلتهــم هوياتهــم ،وتصاريــح العمــل ،وإفــادات الســكن.
باعتمادهــا مــن أجــل مســاعدتهم علــى إيجــاد وروى شــخص آخــر تمــت مقابلتــه كيــف قــام
فــرص عمــل وســكن الئــق ،وعلــى التعامــل مــع عنصــر أمنــي بإيقافــه ّ
ألنــه اشــتبه بإنتمائــه إلــى
مشــاكل الكهربــاء والميــاه .وكلما كان الســوريون جماعــة إرهابيــة ،وقــام بالتحقيــق معــه ألنــه كان
انفتاحــا علــى المجتمــع المضيف ،كلمــا زادت بحوزتــه مبلــغ صغيــر مــن المــال .هــذه التجــارب
أكثــر
ً
قدرتهــم علــى فهــم المشــاكل المحليــة وإيجــاد دفعــت بالكثيــر مــن العمــال الســوريين إلــى الحــد
حلــول مبتكــرة .يطلــق علــى هــذا األمــر اســم رأس مــن احتكاكهــم بالســكان المحلييــن .وقــد تحــدث
المــال االجتماعــي الترابطــي.

رجــل آخــر يعمــل فــي مقهــى ،عــن تجربتــه:

 11سامي .أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا ،بيروت ،في مايو/أيار .2018
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«أفضــل عدم االختــاط باللبنانييــن ،لذلك أبقي مســافة بيني
وبينهــم .يمكننــي أن أصــف تجربتــي حتــى اآلن بالجيــدة ،إذ
أتعامــل فقــط مــع تالميــذ ،ومــع زمالئــي ومديــري .كلهــم
12
أنــاس طيبــون ،وســأبقي تواصلــي يقتصــر عليهــم».
أوجــه الشــبه واالختــاف داخــل
مجموعــة متنوعــة مــن العمــال
السوريين
ادخار المال

خــال المقابــات ،كان عمــال البنــاء األكثــر

صراحــة فــي تحدثهــم عــن المصاعــب التــي
خصوصــا
كانــوا يواجهونهــا فــي عملهــم،
ً
فــي مــا يتعلــق بادخــار المــال .أمــا بالنســبة

أن
للوظائــف األخــرى ،فقــد أفصــح
المقابلــون ّ
َ
هــذه المهمــة كانــت أســهل بالنســبة لهــم .كان
إحباطــا ،وقالــوا إنــه كان
هــؤالء الموظفــون أقــل
ً

بإمكانهــم إرســال المــال إلــى عائالتهــم فــي
ســوريا .علــى الرغــم مــن ذلــك ،بقــي جــزء منهــم
غيــر قــادر علــى تحمــل تكاليــف إحضــار عائلتــه مــن

ســوريا .كمــا ّأنــه يتســنى للعمــال الذيــن يعملــون
خــارج قطــاع البنــاء قضــاء الوقــت مــع أصدقائهــم
فــي أوقــات الفــراغ ،كمــا ذكــر النــوادل ،والنواطيــر،
وموظفــو محــات الطباعــة.
اســتيفاء الشروط القانونية

يوجــد طريقتــان يمكــن للســوري مــن خاللهمــا أن

يحصــل علــى إقامــة ،أو يجددهــا ،األولــى ،التقديــم
لطلــب إقامــة باالعتمــاد علــى التســجيل لــدى
«مفوضيــة الالجئيــن»؛ أمــا الثانيــة فهــى الحصول
علــى تعهــد بالمســؤولية يقدمــه مواطــن لبناني.
وحتــى منتصــف العــام  ،2016كان علــى المتقــدم

لطلــب إقامــة الــذي يعتمــد علــى التســجيل لــدى
«مفوضيــة الالجئيــن» ،أن يتعهــد بعــدم العمــل،
ممــا دفــع بالعديــد مــن الســوريين إلــى اللجــوء
إلــى الطريقــة الثانيــة ،وهــي العثــور علــى كفيــل.

ً
وفقــا لتقريــر «،)LEADERS Consortium» (2019
حاليــا للنازحيــن
ُيعــد إيجــاد كفيــل الســبيل الوحيــد ً

الســوريين مــن أجــل إيجــاد عمــل .وذكــر التقريــر
حــاالت تــم خاللهــا رفــض طلــب إقامــة الجئيــن
تقدمــوا بطلبهــم باالســتناد إلــى تســجيلهم لــدى
«مفوضيــة الالجئيــن» ،تحــت ذريعــة االشــتباه
بأنهــم يعملــون.
تقريبــا جميــع الذيــن تمــت مقابلتهــم
ولقــد تحــدث
ً

عــن الضوابــط المشــددة التــي أصبحــت أكثــر
صرامــة فــي العاميــن الماضييــن ،إذ بــات «األمــن
العــام اللبنانــي» يطلــب تصاريــح إقامــة وغيرهــا
مــن األوراق القانونيــة .وقــد أفــاد النــوادل

والعاملــون فــي المحــال ّأنهــم يقومــون بتخصيص
جــزء مــن راتبهــم مــن أجــل تســديد تكاليــف أوراق
اإلقامــة ،بينمــا كان األمــر أكثــر ســهولة بالنســبة
لعمــال البنــاء الذيــن كان رؤســاء عملهــم يقومــون
بالتكفــل بهــم .ويقــوم رئيــس العمل بالذهــاب إلى
«األمــن العــام اللبنانــي»  ،وتقديــم أوراق موظفيــه
أن الكفيــل أو
بشــكل جماعــي .وأكــد أحــد العمــال ّ
رئيــس العمــل عامــل أساســي فــي تحديــد درجــة
خصوصــا إذا كان لديــه معــارف ،ممــا
راحــة العمــال،
ً
أن باســتطاعته حــل أي مشــاكل عالقــة
يعنــي ّ

 12نادر .أجرى المقابلة شريف الحسيني في شارع بليس ،بيروت ،في أبريل/نيسان .2018
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بنــاء علــى قدراتــه الماليــة
مــع األمــن العــام بســهولة وعلــى الفــور .أمــا إذا قــراره االســتهالكي
ً

رب العمــل خــارج لبنــان وداخلــه .فعائلتــه تعيــش خــارج لبنــان
كان ال يتمتــع بمعــارف قويــة ،فعلــى ّ

أن يتوقــع قــدوم رجــال األمــن إلــى موقــع البنــاء وأحوالهــا ميســورة ،وفــي حــال احتياجــه إلــى
فــي أي لحظــة والقيــام بتفتيــش مفاجــئ وطلــب مســاعدة مــن أجــل تغطيــة تكاليــف ســلعة
األوراق القانونيــة لعمالــه.

ســعرها عالــي ،وهــي الشــقة فــي هــذه الحالــة،
ســيقومون بتقديــم الدعــم المالــي المطلــوب.

تأمين السكن

ُيعــد اإلســكان عنصــر
مهمــا إلرســاء شــعور األمــان التفاعل مــع المجتمعات المضيفة
ً

لــدى المجتمعــات النازحــة .وأفــاد معظــم العمــال
غالبــا مــا تجــد مجتمعــات الالجئيــن والمهاجريــن
ً

الســوريون الذيــن تمــت مقابلتهــم ،ســواء كانــوا صعوبــة فــي اســتيعاب بيئاتهــا الجديــدة أو
فــي قطــاع البنــاء أو غيــره مــن القطاعــاتّ ،
بأنهــم التكيــف معهــا .فــي هــذه الدراســة ،أفــاد عمــال

أن فــرص تفاعلهــم مــع المجتمعــات
يســكنون فــي شــقق يتشــاركونها مــع آخريــن ،البنــاء ّ
الذيــن
تقريبــا ،باإلضافة إلى
ويعد المضيفــة كانتغيــر موجــودة
ً
ً
غالبــا مــا يكونون من نفــس الجنســيةُ .
األفــراد المتزوجــون االســتثناء الوحيــد .وتلعــب ّأنهــم لــم يتكيفوا مــع نمــط العيــش اللبناني .في
أن النــوادل ،والذيــن يعملــون فــي
ـما فــي تحديــد خيــارات الســكن .المقابــل ،تبيــن ّ
دورا حاسـ ً
الرواتــب ً

فالنــادل األعــزب ،علــى ســبيل المثــال ،الــذي المحــال التجاريــة ،والنواطيــر ،والعمــال اآلخريــن
يتقاضــى راتــب يبلــغ  700دوالر أميركــي ،يقــوم فــي باقــي القطاعــات مــا عــدا البنــاء ،يتفاعلــون
بالعــادة بتأميــن ســكن الئــق أكثــر مــن عامــل بشــكل أكبــر مــع الســكان المحلييــن.
بنــاء متــزوج ويتقاضــى  450دوالر أميركــي .أمــا
بالنســبة للســوريين الذيــن يعملــون فــي المحــال ،العودة إلى سوريا

ّ
خيــارا للبعــض ،لكنهــا
فإنهــم يتمتعــون بــذوق رفيــع المســتوى فــي تُ عــد العــودة إلــى ســوريا
ً

متاحــا .عندمــا
أمــرا
مــا يتعلــق باختيارهــم الســكن ،إلــى حــد أنهــم للبعــض اآلخــر ليســت حتــى
ً
ً
قــد يغــادرون البــاد إذا كانــت ظــروف المعيشــة ال ٌســئل األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم عــن
ترقــى إلــى مســتوى توقعاتهــم.

اســتعدادهم للعــودة ،قــال معظمهــم ،بغــض
النظــر عــن الوظائــف التــي يشــغلونهاّ ،إنهــم

رب العمــل بتأميــن الســكن يريــدون العــودة إلــى بلدهــم .وكان الســبب
فــي العــادة ،يقــوم ّ
لعمــال البنــاء الذيــن
غالبــا مــا يعيشــون فــي الرئيســي وراء هــذا الجــواب للكثيــر منهــم هــو
ً
أماكــن ال تســتوفي الشــروط الصحيــة وتكــون وجــود عائالتهــم فــي ســوريا« .نصفــي الثانــي مــا
أن قــدرة عمــال البنــاء الشــرائية زال هنــاك ،لذلــك نعــم ،بالتأكيــد ســأرجع» ،قــال
مزدحمــة .كمــا ّ
المقابليــن .تعبيــر النصــف الثانــي هنــا قــد
ويالحــظ ّأنهــا أقــل مــن قــدرة أحــد
َ
ليســت كبيــرةُ ،

أقرانهــم الذيــن يشــغلون وظائــف أخــرى .فعلــى يشــير إلــى الزوجــة ،واألوالد ،واألهــل.
ســبيل المثــال ،قــال موظــف فــي محــل فــي

الحمــرا ّإنــه مســتعد ألن يغــادر لبنــان فــي حــال لــم وتحــدث عامــل بنــاء أرمــل مــن الرقــة خســر زوجتــه

يجــد شــقة مريحــة يســكن فيهــا ،أو إذا كان عليــه فــي المعــارك التــي شــهدتها المدينــة ،عــن
ً
قائــا:
تشــاركها مــع أكثــر مــن شــريك فــي الســكن .جــاء تجربتــه،
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«أخطــط لزيــارة ســفارات أكثــر مــن دولــة أجنبيــة ألستفســر
عــن اإلجــراءات الالزمــة مــن أجــل مغــادرة لبنــان .العــودة إلى
ألن ذلــك يعنــي عودتــي
ســوريا هــي كابــوس بالنســبة لــي ّ
إلــى مقبــرة كبيــرة .لذلــك إمــا ســأبقى في لبنــان أو ســأغادر
13
إلــى أوروبــا».
بالنســبة لهــذا الرجــل ،العــودة إلــى ســوريا بمثابــة وكان عامــل بنــاء آخــر مــن ســوريا مــن ديــر حفيــر
ّ
عبــر
المــوت .كانــت حياتــه ترتكــز علــى زوجتــه ،لكــن قــد
ســلم بقــرار عودتــه إلــى وطنــه ،لكنــه ّ
بمــا ّأنهــا فارقــت الحيــاة ،لــم يعــد
متحمســا لرؤيــة عــن نــوع مــن المــرارة:
ً

ســوريا مــرة أخــرى.

«ســوريا هــي مــكان غريــب بالنســبة لــي اآلن .وســتكون
غريبــا،
أمــرا
العــودة إلــى هنــاك ورؤيــة أنــاس ال أعرفهــم
ً
ً
14
لكننــا ال يمكننــا البقــاء هنــا إلــى األبــد».
الخالصة
أن الســوريين النازحيــن فــي المحلييــن ،وكانــوا يعانــون مشــاكل فــي ادخــار
تظهــر دراســة الحالــة ّ
أن التجــارب التــي يمــرون
لبنــان ليســوا مجموعــة متجانســة .فمختلــف المــال .والجديــر بالذكــر ّ
العمــال الــذي يعيشــون فــي بيــروت ويعملــون بهــا فــي لبنــان هــي عامــل محــدد لقــرار عودتهم
هنــاك يختبــرون النظــام اللبنانــي ويستكشــفونه إلــى ســوريا .وبغــض النظــر عــن الوظائــف التــي
عبــر العمــال الذيــن تمــت مقابلتهــم
بطــرق متباينــة ،بحســب قدرتهــم الماليــة يشــغلونهاّ ،

ووضعهــم القانونــي ،وبحســب إن كان لديهــم

عــن رغبتهــم بالعــودة إلــى بيتهــم في ســوريا،

معــارف ،وصــات عائليــة ،واحتــكاك بالمجتمعــات

أن عــدد كبيــر منهــم يخشــى االضطهــاد
إال ّ

أن الســوريين الميســورين
المضيفــة .وكان جلــي ّ

والخدمــة العســكرية التــي ســتُ فرض

كان باســتطاعتهم الحفــاظ علــى مســتوى
معيشــي الئــق فــي لبنــان ،وكانــت قدرتهــم علــى
ادخــار المــال أفضــل ،باإلضافــة إلــى قدرتهــم علــى
تأميــن الســكن واالختــاط بالســكان المحلييــن.
ً
تحفظــا فــى االختــاط مــع
وكان عمــال البنــاء أكثــر
 13أبو يوسف .أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا ،بيروت ،في أغسطس/آب .2018
 14جواد .أجرى المقابلة شريف الحسيني في الحمرا ،بيروت ،في أغسطس/آب .2018

عليهــم هنــاك.

ينيسحلا فيرشو عامشلا ىنج
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«من القصر إلى الخيمة»
النازحات في المخازن السكنية والخيم
في عكار شمال لبنان
الرا عزام 1ورواد غطاس

2

ملخص

ً
خاصــة فــي مجــال
تطــورت مــع مــرور الوقــت،
الســكن واإليــواء ،منهــا ارتفــاع معــدالت

بعــد مــرور مــا يقــارب العقــد علــى رحلــة اللجــوء ،ال
ً
خاصــة فــي
اإليجــارات ،وطفــرة بنــاء ملحوظــة،
يــزال أغلــب النازحيــن الســوريين فــي لبنــان يعانــون
مجــال المخــازن (الكــراج) التــي أصبحــت تُ ســتخدم
مــن صعوبــات اجتماعيــة واقتصاديــة ومشــاكل
بشــكل غيــر اعتيــادي للســكن مــن ِقبــل النازحيــن
ً
خاصــة فــي مجــال الســكن واإليــواء .ويســتدعي
الســوريين وتُ جهــز مــن ِقبــل الجمعيــات المانحــة.
أن النســاء
وضــع النازحــات اهتمامــاً خاصــاً  ،ذلــك ّ
كذلــك بــات الكــراج مجــال اســتثمار للمقاوليــن
ـن فــي الغالــب
فــي مجتمعــات النــزوح الســوري هـ ّ
اللبنانييــن ،إذ يوفــر فــرص عمــل لعمــال البنــاء
اللواتــي يتوليــن واالهتمــام بالمنــازل مــن الداخــل
الســوريين فــي الترميــم والتخديــم بالميــاه
وأمور الســكن عمومــا .تتقصى هذه الدراســة وضع
والكســوة المناســبة لتصبــح جاهــزة للســكن.
النســاء النازحــات فــي عكار شــمالي لبنان ،مســتندة
ـاء عليــه ،تتقصــى هــذه الدراســة وضــع النســاء
بنـ ً
علــى شــهادات عشــرين نازحــة تقطــن ضمــن أنمــاط
أن النســاء
النازحــات خصوصــاً فــي عــكار ،ذلــك ّ
ســكن مختلفــة .وتتنــاول وضــع النازحــات علــى
فــي مجتمعــات النــزوح الســوري ،باألعــم األغلــب
مســتوى الســكن والتأثيــر االجتماعــي واالقتصــادي
هــن اللواتــي يتوليــن أمــور الســكن واالهتمــام
ـاركتهن فــي مجــاالت العمــل
ـن ومشـ
ّ
للنــزوح عليهـ ّ
بالمنــازل مــن الداخــل .ويقــول تقريــر تقييــم
ورؤيتهــن للمســتقبل ،وتختتــم بتقديــم توصيــات
ّ
جوانــب الضعــف لــدى الالجئيــن الســوريين فــي
مــن أجــل تأمين ظــروف أفضــل لمجتمعــات النازحين
إن عــدد األســر التــي
لبنــان للعــام ّ )VASyR( 2018
فــي لبنــان.
ترأســها نســاء شـ ّ
ـكل  25%مــن إجمالــي عــدد أســر
الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان عــام  ،2017و21%
عــام .)UNHCR, UNICEP, WFP, 20, 2018( 2018
شــأنهن شــأن
ويتــم تصويــر النســاء واألطفــال،
ّ
ّ
ـن الحلقــة
جميــع الالجئيــن حــول العالــم ،علــى أنهـ ّ
األضعــف واألكثــر عرضــة للعنــف والصدمــات فــي

مقدمة

ســياقات الحــروب ( .)Asaf, 2017, 5تشــير تقاريــر
أن النســاء
األمــم المتحــدة فــي هــذا الشــأن إلــى ّ

تُ عتبــر عــكار عاصمــة النــزوح الســوري فــي النازحــات بحاجــة إلــى حمايــة خاصــة فــي لبنــان.
لبنــان ،إذ تــأوي  110,000الجــئ ( Baylouny andفقــد أظهــرت المعلومــات فــي دراســة لألمــم

 .)Klingseis, 2018, 110منــذ بدايــات األزمــة المتحــدة حــول وضــع النســاء النازحــات فــي
أن النســاء نســبتهن  52%مــن
طــرأت تغيــرات عديــدة علــى النازحيــن الســوريين لبنــان ســنة ّ 2018
 1مسؤولة مشروع  -مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن ()DCAF
 2استشاري ومنسق مشروع سابق
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إجمالــي النازحيــن 86% ،منهــن مســجالت مــع مــن تكويــن هــذه العالقــات بنفســه نظـ ًـرا إلــى ّأنه
 UNHCRو 11%منهــن لديهــن إجــازة عمــل .كمــا كان مقيــم لفتــرة طويلــة فــي عــكار حيــث كان
ّ
وتمكــن
أن  79%مــن النســاء يشــتكين يعمــل فــي القطــاع اإلنســاني والتنمــوي.
أظهــرت الدراســة ّ

مــن الصعوبــات االقتصاديــة لكونهــا أصعــب الباحــث مــن كســب ثقــة المجتمعــات التــي قابلهــا
التحديــات ،و 13%لديهــن عمــل وهــن المســؤوالت قبــل الباحــث ،وبحســب قولــه ،لقــد ســاعدت هــذه
األساســيات عــن المنــزل ومصاريفــه نتيجــة غيــاب العالقــة علــى اســتبيان الحقائــق وعلــى فهــم
الــزوج(.)UNHCR, UNICEF and WFP, 2018
الجــدول  .1األســر التــي ترأســها نســاء حســب المحافظــة
(.)UNHCR, 2018, 20
األسر

2017

2018

اإلجمالي

19%

18%

عكار

25%

21%

بعلبك-الهرمال

32%

27%

بيروت

7%

17%

البقاع

22%

24%

النبطية

10%

11%

جبل لبنان

14%

14%

الشمال

17%

13%

الجنوب

12%

12%

المنهجية
ـكن
ـم إجــراء  20مقابلــة
معمقــة مــع نســاء يسـ ّ
ّ
تـ ّ

فــي أنمــاط ســكنية مختلفــة فــي منطقــة عــكار،
وذلــك بيــن أغســطس/آب ونوفمبر/تشــرين الثانــي
ـم اجــراء خمــس مقابــات مــع نســاء
 .2018وقــد تـ ّ

مخزن قيد التجهيز مخزن من الداخل
للسكن

مخزن من الخارج

وضــع تلــك النســاء .ولــم يواجــه الباحث أي مشــاكل
ّ
تمكــن مــن
خــال مقابلــة النســاء نظـ ًـرا إلــى ّأنــه

ثقتهــن.
كســب
ّ

كيف يتفاعل النازحون السورين مع
أنماط السكن؟
ً
وفقــا لدراســة مــن إعــداد برنامــج األمــم المتحــدة
للمســتوطنات البشــرية ( ،)UN–Habitatفــإن
الطابــع غيــر الرســمي يطغــى علــى ترتيبــات
اإليجــار فــي مــدن مثــل عــكار .وقــد وصــف
البحــث اتفاقيــات اإليجــار علــى ّأنهــا «فــي العــادة

مــن ســكان المخازن/الكراجــات ،وخمــس مقابــات
شــفهية ،ومفتوحــة ،ونــادراً مــا تحــدد حقــوق
مــع نســاء مــن ســكان المســتوطنات الخيــام غيــر
المســتأجرين» (UNHCR, European Union, and
الرســمية المتناثــرة ،وعشــر مقابــات مــع نســاء
 .)UN Habitat, 2014, 42وقــد وجــدت الدراســة
ّ
مخيــم القصيــر .وقــد قــام الباحــث
ســكان
مــن
ّ
ّ
ً
يتمتعون بظــروف أفضل
أن الســوريين الذيــن
أيضــا ّ
الــذي أجــرى المقابــات ،بعــدة زيــارات ميدانيــة
وكانــت اتفاقيــات اإلجــار الخاصــة بهــم أحســن ،هــم
ومقابــات غيــر رســمية مــع أنــاس فــي المنطقــة
ّ
يتمتعــون بمعرفــة أفضــل
أولئــك الذيــن كانــوا
مــن أجــل فهــم ظــروف وضــع هــذه النســاء
حــول الســوق ،والشــبكات االجتماعيــة ،وكانــوا
ّ
يتعلــق بمســتوى الســكن
الالجئــات فــي مــا
يتمتعــون بخبــرة فــي أســواق العمــل واإليجــارات
والتأثيــر االجتماعــي واالقتصــادي للنــزوح عليهــن
فــي لبنــان (UNHCR, European Union, and UN
ومشــاركتهن فــي مجــاالت العمــل ورؤيتهــن
.)Habitat 2014, 42
ّ
تمكــن
أن الباحــث
للمســتقبل .وتجــدر اإلشــارة إلــى ّ
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ـن المخــازن .وقــد أفــاد عــدد كبيــر
مــع نســاء يقطـ ّ
أن التأقلــم مــع الظــروف الجديــدة كان
مــن أجــل فهــم وضــع النســاء اللواتــي تمــت مــن النســاء ّ

هــن
خصوصــا ّأن
مهمــة صعبــة بالنســبة إليهــم،
مقابلتهــن بطريقــة أحســن ،مــن الضــروري
ّ
ّ
ّ
ً

توصيــف مختلــف أنمــاط الســكن بالتفصيــل ،كــن يملكــن فكــرة مغايــرة عــن لبنــان الجميــل
ّ
ّ
تشــكل والمنــازل الفخمــة والمرتبــة ،فكانــت الصدمــة
تتمتــع هــذه الفضــاءات بصفــات
إذ

صــرح عــدد
لهــن هــي المســكن .وقــد
الديناميكيــات االجتماعيــة واالقتصاديــة اليوميــة األولــى
ّ
ّ
لحيــاة هــؤالء النســاء.

ـن أنــه
ـن فــور إعالمهـ ّ
كبيــر مــن النســاء أنهــن بكيـ َ
وشــعرن
عليهــن الســكن فــي مخــزن،
ســيكون
ّ
َ

المخزن

ـررن
بالحنيــن إلــى منازلهـ ّ
ـن فــي ســوريا التــي اضطـ َ

ً
مطبخــا وغــرف عديــدة.
إلــى تركهــا ،والتــي تــأوي

المخــزن هــو أحــد الظواهــر المرافقــة للنــزوح

إن ســكان المخــازن هــم نازحــون إمــا مــن مــدن
ّ
الســوري ،وهــو عــادة كــراج يســتخدم لتخزيــن
البضائــع أو ورش الصيانــة الميكانيكيــة أو محــل ســورية رئيســية أو مــن الريــف ،واألكثريــة فــي

القصيــر .وهــم يشــكلون
تجــاري .وهــو غالبــاً غيــر مؤهــل للســكن ،ولكــن عــكار هــم مــن حمــص أو ُ

أصــا مجتمعــات مدنيــة فــي ســوريا حيــث كانــوا
ً
مــع الحاجــة والطلــب عليــه تجــري عليــه بعــض
التعديــات ليصبــح جاهــزاً .

يعملــون كموظفيــن حكومييــن وأصحــاب مصالــح،

أراض زراعيــة يســتثمرونها،
وكان بعضهــم يملــك ٍ

نســبيا ،وكانــوا غيــر
وتشــمل التعديــات المعتمــدة فتــح شــبابيك ويعيــش حيــاة مســتقرة
ً
أو منــور لدخــول الهــواء وضــوء الشــمس إليــه مضطريــن للترحــال والتنقــل الدائــم .وبالرغــم مــن
أن كلفــة إيجــار المخــزن مرتفعــة مقارنـ ً
ـة باألنمــاط
ّ
ووضــع بــاب للمدخــل واســتبدال الجــرار أو البــاب

عــادة .ويتألــف األخــرى مــن المســاكن (مثــل تجمعــات الخيــم)،
ً
الحديــدي الكبيــر المســتخدم

الكــراج مــن غرفــة واحــدة كبيــرة يتــم تقســيمها حيــث يتــراوح رســم االيجار الشــهري بيــن  150دوالر
ويفصــل المخــزن إلــى غرفتيــن ،و 200دوالر أميركــي ،إضافــة إلــى رســم الخدمــات
بحاجــز خشــبيُ .

تمــت
األولــى غرفــة معيشــة والثانيــة غرفــة نــوم ،واالنترنــت ،إال ّ
أن الالجئــات الســوريات اللواتــي ّ
ّ
ـن المــآرب والمخــازن
ـن
ـن إنهـ ّ
ويوضــع حمــام ومطبــخ صغيــر ،ليصبــح معــدل مقابلتهـ ّ
يفضلـ َ
ـن قلـ َ

تؤمــن شـ ً
ـكل مــن
شــهريا بيــن  150دوالر و 200دوالر .تتــم ويتمســكون ألن هــذه األنمــاط ّ
إيجــاره
ً
هــذه التعديــات بالتنســيق بيــن الجمعيــات أشــكال االســتقرار الــذي يفتقدونــه.
المانحــة وصاحــب الملــك علــى أن يلتــزم األخيــر
برســم اإليجــار.

وفــي ظــل عــدم قــدرة النازحيــن الرجــال علــى
الحركــة والتجــوال باطمئنــان والعمــل فــي

إن المخــازن والمرائــب ليســت خيــارات الســكن مناطــق بعيــدة عــن نطــاق الســكن ،بســبب عــدم
ّ

المعتــادة للنازحيــن الســوريين ،لكــن ظــروف النزوح حيازتهــم علــى اقامــات رســمية أو كفــاالت،
غيــر المؤاتيــة هــي التــي أجبــرت علــى وجــود مثــل فإنهــم يعتمــدون بشــكل أساســي علــى
هــذا الخيــار فــي مناطــق مثــل عــكار .ويمكــن المســاعدة الماليــة التــي تقدمهــا «المفوضيــة
لمــس ذلــك مــن خــال المقابــات التــي أجريــت الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن»

اطغ داورو مازع ارال

وفــرص العمــل المتوفــرة بالقــرب مــن مــكان لألزمــة رغــم العنــاء والتغييــر الجــذري الــذي
ســكنهم بيــن الفينــة واألخــرى لتأميــن تكاليــف أصــاب نمــط حيــاة العائلــة ومســتواها االجتماعــي
إيجــار المــأرب.

واالقتصــادي .وتحدثــت مثلهــا بعــض النازحــات
مقابلتهــن عــن بعــض إيجابيــات
اللواتــي تمــت
ّ

أن األحــداث كانــت
تــم اجــراء مقابــات مــع خمــس للنــزوح إذ اعتبــرت
إحداهــن ّ
ّ
خــال البحــثّ ،

نســاء مــن ســكان المخــازن
كــن قــد نزحــن مــن بمثابــة مغامــرة وســبب للخــروج مــن رتابــة الحيــاة.
ّ
القصيــر وريــف حلــب وريــف حمــص مــن أجــل
ريــف ُ
الوقــوف عنــد تجاربهــن ومعرفــة ظروفهــن.

عرفــت عــن
كذلــك األمــر بالنســبة لنازحــة أخــرى ّ

أميــة .فبالرغــم مــن فقدانهــا
نفســها أنهــا ِّ

ـكن في مــآرب أو مخازن ألحــد أطفالهــا الرضــع فــي لبنــان وعــدم قــدرة
وكانت النســاء اللواتي يسـ ّ
خــال وقــت المقابلــة ،قــد
نزحــن مــن القصيــر ،زوجهــا علــى العمــل بســبب الشــروط القانونيــة
َ
وحلــب ،وحمــص .وتنتمــي معظــم النســاء اللواتــي المفروضــة علــى النازحيــن الســوريين واضطرارهــا
مقابلتهــن إلــى الطبقــة الوســطى.
تمــت
كــن للعمــل فــي الزراعــة مــن بعــد ظهــر كل يــوم ،إال
ّ
ّ
ـن ّأنهــا ســعيدة بســبب قــدرة أوالدهــا علــى متابعــة
ـن جميعهـ ّ
ـن وكـ ّ
ـن ومدنهـ ّ
مســتقرات فــي قراهـ ّ
ربــات منــازل .وقــد عانــت هــذه النســاء كثيــراً

دراســتهم وتعليــم ابنتهــا ذات الســت ســنوات

للحصــول علــى مســكن والبحــث عــن االســتقرار لهــا القــراءة والكتابــة .هــذه االمــرأة كانــت
النســبي فــي حالــة النــزوح التــي يعشــنها .وقــد ســابقاً مــن ســكان الخيــم وعملــت جاهــدة للخــروج
ّ
مرفهــات
أن نســاء المخــازن
بدلــت ثالثــة مخــازن منهــا ،واعتبــرت ّ
أفــادت إحــدى النســاء ّأنهــا ّ

يضطــررن للعمــل والتعــب كثيــراً لتأميــن
قبــل أن تســتقر فــي المخــزن الــذي تعيــش فيــه حيــث ال
َ

حاليــاً فــي «تــل عبــاس» .وعلــى الرغــم مــن أنهــا اإليجــار بســبب كثــرة التقديمــات التــي يحصلــن

ً
وصفتــه ّ
بأنــه دون المســتوى المطلــوب
ـاعدهن علــى تســديد الفواتيــر،
مقارنــة عليهــا والتــي تسـ
ّ
بمنزلهــا فــي ســوريا ،قالــت ّإنهــا لــن تتخلــى عنــه علــى عكــس ســكان المخيمــات .وأكــدت وجهــة

ألنــه األفضــل حاليــاً  ،ويوجــد فيــه «مجلــى أقلــه ،النظــر هــذه امــرأة أخــرى إذ قالــت« :نحــن أوالد
إشــارة منهــا
وحمــام أرضيتــه ســيراميك» .وقالــت نازحــة أخــرى المخــازن أبهــة ومميــزون» ،فــي
ٍ
ّإنــه ال يوجــد مجــال لممارســة بعــض النشــاطات

التــي كانــت تقــوم بهــا فــي ســوريا كالزراعــة
قــرب المنــزل .وتحدثــت كذلــك عــن أهميــة الحمــام
ومصاعــب دخولــه بالــدور .ومــع ذلــك ،فهــي تعتبــر
أن هــذا المســكن هــو األفضــل حاليــاً مــن ناحيــة
ّ
االســتقرار واألمــان االجتماعــي لهــا ولعائلتهــا.

خيمة يسكنها نازحون
يعملون في مجال الزراعة

تزويد المخيم بالمياه
والحمامات

مــن جهــة أخــرى ،وصفــت نازحــة ثالثــة رحلتهــا

ّ
بأنهــا كانــت مــن القصــر إلــى الخيمــة ،ولكنهــا إلــى عــدم انتمائهــا طبقيــاً واجتماعيــاً إلــى ســكان

ســعيدة بمنزلهــا المتواضــع ألنهــا تشــعر فيــه المخيمــات .وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى ظاهــرة
باألمــان لهــا ولعائلتهــا خصوصــاً بعــد اغتيــال الطبقيــة ضمــن مجتمــع النــزوح الواحــد ،التــي
زوجهــا .وهنــا تحدثــت عــن إيجابيــات غيــر متوقعــة كانــت جليــة خــال بحثنــا الميدانــي.
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سيستكشــف القســمان التاليــان نوعيــن مــن تأميــن الخدمــات لهــذه التجمعــات ،مثــل الحمامات
المخيمــات العشــوائية ()ITS؛ الخيــام التــي تنتشــر العامــة وخزانــات ميــاه للشــرب والغســل ،كمــا
فــي مناطــق مختلفــة ومســتوطنات الخيــام تعمــل علــى صــب أرضيــات الخيــم باإلســمنت
غيــر الرســمية فــي مخيــم القصيــر .مــن المهــم وتقــدم الشــوادر واألخشــاب .الخيمــة مســكن غيــر
أن الدراســة التــي أجراهــا برنامــج مكلــف ماديــاً  ،تتــراوح كلفــة إيجارهــا الســنوية
اإلشــارة إلــى ّ
أن بيــن  100دوالر و 150دوالر ،ويوجــد عائــات ال
األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية وجــدت ّ
الظــروف المعيشــية فــي المخيمــات العشــوائية تدفــع أي مبلــغ مقابــل العمــل فــي األرض .أحيانــا
فــي عــكار تميــل عــادة إلى أن تكون ســيئة بشــكل تكــون هــذه الخيــم مالئمــة نســبيا ألســلوب حيــاة
عــام بســبب عــدة أســباب« :الهيــاكل مؤقتــة القاطنيــن فيهــا ،فهــي ســهلة الفــك والتركيــب
وغيــر مكتملــة ،والخدمــات محــدودة ،واالزدحــام مــن أجــل ســرعة وســهولة االنتقــال مــن منطقــة
الســكاني أمــر شــائع» ( UNHCR, European Union,إلــى أخــرى فــي ســبيل بحــث ســاكنيها عــن ظــروف
 .)and UN Habitat, 2014, 64وقد أشــارت الدراســة عمــل وحيــاة أفضــل .وقــد أفــاد ســكان هــذه

إلــى ّأنــه حوالــي تســعة أشــخاص يتشــاركون خيمة المخيمــات الذيــن تمــت مقابلتهــم أنهــم أتــوا مــن
ال تتعــدى مســاحتها 20م ،2وهــي مســاحة بعيــدة مناطــق «حمــاة الشــرقية» و»إدلــب» ،وهــم مــن
عــن معاييــر «اســفير» ( 3)SPHEREالنموذجيــة.

أصــول عشــائرية بدويــة ،أي أنهــم أكثــر قــدرة علــى
التأقلــم واحتمــال حيــاة الترحــال وعــدم االســتقرار

الخيمة

والبحــث الدائــم عــن فــرص وظــروف أفضــل داخــل
ســوريا وخارجهــا ،بعكــس مجتمعــات المخــازن.

ظهــر إلــى جانــب ظاهــرة المخــازن ،المخيمــات

التــي تضــم أعــداداً كبيــرة مــن النازحيــن الســوريين وقالــت إحــدى النازحــات مــن «حمــاة الشــرقية»

فــي عــدة مناطــق زراعيــة مختلفــة فــي عــكار .بمعــرض حديثهــا إنهــا انتقلــت مــن قريتهــا فــي

وهــي تعتبــر نمــط آخــر مــن أنمــاط الســكن ســوريا إلــى مدينــة «الرقــة» وبقيــت هنــاك خمس

المعتمــد مــن قبــل النازحيــن الســوريين .ويرجــع ســنوات بســبب توفــر مســاحات شاســعة .وأضافــت
َ
ســبب ظهورهــا بهــذا الشــكل كتجمعــات أن زوجهــا كان يملــك  200رأس غنــم قبــل أن

ومخيمــات إلــى وجــود مســاحات زراعيــة شاســعة يتمكــن مــن بيعهــا هنــاك ،وكان كل شــيء مــن

وألن أصحــاب تلــك مــواد اســتهالكية متوفــر وبســعر أرخــص .وقالــت
غيــر مســتثمرة فــي عــكار،
ّ
إن مــا يســمى بـــ «الدولــة اإلســامية» أو «داعش»
ّ
األراضــي رأوا فــي الســوريين يــد عاملــة لهــذه

األراضــي ،والســوريون بدورهــم اعتمــدوا علــى لــم تمدهــا بــأي مســاعدة ســوى علــى شــكل
ذلــك ليكــون الشــيء ومقتضــاه مــن ناحيــة العمل مســاعدات غذائيــة وذلــك أثنــاء ســيطرة التنظيــم
والســكن علــى هــذه األراضــي.

علــى «الرقــة» .وتعيــش االمــرأة فــي لبنــان منــذ
حوالــي  8أشــهر ،وانضمــت إلــى إحــدى تجمعــات

الخيمــة هــي عبــارة عــن شــادر وبعــض الدعامــات المخيمــات .أمــا ســبب قدومهــا إلــى لبنــان فهــو
الخشــبية ،وتعمــل الجمعيــات فــي عــكار علــى
استخداما من المعايير اإلنسانية.
“ 3اسفير” هي حركة عالمية بدأت بهدف تحسين جودة المساعدة اإلنسانية ،وتُ عد مجموعة معايير اسفير األكثر
ً

اطغ داورو مازع ارال

التقديمــات مــن «األمــم المتحــدة» وفــرص العمل الهويــة الثقافيــة والمجتمعيــة الجامعــة .وقــد
المتوفــرة لهــا فــي مجــال الزراعــة.

قامــت هــذه المجموعــة باســتئجار رقعــة أرض
كانــت فــي األســاس مكــب للنفايــات ،وهــي أرض

أن معظــم نســاء المخيمــات ال غيــر مســتثمرة أو صالحــة للزراعــة فــي ســهل
الجديــر بالذكــر ّ
يمانعــن االنتقــال إلــى مــكان آخــر فــي المســتقبل« .منيــارة» فــي عــكار .وبــدأت بعدهــا بتنظيــف
فإحــدى النازحــات مــن قريــة «مكمــل» شــرقي األرض ونصــب خيــم عليهــا والطلــب مــن ســكان
وتــم حفــر
حمــاة أفصحــت عــن أمنيتهــا بــأن تملــك المــال «القصيــر» الســكن فــي هــذه الخيــم.
ّ

لكــي ترحــل إلــى أوروبــا ولــو بطريقــة غير شــرعية .بئــر ميــاه بطريقــة بدائيــة باأليــادي والرفــوش
وأفــادت أخــرى مــن شــرقي حمــاة أنهــا تزوجــت وضـ ّ
ـخ هــذه الميــاه إلــى المخيــم وتأميــن الخدمات
تــم بنــاء ســور للمخيــم،
مبكــراً وزوجهــا تخلــى عنهــا وســافر الــى الســويد ،للســاكنين .بعدهــا
ّ
وهــي ال تملــك خيــار االنتقــال أو الســفر.

جــدران
وتــم بنــاء
واســتُ خدم االســمنت ألرضيتــه،
ّ
ٍ
إســمنتية وأســقف زنكيــة .وخــال عمليــة بنــاء

يجــدر بالذكــر ً
ـم تخصيــص غرفــة كبيــرة فــي وســطه
أيضــا َّ
أن العامــل الــذي يحــدد طــول المخيــم ،تـ ّ

فتــرة البقــاء فــي تجمعــات الخيــم هــو توفــر فرص لتكــون بمثابــة مدرســة ،وبــدأت بعــض النســوة
المدرســات الســابقات وحامالت
العمــل واهتمــام الجمعيــات المانحــة التــي تقــدم بالتعليــم وانضمــت
ِّ
أحيانــا مســاعدات أو خدمــات خــال فتــرة المكــوث .الشــهادات والخبيــرات إلــى هــذا المشــروع
التطوعــي ،الــذي هــدف إلــى الحفــاظ علــى
المســتوى التعليمــي لألطفــال واالعتمــاد علــى
النفــس وعلــى قــدرات المجموعــة بــكل تفاصيــل
الحيــاة وإدارة األزمــة ال االستســام لظروفهــا.
مخيم القصير

مخيم «القصير»

أثــار المخيــم ،لمــا يملكــه مــن قــدرات تنظيميــة
وتكافــل اجتماعــي ،اهتمــام الجمعيــات الدوليــة
والمحليــة لتقديــم خدماتهــا التعليميــة والغذائيــة

بــدأت عمليــة بنــاء مخيــم «القصيــر» فــي ظــل واإلســكانية .وبالمقابــل كان للمخيــم القــدرة علــى
النــزوح الســوري إلــى عــكار علــى شــكل مبــادرة تنظيــم هــذه العالقــة مــع الجمعيــات وإدارتهــا

قــام بهــا مجموعــة مــن األفــراد القادميــن مــن بمــا يخــدم مصالحــه ورؤيــة ســكانه الذيــن وضعــوا
منطقــة «القصيــر» فــي حمــص .فــي البدايــة كان أنفســهم بمصــاف الشــريك لهــذه الجمعيــات.
يشــار إلــى المبــادرة بعبــارة «مــا إلنــا غيــر بعضنــا» ،وأثمــر عــن هــذه العالقــة تأســيس «مركــز
وهــي تعبيــر عــن شــعورهم بأهميــة تعميــق اإلحســان» لتنظيــم المبــادرات والتعليــم وتقديــم
مفهــوم اعتمــاد الســوريين علــى بعضهــم الخدمــات للمجتمــع الســوري واللبنانــي علــى

حــد ســواء .وبالخالصــة اســتطاعت مجموعــة مــن
ٍ
البعــض بشــكل أساســي وتوحيــد الجهــود
والقــدرات لمواجهــة األزمــة وظروفهــا .كمــا النازحيــن الســوريين تنظيــم المبــادرات إدارة األزمــة

يعبــر بشــكل عفــوي وضمنــي عــن توجــس نازحــي وخلــق أثــر اجتماعــي واقتصــادي علــى مســتوى

«القصيــر» ،ولحــد مــا خوفهــم ،مــن االنخــراط المجتمعيــن الســوري واللبنانــي.
والذوبــان ضمــن المجتمــع اللبنانــي وفقدانهــم
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وقــد اســتطاع «مركــز اإلحســان» فــي مخيــم
يؤمــن شــبكة أمــان لســكان المخيــم
«القصيــر» أن ّ
مــن ناحيــة الســكن والتعليــم ألطفــال المخيــم

ً
خاصــة لنســاء المخيــم ضمــن
وفــرص العمــل،
مركز االحسان

الظروف االقتصاديــة واالجتماعية
للنساء في عكار

المركــز .وقــد عملــت النســاء فــي مجــاالت التعليــم
ـن أصبحــت تملك
أن إحداهـ ّ
والتدريــب والطبــخ ،حتــى ّ
دكان صغيــر لبيــع المــواد االســتهالكية.

يعملن خــارج مكان
ـن ال
وصرحــت بعــض النســاء ّأنهـ ّ
َ
ّ

ســكنهن حتــى لــو عــرض عليهــن العمــل فــي
ّ
فرضــت األزمــة علــى بعــض النســوة مســؤوليات
إضافيــة مــن العمــل زيــادة علــى المشــاركة فــي الخياطــة مــع منظمــة دوليــة مهمــة مثــل مــا
ـن ال يســمحوا
إدارة المنــزل ومتابعــة األوالد ومســتلزماتهم .حــدث مــع إحداهــن ،ذلــك ألن أزواجهـ ّ
ـن .تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بحســب تقريــر «األمم
ويتوقــف عملهــن اإلضافــي علــى كميــة لهـ ّ
المســاعدات والتقديمات المتوفرة مــن الجمعيات .المتحــدة» حــول النســاء الســوريات الالجئــات فــي
ـن اللواتــي فقــدن
ـإن أكثــر مــن يعانيــن هـ ّ
فكلمــا كانــت أقــل وجــب علــى المــرأة العمــل أكثر ،لبنــان ،فـ ّ

خصوصــاً أن الوضــع القانونــي للمــرأة يتيــح ذلــك الــزوج أي رب العائلــة والمنفــق .وقالــت معظــم

ّ
ـن يعتمــدن
ـن ّإنهـ ّ
تغــض الســلطات النظــر عنهــا .وقالــت العديــد النســاء اللواتــي تمــت مقابلتهـ ّ
إذ
إن الســبب علــى أزواجهــن كالمصــدر األساســي لجنــي المــال
ـن ّ
مــن النســوة اللواتــي تمــت مقابلتهـ ّ
الــذي يشــجعهن علــى العمــل هــو اعتمــاد بعــض وإنفاقــه (.)UNHCR, UNICEF and WFP, 2018
المجتمعــات عليهــن .فالمجتمعــات العشــائرية
والبدويــة تمتهــن الزراعــة وقطــاف مواســم فــي الخالصــة ،ال يمكــن الفصــل بيــن أنمــاط

ً
عــادة الســكن
المشــاريع الزراعيــة الكبيــرة التــي تكــون

واألوضــاع

االقتصادية-االجتماعيــة

بحاجــة لكــم كبيــر مــن األيــادي العاملــة .و يشـ ّ
ـكل الســابقة والحاليــة والخلفيــات الثقافيــة للنازحيــن
ذلــك مصــدر قلــق إضافــي للنازحــات ،فالعديــد مــن الســوريين ،فهــي عوامــل متداخلــة يــؤدي بعضها
معرضــات لالســتغالل ،إلــى اآلخــر .فنوعيــة المســكن واســتخداماته
النســاء والفتيــات فــي لبنــان
َّ

ّ
المبكــر تحددهــا
بمــا فــي ذلــك البغــاء القســري والــزواج

الطبيعــة

االقتصاديــة

واإلنتاجيــة

وأشــكال أخــرى مــن العنــف القائــم علــى الجنــدر للمجتمعــات .فالفروقــات بيــن مجتمعــات نمــط
( .)Dahi, 2014ففــي دراســة أجرتهــا منظمــة إنتاجهــا يفــرض عليهــا االســتقرار كالمجتمعــات
«أوكســفام» فــي العــام  ،2013ذكــرت العديــد مــن المدنيــة ومجتمعــات أخــرى نمــط إنتاجهــا يفــرض
ـن يعانيــن مــن معــدالت مرتفعــة مــن عليهــا الترحــال واالنتقــال المســتمر كالمجتمعــات
النســاء أنهـ ّ
اإلجهــاد العاطفــي والنفســي نظــراً إلــى المهــام البدويــة ينتــج عنهــا فروقــات بيــن وظيفــة الســكن
والتحــرش ضمــن المخــزن ووظيفة الســكن ضمــن الخيم .كما
الجديــدة التــي اضطــررن للقيــام بهــا
ّ

أن بدايــة ظهــور فروقــات طبقيــة مــا بيــن ســكان
ّ
الــذي يعانيــن منــه بصــورة يوميــة تقريبــاً ((El-
.Masri, Harvey and Garwood, 2013

المخيمــات وســكان المخــازن أساســها اختــاف
نمــط اإلنتــاج واختــاف مســتوى التقديمــات مــن
قبــل الجمعيــات.

اطغ داورو مازع ارال

الــرؤى المســتقبلية
السوريات في عكار

للنســاء

ترتبــط رؤيــة النازحــات الســوريات فــي عــكار
ـن للدولــة والمجتمــع اللبنانــي
للمســتقبل بنظرتهـ ّ
والوضــع فــي ســوريا .وبحســب معظــم شــهادات
النازحــات اللواتــي تــم مقابلتهــن ،انطبــع عمومــا
ســيئ تجــاه
انطبــاع
أذهانهــن منــذ البدايــة
فــي
َّ
ٌ
ُ

الدولــة واللبنانييــن .فــي أفضــل األحــوال ،قالــت

إن بعــض اللبنانييــن عاملوهــم بطيبــة
إحداهــن ّ
ّ
والبعــض اآلخــر عاملهــم بدونيــة وازدراء وطلــب
منهــم الرحيــل أو اســتغلهم مــن خــال اإليجــارات.
أن النســاء اللواتــي تمــت مقابلتهن لم يشــتكين
إال ّ
ّ

ولكنهــن
مــن أي تحــرش أو مضايقــة جســدية،
ّ
تعرضــن إلــى مضايقــات لفظيــة يكــون أثرهــا علــى
قولهــن أقســى مــن المضايقــات الجســدية.
حــد
ّ
كمــا يجــدر بالذكــر أنــه يصعــب علــى النســاء اإلبــاغ
عــن المضايقــات أو التحرشــات الجنســية أو العنفيــة
بهــن بســبب الخــوف ممــا ُي َ
عتبــر حســب ثقافتهــم

المحليــة الشــائعة فــي ســورية فضيحــة ووصمــة
بهــن وبعائالتهــن.
عــار تلحــق
ّ
علــى أي حــال ،تشــعر أغلــب النازحــات بعــدم االنتماء
فــي لبنــان فــي ظــل غيــاب األمــان االجتماعــي
واالقتصــادي والخدمــات الحكوميــة ومــا يعتبــره
بعضهــن الحــد األدنــى مــن الضيافــة .فغيــاب
َّ
السياســات الناظمــة لوضــع الالجئيــن الســوريين
كلهــا عوامــل تشــعرهم بعــدم االنتمــاء ،وهــذا هو
حــال الكثيــر مــن الالجئيــن فــي العديــد مــن بقــاع
العالــم( . )Lems, 2018كمــا تشــعر النازحــات عموما
بالخــوف مــن الســلطات بســبب عــدم حيازتهــن
وأزواجهــن إجــازات عمــل أو إقامــة ،وعــدم قدرتهــن
علــى العــودة إلــى ســوريا بســبب الخــوف أو دمــار
بيوتهــن وكذلــك عــدم قدرتهــن علــى الهجــرة إلى
أوروبــا أو أي بلــد يمنحهــن حيــاة أفضــل .وقالــت

إحداهــن فــي هــذا الصــدد ّإنــه علــى الرغــم مــن

حصولهــا علــى موافقــة للســفر إال أنهــا رفضــت
تــرك ابنهــا وحــده فــي لبنــان ألن طلبــه للســفر
ُرفــض .فعلــى الرغــم مــن توفــر بعــض الفــرص

للنســاء للســفر أو العمــل ومحاولــة عيــش حيــاة
أفضــل ،إال أن ارتباطهــن بعائلتهــن واعتمادهــن
علــى أزواجهــن يقيــدان هــذه الحريــة ويضيعــان
عليهــن الفــرص أحيانــاً .
واشــتكت بعــض النازحــات أيضــاً مــن الجمعيــات
المانحــة ،المحليــة منهــا والدوليــة .والرجــال هــم
مــن كانــوا يتولــون التواصــل مــع هــذه الجمعيــات.
ّ
تشــكل انطبــاع عــام حــول هــذه المنظمــات
وقــد

أنهــا مزاجيــة .ويتــم النظــر إلــى اللبنانييــن علــى
ّأنهــم ال يبالــون بالســوريين بــل يســتغلونهم ،كذلك

األمــر بالنســبة للدولــة التــي ال يلجــؤون إليهــا
فــي حــال مواجهــة المصاعــب أو فــي حــال الــزج
بأزواجهــن بالســجن ،مثــل مــا حصــل مــع إحداهــن.
كذلــك يجــب اإلشــارة إلــى الفروقــات فــي قــدرة
هــذه التجمعــات علــى االندمــاج .فمخيــم «تــل
عبــاس» مثـ ًـا يعانــي مــع محيطــه اللبنانــي ويوجــد

إشــكاالت تصــل إلــى االعتــداء والتعنيــف القائــم
علــى أســاس عنصــري .بينمــا مخيــم «القصيــر»
يديــر عالقاتــه مــع محيطــه بطريقــة ناجحــة
وبنــاءة ويتفاعــل معــه ويؤثــر عليــه إيجابيــاً علــى
المســتويين االجتماعــي واالقتصــادي.
نتيجــة ذلــك كلــه ،ال تنظــر النســاء إلــى المســتقبل
بعيــن متفائلــة علــى الرغــم مــن رضــى بعضهــن
النســبي بوضعهــن الحالــي .فــا يــزال الوضــع
الراهــن للنازحيــن ملــيء بالصعوبــات والتحديــات
فــي ظل غمــوض الرؤيــة إلى المســتقبل مــن حيث
النقــاش حــول العــودة والالعــودة ،والوقــت الــازم
لمعرفــة مصيرهــم ،والخــوف من المســتقبل على
وكبــر فــي النــزوح خــال ثمانــي ســنوات،
ـل ُولــد ُ
جيـ ٍ

91

92

النـــازحون السوريون في لبنــــان :ما وراء التصنيف وتجانس التجارب

والخــوف مــن اســتمرار البقــاء خــارج ســورية لفتــرة علــى جميــع األحــوال يجــب أخــذ هــذه النظــرة
إال علــى قلــة مــن
أطــول ،وعــدم امتــاك قســم كبيــر منهــم أوراق التفاؤليــة بحــذر ألنهــا ال تنطبــق ّ

ثبوتيــة رســمية ،وعــدم قدرتهــم علــى اســتكمال النازحيــن والنازحــات .فــا تزال تعانــي غالبيــة النازحات
علمهــم وضيــاع الهويــة فــي مجتمــع النــزوح.

مــن مشــاكل ظاهــرة ومســتترة بشــكل يومــي ،ال

أخيـ ًـرا ،مــن المهــم التعمــق فــي مســألة الفجــوة ســيما بســبب الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة

االقتصاديــة التــي مــن الممكــن أن تحصل فــي حال والسياســية الحاليــة المتدهــورة فــي لبنــان.
العــودة الجماعيــة للنازحيــن إلــى ســوريا ونتائجهــا
علــى المجتمــع المضيــف.

لــذا ال بــد من تكثيــف جهــود المؤسســات العاملة
فــي حقــل حقــوق النســاء ،وال بــد لهــذه الجهــود

الخاتمة

أن تكــون متأصلــة فــي المجتمعــات المختلفــة
لتتناســب مــع الفئــة المســتهدفة .وهــذا

بشــكل مماثــل للدراســة التــي أعدهــا برنامــج يعنــي األخــذ بعيــن االعتبــار الخلفيــات الثقافيــة
األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية عــام واالجتماعيــة واالقتصاديــة الســابقة والحاليــة
أن بعــد للنازحــات ،وتجنــب تنميطهــن ،وعــدم إســقاط
 ،2014لقــد أظهــرت دراســة الحالــة هــذه ّ

عليهــن مــن االتفاقــات الدوليــة
حوالــي تســع ســنوات مــن بــدء األزمــة الســورية ،قالــب جاهــز
ّ

أن
مــا زال الالجئــون الســوريون فــي لبنــان يواجهــون لحقــوق اإلنســان وحقــوق المــرأة .فصحيــح ّ

ظــروف معيشــية صعبــة ،خاصــة فــي المخيمــات بعــض النســاء يشــتكين مــن عــادات ســيطرة
أن الكثيــرات مقتنعــات
العشــوائية ( UNHCR, European Union, and UNالرجــال والعنــف ،إال ّ
.)Habitat, 2014, 70

ويمتلكــن مبــررات
بهــذا األســلوب مــن الحيــاة
َ
يســتندن عليهــا بقناعــة .لــذا
ثقافيــة ودينيــة
َ

ال يختلــف وضــع النســاء النازحــات كثيــراً عــن وضــع يجــب أن تكــون المقاربــة لتمكيــن المــرأة حــذرة
الرجــال مــن حيــث الحرمــان والتمييــز واإلهمــال كــي ال تنفــر النســاء وتعطــى فرصــة لجدليــة

ومواجهــة الصعوبــات االقتصاديــة واالجتماعيــة ســيطرة الثقافــة الغربيــة ونظريــات المؤامــرة
أن وضــع النســاء يبقــى حساســاً للســيطرة .كمــا ّأنــه مــن الضــروري اإلشــارة إلــى
والسياســية ،إال ّ

أن أولويــة النســاء هــي تأميــن المــال والغــذاء
ّ
أكثــر نظــراً لعــدم قدرتهــن علــى االنخــراط فــي

بحقوقهــن
اهتمامهــن
ولهــن قبــل
لعائالتهــن
ّ
ّ
ّ
ّ
كافــة مجــاالت العمــل مثــل الرجــال ولســهولة
اســتضعافهن .إال أن تجربــة النســاء فــي «مركــز باتخــاذ القــرارات والحريــات الفرديــة واالتفاقــات
يمارســن دوراً أساســياً
اإلحســان» تثبــت أن النســاء
َ

ـن
ـن وأملهـ ّ
الدوليــة .وهــذا يترتــب علــى توقعاتهـ ّ

ـاال فــي مجتمعــات النــزوح الســوري مــن حيــث مــن الجهــات المانحــة والجمعيــات العاملــة
وفعـ ً

ـن ،وهــو مــا قــد يســاعد هــذه المؤسســات
بنــاء ركائــز المركــز وتحمــل مســؤولية اســتمراريته معهـ ّ
عبــر ممارســة النشــاطات والتعليــم والطبــخ والجمعيــات علــى اكتســاب ثقــة النازحــات
وغيرهــا مــن األعمــال .ولــوال تلــك الجهــود لمــا
نجــح المركــز باكتســاب ثقــة الســوريين واللبنانييــن
حــد ســواء ولمــا اســتقطب فــرص التعــاون
علــى ٍ

مــع الجمعيــات المانحــة.

حــد ســواء .فبنــاء الثقــة
والنازحيــن علــى
ٍ
يجــب أن تكــون المنطلــق األول للعمــل
مــع النازحيــن الســوريين بشــكل عــام
والنازحــات بشــكل خــاص.

اطغ داورو مازع ارال
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دور شبكات الدعم والقادة المجتمعيين
في النزوح في عكار
الرا عزام

1

ملخص

مقدمة

ً
مليئــا بالتحديــات بالنســبة علــى الرغــم مــن اســتعرار األزمــة الســورية خلــف
كان العــام 2018
لمجتمعــات النازحيــن الســوريين فــي لبنــان ،ففــي الحــدود ،وتدفــق الســوريين إلــى داخــل البــاد
أن الحــدود اللبنانيــة بقيــت
تــم تخفيــض التمويــل المخصــص بشــكل هائــل ،إال ّ
تلــك الســنةّ ،

للمنظمــات المعنيــة بمســاعدة الالجئيــن بشــكل مفتوحــة فــي ظــل تنظيــم محــدود حتــى العــام
كبيــر .كذلــك تراجــع مســتوى الخدمــات والدعــم  .2014وقــد شــهدت هــذه الفتــرة بحســب التحليــل
غيابــا لــدور الدولــة ،أو باألحــرى ســيادة حكم
الــذي كانــت تقدمــه منظمــات األمــم المتحــدة إلى الســائد ً

إن
مجتمعــات الالجئيــن ،كمــا كانــت الحكومــة اللبنانية «سياســة الال-سياســة» (ّ .)Mourad 2017, 1
ال تــزال فــي مــأزق تصــارع فيــه لمعرفــة كيفيــة غيــاب السياســات واســتراتيجيات التخطيــط كانــت
التعامــل مــع وضــع النازحين ومــع مســألة عودتهم .طريقــة الحكومــة اللبنانيــة لالســتجابة لألزمــة،
ـاء علــى مــا ذُ كــر ،تركــز دراســة الحالــة هنــا ،وفــى ممــا أدى إلــى ظهــور بنــى حوكمــة بديلــة مــن
بنـ ً

ظــل هــذا الوضــع ،علــى دور شــبكات الدعــم والقادة «األســفل» ومــن «األعلــى» .وقــد شــملت مثــل
المجتمعييــن ودائــرة العالقــات االجتماعيــة فــي هــذه المبــادرات الهيئــات المحليــة ،والمنظمــات
تزويــد المجتمعــات المحليــة بخدمــات مثــل التعليم الدوليــة والمحليــة ،وأدت فــي بعــض األحيــان ،إلــى
والرعايــة الصحيــة والمــأوى ،باإلضافــة إلــى تلبيــة خلــق مجموعــات دعــم ســورية وتأســيس مخيمــات
ذاتيــا .هــذه هــي
احتياجاتهــم المعيشــية اليوميــة .وتظهــر الدراســة خدماتهــا شــاملة ومكتفيــة ً

ّأنــه فــي ظــل غيــاب سياســات واســتراتيجيات الحــال مــع مخيــم اإلحســان أو مخيــم القصيــر فــي
رســمية متماســكة ،مــن المفتــرض أن تضعهــا ســاحل منيــارة فــي عــكار ،حيــث اســتطاعت لجنــة
الدولــة ،اعتمــد النازحــون الســوريون علــى شــبكات مشــرفة تزويــد ســكان المخيــم بخدمــات أساســية
الدعــم غيــر الرســمية الخاصــة بهــم منــذ بدايــة مثــل الميــاه والكهربــاء .كما شــملت خدمــات هذه
رحلــة نزوحهــم وحتــى وقــت كتابــة هــذه الســطور .اللجنــة تســوية النزاعــات داخــل المخيــم والتنســيق

ّ
ويركــز البحــث علــى مجتمــع نازحيــن معيــن فــي مــع الســلطات اللبنانيــة .فــي بعــض األحيــان ،تُ عتبــر
ّ
تمكــن مــن خلــق هيئــة هــذه اللجــان بمثابــة بنيــة قبليــة فــي مرحلــة
عــكار فــي شــمال لبنــان،

حاكمــة بديلــة ،ومــن ثــم يقــارن هــذا المجتمــع مــا بعــد النــزوح فــي تقليدهــا للهيــاكل واألدوار
بغيــره مــن المجتمعــات التــي تغيــب عنهــا هــذه القبليــة والعائليــة التــي كانــت ســائدة فــي العديــد
الهيئــات الحاكمــة.
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مــن قــرى ســوريا قبــل الحــرب.

ازع ارال

المنهجية
ارتكــزت الدراســة علــى عشــر مقابــات مــع نســاء
ورجــال مــن مخيــم الالجئيــن موضــع الدراســة،
باإلضافــة إلــى زيــارات ميدانيــة ومقابــات ولقاءات
تمــت خــال ربيــع وصيــف
يوميــة غيــر رســمية ّ
عــام  ،2018وقــد أظهــرت المقابــات دور شــبكات
الدعــم والقــادة المجتمعييــن فــي تزويــد ســكان
المخيــم بســبل العيــش .وكان المرجعان الرئيســيان
للباحــث اثنيــن مــن قــادة المخيــم أرشــداه إلــى
األفــراد الذيــن ُأجريــت معهــم المقابــات األخــرى،

أجريــت
ّ
وأمنــا لــه الدخــول إلــى المخيــم .وقــد ُ
بعــض المقابــات مــع نازحيــن ســوريين يعيشــون
خــارج المخيــم ،وذلــك إلظهــار ،مــن خــال مقاربــة
مقارنــة ،أهميــة الدعــم المجتمعــي والمعــارف
فــي تأميــن حيــاة كريمــة فــي ّ
ظــل النــزوح.

بحالهــم .فعلــى الرغــم مــن ّأنهــم لــم يتلقــوا
وأن
أي مســاعدة مــن الحكومــة اللبنانيــة،
ّ
مســاعدات األمــم المتحــدة والمنظمــات المحليــة
مثــل جمعيــة «مــاك »2محــدودة ،بحيــث كانــت
مســاعدات األولــى مقتصــرة علــى قســائم طعــام،
أن النازحيــن تمكنــوا مــن خلــق مجموعــة دعــم
إال ّ
خاصــة بهــم.
وكان ســكان هــذا المخيــم قــد شــكلوا لجنــة ،كل
أعضاؤهــا مــن الرجــال ،ومهمتهــا إدارة شــؤون
الســكان والمخيــم بشــكل عــام .وكان يــؤدي
أعضــاء هــذه اللجنــة دور جهــات اتصــال مــع
الحكومــة مــن أجــل الحــرص علــى تأميــن الخدمات
األساســية كالميــاه والكهربــاء ،باإلضافــة إلــى
لعــب دور الوســطاء فــي حــل الصراعــات ،والتدخــل
فــي حــال وقــوع مشــاكل .كذلــك تقــوم اللجنــة
بجمــع تبرعــات للمخيــم ،وتجمــع المــال مــن

الحيــاة بعد النــزوح :مصــادر الرزق
وتوفير الخدمات
عبــر معظــم النازحيــن الســوريين الذيــن تمــت
ّ

الســكان فــي حــاالت الطــوارئ .وقــد أعطــى أحــد
المقابليــن ،وهــو عضــو فــي اللجنــة المشــرفة،
َ
ً
مثــال علــى مثــل هــذه الحــاالت:

مقابلتهــم فــي مخيــم القصيــر عــن رضاهــم

تم تشــخيص أحد المتطوعيــن الفاعلين [في
«فــي أحــد المــراتّ ،
المخيــم] بالســرطان .وال تقــوم األمــم المتحــدة بتغطية تكاليف
العــاج فــي مثــل هــذه الحــاالت ،لذلــك لــم نأمــل الكثيــر منهــم،
فقمنــا بجمــع المــال لــه مــن ســكان المخيــم .يقــوم النــاس
بمســاعدة بعضهــم البعــض ّ
أن أي أحــد منهــم قد
ألنهــم يــرون ّ
3
ُيصــاب بمــرض ،أو قــد يحتــاج شـ ً
ـيئا مــا فــي أي وقــت».

 2جمعية “مالك” هي جمعية خيرية لبنانية تدعم مركز اإلحسان األكاديمي في ساحل منيارة ،عكار.
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ً
طرقــا خالقــة مــن
عندمــا أدرك ســكان مخيــم القصيــر ّأنهــم لــن حتــى ّأنهــم أصبحــوا يبتدعــون
يتلقــوا مســاعدة معتبــرة مــن الحكومــة ،أو أجــل هــذه الغايــة .وقــد قــال المســؤول عــن
األمــم المتحــدة ،أو المنظمــات المحليــة ،قامــوا إحــدى اللجــان المشــرفة التالــي:
بتنظيــم جهودهــم مــن أجــل إدارة شــؤونهم،

إن أحــد ســكان المخيــم
«دعنــا نقــول علــى ســبيل المثــال ّ
يريــد بنــاء شــقة .فــي هــذه الحالــة ،ســيأتي إلــي ويخبرنــي
[عــن خطتــه] ،وهنــا فــي المخيــم تــم تدريــب كل شــخص على
مهــارة واحــدة محــددة .فلدينــا البنــاء ،والعامــل اليــدوي،
وعامــل الكهربــاء ،والســباك ،فأقــوم بجمعهــم ويعملــون
4
معــا؛ بهــذه الطريقــة نقــوم بتوزيــع المهمــات».
ً
أحــد العوامــل المهمــة التــي تســاهم فــي قطعــة األرض بعــد أن كانــت تُ ســتخدم لطمــر
تعزيــز التكافــل االجتماعــي الموجــود فــي هــذا النفايــات ،فقامــوا بإعــادة تنظيمهــا وترميمهــا،
أن ســكان المخيم
أن ســكان هــذا المخيــم قــد نزحــوا ونصبــوا الخيــام عليهــا .وأضــاف ّ
المخيــم ،هــي ّ
ـنويا .ويــأوي
مــن مناطــق قريبــة مــن القصيــر ،وهــي مدينــة يتشــاركون تكلفــة اســتئجار األرض سـ ً
حاليــا مركــز اإلحســان األكاديمــي ،وهــو
تقــع فــي غــرب ســوريا وقريبــة مــن الحــدود المخيــم
ً

اللبنانيــة .وقــال أفــراد هــذه المجتمعــات ّإنهــم مدرســة يبلــغ عــدد طالبهــا أكثــر مــن  500طالــب
إمــا كانــوا يعرفــون بعضهــم البعــض مــن قبــل ،ســوري .عندمــا انطلقــت األنشــطة التعليميــة
وإمــا كانــت عالقاتهــم توطــدت خــال النــزوح .فــي المركــز ،كان هدفهــا الحــرص علــى أال
ونظـ ًـرا إلــى قــرب القصيــر مــن الحــدود اللبنانيــة ،ينســى األطفــال الســوريون القــراءة والكتابــة،
فــإن عــدد معتبــر مــن النازحيــن كانــوا قــد أتــوا ثــم تطــورت االســتراتيجية بعــد أن بــدأ التالميــذ
ّ

إلــى لبنــان قبــل انــدالع الحــرب فــي بلدهــم الذهــاب إلــى المــدارس الرســمية .خــال وقــت
للعمــل فــى البنــاء أو فــي أعمــال يدويــة أخــرى .المقابلــة ،كان هــدف المدرســة مســاعدة
وأمــن لهــم األطفــال الســوريين علــى التماشــي مــع المنهــاج
وقــد آلفهــم هــذا األمــر بالمنطقــةّ ،
بعــض المعــارف ،وهــي عوامــل يرونهــا ضروريــة اللبنانــي .ويقــوم األهالــي فــي المخيــم الذيــن

ّ
ظــل النــزوح.
لحياتهــم فــي

كان يعملــون معلميــن فــي ســوريا ،أو الذيــن
لديهــم تحصيــل علمــي ،بالتطــوع فــي المركــز

وروى أحــد األفــراد اآلخريــن الذيــن تمــت كمعلميــن ،األمــر الــذي ســاعدهم علــى الشــعور
إن إنشــاء مراكــز
ـأن لهــم دور مفيــدّ .
مقابلتهــم كيــف تمكــن الســكان مــن بنــاء باإلنتاجيــة وبـ ّ
المخيــم مــن الصفــر ،إذ قامــوا بــاألول باســتئجار أو مبــادرات تعليــم غيــر رســمية هــي مثــال علــى
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ازع ارال

آليــات التكيــف غيــر الرســمية التــي يســتخدمها وال يتشــارك جميــع ســكان المخيــم هــذه اآلراء
النازحــون الســوريون للوصــول إلــى خدمــات مثــل اإليجابيــة إذ كان للبعــض تجــارب ســلبية فــي
أن حياتهــم
التعليــم ،فــي ظـ ّـل غيــاب نظــام تعليمــي رســمي معســكر القصيــر ،إال ّأنهــم أقــروا ّ

مناســب يصلــح للطــاب الســوريين.

هنــاك تجــري علــى حــال أفضــل بكثيــر مــن
الســوريين الذيــن يعيشــون فــي أماكــن أخــرى.

تمــت مقابلتهــم ،وكانــت معظــم الشــكاوى متعلقــة بعالقتهــم
وكان لــدى األفــراد الذيــن ّ
والذيــن هــم أعضــاء فــي اللجنــة المشــرفة ،أراء مــع الحكومــة اللبنانيــة والشــعب اللبنانــي.
إيجابيــة بشــكل عــام عــن حالهــم .قــال أحــد األفراد
تقــدم الدعــم النفســي-االجتماعي
إن اللجنــة
ّ
ّ

وإن نطــاق
للســوريين عندمــا تســتدعي الحاجــةّ ،
تقديــم جميــع خدماتهــم يشــمل عــدد كبيــر مــن
أهــم الجوانــب التــي ســلط
اللبنانييــن .إحــدى
ّ

وجهــات نظــر حــول الحكومــة
اللبنانيــة ،والشــعب اللبنانــي،
والمنظمات الدولية

َ
المقابلــون الضــوء عليهــا هــي اســتقالليتهم .الحكومة والشعب
وقــال أحدهــم ّإنهــم يعملــون مــع منظمــة غيــر تنوعــت وجهــات نظــر حــول الحكومــة اللبنانيــة
حكوميــة واحــدةّ ،
وإنهــم يعتبــرون أنفســهم والشــعب اللبنانــي بيــن مختلــف المسـ َـت َ
طلعين ،إذ

فريــق عمــل فريــد ومفيــد .ويــرى هــذا الرجــل ّ
أن الحكومــة اللبنانيــة إمــا غيــر
أن يــرى معظمهــم ّ
تأثيــرا
اللجنــة اســتطاعت أن تحــدث
ً
ً
إيجابيــا علــى فعالــة وغيــر مباليــة لحالهــم ،وإمــا تعاملهــم

المجتمــع المحيــط.

يفتقــد لالحتــرام .علــى ســبيل المثــال ،قــال أحــد
ســكان المخيــم التالــي:

«إذا كان يوجــد مجموعــة أشــخاص [نازحيــن] يتنوعــون بيــن
ـإن األولويــة ســتكون للعلــوي،
علــوي ومســيحي ومســلم ،فـ ّ
يليــه المســيحي ،وأخيـ ً
ـرا المســلم ،هــذا إذا حصــل األخيــر على
5
شــيء مــا».
وعلى نحو مماثل ،روى مقيم آخر بأســى:

«حــدث مرتيــن أن داهمــوا [جهــات أمنيــة] منزلنــا ونحــن
نائمــون بســام مــن أجــل احتجازنــا .علــى األقــل فــي ســوريا
كانــوا يطرقــون البــاب ً
أول ،علــى عكــس هنــا حيــث قامــوا
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باقتيــاد  26رجــل منــا واحتجزوهــم لمــدة خمســة أيــام ،ولــم
ـابا أو مسـ ًـنا .وكان حتــى يوجــد بيننــا
يبالــوا إن كان الرجــل شـ ً
شــخص مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ،واقتادونا ونحــن حفاة.
بعــد ذلــك ،قامــوا بتفتيــش بيوتنــا ،وســرقوا مبلــغ  100,000ليرة
6
لبنانيــة منــي ،و100دوالر مــن جارنــا».
أن العمــل الميدانــي وأضافــوا ّأنهــم حتــى شــهدوا علــى قيــام بعــض
وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى ّ
أن العديــد مــن النازحيــن الســوريين الذيــن العناصــر بأعمــال تخريبيــة وجرميــة (Nasseif
أظهــر ّ

أتــوا مــن القصيــر إلــى لبنــان عــام ً ،2013
بحثــا  .)2014, 15لذلــك يضمــر عــدد كبيــر مــن النازحيــن

عــن األمــن واألمــان ،زعمــوا ّأنهــم تعرضــوا الســوريين الســخط علــى «حــزب هللا» ،وبالتالــي
للمضايقــات مــن عناصــر مــن «حــزب هللا» .وقــال علــى الحكومــة ،وذلــك مــن وجهــة نظــر طائفيــة.
إن بعــض العناصــر قامــوا بطردهــم مــن ويمكــن مالحظــة هــذا األمــر فــي شــهادة أحــد
البعــض ّ
المقابليــن:
بيوتهــم خــال المعــارك التــي شــهدتها البلــدة،
َ

تــم تجديــد أوراقنــا لمــدة ســتة
«عندمــا وصلنــا ألول مــرةّ ،
أن المملكــة العربيــة الســعودية تكفلــت
أشــهر .أظــن ّ
بتغطيــة التكاليــف .إال ّأنــه بعــد انقضــاء الســتة أشــهر ،باتــت
يتــم احتجازنــا
إقامتنــا غيــر قانونيــة ،وأينمــا ذهبنــا ،كان
ّ
بســبب [عــدم امتالكنــا] األوراق القانونيــة .كل مــا أريــده هــو
حقوقــي كالجــئ .لــم أحضــر أوراقــي معــي ،إال أننــي أحضــرت
بطاقــة هويتــي .أقــل مــا يمكنهــم فعلــه هــو األخــذ بعيــن
االعتبــار هــو أننــي أتيــت إلــى هنــا بصفتــي الجئ .انظــر كيف
كتبــوا هنــا «متســلل» علــى البطاقــات .هــل تــدري مــدى
بشــاعة هــذه الكلمــة؟ كان بإمكانهــم كتبــة دخــول غيــر
شــرعي .لقــد قمنــا باســتضافتكم [أنتــم الشــعب اللبنانــي]
خــال حــرب  ،1982وخــال حــرب  .2006أقســم ّأنــه لــم يكــن بشــار
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األســد مــن أنفــق مالــه مــن أجلكــم ،بــل الشــعب الســوري
فعــل ذلــك .فــي القصيــر ،خرجنــا مــن بيوتنــا حتــى نُ ســكن
7
فيهــا اللبنانييــن».
لكــن األمــر
كمــا ذكــر هــذا الرجــل ،باإلضافــة إلــى جميــع الذين ّأنهــم قامــوا بمداهمتنــا مرتيــن،
ّ

روتينيــا».
تمــت مقابلتهــمّ ،أنهــم لــم يقومــوا بالتواصــل أصبــح
ً
ّ

8

مــع الحكومــة اللبنانيــة ،ولــن يلجــؤوا إليهــا فــي

المقابليــن حــول
حــال وقوعهــم فــي أي مشــكلة ،وهــم خائفــون أمــا بالنســبة لوجهــة نظــر
َ
ألن معظمهــم ال يتمتــع الشــعب اللبنانــي ،فقــد اختلفــت مــن شــخص
مــن التواصــل معهــا ّ

إن اللبنانييــن
بإقامــة قانونيــة .إال ّ
أن أحدهــم قــال ّإنــه قــد إلــى آخــر ،إذ قــال عــدد كبيــر منهــم ّ

يلجــأ إلــى األمــن العــام اللبنانــي فقــط ّ
ألنــه «[ ]...أنــاس طيبيــن وكرمــاء ،بينمــا قــال اآلخــرون ّإنهــم
إن كان اللبنانيــون
الجهــة الوحيــدة التــي بإمكانهــا مســاعدتك إن ليســوا كذلــك .وعنــد الســؤال ّ
المقابليــن التالــي:
كنــت فــي خطــر ،فلــم ال قــد أثــق بهــا؟ صحيــح يســاعدونهم ،قــال أحــد
َ

ً
شــيئا؟ قــد يقدمــون يــد العــون .كان عنــدي ابــن
«أتــدري
عامــا .لــم يتركونــي
فــارق الحيــاة ،وكان يبلــغ مــن العمــر ً 25
[جيرانــي اللبنانيــون] معتــاز ألي شــيء .ويوجــد ً
أيضــا بعــض
األصدقــاء ،وبعــض النــاس فــي المجتمــع الذيــن أشــعر ّأنــه
بإمكانــي التحــدث إليهــم ،وطــرق بابهــم ،وإن عرفــوا أننــي
ً
خاصــة فــي المواقــف
فــي عــوز ،يهبــون لمســاعدتي،
9
العصيبــة ،وحــاالت المــوت».
المنظمات الدوليــة غير الحكومية

عنــد ســؤال أحــد األفــراد الذيــن تمــت مقابلتهــم

إن كان يشــعر ّأنــه مرحــب بــه فــي لبنــان ،وإذا كان
ّ
تمكــن مــن فهــم الوضــع
المجتمــع الدولــي قــد

فــي ســوريا ،قــال التالــي:
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مرحــب بنــا ،إال ّأنــه
«مــن جهــة الحكومــة ،ال نشــعر ّأنــه
َ
ـإن معظمهــم ودودون .بالطبــع يوجــد
مــن جهــة النــاس ،فـ ّ
مــن يعاملنــا بطريقــة ســيئة ،لكــن بشــكل عــام ،يعاملنــا
اللبنانيــون بشــكل رائــع .أمــا بالنســبة للمجتمــع الدولــي،
فإنــه يــدرك وضعنــاّ ،
ّ
لكنــه ال يقــدم المســاعدة .ال أحــد معنــا،
ونصدقهــم بعــض األحيــان عندمــا يقولــون بعــض األشــياء
عبــر اإلعــام ،مثــل ّإنهــم يهتمــون ألمرنــا ،ولكنهــا كلهــا
ـم تحــت الطاولــة ،وجعلتنــا نكــره
أكاذيــب ،كلهــا صفقــات تتـ ّ
10
أنفســنا أكثــر وأكثــر».
إن وجهــة النظــر الســائدة تجــاه األمــم المتحــدة هــذه الحالــة تبقــى تجربــة فرديــة ومنفصلــة ،إذ
ّ
المقابليــن يشــعرون بأنــه يســاء فهمهــم
والمنظمــات الدوليــة والمجتمــع الدولــي ،ســلبية معظــم
َ
بشــكل عــام .وقــام رجــل واحــد فقــط بالتعبيــر ويتــم اســتغاللهم ،وكان للبعــض منهــم مشــاعر
عــن االمتنــان لـــ المجلــس النرويجــي لالجئيــن مختلطــة حــول النــزوح فــي لبنــان .وقــام أحــد
المقابليــن بتلخيــص المســألة األخيــرة علــى
والمجلــس الدنماركــي لالجئيــن ،باإلضافــة إلــى
َ

أن الشــكل التالــي:
الحكومــة اإليطاليــة التــي منحتــه لجــوء .إال ّ

«فشــلت المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي تلبيــة احتياجــات
الالجئيــن الســوريين بســبب عــدد الالجئيــن الكبيــر والوضــع
أن الخدمــات التــي
السياســي المعقــد فــي لبنــان ،فيتضــح ّ
تقدمهــا الحكومــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ليســت
كافيــة .مــع ذلــك ،يبقــى لبنــان أفضــل بلــد مضيــف مقارنـ ً
ـة
بالــدول الخليجيــة واألوروبيــة التــي اســتقبلت الجئيــن ألنهــا
وحيــدا .فــي
رفضــت تحمــل المســؤولية وتركــت لبنــان
ً
عــكار ،أشــعر ّأنهــم مرحــب بــي إلــى درجــة إن قــررت الترشــح
لالنتخابــات ،ســوف أربــح .ولكــن فــي لبنــان بشــكل عــام ،ال
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أشــعر ّأنــه مرحــب بــي ،فلــدى اللبنانييــن تحيــز رهيــب تجــاه
الســوريين نتيجــة الصــورة النمطيــة التــي تكونــت فــي
أذهانهــم جــراء احتــال النظام الســوري للبنان فــي الماضي.
ولكــن بشــكل عــام ،تجربتــي فــي العيــش هنــا حتــى اليــوم
ممتــازة ،علــى الرغــم مــن بعــض التحديــات الصعبــة التــي
11
أواجههــا مــن أجــل اســتبيان اإلقامــة القانونيــة».
تأمين ســبل العيش :دور الشــبكات
المجتمعية
عبــر
فــي مخيــم القصيــر ومركــز اإلحســانّ ،
المقابلــون عــن الفخــر بأنفســهم ّ
ألنهــم تمكنــوا
َ

مــن خلــق فــرص عمــل ألنفســهم ،وعلــى حــد
فــإن معظــم الرجــال الذيــن يســكنون
قولهــم،
ّ
فــي القصيــر يعملــون فــي البنــاء ،والنجــارة،

وغيرهــا مــن الحــرف اليدويــة ،هــذا باإلضافــة
إلــى عملهــم فــي الزراعــة.
أن المعــارف مــن الســوريين
أجمــع
المقابلــون ّ
َ
واللبنانييــن أساســيون خــال المرحلــة األولــى

بعــد الوصــول إلــى لبنــان ألنهــم يســاعدون
األفــراد الذيــن قــد وصلــوا للتــو علــى االســتقرار.
وفــي المراحــل األخــرى ،يصبــح هــؤالء المعــارف
فاعلــون رئيســيون فــي تأميــن ســبل عيــش
العائــات النازحــة ،وفــي مســاعدة أفرادهــا علــى
المقابليــن
إيجــاد وظائــف .وقــال عــدد كبيــر مــن
َ

ّإنهــم عندمــا أتــوا إلــى لبنــان ،كان بالــكاد معهــم

أي مــال .وأخبرنــا أحدهــم ّأنــه تلقــى مســاعدة
مــن مالكــي منــزل أختــه الذيــن ســاعدوه علــى
اســتقر مــع
دفــع أول اســتحقاق إيجــار ريثمــا
ّ

ّ
أن
عائلتــه وتمكنــوا مــن
شــق طريقــه بيــده .إال ّ
الرجــل أضــاف إنــه عندمــا تُ مــد يــد المســاعدة
قــدرا
غالبــا مــا يقابــل األمــر
علــى هــذا الشــكل،
ً
ً
كبيـ ًـرا مــن االســتغالل ،إذ ّأنــه اضطــر إلــى العمــل
مــع أوالده لمــدة عشــرة أيــام مقابــل  100د.أ.
وأضــاف متذمـ ًـرا« ،يقــوم النــاس بخداعــك ،ليــس

فقــط اللبنانييــن ،بــل حتــى الســوريين».

12

واشــتكى رجــل آخــر تمــت مقابلتــه كان يعمــل
خــال وقــت المقابلــة لــدى منظمــة كويتيــة
قامــت بتجهيــز مــدارس مــن أجــل تعليــم
شــارحا الصعوبــة التــي يواجههــا
الســوريين،
ً

الســوريون مــن أجــل إيجــاد وظائــف فــي ظــل

محدوديــة الخيــارات المتاحــة أمامهــم فــى لبنــان:

 11شيخ عبد هللا .أجرى المقابلة رامي محيو ،في مخيم القصير ،لبنان ،مايو/أيار – أكتوبر/تشرين األول .2018
 12أبو زياد .أجرى المقابلة رامي محيو ،في عكار ،لبنان ،مايو/أيار – أكتوبر/تشرين األول .2018

101

102

النـــازحون السوريون في لبنــــان :ما وراء التصنيف وتجانس التجارب

«أعمــل فــي هــذه المنظمــة مقابــل  300د.أ – .وهــو مبلــغ
ال يكفــي المــرء مــن أجــل ســد جوعــه ،أو دفــع اســتحقاق
ً
مبلغــا
اإليجــار .ال يوجــد فــرص عمــل حقيقيــة ،وال أتقاضــى
ّ
عـ ً
أتمتــع بـــ  30ســنة
ـادل ،إذ يــا تــرى هــل أنــا أســوي  300د.أ.؟
خبــرة .فــي ســوريا ،كنــت أتقاضــى  650د.أ .مقابــل أدنــى
ـإن  300د.أ .ال
الوظائــف التــي شــغلتها ،أمــا هنــا فــي لبنــان ،فـ ّ
13
تكفــي مــن أجــل شــراء الخبــز والدخــان».
وقــال هــذا الرجــل ّإنــه تمكــن مــن الحصــول علــى بنــاء ،إذ مــن الصعــب علــى الســوريين شــغل
الوظيفــة التــي يشــغلها بواســطة معارفــه مــن وظائــف ضمــن تخصصاتهــم .وكان هــذا الرجــل
قريتــه الذيــن أتــوا إلــى لبنــان قبلــه ،والذيــن يشــغل فــي ســوريا منصــب موظــف حكومــي.
ســاعدوه علــى الحصــول علــى عمــل فــي موقــع

«يجــب أن يعمــل المــرء علــى تعزيــز خلفيتــه المهنيــة مــن
أجــل البحــث عــن وظائــف ،أو أن يكــون لديــه معــارف ،ويجــب أن
ـارا أو أن يعمــل باالســمنت أو التلميــع أو الطــاء أو
يعمــل نجـ ً
أي نــوع عمــل مــن هــذا القبيــل .ونظـ ًـرا إلــى عملــي الســابق
14
يومــا أني سـ ّ
ـأتعلم مثــل هذه المهــن».
فــي بلــدي ،لــم أخــل ً
خصوصية مخيم القصير
المالحظــة العامــة التــي يمكــن اســتبيانها
أن ســكان المخيــم الذيــن أتــوا مــن القصيــر
هــي ّ
يتمتعــون بأخــاق عاليــة ،ويشــعرون باإلنتاجيــة
والفعاليــة ،ويتمتعــون بشــبكة عالقــات مــع
عائالتهــم ،وأقربائهــم ،وأصدقائهــم ،باإلضافــة
إلــى جيرانهــم اللبنانييــن والســوريين .وكان
المقابلــون هــو
األنــاس الذيــن يعيــش معهــم
َ

ذاتهــم الذيــن أتــوا بصحبتهــم مــن ســوريا،
وبالتالــي ،تمكنــوا أثنــاء النــزوح مــن استنســاخ
قــرى بأكملهــا وتكوينــات عيــش .وكانــت شــبكة
العالقــات المذكــورة كبيــرة إلــى حــد مــا ،وكان
ّ
يســلط عليهــا الضــوء الوافــر فــي
اإلعــام

الســنوات الماضيــة بســبب خصوصيــة هيكلهــا
اإلداري ،أي لجنــة الحوكمــة التــي تضمــن تلبيــة
االحتياجــات األساســية للســكان.
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ازع ارال

المقابلــون الذيــن كانــت تجاربهــم باألغلــب
إال ّأنــه لهــذه التجــارب وجــه آخــر ،إذ كان لبعــض وكان
َ
المقابليــن الذيــن كان يقطنــون فــي عــكار خــال ســلبية ،يتمتعــون بشــبكات عالقــات دعــم غيــر
َ

وقــت المقابلــة فــي مخيمــات كمخيــم اإلحســان ،مترابطــة أو غيــر موثــوق بهــا ،وكان عليهــم
دائمــا عــن عمــل مــن أجــل تأميــن ثمــن
وجهــات نظــر متباينــة عــن وجهــات نظــر ســكان البحــث
ً
مخيــم القصيــر .فبالنســبة المــرأة أتــت مــن ريــف الطعــام ،إذ ال يوجــد أحــد لمســاعدتهم ،هــذا
حمــا وأخــرى مــن إدلــب ،فمســتوى المعيشــة فى باإلضافــة إلــى عــبء تكاليــف ومســائل اإليجــار.

ً
المقابليــن ،وهــي أرملــة ً
لبنــان ال يحظــى بمســتوى
أيضــا،
عــال مــن الرضاوهــي وقالــت إحــدى
َ
مســألة يمكــن ردهــا إلــى عــدة عوامــل ذكرهــا ّإنهــا واجهــت مشــكلة مــع صاحــب األرض حيــث

المقابلــون خــال العمــل الميدانــي ،منهــا كانــت خيمتهــا تقبــعّ ،
بعــض
وإنهــا اضطــرت إلــى
َ

صغــر حجــم شــبكاتهم االجتماعيــة ،ووفــاة بعــض االنتقــال إلــى مــكان آخــر بســبب عــدم قدرتهــا
تحمــل تكاليــف اإليجــار المتراكمــة.
أفــراد األســر أو انفصــال أفــراد العائلــة الواحــدة علــى
ّ
عــن بعضهــم البعــض ،وانخفــاض الدخــل .قامــت

إحــدى
المقابــات ،وهــي أرملــة ،بوصــف حياتهــا وتختلــف هــذه التجــارب بشــكل معتبــر عــن
َ
علــى ّأنهــا «شــديدة الصعوبــة» و «ال تُ طــاق» ،تجــارب ســكان مخيــم القصيــر ،األمــر الــذي
وشــرحت ّأنهــا فقــدت زوجهــا الــذي ُقتــل فــي يظهــر مــدى أهميــة شــبكات الدعــم والقــادة
ســورياّ ،
وأنهــا اضطــرت إلــى مغــادرة إدلــب بســبب المجتمعييــن فــي توفيــر الخدمــات األساســية،
اشــتداد حــدة المعــارك هنــاك ،وذلــك
حرصــا علــى وتأميــن الوظائــف ،وتســوية الصراعــات .وتبــرز
ً

ســامة أوالدهــا الثمانيــة .وقــد تركــت هــذه هــذه التجــارب ً
أن ســكن المــرء فــي
أيضــا كيــف ّ
المــرأة والديهــا فــي ســوريا وجــاءت مــع صهرهــا مجتمــع مــع عائلتــه وأصدقائــه الذيــن يعرفهــم
الــذي تــرك العائلــة فيمــا بعــد وعــاد إلــى ســوريا .منــذ زمــن ،يســاعد علــى خلــق الشــعور بالتضامــن
وكانــت رحلتهــا فــي النــزوح صعبــة ألن قبــل واإليجابيــة بيــن أفــراد هــذه المجتمــع ،ويخفــف
الحــرب ،لــم تكــن قــد غــادرت منزلهــا ،ال مــن أجــل مــن حــدة ظــروف حيــاة النــزوح القاســية.
العمــل وال مــن أجــل المشــي فــي الشــارع حتــى،
أن بعــد انــدالع الحــرب ونزوحهــا مــن بيتهــا،
إال ّ

أدركــت ّأنهــا لــن تتمكــن مــن إطعــام أوالدهــا

آمال ومخاوف مستقبلية

إن لــم تعمــل ،فاســتطاعت الحصــول علــى عمــل
عبــر معظــم الذيــن تمــت مقابلتهــم عــن رغبتهــم
ّ

ً
بــدل مــن الذهــاب إلــى بلــد
فــي الزراعــة .ليــس لهــذه المــرأة أحــد ســوى بالبقــاء فــي لبنــان
يومــا علــى اتصــال بــأي «غربــي» ،إذ ّ
أوالدهــا ،إذ لــم تكــن ً
جــل مــا يريدونــه هــو العــودة إلــى

منظمــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة التــي لــم ســوريا عندمــا تســنح لهــم الفرصــة وعندمــا

ـارا ً
ـتقر
آمنــا .وقــال رجــل ّإنــه اسـ ّ
تقــدم لهــا أي مســاعدة ،ســوا قســائم الطعــام تصبــح العــودة خيـ ً
التابعــة لـــ األمــم المتحــدة والمســاعدات التــي فــي عــكار بســبب قربهــا مــن القصيــر حتــى يغادر
تتلقاهــا بشــكل دوري مــن أحــد ســكان مخيــم إلــى ســوريا ســرعان مــا تغــدو العــودة آمنــة .على

القصيــر ،والتــي ســاعدت فــي حــاالت الطــوارئ.

الرغــم مــن ّأنــه تــم قبــول طلــب لجــوء بعــض
المقابليــن فــي بعــض البلــدان الغربيــة ،إال ّأنهــم
َ

فضلــوا البقــاء فــي لبنــان ّ
ألنهــم إمــا كانــوا غيــر

103

104

النـــازحون السوريون في لبنــــان :ما وراء التصنيف وتجانس التجارب

وأن تتــم العــودة بشــكل جماعــي.
قادريــن علــى اصطحــاب أفــراد عائالتهــم معهــم،
عــال بينهــمّ ،
ٍ
جديــا
أو بســبب االختالفــات الصارخــة بيــن ثقافتهــم معظــم
المقابليــن قالــوا ّإنهــم لــم يفكــروا ً
َ
كثيــرا عــن
المقابليــن بعــد فــى العــودة ،إال ّأنهــم تحفظــوا
عبــر أحــد
وثقافــة البلــد الغربــي .وقــد ّ
َ
ً

ً
مثــا إذا
عــن هــذا األمــر بشــكل مجــازي ،قائـ ًـا ّإنــه يشــعر التعبيــر عــن مخــاوف تعتريهــم حــول
ّ
تــم انتزاعهــا مــن المــاء».
«وكأنــه ســمكة
ّ

15

كانــت منازلهــم ال تــزال قائمــة أم ال ،ومــن الــذي

تظهــر هــذه المســألة أهميــة الروابــط العائليــة احتــل منازلهــم وأراضيهــم بعــد ســيطرة حــزب
وشــبكات الدعــم بالنســبة للســوريين ،وباألخــص هللا والنظــام ،أو إذا كانــوا ســيواجهون صعوبــات
أن مناطقهــم كانــت ذات
بالنســبة ألولئــك الذيــن قدمــوا مــن مناطــق مثــل مــع النظــام
نظــرا إلــى ّ
ً
أن يــوم مراتــع للمســلحين.
القصيــر ،وحمــا ،وإدلــب .وعلــى الرغــم مــن ّ

المقابليــن اشــتكوا مــن الشــعور بعــدم االســتقرار
َ

وعــدم اليقيــن ،إال ّأنهــم أعربــوا جميعهــم عــن

عبــر أحــد
أمــل ال يتزعــزع بالعــودة إلــى ســورياّ .

خالصة

مؤكــدا أنهــم ســيغادرون
المقابليــن عــن ذلــك،
ً
َ
إن تجربــة مخيــم القصيــر ومركــز اإلحســان فــي
ّ

«فــي غمضــة عيــن إذا كانــت [ســوريا] آمنــة».

16

ســاحل منيــارة تســتحق المزيــد مــن البحــث مــن

الزوايــا االجتماعيــة واالقتصاديــة ،إذ ّإنــه مــن

فــي الفتــرة التــي ّ
تــم إجــراء المقابــات فيهــا ،المخيمــات القليلــة فــي لبنــان التــي تمكنــت مــن
كان لتغطيــة وســائل اإلعــام اللبنانيــة لمســألة االعتمــاد علــى نفســها .يبقــى هــذا العامــل مــن
عــودة الالجئيــن الســوريين تبعــات ســلبية علــى أبــرز أســباب التحديــات التــي تواجههــا مفوضيــة

مجتمعــات الســوريين ،وفاقمــت مــن شــعورهم األمــم التــي تهــدف بدورهــا إلــى تعزيــز االعتمــاد

بعــدم األمــان وعــدم اليقيــن .فعندمــا ســمع علــى النفــس بيــن مجتمعــات النازحيــن (Easton-

الالجئــون بنبــأ صــدور قــرار يســتوجب مغادرتهــم  ،)Calabria and Omata 2018, 1459إذ لــم يتمكن
إلــى بلدهــم ،انتشــر الخــوف والذعــر فــي ســوى عــدد قليــل مــن المخيمــات أن يعتمــدوا
مجتمعاتهــم .فــي العــام  ،2018وضعت الحكومة علــى أنفســهم بشــكل ناجــح ،وعــدد قليــل ً
أيضــا
اللبنانيــة مســألة عــودة الالجئيــن كأولويــة علــى مــن األفــراد تمكــن مــن االســتفادة مــن هــذا

أجندتهــا السياســية ،علــى الرغــم مــن وجــود العامــل ّ
ألنــه يعتمــد علــى المدينــة أو البلــدة

تقاريــر صــادرة عــن مجموعــات حقوقيــة تفيــد التــي أتــوا منهــا مــن ســوريا ،وعلــى المعــارف،

ّ
أن الذيــن يعــودون إلــى ســوريا قــد يتعرضــون وشــبكات العالقــات االجتماعيــة ،والروابــط

لالحتجــاز التعســفي والتعذيــب مــن ِقبــل النظــام العائليــة .يمكــن رؤيــة ذلــك بوضــوح فــي تجــارب
(.)Khodr 2019

المقابليــن الذيــن لــم يستســيغوا العيــش فــي
َ

مجتمــع كمخيــم القصيــر ،والذيــن عانــوا مــن

مــع ذلــك،
نظــرا إلــى ّ
ً
أن الثقافــة الســائدة عنــد أجــل تأميــن أبســط الخدمــات وكســب مــا يكفــي
مجتمعــات الالجئيــن تعتمــد علــى وجــود عناصــر لســد رمقهــم .وفــي ظــل خــروج المنظمــات غيــر

قياديــة ،وروابــط عائليــة ،وتكافــل اجتماعــي ،مــن الحكوميــة الدوليــة ،وعــدم كفايــة مســاعدات
المتوقــع ّ
أن ُيتخــذ قــرار العــودة علــى مســتوى األمــم المتحــدة ،والمشــاحنات السياســية حــول
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ازع ارال

وضــع النازحيــن الســوريين فــي لبنــان ،يوجــد للجــوء إلــى ســبل غيــر قانونيــة ألنهــم يشــعرون
نزعــة مــن أجــل تحفيــز اســتراتيجيات االعتمــاد
وكأن ليــس لديهــم مــا يخســرونه .لذلــك ،مــن
ّ
علــى النفــس .فــي حالــة مخيــم القصيــر وغيــره المهــم بنفــس القــدر تعزيــز عالقــة صحيــة بيــن

مــن المجتمعــاتُ ،أجبــر النازحــون الســوريون المجتمعيــن اللبنانــي والســوري ونظــم الحكــم
إن األدبيــات المحلــي لــكال المجتمعيــن ،حتــى يكــون لــدى
علــى االعتمــاد علــى أنفســهم .حتــى ّ
الموجــودة حــول الموضــوع تتجاهــل بشــكل كبيــر الســوريين معــارف يســتطيعون التواصــل معهــم
ســجل المســاعدات الدوليــة غيــر الناجحــة التــي فــي حــاالت الطــوارئ ،وشــبكات اجتماعيــة
كانــت تهــدف إلــى تعزيــز االعتمــاد علــى النفــس موثوقــة .تفتقــر العديــد مــن المجتمعــات إلــى
لــدى الالجئيــن ،وتفشــل فــي مناقشــة عالقاتهــا هــذا النــوع مــن الدعــم وتُ تــرك فــي وضــع غيــر
اإلشــكالية بالليبراليــة الجديــدة ومفهــوم

إنســاني يتعــارض مــع جميــع حقــوق اإلنســان.

«التبعيــة» ،حيــث يتــم قولبــة ممارســات االعتماد

أحــد األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم

علــى الــذات إلــى حــد كبيــر مــن خــال أولويــات

أخبرنــا أنــه فــي نهايــة اليــوم ،يمكنــه

المانحيــن الدولييــن التــي تهــدف إلــى إنشــاء

فقــط االعتمــاد علــى هللا لمســاعدته.

اســتراتيجيات خــروج مــن مجتمعــات الســكان
الالجئيــن علــى المــدى الطويــل ،وتكــون فعالــة
مــن حيــث التكلفــة (Easton-Calabria and
 .)Omata 2018, 1458فــي حقيقــة األمــر ،قــد
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يشــوبه اليــأس فــي مــا يتعلــق بســبل عيشــهم
ووضعهــم االقتصــادي وصحتهــم العقليــة
والنفســية .ويترتــب علــى الموضــوع مخاطــر
أخــرى ،إذ قــد يجعــل العديــد مــن الســوريين الذيــن
يقيمــون بطريقــة غيــر قانونيــة ،يعيشــون فــي
حالــة اضطــراب واضطهــاد ،ممــا قــد يدفعهــم
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تنظــر هــذه الدراســة فــي وضــع ســكن مجتمعــات تشــير البحــوث والتحليــات إلــى العديــد مــن
النازحيــن الســوريين وشــروط تحصيــل الخدمــات المشــاكل السياســية واالقتصاديــة والبيئيــة
بطريقــة رســمية وغيــر رســمية .كمــا تســتقصي الطويلــة األمــد التــي دفعــت ســوريا نحــو الحــرب
المســاعدات المقدمــة مــن اللبنانييــن المحلييــن وأوصلتهــا إلــى حالــة عــدم االســتقرار .فبيــن 2006
وأصحــاب المصالــح األخــرى ،مــن خــال منهجيــة و ،2010شــهدت ســوريا أســوء موجات الجفاف في
متجــذرة مــن أســفل إلــى أعلــى تســتند إلــى تاريخهــا المعاصــر ( ،)Gleick 2014, 334األمــر الــذي
وتقيــم هــذه دفــع بمئــات اآلالف مــن العائــات الزراعيــة إلــى
مدخــات نازحيــن تمــت مقابلتهــم.
ّ

المقاربــة العناصــر التــي تحــدد مــا هــو المنــزل ،العــوز ،والــذي تســبب بــدوره بموجــة نــزوح جماعية
كالذكريــات ،والصدمــات ،والخدمــات األساســية ،لســكان األريــاف إلــى العشــوائيات الحضريــة .الجدير
أن أولــى االحتجاجــات التــي اندلعــت
وأفــراد المنــزل .كمــا تــدرس بعمــق الجوانــب بالذكــر هنــا ّ
التقنيــة للمنــزل (النوافــذ ،وأنظمــة الســباكة ،فــي مــارس/آذار  2011كانــت فــي محافظــة درعــا
ومــا إلــى ذلــك) ومســتلزمات الحفــاظ علــى هــذه الريفيــة التــي أكلهــا الجفــاف .وقــد ُأجبــر مالييــن
المســاحات مــن حيــث المــال المخصــص لإليجــار .الســوريين علــى مغــادرة البلــد نتيجــة الحــرب التــي

وتتبــع الدراســة ً
أيضــا آثــار هــذه األمــور علــى اندلعــت ،إلــى بلــدان قريبــة وإلــى بلــدان أخــرى حول
ّ
مســاحات ســكن المجتمعــات الســورية وكيــف العالــم .وكانــت هــذه العائــات هــي التــي واجهــت
يتكيــف النازحــون مــع هــذه المســاحات .كمــا أقســى الظــروف المعيشــية واالجتماعيــة فــي

ّ
تركــز المقالــة علــى مســألة الوصــول إلــى هــذه ســكنها فــي المــدن اللبنانيــة ،ولكــن حتــى فــي
المســاحات بالنســبة لمختلــف النــاس ،إذ ّإنهــا أفضــل الحــاالت عندمــا نــزح الســوريون إلــى مناطق
تهــدف إلــى إظهــار الطــرق غيــر الرســمية التــي لبنانيــة ريفيــة ،جاهــدوا مــن أجــل كســب العيــش
يتــم اإلشــارة
تنتهجهــا مجتمعــات النازحيــن الســوريين مــن الكريــم .فــي دراســة الحالــة هــذه،
ّ

ّ
يتعلــق بالســكن إلــى الســوريين الذيــن لجــأوا فــي لبنــان علــى ّأنهــم
ماديــا فــي مــا
أجــل دعــم نفســها
ً
والمــؤن ،ومــدى تأثيــر تاريــخ هــذه المجتمعــات مجتمعــات النازحيــن الســوريين.

علــى أوضــاع ســكنها ً
أيضــا .وتحاجــج المقالــة ّأنــه

مــن أجــل فهــم واقــع ســكن المجتمعــات النازحــة يحمــل مطلــح «مجتمعــات النازحيــن الســوريين»
الســورية بالشــكل األمثــل ،من المهــم فهم جميع العديــد مــن المعانــي ،فحيــن تتنقــل هــذه
الطــرق المتشــابكة التــي يتشــكل بهــا واقعهــم المجتمعــات مــن مــكان إلــى آخــر ،تحمــل معهــا
مــن خــال الماضــي والحاضــر والمســتقبل.

الذكريــات ،والصدمــات ،وتاريخهــا ،لتفرغــه فــي
المســاكن الجديــدة فــي األراضــي الغريبــة.
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وصنم ىولسو مازع ارال

إن أماكــن الســكن هــي الجانــب المرافــق الــذي يأخــذ شــكل أســعار اإليجــارات
ويمكــن القــول ّ
األكثــر أهميــة فــي التأقلــم مــع النــزوح،
خصوصــا المرتفعــة وعــدم كفايــة المســاحات مــن حيــث
ً
أن المســكن قــد يكــون مصــدر أمــان مــن الواقــع توفــر المرافــق األساســية .ال بــد اإلشــارة إلــى ّأنــه
ّ

القاســي الــذي تواجهــه هــذه المجتمعــات .فــي مــن أجــل فهــم مــدى تلقــي هــذه المجتمعــات
هــذه الحالــة ،يصبــح التاريــخ وســيلة غيــر رســمية للمعونــة الرســمية وغيــر الرســمية – وحجــم
تلجــأ إليهــا هــذه المجتمعــات مــن أجــل استنســاخ هــذه المعونــة – بشــكل كامــل ،مــن الضــروري
تجاربهــا المعيشــية التــي كانــت فــي البلــد األم ،جمــع قصــص أفرادهــا ودراســة أســاليب حياتهــم
ـإن العناصــر
وبالتالــي يزودهــا بشــبكة أمــان .ومــن المهــم الحاليــة .وبالنســبة لهــذه الدراســة ،فـ ّ
«صالحــا للعيــش» هــي:
دراســة التاريــخ الفــردي لــكل شــخص تمــت التــي تجعــل المســكن
ً
مقابلتــه ،باإلضافــة إلــى المعلومــات النوعيــة توفــر المرافــق األساســية التــي تجعــل المنــزل

ً
وانطالقا
حــول وضعهــم الســكني ،وذلــك مــن أجــل فهــم عملــي ،وكلفــة اإليجــار ،وســامة المــكان.
ظروفهــم وســبل مســاعدتهم بالطــرق األفضــل .مــن هــذه المعاييــر ،تنظــر هــذه الدراســة فــي
فإن مســاحة الســكن حالــة المســاكن ،وإلــى أي مــدى هــي «صالحــة
بالنســبة لـــ «غلوريــا آنزلــدوا»ّ ،
موقعــا ً
ماديــا وال
موقعــا
ليســت
ثابتــا ( Anzalduaللســكن» ،وتأخــذ بعيــن االعتبــار بعديــن للنــزوح:
ً
ً
ً
 .)2012ويســاهم تعريــف «آنزلــدوا» فــي هــذه النــزوح الذهنــي (ذكريــات ،وصدمــات ،إلــخ) والنــزوح
الدراســة علــى صعيــد تتبــع مســارات النــزوح ،البدنــي فــي مــا يتعلــق بالجانــب المــادي للحفــاظ
واألســاليب األساســية للمعيشــة والتكيــف ،وكيــف علــى هــذه المســاكن.

أن الســبل نحــو المســتقبل تُ شـ ّ
ـق مــن خــال حــاالت
ّ

اإلســكان المؤقتــة  /الدائمــة .مــن هنــا،
أن الباحثــة الميدانيــة
وبنــاء مــن الهــم اإلشــارة هنــا إلــى ّ
ً

أن أفــراد مجتمعــات النازحيــن قامــت بمقابلــة بعــض األفــراد الــذي اســتأجروا
علــى افتــراض ّ
المقابلــون علــى
الســوريين لــم يقومــوا ببســاطة بالســفر إلــى مســكنهم مــن عمهــا ،وكان
َ

مــكان جديــد حيــث تلقــوا مــأوى ومســاعدات ،بــل درايــة بذلــك األمــر .ومــن المحتمــل أن تكــون هــذه
ـإن المســألة قــد أثرت علــى ديناميــات المحادثــات التي
أحضــروا معهــم تاريخهــم وعبــروا بــه الحــدود ،فـ ّ
هــذه الدراســة تنظــر فــي كيفيــة إعــادة خلقهــم جــرت ومحتــوى الــردود الــواردة مــن األشــخاص
لمفهــوم البيــت باالرتــكاز علــى الماضــي ،وكيفيــة الذيــن تمــت مقابلتهــم.
تأقلمهــم مــع بيوتهــم الجديــدة ،ومــدى وجــودة
خصوصــا فــي
الخدمــات األساســية التــي يتلقونهــا،
ً

قريــة غــزة فــي البقــاع الغربــي.

النزوح الذهني
هربــا
تبــدأ رحلــة النــزوح عندمــا يتــرك المــرء منزلــه ً

مــن ثــم ،تســتقصي الدراســة مختلــف أنمــاط مــن وضــع بــات يشــكل خطـ ًـرا علــى حياتــه ،وتســتمر

الســوريين الســكنية فــي غــزة ،مــن المخيمــات إلى هــذه الرحلــة خــال رحلــة ســفر الفــرد وفــي ســعيه
ً
الشــقق فــي المجمعــات الســكنية .وبنـ ً
ـدا لبنــاء حيــاة قائمــة علــى أســس
ـاء على  12ليجــد
مكانــا جديـ ً

مقابلــة ميدانيــة تـ ّ
ـم إجراؤها فــي البلــدة البقاعية ،غيــر آمنــة .ويحمــل النازحــون معهــم فــي هــذه

تســتكمل هــذه الدراســة األدبيــات والمناقشــات الرحلــة باإلضافــة إلــى مــا يســتطيعون إحضــاره

حــول ســكن النازحيــن الســوريين مــن خــال التركيــز مــن أمتعــة ماديــة ،هــذا إن تمكنــوا مــن إحضارهــا،

علــى الوصــول إلــى المجمعات الســكنية اســتغالل مفاهيــم عــن ماهيــة المنــزل فــي يــوم مضــى.
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مقابلتهــمّ ،
بالنســبة لألشــخاص الذين تمــت
فإنهم وبســبب حالــة عــدم اليقيــن الناجمــة عــن الموقــف
َ
قــد قدمــوا مــن ســوريا مــن الزبدانــي ،والغوطــة ،غيــر الواضــح والمنقســم للحكومــة اللبنانيــة حــول
يتم
وريــف دمشــق ،وتراوحــت أعمارهــم بيــن جيليــن ،النازحيــن الســوريين فــي لبنان ،فـ ّ
ـإن األخيريــن ال ّ

غالبــا مــا تتــم مقابلــة األهــل (الــذي تتــراوح تشــجيعهم علــى االندماج فــي المجتمــع اللبناني،
وكان ً

عامــا) وأوالدهــم (الذيــن وال ُي ّ
توقــع منهــم هــذا األمــر .بــل علــى العكــس،
أعمارهــم بيــن ً 50-40

المقابليــن مــن ســوء معاملــة
معــا .وقــد مال إذ اشــتكى معظــم
تتــراوح أعمارهــم بيــن ً 30-16
َ
عامــا) ً

جميــع الذيــن تمــت مقابلتهــم إلــى إضفــاء طابــع اللبنانييــن والحكومــة اللبنانيــة لهم ،ومــن األحكام
رومانســي علــى حياتهــم الســابقة ومنازلهــم المســبقة التــي يحملونهــا اتجاههــم ،لذلــك ال
المقابليــن حتــى الســعي وراء التمركــز أو
فــي ســوريا ،واشــتكوا مــن وضعهــم الســكني يســتطيع
َ
يعرفــه «بجارنســن» و»فــاي»
الحالــي والنــزوح بشــكل عــام مــن حيــث ظــروف التموضــع ،وهــو مــا ّ

الســكن غيــر المالئمــة ،ونقــص المســاعدات ،علــى ّأنــه الســعي وراء «التمركــز بشــكل إيجابــي
والقيــود الحكوميــة ،ونقــص فــرص العمــل ،فــي بيئة قائمــة علــى العالقــات» (Bjarnesen and
والحنيــن الــذي يشــعرون بــه ،وفــي بعــض الحــاالت  .)Vigh 2016, 10ويفتقــر النازحــون إلــى المــوارد
أن البعض
مــن ســوء المعاملــة مــن جانــب المجتمعــات االجتماعيــة والمالية واالقتصادية ،حتــى ّ
المضيفــة وصاحــب العمــل  /الكفيــل .علــى الرغــم منهــم يفتقــر إلــى شــرعية التواجــد علــى األراضي
المقابليــن ّإنهــم
مــن أن عــدد قليــل منهــم قــال ّإنــه ليــس لديــه اللبنانيــة ،إذ قــال عــدد مــن
َ

مشــكلة مــع المجتمعــات اللبنانيــة المضيفــة ،موجــودون فــي لبنــان بشــكل غيــر قانونــي بعــد أن

أن جميعهــم اعتبــروا ّأنــه غيــر مرحــب بهــم كانــوا قــد عبــروا الحــدود مــن خــال جبهــة النصــرة،
إال ّ
وأن اللبنانييــن يحملــون ضغائــن وتحيــزات ضدهــم .أو باالعتمــاد علــى ســبل أخــرى غيــر قانونيــة .وروى
ّ
لذلــك مــن المهــم البحــث فــي البعــد العاطفــي البعــض تجــارب اعتقالهــم مــن ِقبــل قــوات األمــن
الســتمرارية النــزوح  -التموضــع فــي ظــل الهجــرة بســبب انتهــاء صالحيــة إقاماتهــم.

العابــرة لألوطــان ،واإلشــارة إلــى الحاجــة للنظــر
أن حلمــه هــو إكمــال تعليمــه ،إال
فــي تصــورات الزمــان والمــكان فــي التجــارب التــي وأكــد شــاب ّ
يعيشــها النــاس (.)Moghaddari 2018

ّأنــه محبــط مــن تجربــة الســوريين اآلخريــن فــي

شــارحا
التحصيــل الدراســي فــي لبنــان ،وأكمــل
ً

لــم يوقــع لبنــان علــى اتفاقيــة عــام  1951الخاصــة تجربــة أختــه التــي أرادت التســجيل فــي مدرســة
ـاء علــى افتراضــات
بوضــع الالجئيــن وال علــى بروتوكــول االتفاقيــة فــي لبنــان ،ولكنهــا ُرفضــت بنـ ً
لعــام  .)Janmyr and Mourad 2018, 19( 1967غيــر عادلــة .وقــد قــال:

«تقــوم أختــي بإضاعــة حياتهــا ً
عبثــا دون أي تحصيــل علمــي،
إذ عانــت كثيـ ًـرا خــال تســجيلها فــي المدرســة ،فقــد أعــادت
امتحانــات الدخــول علــى مــدى ثــاث ســنوات علــى الرغم من
ّأنهــا كانــت تنجــح فيهــم .فــي نهايــة المطــاف ،ارتأينــا ّأنــه

وصنم ىولسو مازع ارال

مــن األفضــل أن تبقــى فــي المنــزل .كانــت هــذه المدرســة
ـدا فــي معاملتــه
حمــارة ،وكان المديــر
ً
فــي قريــة ّ
لئيمــا جـ ً
ّ
تمكــن جميــع التالميــذ التســجيل فــي المدرســة إال
لهــا ،إذ
هــي .وعلــى الرغــم مــن ّأنهــا نجحــت فــي االمتحــان ثالــث
حرفيــا علــى
أن المديــر قــام بفصلهــا ورميهــا
مــرة ،إال ّ
ً
3
الشــارع».
وقالــت امــرأة أخــرى ّإنــه فــي أكثــر مــن مــرة كان عــن خشــيتهم مــن التجنيــد فــي ســوريا ،ومــن
يقتــرب منهــا النــاس ويقولــون أشــياء مثــل« :أنتــم االضطهــاد السياســي هنــاك ،ومــن احتمــال
الســوريون يجــب أن تعــودوا مــن حيــث أتيتــم».

4

تشــردهم عنــد عودتهــم .ويــدل الصــراع مــن أجــل

وأضافــت ّأنــه فــي بعــض األحيــان ،عندمــا يعبــر أحــد التموضــع علــى مكامــن الضعــف الهيكليــة التــي
أوالدهــا الشــارع ،يصيــح بعــض ســائقي الســيارات تحكــم النــزوح (.)Bjarnesen and Vigh 2016, 13
المــارة بعبــارات مماثلــة.
ومــن بيــن العوامــل األخــرى التــي تحــدد إن كان
بعيدا مــكان مــا آهــل للســكن يوجــد عامــل االنفصــال
ـوري
ً
إذا كان التموضــع يوحــي بـــ «انتقــال تصـ ّ
المقابليــن
عــن المــكان كموقــع تجــاه المــكان كعمليــة عــن أفــراد العائلــة واألحبــاء .وقــد سـ ّـلط
َ

ارتبــاط اجتماعــي عاطفــي» ( Bjarnesen and Vighالضــوء الوافــر علــى هــذا العامــل ،إذ تحدثــوا عــن
 ،)2016, 13أو «تعقيــد كبيــر ومتشــابك للعمليــات االنفصــال عــن أفــراد عائالتهــم أو أقربائهــم الذيــن
االجتماعيــة والتفاعــات االجتماعيــة علــى جميــع إمــا ســعوا وراء اللجــوء فــي بلــدان أخــرى أو بقــوا
إن البعــض منهــم لــم يــروا بعض
المســتويات مــن محليــة إلــى عالميــة» ( Masseyفــي ســوريا ،حتــى ّ
فــإن معظــم الســوريين يفتقــرون أفــراد عائالتهــم منــذ أن أتــوا إلــى لبنــان منــذ أكثــر
،)1994, 115
ّ
إلــى التموضــع ،وإلــى الوســائل الالزمــة لتحقيقــه .مــن أربــع ســنوات .وقالــت امــرأة تمــت مقابلتهــا
إن معظــم أفــراد عائلتهــا ال زالــوا فــي الغوطــة،
يتركهــم هــذا األمــر فــي حالــة ال حــول وال قــوة
ّ
لهــم فيهــا ،حيــث ال يمكنهــم االنتمــاء إلــى أمــا الباقــون فمنتشــرون فــي أكثــر مــن بلــد مثــل
األرض الجديــدة وال العــودة إلــى وطنهــم ( Theاألردن وتركيــا .وقــد شــرحت قائلــة:
المقابليــن
وعبــر معظــم
ّ .)World Bank 2019, 11
َ

«لــم نقــم بزيــارة واحــدة إلى ســوريا منــذ أن أتينا إلــى هنا .لم
أرى أهلــي منــذ ثــاث ســنوات بســبب الوضــع علــى الحــدود.
أنــا مدينــة لهــم بمبلــغ  600دوالر أميركــي ،وإذا كنــت ســأعبر
 3أحمد .أجرت المقابلة سلوى منصور ،في غزة ،مايو/أيار-يوليو/تموز.2018 ،
 4فاتن .أجرت المقابلة سلوى منصور ،في غزة ،مايو/أيار-يوليو/تموز.2018 ،
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الحــدود ،فلــن أتمكــن مــن الدخــول مــرة أخــرى إلــى لبنــان.
مــاذا ســيحدث لبناتــي؟ أنــا أقيــم هنــا بشــكل غيــر قانونــي،
5
ومدينــة للحكومــة بمبلــغ  200د.أ .كل عــام».
حاولــت امــرأة أخــرى تمــت مقابلتهــا محــاكاة وقــد شــدد الذيــن أجريــت معهــم مقابــات علــى
حديقــة منزلهــا فــي ســوريا مــن خــال زراعــة أنهــم لــم يتلقوا أي مســاعدة مــن أي وكالة محلية
حديقــة خــارج مــكان ســكنها فــي لبنــان .ومــع أو دوليــة لجمــع شــملهم مــع أســرهم .وقالــت

ذلــك ،قالــت إنهــا ال تعتبــر مــكان ســكنها الحالــي ربــة منــزل ّإنهــا كانــت تأمــل أن تقــوم مفوضيــة
منــزل بســبب انفصالهــا عــن والديهــا بســبب الالجئيــن بلــم شــملها مــع عائلتهــا .وأضافــت ّأنهــا

عوائــق قانونيــة .وبالمثــل ،ذكــرت امــرأة أخــرى ترغــب فــي الذهــاب إلــى ألمانيــا لتعيش مــع ابنتها
أن «الوجــود فــي لبنــان ال يمكــن بــأي حــال مــن وزوجهــا ،إال ّأنهــا ال تعــرف كيفيــة الســفر إلــى
ّ
األحــوال مقارنتــه [بالوجــود] فــي ســوريا» ،ألنهــا هنــاك ،ولــم يقــم أي أحــد بتقديــم لهــا المعلومــات
عاشــت هنــاك «بيــن أقاربهــا ممــا جعــل الحيــاة الواضحــة حــول هــذه المســألة.
أفضــل بكثيــر .عندمــا تكــون فــي وطنــك ،فأنــت
أبــدا أن تمضــي األيــام».
ال تريــد
ً

6

وقــد تذمــر شــاب أتــى مــن الزبدانــيً ،
أيضــا مــن
الظــروف المعيشــية الصعبــة فــي لبنــان بســبب
عــدة عوامــل ،مــن بينهــا تفــكك األســر:

«أتيــت إلــى هنــا بطريقــة غيــر قانونيــة بواســطة جبهــة
مصابــا جــراء قذيفــة وقعــت علــى بيتنــا.
النصــرة ،إذ كنــت
ً
أتيــت [إلــى لبنــان] بمفــردي ،إال ّأنــه بعــد ســنتين ،تبعنــي
بعــض أفــراد عائلتــي .لــم يســتطيعوا القــدوم فــي البدايــة
ألن منطقتنــا كانــت محاصــرة .وقــد قصــدت مفوضيــة
ّ
الالجئيــن وقدمــت طلــب ســفر حتــى أعالــج ســاقي ،غيــر ّأنــه
لــم يصلنــي أي نــوع مــن المســاعدات .مــا زالــت أختــي فــي
ســوريا ّ
ألنهــا متزوجــة هنــاك فقــررت البقــاء ،أمــا أبــي فهــو
ـت ســنوات .فــي أحــد األيــام ،اســتيقظ ،غــادر
مفقــود منــذ سـ ّ
أبــدا .ولــم تردنــا أي أخبــار عــن
المنــزل ،ولــم يعــد بعدهــا
ً
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مــكان وجــوده علــى اإلطــاق منــذ أن صعــد فــي ســيارة فــي
ذلــك اليــوم .وبعــد عاميــن ،رأيــت نفــس الســيارة ورأيــت ّأنهــا
7
مرتاحــا علــى اإلطــاق هنــا».
كانــت تابعــة للحكومــة .لســت
ً
أن جدتــه
ال يعانــي النازحــون الســوريون مــن عــبء نفســي تكلفــة العــاج باهظــة .وعلــى الرغــم مــن ّ
فقــط بســبب انفصالهــم عــن أفــراد أســرتهم ،بــل وعمــه بقــوا فــي ســوريا ،إال ّأنــه كان عليــه العمــل

ً
أيضــا مــن عــبء مالــي .قــال شــاب ســوري مــن – إلــى جانــب إخوتــه األصغــر منــه – فــي البســتنة
حمــص ّإنــه تــرك المدرســة عندمــا كان فــي الصــف مــن أجــل تأميــن رزقهــم .وقــد اضطــر أخوتــه ً
أيضــا

أن قدومــه إلــى تــرك المدرســة مــن أجل المســاعدة فــي إعالة
الثامــن عندمــا بــدأت األزمــة ،وأضــاف ّ
إلــى لبنــان منعــه مــن متابعــة تعليمــه ّ
رب أســرة .ويقــوم الشــاب
ألنــه اضطر العائلــة التــي بقيــت دون ّ

للعمــل مــن أجــل إعالــة عائلتــه .أمــه ال زالــت فــي بمســاعدة عمــه ،بإرســال المــال إلــى أهلــه فــي
حمــص ،كذلــك أبــاه الــذي أصيــب بجلطــة دماغيــة ،ســوريا .وقــد شــرح عــن وضعــه بأســى ،قائـ ًـا:
فلــم يقــدر أن يلحــق بعائلتــه إلــى لبنــان حيــث

«أكثــر أمــر واجهــت فيــه صعوبــة عندمــا أتيــت إلــى هنــا
أن كل النــاس الذيــن أعرفهــم منتشــرون حــول العالــم،
هــو ّ
بعضهــم فــي أوروبــا ،وآخــرون فــي المملكــة العربيــة
ـدا عــن اآلخــر بعد
الســعودية ولبنــان  ...كل واحــد منــا بــات بعيـ ً
أن كنــا قــد اعتدنــا علــى العيــش بجانــب بعضنــا البعــض .أنــا
أقيــم فــي لبنــان بطريقــة غيــر شــرعية وســيجبرونني علــى
8
تــم اعتقالــي».
االنضمــام إلــى الجيــش [الســوري] إذا ّ
أن حالهــم أفضــل بكثيــر
وذكــر بعــض
المقابليــن ّ
َ

مــن حــال النازحيــن الســوريين اآلخريــن فــي بلــدة

غــزة وفــي لبنــان .وقــد ّ
لخــص أحدهــم هــذا األمــر
علــى الشــكل التالــي:
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«نحــن ســعيدون هنــا ،ولكــن إذا أخبــرك أحدهــم أنــه ســعيد
هنــا بقــدر ســعادته فــي ســوريا ،فاعلــم ّأنــه يكــذب ،إذ ال
يمكــن للمــرء أن يحظــى بســعادة كاملــة مــن دون عائلتــه
9
ـدا عــن] المــكان الــذي نشــأ فيــه».
وأصدقائــه و[بكونــه بعيـ ً
النزوح الجسدي والمادي
إن النــزوح المعنــوي والذهنــي الــذي يشــعر
ّ
بــه النازحــون يتفاقــم بســبب النــزوح الجســدي
والمــادي الذيــن يعيشــونه فــي مــكان ســكنهم
ـديا مــن
الحالــي .فهــم ليســوا فقــط نازحــون جسـ ً
بلــد إلــى آخــر ،بــل ً
أيضــا يعانــون مــن االنفصــال عــن

أماكــن ســكنهم الحاليــة ،وعــن بيئتهــم والبلــد
المضيــف والمجتمعــات لجملــة مــن األســباب.
أحــد أهــم العوامــل التــي تسـ ّـبب هــذا االنفصــال
هــي ســوء حالــة مــكان الســكن ،باإلضافــة إلــى

أســعار اإليجــارات المرتفعــة .فــي القســم التالــي،
تبحــث الدراســة بعمــق فــي وضــع تقديــم
المســكن والخدمــات ،وفــي التحديــات التــي
تفرضهــا أســعار اإليجــارات ،وفــي المســاعدات
الضئيلــة أو حتــى المعدومــة التــي يتلقاهــا
النازحــون الســوريون مــن الحكومــة ،ومنظمــات
األمــم المتحــدة ،والمجتمعــات المضيفــة.
هــذه العوامــل ،باإلضافــة إلــى النــزوح الذهنــي
المذكــور أعــاه ،تقودنــا إلــى تقييــم جاهزيــة
مــكان ســكن النازحيــن الســوريين للعيــش.

المســكن ،وتقديــم الخدمــات ،والمــوارد

ا لمتو فــر ة

فــى مــا يتعلــق بالمســكنّ ،
المقابلــون ّأنــه
أكــد
َ

بالــكاد تصلهــم المســاعدات ،هــذا إن وصلتهــم ،ال
مــن اللبنانييــن وال مــن منظمــات األمــم المتحــدة

أو المنظمــات غيــر الحكوميــة .وأفــاد البعــض ّأنهم

علــى الرغــم مــن ّأنهــم مســجلين لــدى مفوضيــة

األمــم ،إال ّأنهــم ال يتلقــون أي مســاعدات ،أو
توقفــوا عــن تلقيهــا بعــد اســتبعادهم مــن برامــج
المســاعدات دون أي تبريــر .وأضافــوا أن البعــض
مــاض مســاعدات
منهــم قــد تلقــى فــي وقــت
ٍ
مــن مفوضيــة الالجئيــن كانــت عبــارة عــن تقديمات

مــازوت فــي فصــل الشــتاء علــى ســبيل المثــال ،إال
ّأنهــم مؤخـ ًـرا باتــوا يعتمــدون فقــط علــى المــوارد

الماليــة واألخــرى الماديــة المتوفــرة مــن أجــل
توفيــر ظــروف معيشــية ســليمة .كمــا اضطــر
عــدد كبيــر منهــم إلــى تبديــل مــكان إقامتهــم
مــرات عــدة فــي الســنوات واألشــهر األخيــرة ،مــن
ســندرات إلــى كراجــات وصــاالت مناســبات ،مــن
أجــل إيجــاد أكثــر أماكــن الســكن مالءمــة وأقلهــا
أن عائلتهــا
تكلفــة .وزعمــت امــرأة تمــت مقابلتهــا ّ
تلقــت بعــض المســاعدة مــن أنــاس فــي األثــاث
وأمــور أخــرى .وقــد وصفــت أحــد األماكــن التــي
ســكنوا فيهــا مــرة ،قائلــة:
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ـتمر زوجــي
«كان كالتابــوت مــن دون أي شــباك أو اطاللــة .اسـ ّ
بالبحــث عــن مــكان آخــر للســكن .لــم يمــر وقــت طويــل علــى
ســكننا هنــا .فــي البيــت الســابق ،كان ّ
جــل مــا نملــك أربــع
مفــارش كنــا نفترشــها علــى األرض .ســاعدنا بعــض النــاس
فــي تأثيــث هــذا المنــزل .وعندمــا تمكنــا مــن جمــع القليــل
أن مثل هــذه األمور
مــن المــال اإلضافــي ،اشــترينا أريكــة .إال ّ
بالطبــع ليــس مــن أولوياتنــا ،فالمــرء مســتعد أن يحــرم بطنــه
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الطعــام مــن أجــل ادخــار أقســاط مدرســة أوالده».
ويتشــارك عــدد معتبــر مــن النازحيــن الســوريين أي مســاعدة مــن أحــد .وعلــى الرغــم مــن ّأنهــا
أن وضعهــم الســكني والمالــي أفضــل
أماكــن الســكن مــع عائالتهــم الممتــدة بســبب اعتبــرت ّ
المــوارد الماليــة المحــدودة .إحــدى النســاء اللواتي بكثيــر مــن النازحيــن الســوريين اآلخريــن ،إال ّأنهــا

عبــرت عــن بعــض المخــاوف التــي تعتريهــا كــون
تمــت مقابلتهــن كانــت تعيــش فــي منــزل مؤلــف
ّ
مــن غرفتيــن وصالــون واحــد ،مــع زوجهــا ،وابنهــا ،بيتهــم يقبــع فــي منطقــة معزولة وســط مــرج ،إذ

وأمهــا ،وحماتهــا .وأفــادت امــرأة أخــرى ّأنــه عندمــا تحدثــت عــن معاناتهــا فــي القضــاء علــى األفاعــي
أن العائلــة ال
انتقلــوا إلــى بيتهــم المســتأجر ،لــم يكــن هنــاك والحشــرات المحيطــة بالمنــزل .كمــا ّ
حمــام أو نظــام صــرف صحــي .وقــد قــدم زوجهــا تملــك ســيارة ،فهــم بالــكاد يدخــرون مبلــغ اإليجــار،
طلبــا للكهربــاء باســتخدام مالهــم الخــاص ،وركــب ووســيلة النقــل الوحيــدة المتوفــرة أمامهــم هــي
ً
األنابيــب بيديــه .وأضافــت ّأنــه عندمــا انتقلــوا إلــى دراجــة ابنهــم الهوائيــة الصغيــرة.

البيــت ،كانــت تمــأه الجــرذان والثلــج ،واضطــروا
إلــى الطلــب مــن الجيــران تزويدهــم بالميــاه لمــدة وقــد شــجبت إحــدى النســاء بشــدة وفــي تضــرع،
ســتة أشــهر إلــى أن تمكنــوا مــن تســوية أمورهم .مســكنها ووضعهــا بشــكل عــام فــي غــزة .وقــد
ـم بنــاء البيــت الــذي يســكنون فيــه ،أو مضــى علــى وجودهــا فــي لبنــان خمــس ســنوات
وكان قــد تـ ّ

باألحــرى الغرفــة ،بغــرض إيــواء مولــد كهربــاء.

ـم قصــف بيتهــا فــي ســوريا .وعلــى حــد
بعــد أن تـ ّ
قولهــاّ ،
يومــا مســاعدة مــن
فإنهــا لــم تتلقــى ً

أن العديــد مــن األشــخاص
وقــد أكــدت امــرأة أخــرى كانــت قــد أتــت إلــى أحــد ،علــى الرغــم مــن ّ
صالحــا أتــوا لزيارتهــا والتحــدث معهــا ،إال ّأنــه «لــم تُ عــرض
أن بيتهــم «لــم يكــن
لبنــان عــام ّ ،2012
ً

للســكن ،إذ لــم يكــن يوجــد ال بــاب ،وال شــباك ،وال عليهــم وال قطعــة لحــم واحــدة عندمــا كانــوا
جوعــا» 12.وقــد فقــدت هــذه االمــرأة
حتــى كهربــاء» 11.قامــت االمــرأة وزوجهــا بتصليــح يتضــورون
ً

أن األســرة
كل شــيء واشــتروا أثــاث بمالهــم الخــاص دون بصرهــا وأطفالهــا مرضــى ،فــي حيــن ّ
 10رنيم .أجرت المقابلة سلوى منصور ،في غزة ،مايو/أيار-يوليو/تموز.2018 ،
 11فاتن .أجرت المقابلة سلوى منصور ،في غزة ،مايو/أيار-يوليو/تموز.2018 ،
 12سمية .أجرت المقابلة سلوى منصور ،في غزة ،مايو/أيار-يوليو/تموز.2018 ،
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تفتقــر إلــى المــال الــازم لعالجهــم .واشــتكت فــي الخــارج ،حتــى فــي الشــتاء .عــاوة علــى هــذا
ً
المــرأة ً
شــيئا ألنفســهم وهــم
يومــا
أيضــا مــن غــاء الطعــام والميــاه والــدواء كلــه ،لــم يشــتروا ً

فــي لبنــان ،إذ أن عائلتهــا غيــر قــادرة علــى ابتيــاع فــي لبنــان.
الطعــام أو الــدواء .وأفــادت خــال وقــت المقابلــة

إن
أن مــكان الســكن يــأوي عشــرة أشــخاص ،مــن مــن جهــة أخــرى ،قــال رجــل تمــت مقابلتــه ّ
ّ
ضمنهــم هــي ،وابنتيهــا االثنتيــن ،وابنهــا ،وزوجــة شــخص لبنانــي من بلــدة غــزة ســاعدهم وأعطاهم

إن تســمية مــكان ســكنهم ً
بيتــا قطعــة أرض دون أي مقابــل حتــى يشــيدوا عليهــا
ابنهــا .وقالــت ّ
هــي مبالغــة ّ
ألنهــم كانــوا يعيشــون فــي المطبــخ خيمتهــم .وأضــاف ّأنهــم يحصلــون علــى الميــاه

بشــكل أساســي حيــث ينــام كل فــرد علــى األرض .مــن منظمــة تزودهــم ً
أيضــا بحطــب وبطانيــات
وكان المنــزل مؤلــف مــن غرفــة نــوم واحــدة لفصــل الشــتاء وتهتــم بأمــور الســباكة.

يشــغلها ابنهــا وزوجتــه ،والمطبــخ الــذي كان ً
أيضــا «كل شــهر يأتــون لكــي ينظفــوا الحفــرة .يصلنــا
بمثابــة غرفــة نوم/معيشــة ،وحمــام.

بيــن الحيــن واآلخــر أشــياء مثــل الزيــت والســكر.

ً
مــال
أهــم مصــدر راحــة لدينــا هــو أننــا ال نصــرف

وأن علــى اإليجــار ،فقــد مضــى خمــس ســنوات علــى
أن الميــاه تنقطــع
دائمــاّ ،
وأضافــت شــارحة ّ
ً
الكهربــاء متوفــرة كل كــذا يــوم ،فكانــوا يقضــون عــدم اضطرارنــا إلــى دفــع اإليجــار .ليــس فــي

معظــم لياليهــم علــى ضــوء الشــمعة ،وكان أحــد مخططاتنــا االنتقــال إلــى مــكان آخــر ،فنحــن فــي
الجيــران يعطيهــم الطعــام وإال مــا كان ليتوفــر أمــان ،ومرتاحــون ،وعلــى مــا يــرام».

13

لديهــم شــيء ليأكلــوه .وكانــت المســاعدات
الوحيــدة التــي تلقونهــا مــن المنظمــات هــي تكاليــف اإليجار أثقل عبء

عبــارة عــن صناديــق عــدس وملــح وطحيــن تصلهم
المقابليــن مــن تكاليــف اإليجــار
تذمــر جميــع
ّ
َ

كل أربعــة أشــهر .وفــي فصــل الشــتاء ،يضطــرون المرتفعــة .أمــا أولئــك الذيــن ُعرضــت عليهــم قطــع
كبيــرا مــن
قــدرا
إلــى حــرق األحذيــة والبالســتيك كمصــدر تدفئــة .األرض دون مقابــل ،فقــد أبــدوا
ً
ً

ونظــرا إلــى ّأنــه ال يوجــد شــبابيك أو أي فتحــات الرضــا والراحــة فــي حياتهــم الحاليــة بيــن جميــع
ً
فــي مــكان ســكنهمّ ،
فإنهــم يقومــون بالطبــخ مــن أجريــت معهــم المقابــات .وقــد زعــم أحــد

وتســخين الطعــام والميــاه علــى نــار يوقدونهــا الذيــن أجريــت معهــم مقابلــة التالــي:

«نعيــش فــي مجمــع ســكني ،وأســعار اإليجــار مرتفعــة
للغايــة ،إذ تصــل إلــى  250د.أ .فــي الشــهر ،باســتثناء فواتيــر
ً
شــيئا عندمــا
الكهربــاء وغيرهــا .كان المنــزل ال يحــوي
أن منظمــة دانماركيــة قامــت بإعطائنــا
انتقلنــا إليــه ،إال ّ

 13أحمد .أجرت المقابلة سلوى منصور ،في غزة ،مايو/أيار-يوليو/تموز.2018 ،

وصنم ىولسو مازع ارال

بعــض الفــرش عنــد انتقالنــا ،ومــا زلنــا نســتخدمها .كمــا ّأنــه
لــم نعــد مســجلين مــع مفوضيــة الالجئيــن .وتقــوم منظمــة
14
تدعــى «رؤيــة» بإعطائنــا المالبــس».
المقابليــن بيــن
وقــد تــراوح ســعر اإليجــار عنــد
َ

المقابليــن أجمعيــن
اعتمــادا علــى وكانــت أبــرز مشــكلة تواجــه
 200,000ل.ل .و 500,000ل.ل.
ً
َ
مســاحة المــكان .وال يشــمل هــذا المبلــغ فواتيــر هــي ّأنــه عندمــا أتــوا إلــى لبنــان ،لــم يحضــروا

أن
الخدمــات مثــل الكهربــاء والمــاء .تثقــل هــذه معهــم أي شــيء ،إذ خــال البعــض منهــم ّ
ً
أن رحلتهــم
التكاليــف كاهــل النازحيــن إذ ذكــروا ّأنهــم يصرفون الوضــع آنــذاك كان
مؤقتــا ولــم يظنــوا ّ
كل دخلهــم علــى اإليجــار.

فــر
ستســتمر ســنوات .أمــا البعــض اآلخــر فقــد ّ

علــى عجــل فــي ظــل ظــروف فــي غايــة الخطــورة.
علــى ســبيل المثــال ،قالــت إحــدى النســاء اللواتــي
جليــا
تمــت
مقابلتهــن ّ
ّ
إن عملهــا فــي بيــع الخضــروات واشــتكت إحــدى النســاء التــي كان اليــأس ً
أن عمــل ابنتهــا فــي تنظيــف المنــازل
بالــكاد يولــد مـ
ـردودا يكفــي عائلتهــا التــي تدفــع عليهــا ،مــن ّ
ً
وأن العمال
 100د.أ .كل شــهر مقابــل اإليجــار ،و 300د.أ .كل لــم يكــن
كافيا لتغطيــة تكاليف اإليجــارّ ،
ً

ســنة مقابــل إيجــار األرض حيــث أقامــت مشــروعها ،مــن الجنســية الســيرالنكية باتــوا يســتحوذون
أن ابنتهــا
و 1,400د.أ.
ســنويا مقابــل إيجــار بئــر الميــاه .علــى أغلــب أعمــال التنظيــف .وأضافــت ّ
ً
أن المســاعدة الوحيــدة التــي يتلقونهــا لــم تتمكــن مــن اجــراء أي فحوصــات طبيــة ّ
ألنهــا
وأضــاف ّ
هــي قســائم الطعــام التــي تقدمهــا مفوضيــة عليهــا االختيــار بيــن تكلفــة هــذه التحاليــل وتكلفة
الالجئيــن .لذلــك ابتدعــت العائلــة
دائمــا أهــم».
نظامــا للتأقلــم ،اإليجــار« ،واإليجــار
ً
ً
فهــم يجمعــون أمــوال اإليجــار ً
أول ،ومــن بعدهــا

يســعون وراء تأميــن النفقــات األخــرى.

15

وقد كرر رجل نفس الشكوىً ،
قائل:

مرتاحــا هنــا علــى اإلطــاق ،إذ أصــرف كل مدخولــي
«لســت
ً
علــى اإليجــار ،وال يتبقــى معــي أي مبلــغ يكفينــي حتــى
حاليا هــي أفضل
إن الوظيفــة التــي أشــغلها
نهايــة الشــهرّ .
ً
مــا يمكننــي إيجــاده بالنســبة للراتــب ،وأتقاضى مبلــغ 500,000
ل.ل أدفعــه ّ
إن الشــقة التــي نعيــش
كلــه مقابــل اإليجــارّ .
فيهــا عاديــة مؤلفــة مــن غرفتــي نــوم ،ومطبــخ ،وحمــام.
 14فؤاد .أجرت المقابلة سلوى منصور ،في غزة ،مايو/أيار-يوليو/تموز.2018 ،
 15سمية .أجرت المقابلة سلوى منصور ،في غزة ،مايو/أيار-يوليو/تموز.2018 ،
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وعندمــا كنــت أقصــد بيــروت للعمــل فــي بعــض األحيــان فــي
فصــل الشــتاء ،كنــت أنــام فــي مســتودع هنــاك تحــت المطــر
وفــي البــرد فــي حــال بقيــت فــي العمــل متأخـ ً
ـرا فــي الليــل،
إذ ال أســتطيع العــودة إلــى غــزة ألنــه ال يتوفــر فــي ذلــك
16
الوقــت وســائل نقــل إلــى هنــاك».
مثــل هــذا الوضــع صعــب للغايــة علــى
المقابليــن مرحــب بهــم إمــا مــن ِقبــل المــاك أو اللبنانييــن
َ

مقارنـ ً
ـة بحياتهــم فــي ســوريا التــي حتــى وإن لــم فــي محيطهــم.
تكــن ميســورة بالكامــل ،إال ّأنهــم كانــوا يعيشــون

المقابلــون بشــغف ولوعــة ،ولكــن
تحــدث
ذاتيــا ،إذ زعمــوا« :فــي وقــد
بكرامــة وكانــوا مكتفيــن ً
ّ
َ
ً
ســوريا ،كنــا نــزرع المحصــول الــذي نحتاجــه لتنــاول
أيضــا بفخــر ،عــن بيوتهــم وحياتهــم الســابقة فــي
خصوصــا بعدمــا شــجبوا وضعهــم الحالــي.
الطعــام ،أمــا هنــا ،ال يمكننــا فعــل ذلــك .الشــعب ســوريا،
ً
ـاس عندمــا يتعلــق األمــر بالمــال».
اللبنانــي قـ ٍ
ً
مقارنة بالحالية
الحياة الســابقة

17

ولجــأوا إلــى اســتعادة ذكريــات جميلــة ،وحاولــوا
استنســاخها فــي لبنــان كشــكل مــن أشــكال

مواســاة نفســهم علــى مــا فقــدوه .إحــدى النســاء

مقابلتهــن وصفــت بيتهــا فــي
يظهــر علــى النازحين الســوريين بوضــوح األلم الذي اللواتــي تمــت
ّ
حطامــا ،بـــ «الكبيــر ،والجميــل،
يعانــون منــه بســبب النــزوح العقلــي والصدمــات ســوريا الــذي أصبــح
ً
الناجمــة عــن النــزوح الجســدي .كمــا ّأنهــم ال والمبنــي علــى الطــراز العتيــق مــع ســطح

يشــعرون بــأي انتمــاء إلــى منازلهــم الحاليــة التــي وحديقــة» 18.وقــد تحدثــت امــرأة أخــرى بنبــرة حنيــن

يفتقــرون إلــى حـ ّ
ـق امتالكهــا ،ويشــعرون ّأنــه غيــر عــن ذكرياتهــا ،قائلــة:

«فــي المناســبات واألعيــاد ،كعيــد الفطــر ،كنــت أشــتري
ألوالدي األلعــاب ،وكنــت أقيــم الحفــات .وفــي رمضــان ،كنــت
أتبــرع بالمــال للمحتاجيــن .وعندمــا انتقلــت إلــى لبنــان ،لــم
أتمكــن مــن القلــوع عــن هــذه العــادات ،إذ ال أزال أقيــم حفلة
صغيــرة فــي العيــد ،إال ّأنهــا ال ترتقــي إلى مســتوى الحفالت
التــي كنــت أقيمهــا مــن قبــل .كمــا أننــي لــم أعــد قــادرة
19
علــى شــراء الهدايــا».
 16سعيد .أجرت المقابلة سلوى منصور ،في غزة ،مايو/أيار-يوليو/تموز.2018 ،
 17سمية .أجرت المقابلة سلوى منصور ،في غزة ،مايو/أيار-يوليو/تموز.2018 ،
 18نادية ومريم .أجرت المقابلة سلوى منصور ،في غزة ،مايو/أيار-يوليو/تموز.2018 ،
 19رانيا .أجرت المقابلة سلوى منصور ،في غزة ،مايو/أيار-يوليو/تموز.2018 ،

وصنم ىولسو مازع ارال

وأفــادت عائلــة أخــرى ّأنهــم كانــوا يملكــون
ملحمــة فــي ســوريا ،وكانــت األعمــال تســير علــى

أن استنســاخ أو
مــا يــرام ،إال ّأنهــم أشــاروا إلــى ّ
إعــادة إحيــاء حياتهــم فــي ســوريا هنــاّ ،
ترتــب

عليهــا تكاليــف باهظــة:

«كانــت حيــاة مختلفــة عــن هنــا بنســبة مليــون بالمئــة ،لذلك
اخترنــا العيــش فــي شــقة وليــس فــي كــراج أوخيمــة ،بغــض
النظــر عــن التكلفــة اإلضافيــة .نحــن ببســاطة لســنا معتادين
20
علــى العيــش إال بهــذه الطريقة».
وكان وضعهــم الحالــي يبعــث فــي نفوســهم
الحنيــن والشــوق إلــى حياتهــم ومنازلهــم فــي
ســوريا – وفــي بعــض األحيــان يفاقــم هــذه
األحاســيس .وقــد قالــت امــرأة فــي هــذا الصــدد:

«فــي ســوريا ،كانــت تشــغلنا أمور تبــدو اآلن تفاهات ســخيفة
وعبثيــة ،إذ كان جــل مــا يهمنــا انتقــاء أفضــل بالط ســيراميك
للمنــزل ،وأفضــل زخــارف ،وكنــا نتنافــس مــع جيراننــا علــى
مــن يصــرف مــال أكثــر علــى المنــزل .وبعــد ذلــك بفتــرة
قصيــرة ،وجدنــا أنفســنا نفتــرش ذات الفــرش الــذي تقدمــه
21
لنــا األمــم المتحــدة».
ـدا لمنزلهــم
ـم بزراعــة حديقــة ووضــع إنــارة لهــا ،تخليـ ً
مــع ذلــك ،يســتحوذ علــى النازحيــن الســوريين هـ ّ
المقابليــن اآلخريــن كانــوا يفتقــرون
أن
االســتمرار علــى قيــد الحيــاة ويحاولــون دون كلــل القديــم .إال ّ
َ

ّ
تمكــن أحــد إلــى الســبل الالزمــة لتعويــض خســاراتهم ولخلــق
خلــق «ظــروف ســكن مالئمــة» .وقــد
المقابليــن مــن بنــاء بــاب لمــكان ســكنهم مــن ظــروف ســكن مالئمــة ،إذ أن مــا ينقصهــم كان
َ
أجــل تحســين ظــروف عيشــهم ،بينمــا قــام رجــل آخر أبعــد مــن المــال ،فقــد كان مــكان ســكنهم يفتقــد

 20سعيد .أجرت المقابلة سلوى منصور ،في غزة ،مايو/أيار-يوليو/تموز.2018 ،
 21رانيا .أجرت المقابلة سلوى منصور ،في غزة ،مايو/أيار-يوليو/تموز.2018 ،
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بعــض أفــراد العائلــة الذيــن لــم يكونــوا موجوديــن البعــض منهــم ُفصــل عــن أفــراد أســرته ،والبعــض

إمــا بســبب بعــض القوانيــن أو ّأنهــم وقعــوا ضحايــا اآلخــر كان يعيــش فــي مطبــخ أو فــي مــكان آخــر
الحــرب الدائــرة.

يوميــا بأنهــم غيــر مرحــب بهم
يتــم تذكيرهــم فيــه
ً

الخالصة

ـاء علــى مــا ســبق ،يجــب مقاربــة أزمــة مســكن
بنـ ً

وأن وضعهــم أدنــى.
ّ

أن مســألة المســكن النازحيــن الســوريين علــى ثالثــة مســتويات :علــى
أظهــرت دراســة الحالــة هــذه ّ
تفــرض فــي الغالــب تحديــات صعبة علــى العديد من المســتوى الحكومــي الوطنــي ،حيــث يجــب
الســوريين النازحيــن ،وتمثــل مشــروع غيــر مكتمــل مناقشــة وضــع الســوريين النازحيــن بجديــة وافيــة

ـم وضــع سياســات مســتنيرة بشــأن تقديــم
يجــب عليهــم العمــل عليــه بشــكل مســتقل عــن حتــى يتـ ّ
إن تكاليــف المســاعدات وحالــة عــودة النازحيــن؛ وعلــى
الدولــة أو المجتمعــات المضيفــةّ .

اإليجــار تجعــل المســكن غيــر متــاح للكثيريــن ،وحتى المســتوى الحكومــي المحلــي حيــث يجــب علــى
ـم تقديــم قطعــة أرض دون مقابــل إلنشــاء البلديــات والهيئــات الحكوميــة المحليــة التواصــل
عندمــا يتـ ّ

المســكن  ،تبــرز العديــد مــن المشــكالت األخــرى .مــع المجتمعــات النازحــة لمعرفــة الخدمــات التــي

أن يحتاجونهــا؛ وعلــى مســتوى اإليجــار وتســعيره،
وقــد تبيــن مــن خــال المقابــات التــي أجريناهــا ّ
المقابلــون األمــر الــذي يســتلزم وضــع مقيــاس معيــاري.
أهــم المســاعدات التــي كان يتلقاهــا
َ

كانــت تقدمــة الســكان المحلييــن فــي البلــدات ،كذلــك يجــب أن يكــون هنــاك اتصــال وثيــق مــع

مــن طعــام ،إلــى ثيــاب ،وأثــاث ،وحتــى ابتســامات ،إذ المنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة فــي مجــال

ـاعدة أكثــر مــن تقديمــات مســاعدة الالجئيــن مــن أجــل اتخــاذ قــرارات
كان النازحــون يرونهــا مسـ ِ
مفوضيــة الالجئيــن .وبالفعــل ،يجــب أن يحــدث مســتنيرة بشــأن السياســات المتعلقــة بحالــة
ـدرا كبيـ ًـرا مــن الدعــم الســكن واإليجــار والمتطلبــات الموســمية .أمــا
تغييــرات منهجيــة ،غيــر ّ
أن قـ ً
يمكــن أن يأتــي مــن المســتوى المحلــي .فالنازحون علــى مســتوى المجتمــع ،فيجــب بنــاء الجســور بين

الســوريون يعانــون مــن نــزوح ذهنــي وجســدي
نظـ ًـرا إلــى الشــكاوى الكثيــرة التــي كتبــت بحقهم،

وســوء المعاملــة التي يتعرضــون إليها مــن الدولة،
وشــعورهم ّ
مرحــب بهــم .كمــا ّأنــه ال يبدو
بأنــه غيــر ّ

فــي األفــق أي بــوادر لوضــع إجــراءات تموضــع
أن الســكان المحلييــن هــم جــزء مــن
لهــم .كمــا ّ
هــذه المشــكلة ،إذ يقــوم عــدد منهــم باســتغالل
مجتمعــات النازحيــن عبــر رفــع أســعار اإليجــار أو
خفــض األجــور .لذلــك ،كان النازحــون فــي أحســن
األحــوال يتلقــون خدمــات إســكان غيــر رســمية،
واســتنادا إلــى المعاييــر التــي اقترحناهــا فــي
ً

البدايــة لتوفيــر ظــروف ســكن «صالحــة للعيــش»،
فقــد أظهــرت النتائــج أن ظــروف ســكنهم «غيــر
أن
صالحــة للعيــش» فــي معظــم الحــاالت،
خصوصــا ّ
ً

المجتمعــات المضيفــة والمجتمعــات النازحــة
بهــدف تعزيــز التعاطــف وتبــادل المعرفــة
بشــأن االحتياجــات االقتصاديــة واالجتماعية
لــكال المجتمعيــن.
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