لوكاس أوش

متيل املنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية بل الباحثون أيضاً واحد من بواعث هؤالء األشخاص ،فهم يرون يف ذلك أيضاً سبي ًال
إىل وسم جميع السوريني املوجودين يف البلدات املجاورة لسوريا ملامرسة النشاطات التي مل تعد مستدامة يف سوريا وحدها.
عىل أ َّنهم الجئون .ويف حني َّأن ذلك يعكس الفئة اإلدارية التي
تضم
املسجلني لدى مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ،فهو وبعضهم تابع بيئة عمله التي اعتاد عليها يف سوريا :املعلم مع
َّ
ليس الطريق السليم للتعبري عن النطاق املتنوع من حقائق أولئك طلبته واملمثل مع فرص التمثيل والفنان مع جمهوره وهكذا.
السوريني .فليس كل من ذهب إىل دول جوار سوريا مسج ًال وليس لكنَّ غريهم اختار إنشاء مرشوعاته التجارية أو فتح فروع ملنشآته
جميعهم يعدّون نفسهم الجئني.
القامئة يف دمشق .والحقيقة أ َّنهم مل “يهجروا” دمشق ويستقروا
يف بــروت ،بل “ينتقلون” بني املدينتني ويحافظون عىل بعض
وباإلضافة إىل ذلك ،ما زال بعض “مهاجري األزمة” هؤالء يتنقلون النشاطات يف سوريا سواء أكان ذلك التنقل يشتمل عىل أرسهم أم
من سوريا إىل الدول املجاورة وبالعكس .ويتيح ذلك لهم إبقاء ال .وبالنسبة لهؤالء املهاجرين ،ال يتمثل األثر يف ظاهرة جديدة ،بل
مسافة ممكنة لينأوا بها عن العنف يف بلدهم ويف الوقت نفسه ال يتعدى األمر عن أن يكون امتداداً لتحركاتهم قبل األزمة التي ال
يتيح ذلك السعي وراء الفرص االقتصادية أو الثقافية أو التعليمية .تختلف عن التنقل من منطقة ما داخل سوريا إىل غريها.
للمهجرين بالكاد تالئم
لكنَّ “الحلول املستدامة” التقليدية املتاحة
َّ
اسرتاتيجيات التنقل التي يلجأ إليها بعض األفراد والتي تتطلب
منهم القدرة عىل االستمرار يف التنقل بني عدم أماكن مبا فيها
بلدهم األصل .والطبقة الحرضية السورية الوسطى ّ
توضح هذه
النقطة جيداً .فهناك عدد كثري منهم يتنقلون بني دمشق وبريوت
حيث ميكن للمرء أن يرى عدداً كبرياً من السوريني.

وحتى لو كانت أعداد السوريني من تلك الفئة من األشخاص
املوجودين يف بريوت قليلة فهم ميثلون نسبة ال ُيستهان بها وظاهرة
غالباً ما ُيغفل عنها .بل يجب النظر إىل “حياة التنقل وتعدد أماكن
التنقل” عىل أنها احتاملية عند التفكري يف الخيارات املتاحة أمام
املهجرين السوريني .ولحد اآلن ،ما زال لبنان يطبق سياسة الباب
َّ
املفتوح ما يسمح لهذه االحتاملية يف الوقت نفسه الذي تضع فيه
البلدان األخرى العوائق أمام تلك التحركات.

وإىل جانب العامل املهاجرين وطبقة الصفوة ممن هم موجودين
منذ وقت طويل يف العاصمة اللبنانية ،هناك اآلن أبناء الطبقة لوكاس أوش  lucas.oesch@graduateinstitute.chزميل يف
مرحلة ما بعد الدكتوراه يف املؤسسة السويرسية الوطنية للعلوم
السورية املتوسطة بل بعضهم كان سيقيم هناك قبل األزمة ،ولو  ،مجموعة البحوث والدراسات حول البحر املتوسط والرشق
مل تندلع األزمة ملا كانوا هناك اآلن .ويف حني َّأن تجنب القتال هو
األوسط  -ليون www.gremmo.mom.fr
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