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أهمية رأس املال االجتامعي يف التَّهجري املطوَّل
آنا أوزيالك وجوس ميسرت وماركوس غورانسون وويليم فان ديم بريغ

ال بد من فهم دور رأس املال االجتامعي يف حياة الالجئني السوريني وأصل نشوئه واستدامته وتحويله وما 
يؤول عىل انهياره. وبتحقيق هذا الفهم، نأمل أن نثري النقاشات حول طرق إجراء مزيد من التقييامت 

لة األخرى. املخصصة واالستهداف وإقامة الربامج يف هذا الوضع ويف أوضاع التَّهجري املطوَّ

كيز التي عقدت  من خالل سلسلة من نقاشات مجموعات الرتَّ
بني الالجئني يف جميع أنحاء لبنان ومقابالت املتابعة يف بعض 
أربعة  الوقوف عىل حالة  املختارة، كنا نهدف إىل  املجتمعات 
املال  رأس  وهي:  لالجئني  املتاحة  املال’  ‘لرأس  مهمة  عنارص 
املال  ورأس  االجتامعي  املال  ورأس  املايل  املال  ورأس  املادي 
البرشي. ومع أنَّ الوضع العام يشري إىل انخفاض هذه املوارد 
وتراجعها، تكن الالجئون يف بعض الحاالت من إدارة رأس مال 
اجتامعي جديد لهم، فرأس املال االجتامعي هذا يف كثري من 

الحاالت أهم مقوماتهم يف وضع التَّهجري املطوَّل.

شبكات  يف  املوجودة  املوارد  االجتامعي  املال  برأس  وُيقَصُد 
التواصل االجتامعي. ويشري بحثنا الذي أجريناه يف لبنان1 إىل 
ميكن  الذي  الوحيد  املال  رأس  هو  االجتامعي  املال  رأس  أنَّ 
إنشاؤه حتى يف أوضاع االستضعاف النسبي إذ يتبادله الالجئون 
يف  استخدامه  أو  الرزق  كسب  سبل  إىل  للوصول  بينهم  فيام 
من  شكل  بوصفه  أو  الوفورات  تحقيق  إىل  الرامية  التدابري 
أشكال التأمني االجتامعي األسايس. وهناك نوعان من رأس املال 
االجتامعي لهام أهمية خاصة لتحقيق هذه األغراض: رأس مال 
مال  ورأس  بينهم،  فيام  الالجئون  أنشأه  الذي  وهو  ‘الرابطة’ 
‘التجسري’ وهو الذي يهدف إىل إقامة العالقات وتجسري الفجوة 
بني الالجئني وبني الفاعلني من الجهات الخارجية مثل مواطني 

البلد املضيف أو هيئات املساعدات. 

رأس املال القابل للتحويل
مع أنَّ عمليات التهجري أثرت سلباً يف وصول الالجئني ملنظومات 
دعمهم القدمية وتشغيلها، استطاع كثري منهم إنعاش شبكاتهم 
يختار  ما  وغالباً  لبنان.  يف  أخرى  مرة  وإمنائها  االجتامعية 
الالجئون استخدام شبكاتهم االجتامعية السابقة التخاذ قرارهم 
املدروس حول مكان إقامتهم املختار ثم بعد ذلك يتسنى لهم 
االجتامعي  بالدعم  التمتع  ميكنهم  حيث  إىل  االنتقال  اختيار 
العرقية/ املجموعات  يف  الحقيقة  هذه  وتتأكد  واالقتصادي. 
القرابية القوية التي رأيناها يف أثناء إجراء البحث، ففي بلدة 
الرتابط من  برج حمود يف بريوت، مررنا مبجتمع محيل وثيق 
من  اآلخر  يف  منهم  كل  أثر  الذين  السوريني  األكراد  الالجئني 
ناحية اختيار مكان االستيطان يف لبنان. وباملثل، وردت أخبار 

تفيد بأنَّ مجموعة ُسنِّية صغرية من الهبارية يف الجزء الجنويب 
للغاية التجاه ورأي  الشيعة كانت متقبلة  الذي تسيطر عليه 
الالجئني السوريني من املذهب الُسني املحافظ وأقنعوا أعداداً 
كبرية نسبية من الالجئني من دمشق باالستيطان يف هذا املكان 

النايئ يف لبنان. 

وبعد أن استقر الالجئون يف املكان املختار، رشعوا يف استعادة 
االتصال بأقاربهم الذين فرَّ بعضهم إىل لبنان وأقاموا عالقات 
طيبة مع الجئني آخرين، ومع الجهات الفاعلة يف مجال تقديم 
املساعدات، ومع مواطنني من املجتمع املضيف اللبناين. ويعد 
عوامل  من  عامالن  لبنان  شامل  يف  عكار  وبلدة  البقاع  وادي 
سابقة  وعالقات  اتصاالت  وجود  نتيجة  نسبياً  القوية  الجذب 
بالفعل وتوافر املساكن الرخيصة باإلضافة إىل العاملة املوسمية 
شعبيتهام  تفقدان  بدأتا  البلدتني  هاتني  لكنَّ  اليدوية.  أو 
السابع.  عامها  اإلنسانية  األزمة  دخول  مع  لالجئني  كمقاصد 
أما يف أيامنا هذه، فيقول الالجئون الذي قابلناهم إنَّ شبكات 
‘مجموعات املعرفة’ االجتامعية )رأس مال الرابطة( هي التي 
تكن من خاللها الالجئون الذين قابلناهم من تحديد مواقع 
جديدة تتيح فرصاً أكرب للتوظيف و/أو مساكن أرخص ما سمح 

لهم من االنتقال من مكان آلخر يف لبنان. 

املال  رأس  استعادة  يف  لبنان  يف  السوريون  الالجئون  ويجد 
االجتامعي عدة فوائد مهمة لهم. فهي تكنهم أوالً من إنشاء 
أمثلة ذلك  املوارد، ومن  بتجميع  لهم  إذ تسمح  شبكة لألمان 
أوقات  العاطفي يف  الدعم  وتقديم  للطعام  املجتمعي  الطهي 
األزمة التي شهدتها بلدة برج حمود. كام ميكن لالجئني إقامة 
لضامن  بها  واالتصال  املساعدات،  هيئات  ممثيل  مع  عالقات 
كام  املعنية  املنظامت  إىل  الطوارئ  حاالت  عن  اإلبالغ  رسعة 

حدث يف عكار والبقاع.

فرص  توفري  يف  أيضاً  االجتامعي  املــال  رأس  يساهم  وقــد 
الوصول  الذين ميكنهم  فالالجئون  الرزق،  تحسني سبل كسب 
تزداد  املتبادلة  واملساعدات  املعلومات  تشارك  شبكات  إىل 
أمامهم فرص الوصول إىل العمل مدفوع األجر وتحديد فرص 
وجذب  املهمة  والخدمات  السلع  لرشاء  االقتصادي  التوفري 
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عنهم.  نيابًة  التأثري  مامرسة  ميكنهم  الذين  األفراد  دعم 
ويف جميع املواقع، رمبا يكون تحسني سبل كسب الرزق 
من أهم استخدامات رأس مال التجسري كام أنَّه من أكرث 
املوارد التي عادة ما يتشارك بها الالجئون فيام بينهم أكرث 
الذين  الالجئون  يتشارك  ما  وغالباً  املرء.  يتوقع  قد  مام 
يتاح لهم الوصول إىل أصحاب العمل اللبنانيني أي فرص 
تواصلهم  شبكات  أفراد  مع  أمامهم  تظهر  إضافية  عمل 
لديهم  ليس  الذين  الالجئون  تشارك  كام  االجتامعية. 
الهبَّارية  من  إصالح  عامل  ذلك  )مثال  تنافسية  مهارات 
عمالئهم  قاعدة  املعلومات(  تقانة  يف  مبتخصص  مقارنة 

فيام بينهم. 

ويساعد رأس املال االجتامعي أيضاً الالجئني عىل تحقيق 
أقص استفادة ممكنة من مواردهم وفرصهم املحدودة. 
املنازل  استئجار  تكاليف  تقليل  أيضاً  الالجئون  ويستطيع 
إىل حد كبري جداً من خالل العثور عىل مساكن أكرث مالءمة 
لدخلهم من خالل شبكة مجموعتهم املعرفية، أو التعاون 
يف تحسني وصول بعضهم إىل سبل كسب الرزق من خالل 
إىل  الذهاب  لآلباء  يتسنى  وبذلك  بعضهم  أطفال  رعاية 
العمل. وقد يساهم رأس املال االجتامعي أيضاً يف تعزيز 
ألنَّ  لالستغالل  املعرضني  املستضعفني  األشخاص  وضع 
شبكات مجموعات املعرفة ميكنها تحذيرهم من االستغالل 
أو من أصحاب العمل أو مؤجري املساكن االستغالليني أو 
من  مهمة  أداة  الذكية  الهواتف  وتعد  بهم.  املوثوق  غري 
أدوات الحفاظ عىل استمرار الشبكات االجتامعية هذه، 
فمعظم أرس الالجئني الذين أجرينا معهم مقابلة ميلكون 
نتهم  مكَّ أنَّها  أهميتها يف  األقل وتكمن  عىل  واحداً  هاتفاً 
واألكرث  واالجتامعية  الجغرافية  العزلة  من  الخروج  من 
نتهم من االتصال بأصحاب العمل  أهمية من ذلك أنَّها مكَّ

املحتملني للعثور عىل فرص للعمل. 

الالجئني  مال  رأس  بشأن  الدائر  الجدل  من  الرغم  وعىل 
لديهم  الالجئني  إنَّ  القول  ميكن  للتحويل،  قابلية  األكرث 
الوقت نفسه  إنشاء رأس مال اجتامعي ويف  القدرة عىل 
تحويله إىل منافع ملموسة تختلف من موقع آلخر ويبدو 
من  الالجئون  ميلكه  ما  مقدار  يحددها  املنافع  هذه  أنَّ 
لكنَّ  الشبكة.  يف  استثامرها  أو  ملشاركتها  أخرى  موارد 
الشبكات االجتامعية يف بعض األحيان قد تعمل بطريقة 
اإلقصاء واالستبعاد إذ ميكنها أن تفيد األشخاص املميزين 
اجتامعياً عىل حساب األشخاص غري املميزين وقد تحيل 
األشخاص.  من  قليل  عدد  إىل  العمل  وفرص  املساعدات 
مراراً  الحكومية  املنظامت غري  العاملون يف  أشار  ولذلك، 

غري  واملحسوبية  القرابة  لشبكات  املشني  الدور  إىل  وتكرراً 
الرسمية يف توصيل املساعدات إىل مجتمعات الالجئني. 

رأس املال االجتامعي كمؤرش لرفاه الالجئني
يكون  ما  أوضــح  فيها  االستضعاف  كان  التي  األماكن  يف 
وتجاوزت الحاجات امللحة لالجئني أي اعتبارات بشأن املنافع 
فنظراً  بالكامل.  االجتامعية  الشبكات  انهيار  بدا  املستقبلية، 
ألنَّ الالجئني رشعوا ينظرون إىل أنفسهم نظرة األنداد ال نظرة 
مشاركة  رغبتهم يف  و/أو  قدرتهم  اختفت  الداعمني،  الرشكاء 
املعلومات واالستفادة املشرتكة من الفرص. وقد الحظنا انتشار 
الالجئني  أرس  بني  وهّبارية  البقاع  منطقة  يف  الظاهرة  هذه 
الفقرية عىل وجه الخصوص. ويف جميع الحاالت، تبدو أمناط 
االنهيار متشابهة فالجهود املطلوبة لتلبية الحاجات األساسية 
أدت إىل انخفاض تدريجي يف االرتباطات االجتامعية وصاحبها 
يف ذلك اختفاء األمان االجتامعي. وكام رشح لنا أحد الالجئني 
يف منطقة البقاع، وهي منطقة يكرث فيها تنافس أعداد كبرية 
املنخفضة:  الزراعية ذات األجور  الوظائف  الالجئني عىل  من 
»ال وقت لدينا ليعتني بعضنا ببعض...أو يتحدث بعضنا إىل 

بعض.« 

ونعتقد أنَّ انهيار رأس املال االجتامعي هكذا لهو دليل عىل 
املال  النوع من رأس  بلوغ االستضعاف ذروته. ففقدان هذا 
يقوِّض بشدة قدرة الالجئني عىل التعايف من األحداث الكارثية 
آليات  إىل  الالجئني  لجوء  احتاملية  من  يزيد  أن  ميكن  كام 
تكيف سلبية مثل التسول أو البغاء أو العودة يف ظل ظروف 
غري آمنة. وهذا يعني أنَّ درجة استضعاف األرسة تعد َعرََضاً 
ومن  االجتامعي،  املال  رأس  النهيار  سبباً  نفسه  الوقت  ويف 
ثم ينبغي النظر إىل هذا االنهيار عىل أنَّه مؤرش خطري لبلوغ 
املتاحة،  األدلة  ضوء  وعىل  االستضعاف.  ذروة  األرسة  هذه 
أكرث  تدخالت  إىل  تحتاج  اجتامعياً  املعزولة  األرسة  أنَّ  نعتقد 
مع  التي  مثلها  الفقرية  األرسة  من  تحديداً  أكرث  و/أو  إلحاحاً 
التدخل املبكر  ذلك مل تفقد رأس مالها االجتامعي. ويساعد 
أو األكرث استهدافاً عىل إعادة األرس املترضرة إىل النقطة التي 
)رأس  االجتامعي سواء  املال  بناء رأس  إعادة  ميكنهم عندها 

مال الرابطة أم رأس مال التجسري( واملحافظة عليه.

تضمني رأس املال االجتامعي 
يف تدخالت املساعدات 

وقفنا يف هذا البحث عىل بعض املحاوالت املتقطعة لهيئات 
إىل  الرامية  الحكومية  غري  الدولية  واملنظامت  املتحدة  األمم 
تقييامتها  يف  واستخدامه  لألرس  االجتامعي  املال  رأس  فهم 
ونظرنا يف مختلف املؤرشات ومنها تجانس مجتمعات الالجئني 
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باملقدور  كان  أنَّه  لنا  وتبني  االجتامعية.  الشبكات  كثافة  أو 
اسُتثِمرَت  لو  أكرب  بطريقة  االجتامعي  املال  رأس  استخدام 
وطرق  االجتامعي  املال  رأس  عمل  كيفية  فهم  يف  الجهود 

تفعيله عىل أرض الواقع.

ومع أنَّ تضمني رأس املال االجتامعي لن يكون مناسباً يف املراحل 
التَّهجري  يف  جداً  مهم  ُبْعٌد  أنَّه  نعتقد  االستجابة،  من  األوىل 
التقييامت  إدراجه وتضمينه يف  غ  ُيسوِّ ما  املطوَّل ورمبا يوجد 
واالستهداف والربمجة. ونعتقد أنَّه من املهم للجهات الفاعلة 
العاملي  األغذية  املتحدة وبرنامج  األمم  الكبرية مثل منظامت 
الُبْعد  هذا  الستيعاب  الة  فعَّ طرق  وتجريب  تصميم  محاولة 
نشجع  كام  االستضعاف.  تقييامت  ويف  الرئيسية  الحاجات  يف 
املال  الحكومية عىل تجميع رأس  الدولية غري  املنظامت  أيضاً 
االجتامعي وتضمينه يف التقييامت القطاعية وتقييامت حاجات 
املرشوعات املحددة واستخدام هذه النتائج لتصميم تدخالت 
و/أو إعطاء األولوية لألرس ذات رأس املال االجتامعي الضئيل.

ويف الحاالت التي يكون رأس املال االجتامعي فيها عىل وشك 
النضوب، ننصح الهيئات بضامن توفري املساعدات حتى تتمكن 
التفاعالت  استئناف  من  تكنها  كافية  قدرات  بناء  من  األرس 
بها  االجتامعي  مالها  رأس  واستعادة  العادية  االجتامعية 
داخل  كاٍف  دعم  إىل  تحويله  عندها  ميكنها  التي  النقطة  إىل 
املجموعة. كام نعتقد أنَّه من املفيد وضع اسرتاتيجيات تدخل 
املوجود  االجتامعي  املال  رأس  إىل  تستند  بحيث  وتجريبها 
أوسع  اجتامعية  شبكة  لدونة  لضامن  املجموعة  يف  بالفعل 
نطاقاً ألرس الالجئني. وميكن لهذه االسرتاتيجيات أن تستكشف 
القائم عىل املجتمعات املحلية،  تدخالت مثل تجميع األموال 
وخطط ادخار قامئة عىل املجتمعات املحلية، وخطط القروض 

واالئتامنات املصغرة. وينبغي يف الحد األدىن تطبيق مبدأ عدم 
اإليذاء لضامن تفادي التدخالت التي تفصل املجتمعات املحلية 
املرتابطة فيام بينها ارتباطاً كبرياً أو األرس املمتدة أو التي تفصل 
الالجئني عن اتصاالت التجسري القامئة. وأخرياً، ينبغي مساعدة 
ناحية  االجتامعي وتحديده من  املال  رأس  فهم  الهيئات عىل 
تجد  أن  ونأمل  بفعالية.  تكلفته  قياس  يتسنى  حتى  الكم 
نتائجنا التي توصلنا لها صدى لدى خربات الهيئات التي تقدم 
املساعدات وأن تساهم يف إيجاد بحث إضايف وبرمجة ريادية 

يف هذا املجال.

 AUzelac@clingendael.org آنا أوزيالك 
زميلة باحثة رئيسية

 JMeester@clingendael.org جوس ميسرت 
زميل باحث

 WBerg@clingendael.org ويليم فان ديم بريغ 
مساعد بحث

وحدة بحوث النزاعات، املعهد الهولندي للعالقات الدولية، 
كلينغيندايل

 www.clingendael.org/topic/conflict-and-fragility

ماركوس غورانسون 
markus.b.goransson@outlook.com 

 باحث يف مرحلة ما بعد الدكتوراه، كلية استوكهومل لالقتصاد
www.hhs.se

1. أُجِرَي هذا البحث يف النصف الثاين من عام 7102 2017.
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َكثرٌي من االطفال واملراهقني الالجئني السوريني يعملون يف كروم العنب يف سهل البقاع يف لبنان من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، وأغلبهم يعملون يف وردية أخرى بعد ذلك.
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