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 "وح السوري في سياق الجدل حول الكيان والهويةالنز"

 

 بهاء أبو كروم

 

المجال  تفسح ،العناوين والهواجس التي تطرحها الورقة المقدمة كخلفية إلى المؤتمر
أمام الدخول إلى عمق المسائل الجوهرية التي تحكم منطلقات البحث في هذه 

ا الحجم ال يمكن تناوله تبعاً بهذ اً أن موضوع فهو على شيء المسألة، وهذا إن دل
إنما أيضاً وفقاً لتحليل مستفيض للمفاهيم ولمنظومة القيم التي  ،لمعطيات فقط مادية

 . تتحكم بردود الفعل على هكذا أمر

من هنا فإن التوافق على حجم التحدي الذي يفرضه النزوح السوري إلى لبنان هو 
وطنية لمواجهة هذا التحدي أياً  واحد من المداخل التي تتيح التوصل إلى سياسات

فوحدة الموقف اللبناني المبني على تشخيص حقيقي وواقعي لهذه . يكن حجمه
م يضمن تبديد كثير من التداعيات المحتملة على الكيان والهوية وعلى سلّ  ،المسألة

 . القيم في المجتمع اللبناني

ديمومة الفكرة اللبنانية من جهة مع العلم أن العقل اللبناني العميق غالباً ما يربط بين  
من جهة المسيحي  -اإلسالمي والتوازن بين الفئات التي تتشكل منها صيغة التعايش 

ت معها دَ قِ د التوازن فُ قِ هو األساس في بقاء الصيغة وإذا فُ ) العددي(ثانية، فالتوازن 
لضمانات ، رغم االمس بالمعادلة العدديةمن هنا ينطلق خوف اللبنانيين من . ةالصيغ

. ألنها تضرب معنى لبنان وروحه األساسية أقرها اتفاق الطائف،والتطمينات التي 
ومن هنا يمكن قراءة الموقف األوتوماتيكي لرد فعل اللبنانيين على أي دفق 

 اطائفي ااتخذ طابعأو إذا  خاصة إذا بلغ أرقاماً ذات داللة، غرافي نحوهم،وديم
 . امحّدد

مع قضية  التعاطي تميمع اللجوء الفلسطيني وبهذه الخلفية  ياطتعتم البهذه الخلفية 
بالهواجس ال يبيح المبالغة في قياس  إن اإلقرارلكن في المقابل ف. النزوح السوري

أو عبر إظهارهم  ،أو معالجة األمر عبر االنتقاص من حقوق الالجئين ،حجم التحدي
 .نية في التعاطي معهمهددين للكيان أو الهوية، أو باعتماد المقاربة األممُ 

هي غياب  ،ن، األولىان عملية الفهم المشترك لطبيعة األزمة مسألتحصّ طبعاً إن ما يُ 
هذا األمر ُمنفصل عن (المشروع السياسي للنازحين السوريين في الداخل اللبناني 

توجهات المجتمع الدولي لتشغيل الالجئين في المجتمعات المضيفة أو أحياناً الدعوة 
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لمشروع غياب اهي  والثانية، .)طينهم في بعض البلدان المستوِردة للهجرةإلى تو
استثمار الوجود السوري في التوازن الداخلي هدف إلى السياسي ألطراف لبنانية ت

هذان الشرطان إن توافرا إذ ذاك يصبح الحديث عن الخوف . سياسياً أو ديمغرافياً 
 . فيه امبالغ اعلى الكيان أو الهوية أمر

س هناك مخاوف على الكيان أو الهوية تتأتى من مصادر اً هذا ال يعني أن ليأيض
غرافية والخرائط التي والمشاريع والتحوالت الديم، وهنا ال بد من التمييز بين أخرى

 ،تنشأ على هامش الحرب في سوريا التي تهدد الجغرافيا السياسية في كل المنطقة
 . قضية النازحين في لبنانوبين 

ماليين سوري لجؤوا إلى دول جوار سوريا وعدد آخر  5حكى عن أكثر من يُ  فعندما
قتلى ومفقودين بين وأعداد كبيرة  ،اداخلي واإلى دول بعيدة، وأرقام مماثلة نزح

هي تلك  ،ومعتقلين، فإن المعادلة التي يجب اعتمادها للتعبير عن خوف اللبنانيين
من السوريين  دو المحور الذي أذى وشرّ ة أالتي تقول أن العقل أو التوجه أو العقيد

، غير آبه بكل تلك المعاناة، هو الذي يهدد كيان لبنان ينضعفي عدد اللبنانيما ُيعادل 
 .وهويته، وليس النازح الذي جاء إلى لبنان يبحث عن األمان لعائلته وأطفاله

لف إن واقع العالقات بين الشعبين اللبناني والسوري ال يمكن اختصاره فقط بم
 .  النازحين لذلك من مصلحتنا أن نبقي على الطابع المؤقت لهذه المسألة

  :بعض المالحظات في هذا السياق سأوردبحت  من منطلق سوسيولوجيو

 ،بكثير من مسألة النزوح أكثر تعقيداً إن ما هو قائم حالياً بين لبنان وسوريا  :أوالً 
وهذا  ،لذي يجري على أرض سورياوال أعرف ما سيؤول إليه هذا التداخل اللبناني ا

غرافية وبالقرارات إلى ورات عسكرية وديمالقدر من التحكم بقضايا استراتيجية وتغيّ 
ه لي المواطن السوري على هذا كنّ ا يُ حد بعيد، وبالتالي ال يمكنني إال أن أسأل عمّ 

انفعاالت تجري وتتراكم تجاهنا  بالتوازي أحاول هنا التدليل على أن هناك .المستوى
 . كلبنانيين في األراضي السورية

إن الحاجة إلى إظهار توجه لبناني حاضن للنازحين، بالمعنى الثقافي  :ثانياً 
ن يعفينا ذلك عن العمل الدائم للحد من أثر النزوح وتأمين العودة أدون (واألخوي، 

ظة على عالقات جيدة بين الشعبين ، هي مسألة استراتيجية للبنان تكفل المحاف)اآلمنة
ودوراً يعيد إحياء اقتصادنا  ،وتضمن لعب لبنان دوراً موزوناً في مستقبل سوريا

 . السيما في موضوع إعادة اإلعمار
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قراطية اللبنانية بصعوبة بالغة مع نماذج من أنظمة حكم ولقد تعايشت الديم :ثالثاً 
سد، ونحن في لبنان ال يمكن للحظة أن مختلفة في سوريا كان اشدها تأثيراً نظام األ

نشتغل بالمستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية بمعزل عن التأثير السوري 
قراطية والديماستقرار و .الذي يقيم في صميم ذلك التفكير، وهذا األمر ليس جديداً 

من  .نانيينبقى هدفاً استراتيجياً للبييجب أن  ،حالياً في ظل الحرب السورية ةاللبناني
فقط يمكن النظر إلى التفاوت في التوجهات الداخلية تجاه مسألة النزوح هذه الزاوية 

شأن التوجهات المتفاوتة التي تنشأ في دول أوروبا تجاه في ذلك السوري شأنه 
 . ال أكثر ،قضايا اللجوء والهجرة واالندماج

تصلة بهذا األمر دون طبعاً من الصعب الحديث عن معالجة اإلشكاليات المعقدة الم
تصليب  فسح المجال أماممنظومة تشريعات وسياسات وأطر ثقافية تالبحث عن 

وتزيد من ثقة المجمتع الدولي . الموقف اللبناني في مواجهة هذا النوع من التحديات
 . بقدرة لبنان على التصدي ألزمة النزوحومؤسساته 

وفي هذا السياق  .التي تجري يراتوال يمكن لنا االستمرار في تجاهل كثير من المتغ
البحث ب أغلبها يتعلقبين البلدان كثيرة،  البشر والجماعات انتقالدوافع أصبحت  فقد

بناء  كثيرة، وذلك يفرض علينا  اقتصادي أو أمني وثقافي أحياناً  عن أمان سياسي أو
وغير  تتعلق بالهجرة واللجوء والجنسية واالندماج الثقافي والتنمية وطنية سياسات

لم يعد هناك مكاناً للصفاء القومي أو الديني . هذه التحوالتذلك من وسائل مواكبة 
أو الجنسي أو حتى السياسي، والتحدي الرئيسي في هذا العصر يكمن في قدرتنا 

وإجماعات تواكب تلك على إدارة التعددية، وعلى بناء منظومة تشريعات 
هد بعض مظاهر التطرف وهذا تحدي رئيسي خاصة ونحن نش. المتغيرات

واالنعزال والشمولية بفعل هذا العقل االنغالقي الذي يهدف إلى الوصول لمجتمعات 
   ..الكون يذهب باتجاه التعدد واالختالط واالندماج والتواصل فيما نسقية،

د حدّ للجنسية، أو ليس لدينا تعريف مُ " محترم"قانون  الكون يتحرك ونحن ليس لدينا
نا سياسة وطنية للحد من هجرة اللبنانيين إلى الخارج، لدينا وليس لدي ،لالجئ

سياسات، مسيحية هنا إسالمية هناك، منفصلة عن بعضها البعض، لكن ليس لدينا 
مؤسساته فريسة  الذي غالباً ما تقعسياسة واحدة حتى في موضوع االغتراب 

ما نفكر إسمحوا لي من هذه الزاوية أن أخلص إلى أنه عند. االنقسام الطائفي
كلبنانيين ننجح في رسم سياسات وطنية، وعندما نفكر كطوائف نفشل حتى إذا اعتقد 

نحمي الهوية اللبنانية الوطنية المدنية عندما نقوي . بعضنا أنه بذلك يحمي لبنان
 .  عضد الدولة وسياساتها الوطنية الجامعة
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لبنان لديه أكثر من  وال بلد لجوء، إنما ،ليس بلد توطين لبنان في النهاية صحيح أن
ولبنان هو بلد  ،عدد اللبنانيين المقيمين فيه مهاجرين ومغتربين يعيشون في بالد ثانية

 رّداتنا الثقافي وعلى ئوهذا األمر ال بد أن يعكس نفسه على أدا ،ُمصّدر للهجرة
فعلنا التي تتعلق بأسباب ودوافع انتقال الناس لسبب من األسباب، وأيضاً هذا األمر 

ن سياسات تحد من هجرة اللبنانيين، وتحكم أطر بد أن ُيقرأ في سياق البحث ع ال
   . تعاطينا مع أزمات من هذا النوع

-------------------------- 

 

  :ورقة الدكتور بهاء أبو كروم المقدمة إلى
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