
سوريا ولبنان: قطيعة عنصرية دون عنصرية
متكررة تقارب العنصرية؟

ملحق خاص
يصدر عن مرشوع »بناء السالم يف لبنان« التابع لربنامج 

مع  ويوزّع  اليابان  من  بتمويل  اإلمنايئ  املتحدة  األمم 

تفاهم  مذكرة  عىل  بناًء  و»السفري«  »النهار«  صحيفتي 

وقّعها الربنامج مع الصحيفتني، وعىل موقع الوكالة الوطنية 

منه  املرتجمة  اإلنكليزية  النسخة  املرشوع  يصدر  لإلعالم. 

.The Daily Star مع جريدة

في ضرورة الرواية الموازية أو المضادة

كيف تنعكس األوضاع السياسية واألمنية على الواقع اإلنساني؟

عن وجوه بيروت المتقّلبة: نهرب منها إليها

الالجئون الفلسطينّيون من سوريا...  المأساة مضاعفة
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السوريّون في عرف المسيحيين اللبنانيين
ليسوا جميعًا »سوريين«
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إن املقاالت والتحقيقات واملقابالت وغريها مام ورد يف هذا امللحق ال تعرّب بالرضورة عن آراء برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وال تعكس وجهة نظر الربنامج. ويتحّمل كتّاب املقاالت وحدهم املسؤولية عام ورد فيها.

إنه ملن دواعي رسوري أن أضع بني أيديكم العدد السابع من ملحق »مرشوع بناء 

السالم يف لبنان«. هذه املبادرة التي أُطلقت منذ عامني ترشك وسائل اإلعالم من خالل 

وهي  األهيل،  السلم  تعزيز  عىل  معاً  للعمل  مختلفة  خلفيات  من  صحافيني  جمع 

بالحياة.  نابضة  إعالمية  وبساحة  التعبري  بحرية  افتخرت  لطاملا  لدولة  مالمئة  تجربة 

وكام هي الحال يف أنحاء أخرى من العامل، تؤثّر وسائل اإلعالم يف لبنان عىل سبل تفكري 

لها. ولذا فهي تشاركهم  قصص معاناة وفرح،  الناس وفهمهم لألحداث وتفسريهم 

النظر عن االنقسامات االجتامعية  وتنشئ معهم روابط عىل مستويات عّدة، بغّض 

والثقافية والسياسية.

نحن يف برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ نعرتف بأهمية  هذا التنّوع، ونؤمن بدور وسائل 

اإلعالم يف ايجاد مساحات آمنة لألصوات املعتدلة والواعية، ونأمل مع رشكائنا يف صحف 

»النهار«، و»السفري« و»الداييل ستار« أن يساهم هذا امللحق بفهم اإلنسان لـ »اآلخر«. 

من هنا، فإن هذا امللحق يسلّط الضوء عىل املبادرات اإليجابية املتعددة التي أطلقتها 

يف  أحد  إليها  ينتبه  ال  قد  والتي  السوريني،  والنازحني  املضيفة  اللبنانية  املجتمعات 

معظم األحيان. ففصل الشتاء الحايل يشهد عىل العديد من أعامل التعاطف من قبل 

اللبنانيني تجاه النازحني السوريني الذين يعانون من العواصف القاسية والربد القارس. 

ومثّة أشخاص من جميع مجاالت الحياة واألوضاع االجتامعية، ومن مختلف الطوائف 

التي  الضيافة  أخرى حسن  مرة  يعكس  ما  الضعيفة  املجتمعات  لدعم  معاً  تضافروا 

أبداها لبنان واللبنانيون خالل هذه األزمة.

لوكا رندا

مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف لبنان

كانت  كيف  الجنوبيّة،  خالتي،  يل  تحيك 

تقصد صفد وعّكا لرشاء مستلزمات البيت. 

إىل  وتتّجه  جواد  صهوة  متتطي  كانت 

يف  هناك،  ذاته.  اليوم  يف  وتعود  فلسطني، 

الجنوب، كانت العملة املتداولة هي اللرية 

الفلسطينيّة.

يروي يل صديقي بكري، البقاعي، أنه حني 

متّكن أبوه من تحصيل مبلغ كبري من املال 

بفضل تجارته، سارع إىل رشاء أرض، كعادة 

الباقية.  الوحيدة  الضامنة  ألنها  القرويني، 

إشرتى أرضاً يف غوطة دمشق.

محمود  أم  كانت  قريب،  وقت  حتّى 

الكبري«  لبنان  »نهر  يجتازون  وأبناؤها 

مشياً عىل األقدام لزيارة أقاربهم يف الجهة 

أحياناً،  الصيف  فصل  قضاء  ورّبا  األخرى، 

حيث  إىل  ذاتها  بالطريقة  العودة  قبل 

صدف وجود منزلها.

من  كبري  عدد  نزح  عام،  ذات  أنّه  يُحىك 

هرباً  إليه،  لجأوا  لبنان.  إىل  الفلسطينيني 

ممن أشعلوا أرضهم دماراً وناراً، يف انتظار 

عودتهم »الوشيكة«.

حفاة  لبنانيّون  هرب  عام،  ذات  أنه  يُروى 

أرضهم  حّولوا  ممن  هرباً  شامهم  باتجاه 

وسامءهم كتالً من لهب، وبقوا فيها معّززين 

مكرّمني، إىل حني عودتهم التي حلّت رسيعاً.

يُحىك أنه ذات عام، حلّت أعداد كبرية من 

السوريني فوق »أرض األرز« هرباً من لهب 

كان يحارصهم من كل الجهات.

يف  نرياناً  أشعلوا  هؤالء  بعض  أن  يُحىك 

الالجئني  معظم  أن  ويُحىك  اللجوء.  أرض 

باتوا يف عراء  أرٍُس فقرية،  أفراد  إالّ  كانوا  ما 

العوز والربد والظلم إىل حني عودتهم التي 

أرادوها وشيكة.

بؤس  عىل  زادوا  املضيفني  بعض  أن  يُروى 

غربتهم  مرارة  إىل  فأضافوا  بؤساً،  النازحني 

مرارات.

يُروى أّن الكثري من املضيفني عملوا بصمت 

لصون كرامة من فقدوا ديارهم.

يُحىك أن...

هنادي سلامن

مديرة تحرير صحيفة »السفري«

مساحة 
لفهم »اآلخر«

مزيد  استيعاب  لبنان  إمكان  عدم  بني  كبري  فارق  مثة 

الذي  باإلرهاب  اللجوء  السوريني، وربط  الالجئني  من 

يقوده تنظيم »داعش« وجبهة »النرصة«.

إن الشكوى من ارتفاع أعداد الالجئني تعود إىل ضعف 

يف  وغرقه  والفوقية،  التحتية  وبُناه  لبنان  إمكانات 

الديون، وتقاعس املجتمع الدويل عن سداد املرتتبات 

التي وعد بها لنجدة الالجئني، وهم يف حالة فقر وعوز، 

سّد  املختلفة  بؤسساتها  اللبنانية  للدولة  ميكن  وال 

حاجاتهم.

أنه  تبنّي، يف قراءة لألرقام،  لبنان فقد  اإلرهاب يف  أما 

ليس سورياً، بل مثة خوف كبري من أن تثبت لبنانيته، 

ذلك أن العدد األكرب من االرهابيني يف الداخل اللبناين 

هم من أبناء مجتمعنا، وقد تدربوا عىل أيدي »داعش« 

يف  محركني  عليهم،  القبض  يتم  والذين  و»النرصة«. 

غالبيتهم  ومنفذين،  أخرى  أمكنة  ويف  رومية  سجن 

الفلسطينية  املخيامت  إىل  يلجأ  وبعضهم  لبنانيون، 

للتخّفي من وجه العدالة اللبنانية.

فصحيح  التهم.  وتعميم  الخلط  عدم  ينبغي  هنا،  من 

الالجئني،  حاجة  تستغل  قد  التكفريية  املنظامت  أن 

وخصوصاً األوالد واليافعني منهم، لتجنيدهم يف أعاملها 

هذه  أن  أثبت  الواقع  لكن  واإلرهابية،  العسكرية 

املنظامت دخلت عرب بوابات الفقر وعرب بوابات الجهل، 

لبنانية كانت أم غري لبنانية، وعرب ثقافة مشبوهة تتسرّت 

بالدين لتامرس اإلرهاب بأشكاله املختلفة.

نحو  وجود  األرقام  فتُبنّي  االقتصادي،  الجانب  يف  أما 

مليون و300 ألف سوري مسّجلني يف مفوضية شؤون 

 500 نحو  يقابلهم  املتحدة،  لألمم  التابعة  الالجئني 

املعامالت  من  تهرباً  ليس  مسّجلني  غري  سوري  ألف 

واالحصاءات، وإمنا لعدم حاجتهم إىل املساعدات التي 

تقدمها املفوضية ومؤسسات اإلغاثة، وهؤالء يعيشون 

االقتصاد  تحريك  يف  ويساهمون  ومعنا،  بيننا  اليوم 

قدوم  عدم  بسبب  كبرياً  ركوداً  يعاين  الذي  اللبناين 

وافدين وسيّاح عرب إليه. كام أن السوريني يستفيدون 

ويفيدون، كأي مواطن آخر، علامً أنهم ال ينتفعون من 

خدمات اجتامعية واستشفائية.

من هنا يجب عدم النظر إىل الالجىء السوري بعدائية 

انتقام  إىل  وربا  أيضاً،  عدايئ  فعل  رد  إىل  تدفعه  ربا 

يجد مداه لدى املنظامت اإلرهابية.

إن اإلرهاب، سواء يف لبنان أم يف أي مكان يف العامل، ال 

جنسيّة له، وال مذهب له، وال إنسانيّة لديه.

غسان حجار

مدير تحرير صحيفة »النهار«

يُحكى أّن..اإلرهاب في لبنان ليس سوريًا

التعليم أساس لمجتمع متماسك
كشف وزير الخارجية الياباين فوميو كيشيدا عن سياسة خارجية 

جديدة لبالدنا تكمن يف بناء مجتمعات متامسكة تحارب التطرّف 

رضورة  عىل  وشّدد  األوسط.  الرشق  أنحاء  يف  العنف  وانتشار 

دعم التعليم، والحّد من التفاوت يف الدخل، وإيجاد فرص عمل 

للشباب.

إحدى  ويف  صلب.  مجتمع  لبناء  أسايس  التعليم  أن  والواقع 

مشهد  عند  توقّفت  املايض،  العام  البقاع  يف  مخيّم  إىل  زيارايت 

لألطفال  قّصة  يرسد  سوري  مدّرس  كان  إذ  لإلعجاب  مثريٍ 

لطيٍف،  بصوٍت  الحكاية  يروي  كان  وفيام  سوريا.  من  الالجئني 

أنهم  شعرت  اللحظة  تلك  يف  تلمع.  األطفال  عيون  كانت 

استعادوا كرامتهم وثقتهم بأنفسهم. كذلك أدركت أن التعليم 

األمل  من  وللتخفيف  البرش  كرامة  عىل  للمحافظة  وسيلة  هو 

بدورهم  يجلبون  الذين  لألطفال  األمل  يعطي  وهو  واملعاناة. 

ملجتمعاتهم. الفرح 

تعليم  مشاريع  يف  حكومتنا  تساهم  املفهوم،  هذا  من  إنطالقاً 

التعليم  بيئة  تحسني  أولوياتنا  إحدى  وتُعترب  لبنان.  يف  متنّوعة 

ومؤخراً،  املدارس.  يف  الصحي  والرّصف  املياه  مرافق  سيّام  وال 

أبرمت سفارتنا اتفاقاً مع إتحاد بلديات جبل عامل يف الجنوب 

والتي  رسمية،  مدرسة  لـ13  الرضورية  التأهيل  إعادة  لدعم 

ويستقبل  لديها.  الصحي  والرّصف  املياه  مرافق  تحسني  تشمل 

عدد من املدارس يف لبنان األطفال الالجئني من سوريا برحابة 

هذه  مواجهة  من  لتمكينها  دعمها  سنواصل  ونحن  صدر، 

قلوب  إىل  السعادة  إدخال  كله  ذلك  من  وهدفنا  التحّديات. 

األطفال.

سئيتيش أوتسوكا

سفري اليابان لدى لبنان
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يف املرحلة األوىل لألزمة، وكان الرئيس نجيب ميقايت 
يتوىل رئاسة الحكومة التي تضم قوى 8 آذار وعدداً 
اإلشرتايك،  التقدمي  )الحزب  الوسطية  القوى  من 
هذه  أعلنت  سليامن(،  ميشال  الرئيس  فريق 
الحكومة اعتامد سياسة النأي بالنفس، وعدم وضع 
أية عراقيل أمام دخول الالجئني السوريني، يف حني 
كانت قوى 14 آذار والقوى اإلسالمية املتعاطفة مع 
الثورة السورية، تعلن ترحيبها بهم، وتقّدم لهم كل 

الدعم واإلمكانات والتسهيالت.
»التيّار  وخصوصاً  آذار،   8 قوى  بعض  أن  ورغم 
العوين«، كانت تطالب بوضع سياسة محّددة لكيفية 
التعاطي مع الالجئني السوريني فإن حكومة الرئيس 
بأية خطوة  القيام  كانت حريصة عىل عدم  ميقايت 
تنظيميّة خوفاً من ردود الفعل يف الساحة اإلسالمية 

املتعاطفة معهم.
الالجئني  أعداد  بدأت  وعندما  الحق،  وقت  ويف 
واإلعالمية،  السياسية  األوساط  بعض  راحت  تزداد، 
إىل  تدعو  العوين«،  »التيّار  من  القريبة  وخصوصاً 
لهذه  ألن  النازحني  أو  بالالجئني  تسميتهم  عدم 

التسميات أبعاداً قانونية وتبعات عملية.
أما عىل الصعيد العميل فقد بقيت عمليات دخول 
عقبات  أو  تنظيم  أي  دون  من  مفتوحة  السوريني 

قانونية أو عملية.
الرئيس نجيب ميقايت،  استقالة حكومة  بعد  لكن، 
وتويّل  سالم،  متام  الرئيس  حكومة  وتشكيل 
منه  قريبة  أو  املستقبل«  »تيّار  من  شخصيات 
االجتامعية،  والشؤون  والعدلية  الداخلية  وزارات 
لبنان،  يف  السوريني  الالجئني  عدد  ازدياد  ظل  ويف 
االجتامعي  الواقع  عىل  وجودهم  وانعكاس 
»تيّار  وزراء  بدأ  ذلك  كل  بعد  واالقتصادي، 
وضعهم  ضبط  اىل  الدعوة  يتبنون  املستقبل« 
املوافقة  إىل  وصوالً  لبنان،  إىل  دخولهم  وطريقة 

عىل وقف دخولهم إالّ يف ظروف خاصة.
وكانت النقمة عليهم تتعاظم عند حدوث تطورات 
عند  ذلك:  عىل  مثاالً  ونذكر  أمنية،  أو  سياسية 
ومشاركة  سوريا  يف  الرئاسية  االنتخابات  حصول 
فيها، وخصوصاً  الالجئني  اآلالف من هؤالء  عرشات 
وبروز  لبنان،  يف  سوريا  سفارة  إىل  الذهاب  عرب 
منطقة  إىل  املؤدية  الطريق  عىل  البرشي  املد  هذا 
»الحازمية« رشق بريوت، ارتفعت أصوات قوى 14 
اإلسالمية  القوى  وبعض  املستقبل«  و»تيّار  آذار 
الالجئني،  بهؤالء  بالتنديد  السورية،  للثورة  املؤيدة 
يف  قرار  اتخاذ  وتّم  بالدهم،  إىل  للعودة  ودعوتهم 
سوري  كل  من  الالجىء  بطاقة  بسحب  الحكومة 
آذار   8 قوى  كانت  املقابل  ويف  بالده،  إىل  يذهب 

ودعمهم  ودورهم  بواقفهم  وتشيد  بهم،  تحتفل 
للرئيس بشار األسد.

من جانب آخر، وعند حصول أحداث أمنية سواء ما 
جرى يف بلدة »عرسال« أم يف بعض املناطق كحصول 
جرمية قتل من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، 
كان الالجئون السوريون يدفعون مثن هذه األحداث 
عرب التضييق عليهم أو تعرضهم لالعتداءات املبارشة، 
حصول  وعند  والبلدات،  القرى  من  طردهم  أو 
يف  وخصوصاً  املناطق  بعض  يف  األمنية  التفجريات 
الضاحية الجنوبية، كانوا أول من يدفع الثمن، وقد 
أمنية  إجراءات  اتخاذ  إىل  البلديات  بعض  عمدت 
وسكنهم،  تنّقلهم  كيفية  تشمل  حقهم  يف  وإدارية 

وإجراء إحصاءات عنهم.

وإذا أردنا أن ننظر إىل مسألة التقدميات االجتامعية 
واملساعدات لالجئني من قبل بعض الجهات السياسية 
بقوى  املرتبطة  االنسانية  الجمعيات  أو  الحزبية  أو 
هذه  معظم  أن  عام  بشكل  نالحظ  فإننا  سياسية، 
والحزيب،  السيايس  بواقعهم  مرتبطة  التقدميات 
وموقفهم من النظام السوري أو املعارضة السورية، 
أو  منظور سيايس  من  لهم  املساعدات  تقديم  فيتم 

حزيب وليس من منظور إنساين.
األزمة  عىل  سنوات  أربع  مرور  ورغم  اآلن،  وحتى 
من  الكبري  العدد  هذا  وجود  ظل  ويف  السورية، 
موّحدة  رؤية  وجود  نالحظ  ال  السوريني،  الالجئني 
القضية،  تجاه هذه  والحزبية  السياسية  القوى  لدى 
وال توجد إحصاءات دقيقة حول واقع هؤالء الالجئني، 

اقتصادياً  اللبناين  الوضع  عىل  وجودهم  وانعكاسات 

أو إجتامعياً أو أمنياً، بل إن كل فريق ينظر إىل هذا 

امللف من وجهة نظر سياسية أو حزبية أو أمنية، وكل 

ذلك ينعكس سلباً عليهم وعىل قضيتهم اإلنسانية.

ومع تزايد خطورة هذا الواقع يف لبنان واملنطقة، ال 

الربامج  يف  حقيقي  أي حضور  الالجئني  لقضية  نجد 

السوري  النظام  لدى  سواء  املستقبلية  السياسية 

مجرد  الالجئني  هؤالء  وكأن  املعارضة  قوى  لدى  أم 

لتحقيق  أو  تستغل ألسباب سياسية،  أرقام وملفات 

السياسية  القوى  قبل  من  مالية  أو  آنية  مكاسب 

التوقف  ينبغي  خطرية  مشكلة  وتلك  والحزبية، 

عندها من قبل الجميع.

الالجئون السوريون في لبنان

كيف تنعكس األوضاع السياسية واألمنية على واقعهم اإلنساني؟
قاسم قصري

منذ اللحظة األوىل لبدء األزمة السورية وبدء وصول الالجئني السوريني إىل لبنان، بدأت القوى السياسية والحزبية اللبنانية تتعاطى مع هذا امللف اإلنساين واإلجتامعي من منظور 

سيايس وحزيب وليس من منظور قانوين وإنساين وإجتامعي رصف، وكان هذا التعاطي  يتغرّي وفق تغرّي الحسابات السياسية، أو بسبب األوضاع األمنية اللبنانية الداخلية.

ويك ال تكون هذه النتيجة أو الخالصة مجرّد استنتاج عام، سأحاول تقديم بعض املعطيات من خالل التطورات التي حصلت خالل السنوات األربع املاضية من عمر األزمة 

السورية.
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في ضرورة الرواية الموازية أو المضادة
زياد ماجد

تتزايد يف لبنان يف اآلونة األخرية اإلجراءات التي تستهدف السورينّي والفلسطينيّني الوافدين من سوريا. وترتاوح اإلجراءات هذه بني »اإلداري« الهادف إىل تصعيب دخولهم، 

وتصعيب تجديد إقامات من دَخَل منهم، و»األمني« الواضع مخيّامت أو تجّمعات نزوٍح لهم تحت رقابٍة مشّددة.

وتُرافق األمر مجموعة مامرسات وقرارات وتقارير صحافية يصّح وسُمها بالعنرصية، إذ تسعى إىل إسقاط أحكام وتنميطات عىل مئات األلوف من األشخاص بسبب هويّتهم 

أو لونهم أو سلوك البعض منهم، كام تسعى إىل عزلهم عن ِسواهم وإيجاد مواقيت يومية ال يحّق لهم التجوال خارجها يف الحيّز العام.

لبنانياً  السوري  املشهد  تَخترِص  أن اإلجراءات واملامرسات هذه ال  غري 
بأكمله، وال ميكن اعتبارها بالتايل مؤرّشاً وحيداً بشكل التعامل اللبناين 
بني  والسيايس  والثقايف  اإلنساين  فالتفاعل  السورينّي.  الالجئني  مع 
قطاعات من مواِطني البلَدين موجوٌد، والكثري من العالقات واملبادرات 
إن  محدوداً  يظّل  تأثريها  أّن  إالّ  سياقه،  تتطّور يف  املشرتكة  واألنشطة 
قورن بتأثري القرارات واإلجراءات »اإلدارية«، كام أن وقَعها يبقى أقّل 
تستهدف  التي  اإلعالمية  والحمالت  السياسية  الترصيحات  وقعِ  من 

الالجئني.
أنّه  ولَو  متاماً،  »مفاجئاً«  ليس  املشهد  جانبَي  بني  املذكور  والتفاوت 
يعّزز  سوريا  يف  يجري  ما  تجاه  اللبناين  الطائفي  فاالنقسام  مستنكر. 
توجيه  يف  يجد  واملعيشية  السياسية  األزمات  وتراكم  األّول،  الجانب 
املسؤولية  غريهم  يحّملون  عديدين  أفرقاء  لدى  متنّفساً  االتهامات 
استهداف  يجعل  الطبقية  والكراهية  العنرصية  ومزيج  يُصيبهم.  عاّم 
االجتامعية  الحامية  معدومو  هم  إذ  يسرياً  الالجئني  من  كبري  قسم 
صعوبة  ينفي  ال  هذا  وكّل  )والسياسية(.  والقانونية  واالقتصادية 
وإحتياجات  أهليّة  حروب  بتجارب  مرَّ  بلٍد  يف  واستثنائيّتها  األوضاع 
مخاوف  فيه  والجامعات  األفراد  من  كرثة  عند  خلّفت  واحتالالت 
كارثٍة  مع  التعامل  أصالً  السهل  غري  من  أنه  كام  مختلفة.  وهواجس 
التي دفعت إىل لبنان بالجئني صار تعدادهم  الكارثة السورية  بحجم 

يجاور اليوم ربع تعداد السّكان.
الوضع  أن  مفادها  متشامئًة،  تبدو  أّولية  خالصة  إىل  ذُكر  ما  يقوُدنا 
الراهن يدور يف حلقة ُمفرغة: فمرور الوقت يعّقد األمور أكرث، ويزيد 
اللبنانية  املناطق  ويف  الالجئني  تجّمعات  يف  اإلنسانية  األزمات  من 
والتطّورات  فقرية،  األساس  يف  وهي  وشامالً،  بقاعاً  لهم  الحاضنة 
اللبنانية  الحدود  املاضية عىل  األشهر  املتالحقة يف  واألمنية  العسكرية 
حزب  أكرب  انخراط  حول  الوطني  النقاش  تجعل  الرشقية  السورية   -
أكرث صعوبة  السوري  النظام  عن  دفاعاً  املعارك  منذ سنوات يف  لبناين 
وتشّعباً وتوتّراً، ولَو أنّها ال تُعّدل يف يشٍء تراتبيَة املسؤوليات عاّم آلت 
إليه األمور. كام أن اإلجراءات واملقوالت العنرصية التي قد تستمّر يف 
لة  املحمَّ أو  عليها  االنفعالية  الردود  وبعض  واآلخر،  الحني  بني  الظهور 
اإلنسانية  للمبادرات  حصارها  األرجح  عىل  ستواصل  مضادًة،  كراهيًة 
تُظّهر معاين  التي  السورية   - اللبنانية  والثقافية  االجتامعية  ولألنشطة 
إبداعيّة، يعرف محبّو  وحيويّة  ثقافياً  إغناًء  التفاعل والتضامن، وتتيُح 
سورينّي  مساهمة  مدى  عموماً  والفنون  واملوسيقى  والسينام  املرسح 

مقيمني يف لبنان يف إنتاجها.
لذلك، وليِك ال يتّم التسليم بسيادة التشاؤم املذكور، أي الجانب األكرث 
بروزاً حتى اآلن يف املشهد السوري لبنانيّاً، ال بّد من املزيد من الجهد ومن 
التنسيق بني العاملني يف الحقول الحقوقية والثقافية والبحثية الرافضني 
للعنرصية وللمقاربات التبسيطية. فإعداد الطعون القانونية بالقرارات 
الدولية  وللمواثيق  االنسان  حقوق  ولرشعة  اللبناين  للدستور  املخالِفة 
يُتيح التصّدي لواضعيها. والتغطية  التي وقّعها لبنان، يفرتض اختصاصاً 
اإلعالمية لألنشطة والفّعاليات التي ترُبز أهميّة املساهامت السورية يف 
الدراسات  وإجراء  وتعميمها.  تشجيعها  يجُدر  لبنان  الثقافية يف  الحياة 
العلمية للخوض يف القضايا االقتصادية ويف التحّديات املعيشية واألمنية 
يف  تكرّست  مضلِّلة  وأرقام  مقوالت  وتفكيُك  السوري،  اللجوء  نتيجة 
الحقبة املاضية، مطلوٌب إلظهار حجم املبالغات واملغالطات يف الخطاب 

»الرسمي« حول القضايا املذكورة.
وإذا كان ما ذُكر ال يكفي ملواجهة الوضع القائم وإشكاليّاته، إاّل أنّه قد 
يُشّكل مادة للبدء يف مواجهة كهذه. وهو يف أّي حال يرُبز روايًة »موازية« 

لعالقة  ويؤّسس  الالجئني،  مسألة  حول  السائدة  للرواية  »مضادة«  أو 
مختلفة مستقبالً بني مجموعات من الشعبني. ورّبا يكون فاتحًة لجهد 
رصني يُِعّد الحقاً سلّة أفكار بديلة حول سبل التعامل مع وفود النازحني 

للسلطات  فيقّدمها  تجاههم،  وااللتزامات  وحقوقهم  إقاماتهم  ومع 
اللبنانية، ويتوّجه بها أيضاً إىل املنظاّمت واملؤّسسات الدولية املُفرتض أن 

تلعب أدواراً أكرث تقّدماً للتخفيف من معاناة مئات ألوف البرش...
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السوريّون في عرف المسيحيين اللبنانيين

ليسوا جميعًا »سوريين«

»السوريّون« ليسوا كتلة واحدة، وال »اللبنانيون« بطبيعة الحال، فهل هم كذلك يف عيون بعضهم البعض؟

الدينية، وتحّدراتهم املناطقية، وانتامءاتهم السياسية،  السوريّون الالجئون أو املقيمون يف لبنان ال يختلفون فقط يف ما بينهم بحسب طبقاتهم االجتامعية، وطوائفهم 

وأسباب وجودهم، ومواقفهم العاطفية من الجار الصغري وأبنائه، لكنهم ينقسمون أيضاً بحسب نظرات اللبنانيني إليهم، بل هم يف مرايا الكثري من اللبنانيني، ال سيّام 

املسيحيني منهم، ليسوا جميعاً »سوريني«.

وسام سعادة

يوم استقلت البلدان عن االنتداب الفرنيس، كانت الجغرافيا السكانية، 
أكرث منها الدميوغرافيا، ال تزال تتيح تصّدر املوارنة للمشهد اإلجاميل، لكن 
عدد املسيحيني يف سوريا، وقتذاك، كان أكرب من عددهم يف لبنان، ويف 
الوقت الذي يروى فيه الكثري عن متّنع البطريركية املارونية عن توسيع 
النصارى،  وادي  يف  األرثوذكس  الروم  من  نسبة  لتشمل  لبنان  حدود 
والكثري من هذا املروّي أسطوري بامتياز، إال أن عدد املسيحيني يف سوريا 
وحضورهم كان يشعر مسيحيي لبنان بأمرين يف وقت واحد: االطمئنان 
أركيولوجيا  عىل  املقترص  غري  املسيحي،  وجهها  أيضاً  لها  سوريا  أّن  إىل 
اللبنانية باتت صلبة إىل درجة  بدايات املسيحية، الشعور بأّن الكيانية 
أّن ميشال  باختالفهام. صحيح  والسوري  اللبناين  املسيحيان  فيها  يشعر 
شيحا أضاف إىل تعريفات الكيانية اللبنانية أنّها مالذ ألقليات مضطهدة، 
وليس  واألشوريني،  والرسيان  األرمن  أي  املجاورة«،  »عدم  أضمر  لكنه 

الكتلة األساسية من مسيحيي سوريا.
إن االستقاللية الكيانية بني البلدين كانت تتحّدد إىل حد كبري باالستقاللية 
النفسية يف كل منهام. والوعي بالقسمة الكيانية مل يكن بهذا القدر عند 

دروز البلدين مثالً، مع ما للدروز من دور تأسييس للفكرة اللبنانية.
لكن  لبنان،  املاروين يف  التصّدر  عهد  انقىض  فقد  اليوم.  تبّدل  كل يشء 
التصّدر العددي للمسيحيني السوريني عىل املسيحيني اللبنانيني مل يعد 
معطى ارتكازياً منذ وقت طويل. وخسارة العراق وسوريا لنسبة كبرية 
من مسيحييهام مل تستفد منها الدميوغرافيا املسيحية اللبنانية إال بنسبة 
خجولة. يف الوقت نفسه، تالىش الشعور باالنفصال الكياين بني مسيحيي 
وتزايد  تسمع.  رصت  مثلنا«،  ويأكلون  يلبسون  »إنهم  املرشق.  بلدان 
الشعور باملشرتك املسيحي املرشقي، ليس فقط بسبب توظيف العامد 
ميشال عون وتياره لهذا املعطى، أو تطبيق مقولة »حلف األقليات«، بل 

ألنّها النتيجة التلقائية لتهافت الكيانيات.
والواقع أن أساليب تناول املسيحيني لالجئني السوريني تقاس بستويني. 
مستوى يجري فيه الحديث عن »السوريني« ككل. فقبل ذلك، يف أعوام 
»السوري«  عن  الحديث  هو  املفّضل  كان  والوصاية،  اللبنانية  الحرب 
باملفرد اإلطالقي، لتعني يف وقت واحد حافظ األسد، والجيش السوري، 
والعامل. اليوم تراجع الكالم عن »السوري« بهذا الشكل، وصار الحديث 

عن »السوريني« بالجمع، لإلشارة إىل الوطأة الدميوغرافية ومضاعفاتها.
كلّهم،  يجعلهم،  وال  »السوريني«  بني  جّدياً  فيميّز  الثاين  املستوى  أما 

»سوريني« عندما يستخدم هذا التعبري.
السنية  الكثافة  ذات  املناطق  يف  هو  األكرب  الالجئني  تركز  كان  فإذا 
إال  املناطق،  هذه  يف  هي  يومياً  املعاشة  والوطأة  لبنان،  ورشق  شامل 
»كتلة سنية«،  اللبنانيني  والشيعة  املسيحيني  بنظر  »السوريني« هم  أّن 
ومشكلتهم مزدوجة: أنهم ليسوا لبنانيني، لكنهم، كالفلسطينيني، أعضاء 

محتملون يف الطائفة السنية اللبنانية.
حالياً، األكرثية املطلقة من القاطنني يف لبنان من مختلف الجنسيات هم 
من السّنة، وهذا األمر تعرّب عنه أمناط الوعي الطائفي بأشكال مختلفة، 
وكثري منها محتقن. وال يقلّل من ذلك تشكُّل سلبية سّنية لبنانية حيال 
الالجئني، كام أنه من املفارقات اللبنانية ظهور من يلوم السوريني عىل 

فشل  يلومهم عىل  من  مثة  املقابل  ويف  األسد،  بشار  نظام  ثورتهم ضد 

ثورتهم يف اإلطاحة به، وبذلك تتغذى السلبية العامة، وبعضها هجومي، 

من منطلقني متناقضني.

»السوريّون« يف عرف املسيحيني يشء، و»املسيحيون السوريّون« يشء آخر، 

فهم، اجتامعياً، بالنسبة إىل املخيال اللبناين، وليس فقط املسيحي، »لبنانيون 

الوقت نفسه، نرى أن  باللبنانيني. يف  السوريني )تـ(شبهاً  أيضاً«، أي أكرث 

االنقباض الحاصل من ارتفاع عدد الالجئني يتقاطع مع كونهم بأكرثيتهم، 

من الطائفة السّنية، أي من ثالثة ثالث يف التقسيم اللبناين، لكن با يجعل 

السّنة يف لبنان ثالثة أصناف أيضاً: اللبنانيني، السورينّي، الفلسطينيّني.

مثة بالتأكيد مشاعر عنرصية، بل »عرقية«، تجاه الالجئني السوريني، إذ 

يجري »ابتداعهم« كعنرص مختلف عن »اللبنانيني«، لكن ذلك ال ينتج 

بل  جامعة«،  لبنانية  »عنرصية  هناك  ليس  إذ  نفسه،  اللبناين  العنرص 

مع مشكلتها  بالتداخل  »السوريني«  مع  منها مشكلتها  لكل  عنرصيات 

مع آخرها اللبناين أيضاً.

قد يوحي اجتامع العنرصيات يف لحظة بعينها، بأنّنا عىل عتبة قناعة، ولو 

بشكل سلبي، بأن اللبنانيني باتوا شعباً قامئاً بذاته، وأن ما فرقته الوصاية 

والثورة السوريتان يوحده الخطر الدميوغرايف، لكنه تصور مخادع، ذلك 

التقسيم  يأخذ  جهة،  من  هو  حيوي:  خبث  فيه  الطائفي  الوعي  أن 

الكولونيايل بني سوريا ولبنان عىل محمل الجد أكرث بكثري مام هو عليه 

بعرفته،  الُقطرية  الحدود  فيكرس  أخرى،  جهة  من  يعود  لكنه  الحال، 

وتوظيفاته، وشهواته.
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سوريا ولبنان: قطيعة متكررّة تقارب العنصرية؟

قلّة من اللبنانيني تعرف أّن »شارع القلعة« يف بريوت ُسّمي عىل اسم سجن يف املحلة نفسها، كان قد بناه العثامنيون واستخدمه الفرنسيون، وبقي يف عهدة الدولة اللبنانية 

إىل سبعينيات القرن املايض. وتحّول السجن، اليوم، إىل »ثانوية زاهية قدورة الرسميّة«، وهي، للمفارقة، من املرّات النادرة التي يتحّول فيها سجن إىل مدرسة سواء يف لبنان 

أم يف العامل العريب.

منري الخطيب

وقلّة من اللبنانيني أيضاً، تعرف أّن الرئيس السوري الراحل حافظ األسد 
لبنان  إىل  من سوريا  فراره  بعد  القلعة«،  1961، يف »سجن  عام  ُسجن 
عن طريق مرفأ طرطوس، يف أعقاب االنقالب عىل الوحدة السورية – 
سجن  يف  سجنته  التي  السورية  السلطات  إىل  ُسلّم  ثم  ومن  املرصية، 
»املزّة«، وعاد وخرج منه ليتدّرج يف املناصب الرسميّة وصوالً إىل رئاسة 

الجمهورية.
وقبل فرار األسد إىل لبنان، وبعد تسليمه إىل السلطات السورية، أُغلقت 
البلدين عرشات املرات، ويف بعضها كان اإلغالق إىل آجال  الحدود بني 
يستمر  اإلغالق  كان  ما  وعادة  جديد،  من  وتفتح  لتعود  محددة،  غري 
كاملة. ويف  أشهر  ثالثة  قرابة  استمر  األحيان  بعض  أليام محدودة، ويف 
مقابل هذه اإلغالقات املتكّررة، عرفت الحدود بني البلدين فلتاناً مطلقاً، 
وإْن  لبنان،  يف  السوري  العسكري  الوجود  أيّام  كامل  بشكل  ورشّعت 
احتفظت النقاط الحدوديّة الرسميّة برصانتها، وقيامها بعامالت الدخول 
انضبطت  السوري،  االنسحاب  بعد  املرعيّة.  القوانني  بحسب  والخروج 
الحدود إىل حّد ما، لتعود مع »الربيع السوري« وتفتح عىل مرصاعيها، 
يهرّب عربها  عبور جديدة، غري رسميّة،  نقاط  اللبنانيون عىل  ويتعرف 

اإلرهابيّون وأطنان البضائع واألسلحة، وبطبيعة الحال آالف النازحني.
يف  والكالم  استقاللهام.  عمر  من  ُعمرها  البلدين،  بني  الحدود  إشكاليّة 
الحدودي  الرشيط  بني سّكان  الحدود، هو غريه  البلدين عن  عاصمتَي 
الجنوب. هذه  يف  شبعا  إىل  الشامل، وصوالً  الكبري يف  النهر  من  املمتّد 
اإلشكالية عرفت أكرث من عنوان: »من االنفصال الكامل إىل متام االتصال 
والوحدة«. ويف عهد األسد »شعب واحد يف بلدين«، واليوم صار الشعار 

»شعبان يف نصف بلد«.
بني لبنان وسوريا، كّل يشء إالّ الحدود. النزوح كان متبادالً منذ نشأتهام 
قطاعات  لبنان،  ويف  لبنانيّون.  أّسسها  كاملة  سوريّة  مناطق  القانونيّة. 
اقتصادية واسعة أقامها سوريون. حتى العملة يف البلدين كانت تصدر 
لبنانياً  يكن  مل  واملرصف  ولبنان«،  سوريا  »بنك  هو  واحد  مرصف  عن 
العملة  البلدين  االنتداب عىل  بل كان فرنسياً. وقبله فرض  وال سورياً، 
املرصيّة، ومنها جاءت كلمة »مصاري«. وقبلها تعاملنا بالقرش العثامين.

وبقي الحال عىل هذا املنوال إىل منتصف القرن املايض، عندما انفصلت 
العملتان، واختلف البلدان عىل تقييم نقديهام، وتسبّب الخالف كالعادة 
بإغالق الحدود. وعندما تغلق الحدود نعني النقاط الرسميّة، ال ما بعدها 
أو  عمل  عن  بحثاً  والغادي،  للرائح  مفتوحة  بقيت  والتي  قبلها،  ما  أو 
حاجات. وبسبب التفاوت يف األسعار بني البلدين اختلفت الحكومتان، 
الجمركيّة  الرسوم  بسبب  الحدود  تُغلق  وأحياناً  أيضاً.  الحدود  أغلقت 
اللبنانيّة يف مرفأي بريوت وطرابلس، ما يرفع سعر البضائع الواصلة إىل 
سوريا، ويف أحياٍن أخرى ألّن رشكات لبنان متلك حرصيّة استرياد مواد أو 

أدوية يحتاجها السوريون ويتحّكم بها اللبنانيون.
ومرة أغلقت الحدود بسبب مواقف سياسية متعارضة بني الحكومتني 
وأغلقت  السوريّة.  االنقالبات  مرحلة  متناقضة يف  سياسات  وانتهاجهام 
ضّد  اللبنانية  الصحف  يف  الذعة  انتقادات  من  ينرش  ما  بسبب  أيضاً، 
النظام السوري. وحاول البلدان تنظيم مرور العاملة القادمة من سوريا، 
يحملها  التي  أو  املنقولة  العملة  كميّة  وحّددوا  انتقال،  رسوم  وفرضوا 
األفراد. ويف إحدى املرّات، منع الرئيس شكري القوتيل املصطافني العرب 

وزير  أما  عاليه.  يف  يصطاف  كان  هو  أنّه  علامً  لبنان،  إىل  االنتقال  من 

املال السوري خالد العظم، نجم قرارات إغالق الحدود بني البلدين بني 

األربعينيات والخمسينيات من القرن املايض، فانتهى به األمر منفيّاً من 

سوريا إىل لبنان.

إىل حّد  صعبة وصلت  أياماً  البلدين، شهدت  بني  الحدوديّة  اإلجراءات 

القطيعة، وغالباً ما كان القرار بذلك من الجارة الكربى. وبرغم األزمات 

إىل  تصل  ومل  مميّزة،  العالقات  بقيت  البلدين،  بني  السيايس  والتباعد 

قطيعة كاملة، أو إىل تباعد يسمح برور قرار كقرار تأشرية الدخول، وهي 

تبقى تأشرية، ولو اعتربها األمن العام إجراءات لتنظيم دخول السوريني.

مسار األزمة بني البلدين الذي أوصل إىل التأشرية ليس ابن ساعته. بالطبع 

هناك تراكامت من أيام الحرب األهلية مروراً باغتيال رفيق الحريري إىل 

املوقف من الحرب يف سوريا. وخالل األعوام األربعة املاضية، انترشت 

يف البلدات اللبنانية والقرى، مسيحية أم مسلمة، مع املقاومة أم ضدها، 

قرى  مساًء.  التجّول  عن  االمتناع  إىل  السوريني  العامل  تدعو  الفتات 

الدخول.  من  منعتهم  حتّى  أو  للسوريني،  تأجري مساكن  رفضت  أخرى 

تلك اإلجراءات عىل شدتها ومتييزها، هي قرارات سياسيّة بامتياز، وتضع 

ضّد  عنرصيّة  إىل  السياسية  عصبيتهم  تتحّول  أن  اختبار  أمام  اللبنانيني 

السوريني يدفع مثنها األبرياء من الطرفني.

ويبقى أن ما حصل وصمة عار تثقل األجيال اآلتية.
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يف الربوفة األوىل ملرسحيتنا »أنتيغون«، التي قُّدمت عىل مرسح املدينة 
يف بريوت منتصف شهر كانون األول املنرصم، وقفُت يف مواجهة 43 امرأة 
يف  ليشاركن  الرباجنة،  وبرج  وشاتيال  صربا  مخيامت  من  قِدمن  سورية 
إعادة تأويل تراجيديا سوفوكليس. وعىل لوٍح أبيض صغري، قمُت بكتابة 

السؤال التايل: »ملاذا ترغنب يف االشرتاك بهذه املرسحية؟«.
مل أكن أتوقع أّن من بني اإلجابات التي تنّوعت بني رغبتهن باكتشاف 
أكرث  تكون  أن  اللجوء،  حياة  وشقاء  الحرب  قصص  ومشاركة  املرسح، 
لبناين  جمهور  مخاطبة  يف  رغبتهن  تعلن  التي  تلك  تكراراً،  اإلجابات 
أفكاراً  يحملن  ُمعدمات، جاهالت،  بوصفهن  فقط  يراهن  أنه  يعتقدن 
ُمحافظة وُمغلقة. »بدنا نقول للجمهور اللبناين إنو كان عنا حياة منيحة 
التي  منى  قالت  كرامة«،  وعنا  شحادين،  مالنا  ونحنا  وأشغال،  وبيوت 
نزحت من بيتها يف الريف الدمشقي، بعدما فقدت ابناً إثر رصاٍع مريٍر 

مع املرض يف ظروف حصاٍر قاسية.
»بدي يشوفونا بالصورة اليل بتشبهنا أكرت«، قالت وفاء التي هجرت مع 
عائلتها حيّها يف أطراف حلب الذي تحّول خط جبهة، وهي أٌم لخمسة 
أوالد، كانت تدير بَقالية ملحقة ببيتهم الذي ال تعرف اليوم ماذا حل به.

والحق أن إرصار النساء عىل إعطاء األولوية لهذا الخطاب كان مفاجئاً، 
األول  حافزهن  والفقدان  الحرب  حكايات  تكون  أن  توقعت  إنني  إذا 

للبوح ولصناعة نسختنا عن »أنتيغون«.
تشكل  كيف  أتعلم  كنُت  املرسحي،  مرشوعنا  عمر  أشهر،  ثالثة  طوال 
تعليقات  يخضنها يف وجه  النسوة  كانت  التي  اليومية  املواجهات شبه 
التي  االضطهاد  رسديات  من  كبرياً  جزءاً  متعالية،  نظرات  أو  عنرصية 
األحبّة  وخسارة  والحرب  القمع  حكايات  إذن  وحدها  ليست  حملنها. 
يف  املسحوقني  السوريني  فقصص  الربوفات،  يف  حارضًة  كانت  التي 
كانتونات الفقر البريوتية كانت كذلك حارضًة بقوة معنا. ووجدت نفيس 
من  أتعلم  بريوت،  يف  أيضاً  الالجىء  الوسطى،  الطبقة  إبن  السوري  أنا 
خالل العمل معهن، كيف تقوم العنرصية يف جوهرها عىل معايري طبقية 
شديدة الرسوخ. فمروري يف الشارع ببساطة مل يكن كمرورهن، ودوائري 
االجتامعية مهام تنّوعت تبقى مختلفة عن دوائرهن. ويجدر القول أن 
السوريني يف لبنان، كام اللبنانيون بالطبع، طبقات، ويتجّولون يف دوائر 

تكاد تكون محكمة اإلغالق.
شارع  يف  لينزلهن  املُتدربات  النساء  يقل  الذي  الباص  توقف  عندما 
الجميزة، حيث كنا نعمل ذلك اليوم، أدى هذا إىل تعطّل حركة السري 
للحظات، كانت كافية ليجّن جنون سيدة تقود سيارتها الفارهة وترصخ 
آلخرين  محرضاً  املشهد  هذا  كان  إنتو؟«  لهون  جابكن  »شو  بالنساء: 
بظهرهن  النساء  عىل  غضبهم  بدورهم  فيصبّوا  ليتدخلوا،  الشارع  يف 
السيدة ومن واكبها الحقاً، كان يضمر  الحي. غضب  الغريب عن هذا 
دهشًة ممزوجًة باستنكار. فامذا تفعل مجموعة من النسوة املحّجبات، 
بالبسهن املتواضعة يف هذا املكان من بريوت؟ ملاذا يتجمعن هنا؟ أليس 

لهؤالء أماكن معتادة يرتادونها وال يخرجون منها؟
كنُت ومن معي قد سبقنا املجموعة إىل مكان التدريب، ففاتنا حضور 
الداخالت من  الجميزة. كانت فاطمة أوىل  القصري يف  هذه االستعراض 
النساء، اقرتبت مني لتقول بابتسامة حزينة: »عن جّد شو عم بنعمل 

هون نحن؟«.
الذي  وبالقدر  املدينة،  يف  إليه  ذهبنا  تقريباً  مكان  كل  يف  األمر  تكرر 
كان يربكني حدوث ذلك، كان يزيد النساء إرصاراً عىل امليّض قُدماً يف 
عملهن. يف غالب األمر كن يستحرضن هذه الحوادث كنوادر مضحكة يف 
الربوفات. كيف استطعن مغالبة مثل هذا القهر؟ أعتقد أن الجواب كان 
لبنانيات ولبنانيني كنا نصادفهم باستمرار، فيبتسمون  يأيت من آخرين، 
لنا عىل الدوام، ويقدمون يد العون كلام استطاعوا ذلك. مل نكن لنميض 

بدون هؤالء أيضاً. فالعامل، وبريوت حصتنا القرسية فيه، سيكون موحشاً 
حقاً بدونهم. بريوت اللدودة، املتوترة أبداً، بقيت تعاند تغّول الوحشة 
والقسوة يف قلبها، تعيد لنا عىل الدوام، عرب أبنائها، أمالً كنا خرسناه للتّو 

جراء اصطدامنا بأبناء آخرين لها.
قبل أيام من العرض، قدمت فرح، التي اضطرت اىل ترك بيتها وأرضها يف 
ريف حلب، لتمكث مع زوجها وأطفالها األربعة يف غرفة رطبة يف شاتيال، 
وطلبت مني إضافة قصة جديدة إىل حكايتها التي ترويها يف املرسحية. 
قالت إنها ال بد من أن تتحدث عن جارتها اللبنانية أم خالد، التي جعلت 
ناقصة  من حياتها ُممكنة يف املخيم، مرصّة عىل أن مرسحيتها ستكون 
بدونها. حاولُت جاهداً أن أقنعها بأن نصنا قد انتهى، لكن أم خالد هي 
بريوت فرح، فلكل منا بريوته الحميمة التي يلجأ إليها حني تضيق عليه 

شوارع املدينة القاسية.
نساء »أنتيغون« كن يعلمن أن ضيق أحوالهن يجعل منهن أكرث هشاشة 
وأكرث عرضة ملواقف عنرصية بغيضة يف بريوت، لكنهن حملن هذا كله 
إىل الخشبة ليواجهن الجمهور الذي سيعرف أكرث عن أرواحهن املرحة 
املحبّة للحياة، وعن دروب شاقة أوصلتهن إىل مخيامت الشتات. يعرفن 
أن أقدارهن قاسية، لكن أياً منهن ال تنوي االستسالم يف أي وقت قريب. 
يف نهاية كل عرض، كانت اللقاءات بينهن وبني الجمهور تخلط الضحكات 
الطويلة بعربات مرسوقة أيضاً. جزء بسيط من أحالمهن تحقق، لكنهن 
يدركن أنه ما زال أمامهن مشوار صعب ملغالبة حياة اللجوء. وهذا األمر 
ينطبق عىل كل الالجئني السوريني الذين باتوا اليوم يواجهون إجراءات 

رسمية جديدة من شأنها أن تزيد أوضاعهم صعوبة.

إن قرار األمن العام الذي صدر يف 2014/12/31، جاء ليذكر من جديد 
بتنظيم  الخاص  املُجحف  القرار  هذا  أوالً.  الفقراء  يطاول  التمييز  بأن 
دخول السوريني إىل لبنان، ومع الثغرات املرتوكة فيه عمداً، يقول مواربًة 
إن ال مشكلة أمام امليسورين يف الدخول إىل لبنان، أو حتى يف تسوية 
أوضاعهم فيه. أما الفقراء والشغيلة والهاربون من القمع، فهي حدوٌد 
أخرى تغلق أمامهم أو تدفعهم إىل الرحيل إىل وجهات مجهولة! والواقع 
أن التمييز ضد الالجئني هنا يتخذ منحًى أشّد خطورة، فهذه املرة ليست 
هي فقط مامرسات عنرصية من أفراد أو حتى منابر إعالمية تستخدم 
من  مدعوم  قراٌر حكومي،  إنه  السوري.  الوجود  الكراهية ضد  خطاب 

نخب سياسية يف لبنان.
ها هو لبنان يضيق بنا أكرث فأكرث، لكننا مجدداً ال نجد ملجأً من قسوته 
إالّ عند أبنائه. يسارع لبنانيون أفراداً وجمعيات إىل مناهضة هذا القرار 
وإبطاله. يقام اعتصاٌم أمام املتحف، وحمالت يف وسائل اإلعالم املرئية 
تحرك  ينطلق  االجتامعي.  التواصل  وسائل  ويف  واملكتوبة،  واملسموعة 
للحشد  معها،  أخرى  بجمعيات  مصحوبة  القانونية  املفكرة  من  قانوين 
ضد هذا القرار. فهؤالء يشاركون السوريني قلقهم ويقدمون دعمهم الال 
بأننا سويًة نواجه أخطاراً عظيمة إن استسلمنا  مرشوط لهم، مذكرين 
الكراهية، وأننا وإن كنا لسنا يف موقع قوة  التمييز وخطاب  لسياسات 
اليوم يف بالد متزقها الحروب وتطحنها مصالح نخب سياسية، لكننا لسنا 
ليسود وجه  قلّة، وبالتأكيد لسنا ضعفاء، لذا ال منلك إالّ أن نعمل معاً 
بريوت املحتضن للغريب عىل وجهها اآلخر النابذ له، حتى لو بعد حني.

عن وجوه بيروت المتقلّبة: نهرب منها إليها

غالباً ما ترتبط املامرسة العنرصية بقلّة معرفة مامرسيها لضحاياهم، فبينام تكون املعرفة عملية تنويرية استيعابيّة تحيط بالظروف والتاريخ والخلفيات، ترتبط قلّتها أو 

التقليل املتعّمد منها باملوقف التعميمي والجاهز. ويف الحالة اللبنانية - السورية يظهر أن اللبنانيني يتفرّدون بهذا التسطيح املعريف تجاه الالجئني السوريني. ويف الحقيقة، 

فإن رشط جهل اآلخر يُستوىف من قبل طريف العالقة، إالّ أن املامرسة غالباً ما تظهر أحادية الجانب.

محمد العطار
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يكون  قد  والزائر  املضيف  مجاز  فإن  العالقة،  هذه  مقاربة  أردنا  وإذا 

أقرب إىل الحقيقة من الرواية الرائجة يف اإلعالم، كام هو أدق من التفكري 

بالعالقة من منظار املامرسات العنرصية، ألّن مقومات الفكر العنرصي 

غري متوافرة بني البلدين املتجاورين واملتداخلني. لذلك عندما منر عىل 

مرويّات متداولة عن لون برشة العامل السوريني، أشكالهم ورائحتهم، 

نكون بصدد مامرسة عنرصية ُمستعارة من مناذج عاملية سيئة للتعبري 

عن النقمة عىل الوجود السوري، وليس بصدد مشكلة تخالُف هويايت. 

فالعالقة بني املُضيف والزائر غالباً ما تبدأ وديًّة، لكنها رسعان ما تتحول 

عىل  قادر  غري  قرسياً  ُمقيامً  الزائر  أصبح  حال  يف  متوازنة  غري  عالقة 

املغادرة، واملُضيف متذمراً وعاجزاً عن تحّمل أعباء الزائر أو طرده. هذه 

العالقة يف شكلها املزمن تفرز طرفيها إىل قوي وضعيف ُحِكام بالوجود 

سيصبح  وإالّ  مضيفه  عىل  التمرد  يستطيع  ال  فالزائر  ذاته،  املكان  يف 

ُمحتالً، واملُضيف سيستغل موقعه للضغط عىل الضيف بكل الطرق أمالً 

بالتخلص منه.

ثنائية  خارج  العالقة  هذه  من  اآلخر  الطرف  تناول  يتم  ما  قليالً  لكن، 

املُضيف،  بربوتوكول  التزموا  الضيوف  أن  فصحيٌح  املُعتدي.  أو  الضحية 

وتحّملوا اإلهانات من أجل الحفاظ عىل حياتهم خارج القتل اليومي يف 

بلدهم، لكّن هؤالء القادمني من البلد الكبري إىل الصغري يحملون روايًة 

التعميمي،  الطابع  عليها  وُمغلّباً  أيضاً،  املعرفة  ُمقللة  وأهله  لبنان  عن 

السطحي والعنرصي يف بعض األحيان. وال يهدف القول هنا إىل الخروج 

بخالصة مفادها أن هناك عنرصية مضادة، بل هو محاولة لفّك االلتباس 

عن هذه اإلشكاليّة التي تظهر يف اإلعالم كأنها جوهر لبناين مطلق الرش 

فروق  عىل  بُنيت  املامرسة  وأن  الرباءة،  مطلق  سوري  لجوهر  مضاد 

»ماهوية« بني أهل البلدين.

قبل  وأهله  لبنان  عن  السوريني  من  كثرٌي  يحملها  كان  التي  الرواية 

الثورة السورية مل تشهد تغرّياً  كبرياً سوى أنها أصبحت غري نافذة إىل 

البعث  رواية  لكنها يف مضمونها هي  القامئة،  الظروف  بسبب  العلن 

للغرب.  وعمالء  طائفيني،  سطحيني،  بوصفهم  اللبنانيني  عن  األصلية 

للعنف  لتؤسس  الخاطئ  التعميم  تتجاوز  ذاتها  بحد  النظرة  وهذه 

التشبيحيّة  باملامرسة  تُعزز  عندما  خصوصاً  وشعبه،  لبنان  واستباحة 

طبيعتهم  بسبب  اللبنانيني  أن  تصديق  عىل  القامئة  العنرصيّة 

أن  ميكن  ال  الغرب،  بتفاهات  وانشغالهم  املائعة،  لهجتهم  العميلة، 

كثرياً  أن  والواقع  حرصاً.  السوري  العسكري  بالبسطار  إالّ  يستقيموا 

ومظاهر  لهجتهم  عىل  للتهكم  سابق  وقت  يف  تعرضوا  اللبنانيني  من 

أيضاً، يظهر  أقرب  األسدي. ويف وقت  االحتالل  أثناء  الغربيّة  شبابهم 

أن هناك موالني ومعارضني سوريني يتمنون عودة هذا االحتالل.

النظرة  هذه  يغرّيوا  مل  لبنان  إىل  لجأوا  الذين  السوريني  من  كُرث 

االستعالئيّة التي ترى هذا البلد بلداً هامشياً وتافهاً، بل سعى بعضهم 

كله،  ذاته. هذا  املديد  األسد  نظام  كواقع  تكريسها بوصفها واقعاً  إىل 

إضافة إىل الخطاب املعادي لالجئني، مل يساعد السوريني كثرياً يف فهم 

املرويات  هذه  العكس،  عىل  بل  واملتنّوع.  املعّقد  اللبناين  املجتمع 

عىل  االنفتاح  لناحية  واملختلف  الجديد  البلد  مع  تأقلمهم  عرّست 

يف  األسد.  سوريا  ٍمن  قادم  عىل  املألوفة  غري  الحرية  ومساحة  الغرب 

طريف العالقة، مثة جهل متبادل وتعويٌم للكليشيه الكارهة. واللبنانيون 

البعض يف ظروف  التعرّف عىل بعضهم  والسوريون مل تُتح لهم فرصة 

غري استثنائية. فاالحتالل األسدي قّدم السوري جندياً سارقاً وُمستبيحاً 

اللبناين ُمستباحاً وضعيفاً.  البعثية كرّست  األيديولوجيا  للبنان، كام أن 

واملاكينة  للبنان،  جديدة  سورية  رؤية  تقرتح  فلم  السورية  الثورة  أما 

بث  عن  لحظة  تتوقف  مل  لبنان  يف  اليمينية  واإلعالمية  السياسية 

تجاوزهام،  يتم  ومل  معالجتهام  تتم  مل  الروايتني  وكلتا  الكاره.  الخطاب 

ومثّة تاريخ طويل يقبع يف صدور كال الشعبني.

التاريخ ِقدماً، فهل تفتح  النظام السوري هو أكرث ُصّناع هذا  وإذا كان 

نهايته باباً جديداً للتعارف بني اللبنانيني والسوريني؟

عنصرية دون عنصرية

غالباً ما ترتبط املامرسة العنرصية بقلّة معرفة مامرسيها لضحاياهم، فبينام تكون املعرفة عملية تنويرية استيعابيّة تحيط بالظروف والتاريخ والخلفيات، ترتبط قلّتها أو 

التقليل املتعّمد منها باملوقف التعميمي والجاهز. ويف الحالة اللبنانية - السورية يظهر أن اللبنانيني يتفرّدون بهذا التسطيح املعريف تجاه الالجئني السوريني. ويف الحقيقة، 

فإن رشط جهل اآلخر يُستوىف من قبل طريف العالقة، إالّ أن املامرسة غالباً ما تظهر أحادية الجانب.

عامر أبو حامد
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كانت »عاريا«، مسقط رأيس الجميل يف قضاء بعبدا بجبل لبنان، تبعد حواىل خمسني كيلومرتاً عن »الشام«، مسافة ساعة ونصف الساعة عىل األكرث بالسيارة. ومع ذلك، مل 

تطأ قدماي ذلك البلد القريب البعيد يف تلك األيام.

كان منزلنا يقع عىل طريق الشام، تلك الطريق التي قيل يل يوم كنت طفلة، إنّها سّميت كذلك »ألنّها تقود إىل الشام«، وهي كانت تشهد حركة ذهاب وإياب ال تنقطع، 

لسيارات وباصات وشاحنات، يحمل بعضها لوحات سورية. لكني مل أفّكر يوماً بالذهاب إىل سوريا.

أعترف... مل أرغب مرة بزيارة سوريا.

ثم انتقلت من »عاريا« إىل »جونية«، ومنها إىل خارج لبنان لسنوات... وصارت سوريا بعيدة أكرث. املرّة الوحيدة التي قصدت فيها دمشق كانت يف عام 2009، من أجل 

تغطية إعالمية استمرت يومني. وهذان اليومان مل يغرّيا كثرياً مشاعري تجاه سوريا وأهلها.

ريتا ضو

الجندي  بذاك  كّل سوريا وكّل شعبها  اختزلت  أعترف... كنت 
ليفتّش  »بلدي«،  ويف  »قريتي«  يف  حاجز  عىل  يوقفني  كان  الذي 

وقت  بإطالة  فينتقم  بتمرّد،  فأجيبه  أوراقي،  ويطلب  السيارة 

التفتيش.

التي  الردع«  »قوات  مع  السوريني  كّل  متاهى  الباطني،  عقيل  يف 

»استضفناها« يف منزل عّمي يف الطابق العلوي فوق بيتنا، فتحولّت 

فجأة إىل قوة احتالل.

ومل يكن ينقص تلك الصور يف ما بعد، إالّ الشعور املؤمل باالضطهاد 

والعجز نتيجة مامرسات القمع التي كانت تقوم بها األجهزة األمنية 

شملت  والتي  السوري،  األمني  النظام  وصاية  ظل  يف  اللبنانية 

عائلتي، زوجي  وابتعدت عن  لبنان،  غادرت  فبسببها  اإلعالميني... 

وأوالدي، أهيل وكّل من أحّب.. بحثاً عن استقرار ومساحة حريّة 

وكرامة عيش.

السابقة. يوم  الثورة يف سوريا، سقطت كل أفكاري  يوم قامت 

- ويشهد زماليئ عىل ذلك- رصت سورية. الحرب  بدأت 

قبل وقت طويل من ابتكار عبارة )أنا شاريل(، كنت أرّدد ملن يريد 

أن يسمع )أنا سورية(.

أخبار سوريا الجميلة أكتبها بشغف وحّب. مآيس سوريا تسحقني، 

تسكنني، ال تفارقني. الجغرافيا السورية حفظتها: أكاد أعرف إسم 

كل قرية ومدينة، وأحبّها كلّها.

اليوم، أرغب من كل قلبي بأن أزور سوريا.

أعترف...

مل  ألنني  وأحزن  كثريين.  سوريني  أعرف  أكن  مل  الحرب،  قبل 

»أكتشفهم« إالّ بسبب الحرب.

نسميهم  كّنا  الذين  أولئك  وأتابع  أعرف  كنت  وأصّحح:  أستدرك 

صفحات  خالل  من  عليهم  تعرّفت  والذين  السوريني«،  »املثقفني 

النهار«. لكن بالنسبة إيّل، مل يكونوا »سوريني«، كانوا من  »ملحق 

تلك الرشيحة من الناس التي ال تنتمي إىل أي بلد أو أي جنسية. 

رشيحة تقول كلمتها، تحرّك الضامئر، ومتيش.

واتصااليت مع سوريني يف  الصحايف  الحرب، ومن خالل عميل  بعد 

تفسدهم  مل  الذين  أولئك  هم  كثريين:  أبطاالً  اكتشفت  الداخل، 

الحرب، ومل ينل منهم التطرّف، ومل يحطّمهم الحقد.

أن  يف  حقيقية  لّذة  وأجد  غريهم.  سوريني  إىل  تعرّفت  لبنان،  يف 

أراقب أصدقاء وزمالء »يكتشفون« بدورهم السوريني، وأن أستمع 

إىل تبادل تأّخر كثرياً: حول العادات والتقاليد، حول السياسة، حول 

السوري، حول املذاهب واألديان، حول  اللبنانية واملطبخ  األطباق 

بريوت وشارع الحمرا...

واكتشفت مثقفني كثريين بينهم، ليس بسعة معلوماتهم فحسب، 

لكلامتهم  باختيارهم  بتحّفظهم،  بعفويتهم،  بتواضعهم،  بل 

هم  ووطنهم.  وطننا  بني  العالقات  تاريخ  عن  يتحدثون  عندما 

التمييز  كل  عىل  بصربهم  الخافت،  بصوتهم  بتهذيبهم،  مثقفون 

والصعوبات التي يعانون منها يف لبنان.

واكتشفت أنني بقدر ما أتعاطف مع السوريني الحاملني بالدميوقراطية 

الرئيس  عن  املدافعني  أولئك  أتفّهم  ألجلها،  واملناضلني  والحرية 

بشار األسد ألنّهم ال يرون بديالً له إالّ التطّرف. نحن أيضاً يف لبنان 

منقسمون، نقاتل من أجل أفكارنا، ومنوت من أجل أحالمنا.

واكتشفت السوريني الذين يعيشون يف املخيامت والغرف الصغرية 

واملساكن املستحدثة. وهم أيضاً صابرون. أنا عشت الحرب األهلية 

يف لبنان، وكان منزيل يقع عىل خط متاس. شهدت قريتي مجزرة من 

مجازر حرب الجبل. أعرف اشخاصاً خطفوا وتألّموا وماتوا. لكن ال 

أعتقد أنني رأيت عذاباً مثل ذلك الذي أراه يف مخيّامت النازحني يف 

لبنان، وال رأيت مثل هذا الصرب.

من حويل من ال يشاطرين الرأي. من حويل من المباالته متنعه من 

والتوترات  العمل،  فرص  وتراجع  الالجئني،  عبء  غري  عىل  الرتكيز 

الخوف،  يتملكه  حويل  من  بلدنا.  عىل  النزاع  وتداعيات  األمنية، 

الخوف من اآلخر، إىل  الفوىض،  الخوف من  التطرّف،  الخوف من 

درجة ضياع اإلنسان الذي فيه.

لكن ممن هم حويل أيضاً مثة من تصالح مع نفسه ومع املايض، من 

يدرك أن الجرمية ليست سمة شعب وجنسية، ويعرف كيف يفصل 

بني اإلنسان وعمل اإلنسان... من يخجل من إجراءات عىل الحدود 

يدفع مثنها أناس يتشبّثون بالحياة.

من حويل من يحّب لبنان، من دون أن يكره كّل ما عداه... 

لذلك ال أشعر باإلحباط، وال أيأس.

فالسالم يبنيه الحاملون، السالم يبنيه الصابرون...
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الالجئون الفلسطينيّون من سوريا... 

المأساة مضاعفة

ال يختلف اثنان من املقيمني يف لبنان )لبنانيني وسوريني وغريهم(، عىل أن اللجوء السوري يُعّد أبرز التحديات التي يواجهها البلد. وتكرث األحكام املسبقة املتعلّقة بهؤالء 

الالجئني، مثل اتهامهم بأنهم مسؤولون عن ارتفاع مستوى الجرائم، وهو أمٌر غري صحيح. 

عىل هامش هذا اللجوء، قضية تكاد ال تكون أقرب إىل القصص الخياليّة. هي قضية الالجئني الفلسطينيني إىل سوريا، الذي تحّولوا الجئني مرة جديدة إىل لبنان. حملوا معهم 

كّل ذكريات القهر املرتاكمة منذ النكبة عام 1948، ليجدوا أن القهر مُيكن أن يكون أكرب.

ثائر غندور

بدأ اللجوء الفلسطيني من سوريا إىل لبنان، يف نهاية عام 2012، مع 
ارتفع  ثم  دمشق.  السورية  العاصمة  يف  الريموك  مخيم  معركة  بدء 
العدد تدريجياً ليصل إىل مثانني ألفاً يف األشهر األوىل من عام 2013، 
 2014 عام  نهاية  يف  ألفاً   44 نحو  إىل  ليصل  تدريجياً  ينخفض  ثم 
مخيم  من  أتوا  الالجئني  نصف  من  أكرث  »األونروا«.  أرقام  بحسب 
الباقون  وتوزع  لبنان،  جنوب  يف  صيدا  إىل  معظمهم  ولجأ  الريموك، 
مخيامت  توجد  حيث  لبنان،  وشامل  والبقاع  وصور  بريوت  عىل 

الفلسطينيني. لالجئني 
األبرز  السبب  اللبناين  العام  األمن  اتخذها  التي  اإلجراءات  وشّكلت 
سلسلة  باتخاذ   2014 عام  من  الثاين  الفصل  منذ  بدأ  إذ  الرتاجع،  لهذا 
من القرارات ثم الرتاجع عنها، وكان أبرزها الطلب إىل رشكات الطريان 
لبنان من  إىل  )يقيم يف سوريا(  فلسطيني  أي الجئ  نقل  العاملية عدم 
األمن  منع  ثم  أوراق.  من  ميتلكه  عاّم  النظر  وبغض  العامل،  يف  بلد  أي 
العام دخول الفلسطينيني من سوريا إىل لبنان، كام شّدد إجراءات تجديد 
اإلقامة للموجودين هنا، وقلّص مدة هذه اإلقامة. وانتهى األمر بفرض 
الحصول عىل تأشرية دخول مسبقة )رشوطها تعجيزية(. ومل تكن هذه 
عند  الفلسطينيون  به  أبلغ  منها  عدداً  ان  بل  مكتوبة،  كلها  اإلجراءات 
النقاط الحدوديّة شفهياً، ومن دون أي وثيقة رسميّة. وقد أدت إىل فصل 
عدد من العائالت بني لبنان وسوريا، ودفعت بالعديد من هؤالء الالجئني 

إىل اعتامد التهريب بحراً إىل أوروبا، مع كّل ما يحمله من مخاطر.
كام أعاد األمن العام عدداً من الفلسطينيني إىل سوريا قرساً، رغم الخطر 
عىل  منها  ذلك،  بسبب  صعبة  إنسانيّة  حاالت  وُسجلت  حياتهم.  عىل 
سبيل املثال السامح بدخول بعض النساء من دون أطفالهن، ألن النساء 
اآلباء  كون  سوريا،  يف  الجئون  فلسطينيون  فهم  األطفال  أما  سوريات، 
فلسطينيني. كذلك َمَنَع ذوي الالجئ املتوىف أبو عيل رمضان من تسلم 
جثته ودفنها، حتى حصلت تدخالت لبعض القوى الفلسطينية للسامح 

ألحد أبنائه بالدخول.
لبنان  مخيامت  يف  أقاربهم  لدى  سوريا  من  القادمون  أقام  البداية،  يف 
إىل  العائالت  ببعض  دفع  عددهم  ارتفاع  لكن  الفلسطينيني،  لالجئني 
استئجار بيوت أو كاراجات يف املخيامت لتقيم فيها. وتراوحت بدالت 
اإليجار بني 200 و700 دوالر أمرييك بحسب الحجم. كام أقامت بعض 
رغم  املخيامت،  يف  الجدد  الالجئني  الستقبال  مراكز  األهلية  الجمعيات 
وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  الألمم  وكالة  وتولّت  فيها.  السكاين  االكتظاظ 
الالجئني الفلسطينيني يف الرشق الألدىن »األونروا« مسؤوليّة الفلسطينيني 
الحال  هي  كام  الالجئني  شؤون  مفوضية  وليس  سوريا،  من  القادمني 

بالنسبة إىل الالجئني السوريني.
إيواء  بدل  عائلة  لكل  أمرييك  دوالر   100 »األونروا«  دفعت  البداية،  يف 
شهري، إضافة إىل 30 دوالراً بدل طعام لكل فرٍد شهرياً. لكن يف أيلول من 
عام 2014، أبلغت 1100 عائلة فلسطينيّة، من أصل نحو 12000 عائلة، 
وقف املساعدات املالية، بعد وضع »معايري األهلية« من قبل »األونروا«. 

والحقاً قبل استئناف عدد من العائالت.
الفلسطينيني يف  الالجئني  القادمني من سوريا، مثل  وعاملت »األونروا« 
لبنان، لجهة الخدمات الصحية. فهي تُغطي جزءاً من الفاتورة الصحية، 
العمليات  بعض  كلفة  من  جزء  ودفع  األوليّة،  الرعاية  لجهة  خصوصاً 
الجراحية. لكن الالجئني من سوريا، واجهوا مشكلة إضافية وهي ارتفاع 

سعر الدواء مقارنة باألسعار يف سوريا، خصوصاً أن معظمهم بدون عمل.

كام استوعبت »األونروا« الطالب القادمني من سوريا يف مدارسها، لكن 

بني  التعليمي  املنهج  يف  االختالف  وهي  هؤالء،  واجهت  كبرية  مشكلة 

البلدين، وخصوصاً لجهة االعتامد عىل اللغة األجنبية يف املواد العلمية 

يف لبنان، يف مقابل االعتامد عىل اللغة العربية يف سوريا، وهذا ما دفع 

القادمني  للفلسطينيني  الظهر«  اعتامد دوام »بعد  بـ»األونروا« إىل فتح 

من سوريا، لعامني دراسيني، ثم قامت بدمج الطالب يف نصف مدارسها 

)7 من أصل 14 مدرسة( عن هذه الخطوة يف العام الدرايس الحايل.
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للكلمات عيون وآذان وأرواح

كيف ميكن لكلامت ال تتجاوز الستامئة كلمة أن تغوص يف معالجة انعكاسات األزمة السورية عىل ظروف معيشة املجتمع اللبناين من الناحية الثقافية؟ يف الوقت الذي ما 

زالت فيه عالمات االستفهام والتعّجب متمحورة حول أحقيّة استخدام مفردة نزوح أو لجوء أو هجرة لدى الحديث عن السوريني املوجودين يف لبنان.

فاتن حموي

تنصّب جّل مشكالت اللبنانيني يف ابتعاد غالبيتهم من البحث عن نقاط 
مشرتكة بينهم، ال بل هم ميعنون يف دق األسافني بني بعضهم البعض عىل 
والعنرصية،  والحقد  الكراهية  ويطلقون شعارات ضّد  أكرث من صعيد، 
اللبنانيني  بنظرة  بالكم  فام  بأفعالهم.  أقوالهم  يقرنون  ما  قليالً  ولكنهم 
اللبنانيني  عن  الحديث  يتم  أن  العار  من  مهالً،  لكن  السوريني؟  تجاه 
كذلك يف  ليسوا جميعاً  قيم ومبادىء وهم  وكأنّهم عجينة واحدة من 
العار  اللبنانية، ومن  الهوية  يحمل  أي شخص ال  اإلنساين مع  التعاطي 
بامرسات  تذكّر  مسّجلة  ماركة  وكأنهم  السوريني  عن  الحديث  أيضاً 
الجيش السوري قبل العام 2005، واملشكلة األساس هي يف وعي معنى 

كلمة إنسانية.
من البديهي أن يتأثر املجتمع اللبناين بشكل إيجايب من الناحية الثقافية 
من خالل أي تجربة ثقافية تعرض أو تنرش، ومن أهم أدوار املثقف هو 
فتح اآلفاق أمام كّل متلقف ملنتوجه الثقايف، واستمزاج اآلراء والنهوض 
الثقايف  الوعي. من هنا فإن كّل إضافة إىل املجتمع  باملجتمعات ونرش 

اللبناين هي ثراء له.
بالعودة إىل كلمة إنسانية، فإّن التعاطي مع أي إنسان يكون من خالل 
االتهام عىل  عدم إطالق أحكام مسبقة تجاهه، وعدم وضعه يف دائرة 
ويجب عىل  الخ،  أو جنسيته  طائفته  أو  دينه  أو  عرقه  أو  لونه  أساس 

ثقافته  جوهر  ليظهر  عداها  ما  عىل  إنسانيته  يُعيل صوت  أن  املثقف 
الحقيقية.

تأكيد  وكأّن  الكلامت،  هذه  كتابة  لدى  مفرغة  حلقة  يف  أدور  وكأنني 
املؤكّد والذي ال لبس فيه هو ما أحاول كتابتها، فاملفاهيم التي يتحفنا 
هنا  من  للثقافة.  مفهومي  إىل  تنتمي  ال  اإلقصائيني  املثقفني  بعض  بها 
يحدوين التفكري يف أنني لو قرأت كتاباً وجدته مهامً من دون أن أعرف 
رائعاً  لو سمعت عزفاً  أغرّي رأيي لدى معرفة االسم؟ وماذا  اسمه، هل 
االعرتاف  من  سورياً  العازف  كون  ينتقص  هل  موسيقية،  آلة  أي  عىل 
وأي  والنحت  واإلخراج  والتمثيل  الرسم  عن  وماذا  العزف؟  يف  بإبداعه 

فعل إبداعي آخر؟
عندما ينخر الفساد كينونة اإلنسان، ترى املعايري منقلبة رأساً عىل عقب، 
وتطرح أسئلة تعيدك إىل أرذل صنوف الحياة. ترى تقريراً عرب شاشات 
التلفزة ييضء عىل طفل سوري تجّمد برداً، وتسمع أصواتاً تسأل »أين 
إنسانيتكم أمام هذا املشهد املأسوي؟«، وهنا نسأل أين كنا جميعاً أمام 
هذا الطفل وأمام من مل يجد مأوى ومأكل قبل وصول دوامة العواصف 

إىل لبنان؟
إنها اإلنسانية املتجليّة بإطالق املواقف، ال بالبحث عن حلول للمشاكل 

كّل بحسب ما أويت من وعي وقوة وجميعنا بتضافر جهودنا.

تنِه  مل  وكتابات  مثمرة،  غري  وتجّمعات  بندوات  املنّمقة  اإلنسانية  إنها 

من  الرغم  عىل  اليوم،  حتى  لبنان  يف  الفلسطينيني  الالجئني  عذابات 

اختيارها أهم املفردات التي تحرّك الضامئر أو تحييها من جديد.

 إنها فضيلة القول: »لنا رشف املحاولة بالتغيري ولو بالكلمة«، والحديث 

عن إنسان مات يف ظروف مأسوية، يجعل القلب يعترص والدمع ينهمر، 

ومييض البعض إىل متابعة حياته وكأّن شيئاً مل يكن، والبعض اآلخر يقول 

هذا مناهض لإلنسانية.

قد تغيل صورة الطفل امليّت يف أفكار فالن أو عالن، وتنسكب قصيدة 

تقشعر لها األبدان، وتتحّول لوحة قاسية مليئة بالدماء، وقد يجد فيها 

كاتب سيناريو موضوعاً ملسلسل أو فيلم، وهلّم جراً. هي املأساة التي 

أو  الثقايف  منتجه  يف  الحزن  الرتكيز عىل  يف  ينغمس  إّما  املثقف  تجعل 

يبتعد منه، لريينا أن الفرح ممكن، وأّن الحياة تستمر، وأّن املقاومة غري 

العسكرية مجدية ومهمة، وأّن الحياة الثقافية يغنيها كّل شعاع إنساين، 

ويدفع بحيطنا إىل األفضل عمالنياً ال افرتاضياً.

الكلامت ليست صاّمء، بل لها أعني وآذان ولها أرواح إن أردنا لها هذا، 

وتبقى صاّمء إذا كان املُراد لها أن تكون مجرّد كلامت.
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يعمل »مشروع بناء السالم في لبنان« التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

منذ العام 2007 على تعزيز التفاهم المتبادل والتماسك اإلجتماعي بطريقة 

تشاركيّة مع الشباب والمدرسين ووسائل اإلعالم والمنظمات غير الحكومية، 

باإلضافة إلى المجالس البلدية واإلختيارية والقيادات المحلية.

اللبنانية  المجتمعات  على  السورية  األزمة  أثر  إلنعكاسات  واستجابة 

المضيفة ومن أجل تخفيف حّدة التوترات المتزايدة حديثاً في البالد، يعمل 

محلية  قيادت  من  المجتمع  فئات  مختلف  قدرات  تعزيز  على  المشروع 

ومدرسين وإعالميين ومجتمع مدني، على إدارة هذه األزمة وبناء السالم 

والتعامل الالعنفي مع النزاعات ومساندتهم من أجل تطوير إستراتيجيات 

بناء سالم متوسطة وطويلة األمد.

يعترب برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ شبكة التنمية العاملية التابعة لألمم املتحدة وهو يدعو إىل التغيري 
وإىل تحقيق نفاذ البلدان إىل املعرفة والخربة واملوارد من أجل مساعدة الشعوب عىل التمتع بحياة أفضل. 

ملزيد من املعلومات
مرشوع بناء السالم يف لبنان التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ،

مبنى البنك العريب اإلفريقي الدويل
شارع رياض الصلح - النجمة، بريوت - لبنان،

هاتف: 980583 - 01 / 119160 - 70
www.lb.undp.org

UNDP Lebanon

عمل برصي لـ: أمل كعوش

إّن الحياة يف لبنان صعبة جداً، ولكن برغم 

ذلك نعيش يف املخيم يداً واحدة، الكل يف 

خدمة الكل، والجميع يتشاركون يف مواجهة 

الصعاب  ومساعدة الضعيف واملحتاج...

املتواصلة،  مأساتنا  نسيان  دامئاً  ونحاول 

والخروج من وحول ومرارة الحياة. وأذكر 

ارتبطت  التي  زفاف شقيقتي  هنا حفل 

بشخص لبناين وهي يف طور الحصول عىل 

جداً  األمر جميل  وهذا  اللبنانية،  الجنسية 

كثرياً. ويفرحني 

وبالرغم من كل ما نعانيه يف هذا املخيم، 

أشعر بسعادة كبرية لكوين تعرّفت هنا إىل 

العديد من األشخاص الذين دخلوا قلبي، وأنا 

فرحة بهذه العالقة االجتامعية معهم.

أمتنى فقط لو أستطيع أن أرجع إىل مقاعد 

الدراسة كام كنت أعيش يف سوريا الحبيبة.

أسامء الكريم

أتيت إىل لبنان يف العام املايض، وقد تبّدلت أحوايل رأساً عىل 

عقب، فكل يشء هنا ال يشبه مثيله يف بلدي سوريا حيث كانت 

حيايت أجمل وأفضل بكثري. هذا هو شعوري الذي مل يتبّدل منذ 

وصويل إىل املخيم، وهذا هو الشعور نفسه الذي ينتاب األطفال 

هنا، كيف ال؟ وهم الذين حرموا من الذهاب إىل املدرسة 

وتحصيل العلم، باإلضافة إىل فقدانهم كل ملذات الحياة. األيام 

متر قاسية وخصوصاً خالل الطقس القارس يف هذه البيئة غري 

املحّصنة ملواجهة فصل الشتاء واألمطار والثلوج التي تساقطت 

بكثافة. لقد قاسينا األمّرين، أنا وعائلتي املؤلفة من عرشة أفراد، 

لعدم توفّر العتاد الالزم واملالبس الكافية وأّي وسيلة للتّدفئة.

نحن بحاجة ماسة إىل أبسط مستلزمات الحياة.

إنها بال شك أصعب أيام حيايت، ولكن، من جهة أخرى، ال 

بد من اإلشارة إىل وجود عوامل إيجابية عدة هنا شّكلت 

العامل األساس يف استمرارنا عىل قيد الحياة، فلوال وجود 

العديد من أيادي الخري يف هذه املنطقة، ولوال املساعدات 

املتنوعة التي تعطينا إياها الجمعيات والهيئات املانحة 

لكّنا يف مهب املجهول والضياع.

عبده الخلف

قدمنا إىل لبنان يف العام 2013 هرباً من الحرب الدائرة يف بلدنا الحبيب، ومن الدمار الذي عّم معظم 

املناطق السورية.

األمر اإليجايب يف املخيّم هو الشعور باألمن واألمان الذي كان ينقصنا، وهذا جيد جداً.

ولقد تعرّفنا عىل أناٍس جدد هنا، وهم أناس طيّبون أصبحت أحبّهم كثرياً، وتجمعني بهم عالقة 

متينة ومميزة إىل درجة شعورنا وكأننا عائلة واحدة.. والدي هو »شاويش املخيم« وهذا أمر 

يسعدين ويشعرين باالعتزاز والفخر، كونه هو من يقوم بساعدة الوافدين الجدد، ومحاولة تأمني 

كل حاجاتهم املعيشية )الخيم، األغطية، املالبس، بعض املواد الغذائية...(، وطبعاً قدر املستطاع.

وبالرغم من كل الظروف السيئة التي حصلت معي أمور إيجابية عدة، مثل العمل يف األرايض الزراعية يف 

سهل البقاع الغريب، يف سبيل تأمني »لقمة العيش الحالل« يل ولعائلتي يف ظل األوضاع الصعبة التي يواجهها 

الجميع، وخصوصاً مع ازدياد عدد الالجئني السوريني. هذا باإلضافة إىل أنني تعرفت إىل العديد من اللبنانيني.

ولكن أريد أن أصّوب عىل جوانب سلبية عديدة يشكو منها الالجئون، فعىل سبيل املثال تربز قضية اإلقامات 

املمنوحة لنا من قبل جهاز األمن العام اللبناين حيث أصبح لزاماً علينا دفع مبلغ 300000 لرية لبنانية كل 

ستة أشهر، هذا عدا االجراءات التطبيقية للحصول عىل اإلقامة والتي تجربنا عىل الوقوف واالنتظار لفرتة 

طويلة تصل أحياناً إىل يومني أمام مراكز األمن العام إلنجاز املعامالت، وذلك بسبب الزحمة الكبرية.

ولكن، والحق يقال، إننا نلقى معاملة حسنة من قبل اللبنانيني مع أنهم لديهم مشاكلهم أيضاً.

عبدالله شالش

مشاهدات سورية من البقاع

تصميم وتنفيذ: عمر حرقوص، حسان يوسف

خط:                    خليل ماجد

خط:                    حسني ماجد


