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اسرتاتيجيات التكيُّف بني السوريني املستوطنني ذاتياً يف لبنان
كاثرين ثوراليفسون 

النِّـــزاع ومـــا زال الســـوريون  مرت ثالثـــة أعـــوام عـــىل 
نظـــرة  يب  تناقـــض  مـــن  يعانـــون  لبنـــان  يف  ـــرون  املهجَّ
الحكومـــة ونظـــرة اللبنانيـــني مـــن وجودهـــم يف لبنـــان. 
ــب  ـ ــدويل، يصعِّ ــاين الـ ــع اإلنسـ ــر املجتمـ ــة نظـ ــن وجهـ ومـ
ــامن  ــبل ضـ ــن سـ ــان مـ ــمية يف لبنـ ــامت الرسـ ــاب املخيـ غيـ
ــنَّ  ــة. لكـ ــاعدات واإلغاثـ ــيق املسـ ــني وتنسـ ــة الالجئـ حاميـ
ـــارج  ـــش خ ـــون العي ـــم يفضل ـــون إنَّه ـــهم يقول ـــني أنفس الالجئ
املخيـــامت حيـــث ُتتـــاح لهـــم فـــرص أفضـــل للتأثـــري عـــىل 

وضعهـــم. 

ــطينيني  ــني الفلسـ ــع الالجئـ ــل مـ ــة يف التعامـ ــان تجربـ وللبنـ
ـــات  ـــىل املامرس ـــة ع ـــذه التجرب ـــرت ه ـــام 1948، وأّث ـــذ ع من
ريـــن. ولذلـــك  والسياســـات املتبعـــة إزاء الســـوريني املهجَّ
رفضـــت الســـلطات اللبنانيـــة إقامـــة املخيـــامت خوفـــاً 
الجامعـــات  فتأســـيس  نفســـه.  التاريـــخ  يعيـــد  أن  مـــن 
أســـباب  مـــن  كان  املخيـــامت  املســـلَّحة يف  الفلســـطينية 
انـــدالع الحـــرب األهليـــة التـــي امتـــدت بـــني عامـــي1975  
ــيس  ــن أنَّ تأسـ ــة مـ ــلطات اللبنانيـ ــى السـ إىل 1990، وتخـ
أي مخيـــامت جديـــدة قـــد يزيـــد مـــن احتامليـــة بقـــاء 
ـــى.  ـــوريني يف املنف ـــة للس ـــؤر املقاوم ـــكيلهم لب ـــوريني وتش الس

وهنـــاك أكـــرث مـــن 400 مـــكان أشـــبه باملخيـــامت غـــري 
الرســـمية مســـجلة يف شـــتى أنحـــاء لبنـــان إليـــواء الالجئـــني 
الســـوريني. ويف قريـــة ببنـــني، حيـــث يعيـــش 40 ألـــف 
ـــامت  ـــاك مخي ـــرية، هن ـــكار الفق ـــة ع ـــاميل منطق ـــخص يف ش ش
غـــري رســـمية وتجمعـــات للخيـــم البالســـتيكية البســـيطة 
أو  املبنيـــة مبـــارشة عـــىل األرض دون مـــاء وال كهربـــاء 
ــدة  ــر يف عـ ــامت تظهـ ــذه املخيـ ــدأت هـ ــد بـ ــاح. وقـ إصحـ
أماكـــن. ويف العـــادة، يصـــل الســـوريون مـــن املناطـــق 
الريفيـــة والحرضيـــة فقـــراَء مـــن منطقـــة حمـــص خاويـــن 
الحـــال  الوفـــاض ومعرضـــني لصدمـــة نفســـية وينتهـــي 
ــر  ــواء يف املتاجـ ــة لإليـ ــكان مؤقتـ ــال إىل أمـ ــم إىل االنتقـ بهـ
والكراجـــات وغـــرف التخزيـــن واألروقـــة بـــل حتـــى يف 

ــالخ.  املسـ

وكان كثـــري مـــن الســـوريني الالجئـــني يعيشـــون يف بلدهـــم 
بالقـــرب مـــن األقربـــاء. وبعـــد فرارهـــم إىل لبنـــان، متزقـــت 
ــي أو  ــم االجتامعـ ــدان الدعـ ــهم يف فقـ ــا أسـ أوارص األرس مـ
ـــع  ـــة م ـــات اجتامعي ـــوريني عالق ـــض الس ـــام بع ـــه. وأق إضعاف

ــني  ــة أو الالجئـ ــم كاألرس املضيفـ ــري أقربائهـ ــن غـ ــراد مـ أفـ
اآلخريـــن ومضـــوا قدمـــاً يف تطبيـــق فئـــات القرابـــة عليهـــم 
التزاماتهـــم  عـــىل  للتأكيـــد  واألخ  واألخـــت  واألب  كاألم 

ــة.  ــاألرسة القريبـ ــة بـ ــم املرتبطـ وأدوارهـ

إزاء  املحليـــة  الضيافـــة  مامرســـات  انتـــرشت  حـــني  ويف 
ـــش  ـــوريون ككب ـــُتخِدم الس ـــان، اس ـــوريني يف لبن ـــني الس الالجئ
الفـــداء عنـــد مناقشـــة قضايـــا اختـــالل األمـــن االقتصـــادي 
ـــرب  ـــر األك ـــف ذات األث ـــرتاتيجية التكي ـــل اس ـــيايس. وتتمث والس
التـــي يســـتخدمها الالجئـــون الســـوريون يف التوظيـــف يف 
ـــة غـــري املاهـــرة يف مجـــال الزراعـــة واإلنشـــاءات  ســـوق العامل
واملرشوعـــات الصغـــرية. وقبـــل األزمـــة، اعتـــاد العـــامل 
ـــور  ـــن أج ـــل م ـــور أق ـــول أج ـــىل قب ـــوريون ع ـــرون الس املهاج
اللبنانيـــني نظـــراً النخفـــاض تكاليـــف املعيشـــة النســـبية 
يف ســـوريا. ويتنافـــس اآلن الالجئـــون مـــع اللبنانيـــني عـــىل 
ــم  ــابق فهـ ــه يف السـ ــون بـ ــوا يقبلـ ــام كانـ ــل مـ ــور أقـ أجـ
يتلقـــون املســـاعدات إضافـــة إىل األجـــور، وميثـــل ذلـــك 
ــون.  ــراء اللبنانيـ ــا الفقـ ــى بهـ ــش ال يحظـ ــرتاتيجية للعيـ اسـ
وتعتقـــد األغلبيـــة الســـاحقة مـــن اللبنانيـــني1 أنَّ الســـوريني 
ينتزعـــون الوظائـــف مـــن اللبنانيـــني وأنَّهـــم يعملـــون عـــىل 

ــور.2  ــتويات األجـ ــض مسـ تخفيـ

للعنـــف  لتعرضهـــم  تتعلـــق  الالجئـــون حـــوادث  يذكـــر 
الجســـدي. وحـــاول بعـــض الســـوريني تغيـــري لكنتهـــم أو أي 
مـــن الســـامت املميـــزة لهـــم لتجنـــب املضايقـــة والتحـــرش. 
ـــا  ـــع زوجه ـــب م ـــن إدل ـــت م ـــي هرب ـــك ســـلمى الت ـــال ذل ومث
ــي ال  ــا لكننـ ــا إىل هنـ ــول: “فررنـ ــة، فتقـ ــا الخمسـ وأطفالهـ

ــاً.” أشـــعر بأمـــان.  نأمـــل أن نعـــود إىل ديارنـــا قريبـ

كاثرين ثوراليفسون cathrine@thorleifsson.com زميلة يف 
دراسات ما بعد الدكتوراه يف جامعة أوسلو، قسم األنرثوبولوجيا 

 www.sv.uio.no/sai/english/ .االجتامعية

1. البيانات من مسح وطني بلغ عدد أفراد عينتها البحثية 900 شخص. 
2. كريستوفر م، وثوراليفسون ك، وتيلتنس آ )2013(، استضافة ذات وجهني متناقضني، 

واسرتاتيجيات التكيف واالستجابات املحلية لالجئني السوريني يف لبنان، مؤسسة فافو 
للدراسات الدولية التطبيقية

 )Ambivalent Hospitality. Coping Strategies and Local Responses to Syrian
Refugees in Lebanon(

 www.fafo.no/pub/rapp/20338/20338.pdf
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