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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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ترجمــات

صور الالجئين الّسوريين في الّسرد الّسائد:

دراسة حالة لبنان)1(

أحمد بركات
ترجمة ورد العيسى

الخالصة
تعيــد هــذه الورقــة النّظــر فــي الصــور التــي ارتبطــت بأزمــة الالجئيــن الســوريين بيــن عامــي 2015-

2018 مــن خــالل دراســة حالــة تبحــث فــي صــور الّســرد الّســائد. تتمّثــل المســاهمة الرئيســة للورقــة 

فــي إقامــة صلــة بيــن الســرد الســائد والصــور الســلبية لالجئيــن الســوريين، وإيجــاد أوجــه التشــابه بيــن 
الخطابيــن اإلعالمــي والسياســي المحيَطيــن بهــذا الموضــوع. الحجــة الرئيســة هــي أّن الســرد الســائد قد 
ســاهم بشــكٍل كبيــٍر فــي إيصــال صــورٍة ســلبيٍة عــن الالجئيــن الســوريين للمجتمعــات المضيفــة لهــم من 
خــالل تنميــٍط مبتــذٍل. فاقــم الســرد الســائد الصــورة الســلبية لالجئيــن الســوريين مــن خــالل المبالغــة 
ــات  ــي المجتمع ــدل ف ــارًة للج ــية وإث ــر حساس ــاكل األكث ــى المش ــز عل ــر والتركي ــل والذع ــي رّد الفع ف

المضيفــة، مثــل: الديموغرافيــا والبطالــة واألمــن.
المقدمة

زاد التوتــر وطــول أمــد األزمــة الســورّية مــن الصــور الســلبّية لالجئــن الســورين إقليمًيــا ودولًيــا. تنبــع أمهية 
هــذه الورقــة مــن حقيقــة أهّنــا تتنــاول أزمــة مل يســبق هلــا مثيــل منــذ احلــرب العامليــة الثانيــة )1945-1939(. 
ــكان  ــن الس ــوايل %60 م ــل ح ــا يمث ــو م ــام 2011، وه ــراع يف ع ــدالع ال ــذ ان ــخص من ــون ش ــزح 13 ملي ن
قبــل احلــرب، موزعــن بشــكٍل أســايسٍّ يف البلــدان املجــاورة، وشــال إفريقيــا وأوروبــا وأمريــكا الشــالية. ]1[ 
ــون(، األردن  ــان )1 ملي ــون(، لبن ــا )3.4 ملي ــاورة: تركي ــدان املج ــوء يف البل ــوا اللج ــن طلب ــن 5 مالي ــر م أكث
(660.000(، العــراق )250.000(. يعيــش أكثــر مــن 150.000 شــخٍص يف دول شــال إفريقيــا مثــل مــر 

ورد العيسى
كاتــب ومترجــم ســوري عــن اإلنكليزيــة، متعــاون مــع مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة 

والنشر.
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ــون  ــا )530،000 يمثل ــا: أملاني ــوء يف أوروب ــب جل ــئ أو طال ــون الج ــوايل ملي ــش ح ــا. يعي (130.000( وليبي

ــاك مــا يقــرب مــن  خامــس أكــر تمــع لالجئــن يف العــامل(، الســويد )110،000( والنمســا )50،000(. هن
ــن الســورين يف  ــة مــن إجــايل عــدد الالجئ ــكا الشــالية يمثلــون أقــل مــن 1 يف املئ 100،000 الجــئ يف أمري

جيــع أنحــاء العــامل. ]2[
هتــدف هــذه الدراســة لتحليــل الصــور الســلبّية التــي ارتبطــت بالالجئــن الســورين منــذ انــدالع احلــرب 
ــرسد  ــي أّن ال ــة ه ــة الرئيس ــان. احلّج ــائد يف لبن ــرسد الس ــة ال ــة حال ــالل دراس ــن خ ــام 2011 م ــة يف ع األهلّي
الســائد قــد ســاهم بشــكٍل كبــٍر يف إيصــال صــورٍة ســلبيٍة عــن الالجئــن الســورين مــن خــالل املبالغــة يف رّدة 
الفعــل والذعــر. تــادل الورقــة بــأّن الــرسد الســائد أنشــأ صــورًة نمطيــًة لالجئــن الســورين عــى أهّنــم مهــٌج 
خطــرون. إهنــم يشــّكلون خطــًرا عــى ســالمة املجتمعــات املضيفــة ورفاههــا الســيايّس واالقتصــادّي وهــم غــر 
متوافقــن مــع ثقافتهــا. كــا تظهــر الصــورة النمطيــة أّن الالجئــن بمعظمهــم مــن الرجــال مــع غيــاب للنســاء 
ــا  ــزيّل، أو املجتمــع، أو ضحاي ــا للعنــف املن واألطفــال. وقــد نقــل الــرسد الســائد صــورًة عــن النســاء كضحاي

ــة ســائدة. ــة ذكورّي لالتــار بالبــرش، أو ضحايــا لعقلّي
يناقــش قســم املنهجّيــة طريقــة البحــث االجتاعــّي املســتخدمة يف البحــث للحصــول عــى البيانــات وتليلهــا. 
ويقــدم قســم الســياق االجتاعــّي والســيايّس نظــرًة عامــًة واســعة النطــاق عــى الســياق االجتاّعــي والســيايّس 
ــل قســم  ــة يف ســوريا يف عــام 2011. وحيّل ــان وانــدالع احلــرب األهلّي يف لبنــان، والعالقــات بــن ســوريا ولبن
مراجعــة األدبّيــات املصــادر الثانوّيــة وحجــج املؤلفــن األكاديميــن حــول ســؤال البحــث. يضــع قســم اإلطــار 
ــائد  ــرسد الس ــاص بال ــم اخل ــّدم القس ــة. ويق ــييدّية االجتاعّي ــض للتش ــار العري ــن اإلط ــة ضم ــرّي النظرّي النظ
صــوًرا لالجئــن الســورين يف وســائل اإلعــالم اللبنانيــة الرئيســة، بــدًءا مــن كوهنــم ضحايــا مثريــن للشــفقة 
وانتهــاًء بداعــش. وحيّلــل القســم الالحــق، الــذي يبحــث يف أوجــه الشــبه بــن اخلطــاب اإلعالمــّي واخلطــاب 
الســيايّس، العالقــة املتبادلــة بــن وســائل اإلعــالم مــن جهــة والقــوى السياســّية والعائــالت الثرّيــة مــن جهــة 
أخــرى. ثــّم يعيــد االســتنتاج التأكيــد عــى النتيجــة الرئيســة حــول هيمنــة روايــة ســائدة واحــدة تمــل صــورة 

ســلبّية عــن الالجئــن الســورين، وغيــاب الــرسد املضــاّد هلــذه الروايــة.
المنهجية

تتمثــل املســامهة الرئيســة للورقــة يف إقامــة صلــة بــن الــرسد الســائد والصــور الســلبّية لالجئــن الســورين. 
ــورين  ــن الس ــن الالجئ ــلبّية ع ــورة س ــال ص ــائد يف إيص ــرسد الس ــامهة ال ــة مس ــس بكيفّي ــؤال الرئي ــق الس يتعّل
بــن عامــي 2015 و2018. تســتخدم الورقــة دراســات احلالــة التــي تتضمــن فحًصــا دقيًقــا ومتعمًقــا ومفصــاًل 
ــاٍر  ــة كإط ــييدية االجتاعّي ــة التش ــذه الدراس ــى ه ــياقّية. ]3[ تتبنّ ــروف الس ــق بالظ ــا يتعل ــة في ــوع الدراس ملوض
ــاء التفاعــل مــع  ــى أثن ــة ُتبن ــد أّن املعرف ــة يف ســياقها االجتاعــّي، ويؤّك ــة البرشّي نظــريٍّ هلــا حيافــظ عــى التنمي
اآلخريــن. ]4[ حيّلــل البحــث الروايــات الســائدة، والتــي يتــّم تعريفهــا عــى أهّنــا غالبّيــة املارســات الثقافّيــة يف 
املجتمــع التــي يمكــن اســتخدامها لكشــف املنظــور الــذي يتــّم مــن خاللــه رسد التاريــخ مــن وجهــة نظــر الثقافة 
ــة التــي توّجــه الواقــع والواقــع املــدَرك. وبــا أّن الــرسد  ــه اليــد اخلفّي املهيمنــة. تــّم وصــف هــذا املصطلــح بأّن
يمكــن أن يكــون صحيًحــا أو خيالًيــا، فــإّن هذيــن املصطلحــن مًعــا خيلقــان مفهــوم »الــرسد املهيمــن«، الــذي 
يشــر إىل أولئــك، الذيــن َيشــَغلون املجموعــة املهيمنــة يف جوانــب خمتلفــة مــن احليــاة مثــل اإلعــالم والنشــاط، 
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]5[ الذيــن ُتــروى قصصهــم، وبالتــايل ُتســَمع. ]6[ وتســتخدم الورقــة التحليــل الــرسدّي ]7[ لتســهيل فحصهــا 

لألخبــار ووســائل اإلعــالم واملقابــالت كوحــدات تليــل للبحــث وفهــم الطريقــة التــي خيلــق هبــا النــاس املعنى 
يف حياهتــم. تركــز هــذه الطريقــة عــى تنظيــم املعرفــة البرشيــة أكثــر مــن جــع البيانــات ومعاجلتهــا. ويرصــد هــذا 

األســلوب الدقيقــة املصــّورة، واملشــبعة باملعنــى غــر املكشــوف الــذي ينقلــه الســارد. ]8[
تــم إجــراء عرشيــن مقابلــة شــبه منظمــة مــع الجئــن ســورين يف لبنــان. أيًضــا، تــم إجــراء مخــس مقابــالت 
شــبه منظمــة أخــرى مــع مســؤولن ســورين مــن وزارة اخلارجيــة، ومخــس مقابــالٍت أخــرى مــع مســؤولن مــن 
  United Nations High Commissionerمكتــب املفوضّيــة الســامّية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن يف دمشــق
ــن.  ــن اللبناني ــع املواطن ــة م ــة إضافّي ــبه منظم ــالت ش ــس مقاب ــراء مخ ــّم إج ــا ت for Refugees (UNHCR). ك

ركــزت املقابــالت عــى التجــارب الشــخصية لألشــخاص الذيــن متــت مقابلتهــم فيــا يتعلــق بســؤال البحــث 
ــن  ــة ضم ــة خاص ــالت ذات أمهّي ــت املقاب ــان. كان ــائدة يف لبن ــات الس ــورين يف الرواي ــن الس ــورة الالجئ وص
املنهجّيــة األكــر يف رشح وفهــم واستكشــاف ســؤال البحــث، بينــا قدمــت األســئلة املفتوحــة معلومــات متعمقة 
ونافــذة البصــرة. أجريــت املقابــالت عــر ســكايب باللغــة العربيــة. كــا تــّم احلصــول عــى البيانــات األولّيــة 
مــن األخبــار ووســائل اإلعــالم واملقابــالت التــي أجرهتــا وكاالت األنبــاء والتلفزيــون اللبناين. ســّهلت مســريت 
ــن  ــؤون الالجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــب املفوضي ــورية، ومكت ــة الس ــابقة يف وزارة اخلارجي ــة الس املهنّي

(UNHCR) يف دمشــق الوصــول إىل األشــخاص الذيــن يتمّتعــون بفهــٍم أوســع للــرسد ومقابلتهــم.

ــة  ــز واستكشــاف الروايــات املختلفــة بشــكٍل عــادٍل، متّــت مراجعــة وســائل اإلعــالم اللبناني ــب التحّي لتجنّ
ــاة  ــن. وهــي: قن ــار للتوجــه الســيايس، أو الدي ــة، أو اســتبعاد، أو اعتب ــن 2015-2018 دون انتقائي الرئيســة ب
ــة  ــالم، إذاع ــة لإلع ــة الوطني ــتقبل، MTV، LBC TV، الوكال ــون املس ــار، تلفزي ــد، املن ــون اجلدي ــات، تلفزي نورس
 ، Tele Liban TV، Nostalgie FM، Radio Liban Libre ، Radio Voix du Liban ، Albinaa Newspaper  جبل لبنان
أخبــار ســيدار، جملــة عــرب ويــك، جملــة فــام، جملــة إديــوري ، جملــة املغــرب، جملــة املســرة، الوكالــة املركزيــة 
ــاة،  ــدة احلي ــتقبل، جري ــدة املس ــار، جري ــدة الدي ــور، جري ــان ليج ــدة لوري ــتار، جري ــي س ــدة دي ــاء، جري لألنب
جريــدة األنــوار، جريــدة الســفر. - جريــدة اجلمهوريــة، جريــدة األخبــار، جملــة االقتصــاد. ]9[ متثــل وســائل 
اإلعــالم هــذه الفاعلــن السياســين الرئيســين يف لبنــان، ومنهــم: جــران باســيل، نبيــه بــري، حســن نــر اهلل، 

ســعد احلريــري، ســمر جعجــع ووليــد جنبــالط.
رّكــز البحــث عــى األخبــار والرامــج الرفيهيــة. وتــّم جــع البيانات مــن املقابــالت واملالحظات وتســجيالت 
ــة مالحظــات عــى االنطباعــات  ــّم كتاب ــة وفحصهــا بأكملهــا. ت ــق النصي ــو والصــوت والصــور والوثائ الفيدي
األوىل. ثــم متـّـت مراجعــة البيانــات التــي تــّم جعهــا مــرة أخــرى، واحــدًة تلــو األخــرى وتــّم قراءهتــا ســطًرا 
بســطر. تــّم تديــد األقســام ذات الصلــة بســؤال البحــث، ثــم تــّم تصنيــف الكلــات، أو العبــارات، أو اجلمــل، 
أو األقســام ذات الصلــة األكثــر دّقــة حــول اإلجــراءات، أو األنشــطة، أو املفاهيــم، أو االختالفــات، أو اآلراء، 
أو العمليــات. تــّم تصنيــف البيانــات ومقارنتهــا عــى مســتوى أكثــر عمومّيــة وتريدّيــة ومفاهيمّيــة. تــّم تديــد 

الفئــات األكثــر صلــة وُفِحــص ارتباطهــا ببعضهــا. ]10[
السياق االجتماعّي والسياسّي

ــرة  ــوص. ولف ــه اخلص ــى وج ــّية ع ــة والفرنس ــرات الغربّي ــه التأث ــا، تتخّلل ــه عربًي ــا بكون ــان ثقافًي ــز لبن يتمّي
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طويلــة، كان لبنــان الدولــة الوحيــدة ذات األغلبيــة املســيحّية يف العــامل العــريب، إاّل أّن الكّفــة تّولــت مــع تراجــع 
أعــداد املســيحين لصالــح أعــداد الســكان املســلمن، ممــا تســبب يف خضــوع البــالد لتغيــر ســيايّس كبــر. ]11[ 
يعــود أصــل احلــرب األهلّيــة اللبنانّيــة بــن عامــي 1975-1990 إىل الراعــات والتســويات السياســّية يف فــرة 
ــان، وتفاقمــت بســبب اتاهــات التغيــر الديموغــرايّف يف البــالد، والــراع  مــا بعــد االحتــالل العثــاين يف لبن
 Palestine Liberation Organisation (PLO) بــن األديــان، والقــرب مــن ســورّيا ومنظمــة التحريــر الفلســطينية
ــة مــن جهــة أخــرى. كان  ــن املســيحين مــن جهــة والفلســطينين واحلركــة الوطنّي ــدأ الــراع ب ــل. ب وإرسائي

الــراع معقــًدا وغــّر الديموغرافيــا، ممــا شــّجع املســلمن عــى املطالبــة بمشــاركة أكــر يف احلكومــة. ]12[
يف الســادس مــن حزيــران/ يونيــو 1982، اجتاحــت إرسائيــل لبنــان واحتلــت بــروت يف حماولــٍة منهــا ملنــع 
القــوات الفلســطينّية مــن مهاجــة أراضيهــا. وانتهــى الغــزو بخــروج القــوات الفلســطينّية والســورّية مــن لبنــان، 
وتوقيــع اتفــاق يف 17 أيــار/ مايــو 1983. اســتأنف احللفــاء واألعــداء القتــال، األمــر الــذي بــّرر عــودة القــوات 
الســورية عــام 1983 لــردع تصاعــد العنــف واســتعادة الســالم واالســتقرار. وانتهــت احلــرب يف 30 أيلــول/ 
ســبتمر 1989 باتفــاق الطائــف الــذي أّكــد عــى العالقــات اخلاصــة بــن لبنــان وســوريا وأّكــد عــى اســتقالل 
ــس  ــد يف جمل ــع املقاع ــا توزي ــية أمهه ــات السياس ــن اإلصالح ــة م ــى جمموع ــّص ع ــة. ون ــه العربّي ــان وهويت لبن
النــواب بالتســاوي بــن املســلمن واملســيحين وانتقــص االتفــاق مــن صالحّيــات رئيــس اجلمهوريــة ملصلحــة 

جملــس الــوزراء. ]13[
يف عــام 2000، أعلــن رئيــس الــوزراء اإلرسائيــّي )إهيــود بــاراك Ehud Barak( انســحاًبا كامــاًل مــن لبنــان. 
ــة )إميــل حلــود(، أصــدرت األمــم املتحــدة القــرار 2004/1559 الــذي  ــة رئيــس اجلمهوري بعــد متديــد والي
طالــب بانســحاب القــوات األجنبيــة، وحــل جيــع امليليشــيات اللبنانيــة ونــزع ســالحها. يف 14 شــباط 2005 
ــة  اغتيــل الرئيــس )رفيــق احلريــري(. وطالبــت املظاهــرات بانســحاب القــوات الســورية وإنشــاء حمكمــة دولّي
ــش  ــا اجلي ــوا فيه ــدة حّي ــرًة حاش ــان مظاه ــوريا يف لبن ــاء س ــم حلف ــة. نظ ــة القتل ــة ومعاقب ــق يف احلادث للتحقي
ــرة  ــورّي مظاه ــود الس ــة للوج ــة املناهض ــات اللبناني ــت املجموع ــارس. نظم ــن آذار/ م ــن م ــوري يف الثام الس
ــكرين، »8 آذار« و »14  ــون إىل معس ــم اللبناني ــن انقس ــك احل ــذ ذل ــارس. ومن ــة يف 14 آذار/ م ــادة ضخم مض
آذار«. يف متــوز/ يوليــو 2006، كان لبنــان مرسًحــا لنــزاع عســكرّي اســتمّر 34 يوًمــا بــن حــزب اهلل وإرسائيــل، 
ــة  ــة املدنّي ــة التحتّي ــًة بالبني ــق أرضاًرا بالغ ــن. وأحل ــوٍد إرسائيلي ــزب اهلل جلن ــى أرس ح ــزاع رًدا ع ــذا الن ــع ه اندل

ــايّن. ]14[ ــان ورّشد مــا يقــرب املليــون مواطــٍن لبن للبن
ــن  ــن الالجئ ــق مالي ــا تدف ــج عنه ــي نت ــوريا الت ــة يف س ــرب األهلّي ــت احل ــارس 2011، اندلع يف آذار/ م
للخــارج مــا تســبب يف أزمــة الجئــن كبــرة. خاضــت احلــرب عــّدة فصائــل مثــل القــوات املســلحة للحكومــة 
الســورّية وحلفائهــا الدوليــن، يف مواجهــة تالــف مــن جاعــات املعارضــة ذات األغلبّيــة الســنّية، بــا يف ذلــك 
اجليــش الســورّي احلــّر Free Syrian Army (FSA) واجلاعــات اجلهادّيــة الســلفّية، وقــوات ســوريا الديمقراطيــة 
 Islamic State of )وتنظيــم الدولــة اإلســالمية يف العــراق وســوريا )داعــش ،Syrian Democratic Forces (SDF)

Iraq and Syria (ISIS). شــارك عــدد مــن بلــدان املنطقــة وخارجهــا بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش يف االقتتــال 

مقدمــن الدعــم لفصيــل أو آلخــر. امتــد القتــال إىل لبنــان بــن 2011-2017 حيــث ســافر املعارضــون وأنصار 
احلكومــة الســورية إىل لبنــان للقتــال ومهاجــة بعضهــم البعــض عــى األرايض اللبنانّيــة. وفًقــا ملعهــد ســتوكهومل 
ــا  الــدويل ألبحــاث الســالم، نظــًرا لتعقيــد الــراع الســورّي، يظــل التحّيــز يف التقاريــر اإلعالميــة يمثــل تدًي

أساســًيا ُيضلــل الباحثــن وصانعــي السياســات فيــا يتعلــق باألحــداث الفعليــة. ]15[
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فاقــم الســياق االجتاعــّي والســيايّس مــن صــور الالجئــن الســورين يف الروايــات الســائدة التــي تــّم عرضها 
عــى خلفيــة تعــّرض لبنــان لسلســلة مــن األزمــات االجتاعّيــة واالقتصادّيــة والسياســّية اخلطــرة، كانــت هــذه 
ــة، وقبــل أزمــة  ــة اللبنانّي ــة منــذ احلــرب األهلّي ــة واخلارجّي األزمــات نتيجــة التفاعــل بــن الديناميــات الداخلّي
الالجئــن الســورين بوقــٍت طويــٍل. فشــل اإلنفــاق املتزايــد يف إشــباع اخلدمــات العامــة، وتلبيــة الطلــب املتزايــد 
ــا أدى إىل  ــاه، مم ــدادات املي ــا يف إم ــان نقًص ــى لبن ــتثار. عان ــياحة واالس ــارة والس ــادٍّ يف التج ــٍع ح ــط تراج وس
تراجــع الــرف الصحــي والكهربــاء والتشــغيل. تدهــورت مســتويات املعيشــة، وأصبــح الكثــر مــن اللبنانيــن 

دون خــط الفقــر يكافحــون مــن أجــل تلبيــة احتياجاهتــم ونفقاهتــم األساســية. ]16[
مراجعة األدب

ــة  ــع اجلمعي ــة م ــن، ]17[ بالرشاك ــن اجلنس ــاواة ب ــاد للمس ــوارد أبع ــز م ــا مرك ــة أجراه ــتعرضت دراس اس
الدولّيــة للمــرأة مــن أجــل الســالم واحلريــة، 504 مقالــًة منشــورًة يف ثــالث صحــف لبنانيــة: الســفر والنهــار 
واألخبــار، عــى مــدى 13 شــهًرا بــن 2015-2016، باإلضافــة إىل 142 تقريــًرا إخبارًيــا مــن قبــل املؤسســة 
اللبنانيــة لإلرســال وقنــاة MTV وتلفزيــون اجلديــد. أظهــر التحليــل النوعــي للمحتــوى أّن التقاريــر الصحافّيــة 
الشــاملة صــّورت الالجئــات الســوريات عــى أهنــّن ضحايــا للعنــف املنــزيّل، أو املجتمعــّي، أو ضحايــا لالتــار 
ــٍة ســائدٍة. وأشــارت الدراســة إىل تأكيــد الصــورة النمطيــة للمــرأة الســورية  ــٍة ذكورّي بالبــرش، أو ضحايــا لعقلّي
ــورة  ــواد املنش ــت امل ــا. ارتبط ــّم نرشه ــي ت ــو الت ــع الفيدي ــور ومقاط ــالل الص ــن خ ــذا م ــٌة يف ه ــا مذنب ــى أهن ع
ــق  ــر خل ــن، أم ــات الالجئ ــن يف خمي ــاء يعش ــور لنس ــس أو ص ــارة اجلن ــور لتج ــا ص ــرش، ورافقه ــار بالب باالت
ــرت  ــتطالعات أظه ــة إىل أن االس ــت الدراس ــا. ]18[ وخلص ــورين وعّممه ــن الس ــة لالجئ ــورة النمطي الص
منطــق التعميــم و/أو التهميــش الســائد يف اإلعــالم اللبنــاين الــذي يتعامــل مــع قضيــة الالجئــن الســورين بــا 
يتوافــق مــع املنظومــة اإلعالميــة للســلطات السياســية اللبنانيــة. نقلــت هــذه املــواد املنشــورة صــورة الالجئــات 

]19[ . ــا جمــرداٍت مــن أّي دوٍر ســيايسٍّ أو اجتاعــيٍّ أو اقتصــاديٍّ الســوريات كضحاي
ــان واألردن،  ــالم يف لبن ــائل اإلع ــة وس ــدة مراقب ــارات ]20[، وح ــة مه ــا مؤسس ــة أجرهت ــت دراس خلص
ــا  ــها وإثقاهل ــّم تسيس ــد ت ــة ق ــة اللبناني ــة اإلعالمي ــان إىل أن التغطي ــوق اإلنس ــات حق ــة ملعلوم ــبكة العربّي والش
ــن  ــث يف الالجئ ــذي بح ــم األدب ال ــن، مل يق ــن ]21[. لك ــاعدات املانح ــان ومس ــة للبن ــة الوطني باملصلح
الســورين بإقامــة صلــة بــن الروايــة الســائدة والصــور الســلبية لالجئــن الســورين، وبــن اخلطــاب اإلعالمــي 

ــدها. ــة س ــذه الورق ــاول ه ــوة ت ــا فج ــوازي، إهّن ــيايس بالت ــاب الس واخلط
اإلطار النظري 

يضــع هــذا القســم النظريــة ضمــن اإلطــار العريــض للتشــييدّية االجتاعّيــة فيا يتعلــق باملشــكلة الرئيســة لفّك 
معــاين الروايــات الســائدة عــن الالجئــن الســورين. يســتمّر تأثــر وأمهيــة وســائل اإلعــالم يف احليــاة اليومّيــة يف 
النمــو بشــكل هائــل. متلــك هــذه الوســائل القــدرة عــى نــرش املعلومــات وتشــجيع املواطنــن والعمــالء عــى 
ــن  ــة م ــورات التكنولوجي ــّد التط ــتنر. تع ــم مس ــة أو فه ــٍة أو واعي ــراٍت نقدّي ــات دون تفس ــذه املعلوم ــول ه قب
العوامــل املهّمــة يف تطــور اإلعــالم، حيــث ســامهت هــذه التطــورات يف االنتشــار الرسيــع لإلعــالم وأعطــت 
مزيــًدا مــن القــوة لعــرض الواقــع وحالــة املجتمــع بــا يتوافــق مــع مبدعــي وصانعــي ذلــك الواقــع. أصبحــت 
ــرار  ــة تك ــتمرار، أو نتيج ــة باس ــات حمدث ــا ملعلوم ــة إصداره ــة نتيج ــاة اليومي ــن احلي ــزًءا م ــالم ج ــائل اإلع وس
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ــراد  ــدى األف ــا ل ــق ومًه ــذي خيل ــر ال ــًة، األم ــات حتمي ــذه املعلوم ــل ه ــا جيع ــتمرار م ــرى باس ــات األخ املعلوم
املعارصيــن بأهّنــم أعضــاء يف »املجتمــع العاملــي«. َمزيــة هــذا الوهــم هــو »صــورة الواقــع« املصنوعــة والتــي ال 
يمكــن تصــّور حيــاة اإلنســان احلديــث بــدون وســائل اإلعــالم. ال تؤّثــر وســائل اإلعــالم عــى الفــرد فحســب، 
ــة،  ــم الفردي ــراد احتياجاهت ــا األف ــي فيه ــاحة يلب ــا مس ــة، بوصفه ــه كجاع ت ــع بُِرمَّ ــى املجتم ــا ع ــر أيًض ــل تؤث ب

وحيققــون االهتامــات ويدركــون أو يفقــدون إمكاناهتــم ومواهبهــم وأفكارهــم. ]22[
مــن الناحيــة املثالّيــة، تتوســط وســائل اإلعــالم بــن النــاس واجلاعــات واملجتمعــات واملؤسســات واجلهــات 
ــائل  ــإّن وس ــك، ف ــع ذل ــع. وم ــرّي يف املجتم ــال اجلاه ــيلَة االتص ــون وس ــرى، لتك ــة األخ ــة االجتاعّي الفاعل
ــات  ــف إىل املعلوم ــا تضي ــى أهّن ــي بمعن ــع االجتاع ــي« الواق ــات، »تبن ــرها للمعلوم ــا وتفس ــالم، برشحه اإلع
ــا ملتطلبــات أو  ــا ُتشــكل املعلومــات وفًق ــة، وأهّن بعــض العنــارص التــي مل تكــن موجــودًة يف املعلومــات األصلي
توقعــات مراكــز القــوة، أو بعــض جمموعــات املصالــح األخــرى. تشــمل وســائل اإلعــالم اجلاهرّيــة: األخبــار 
ــن  ــدار م ــع وُت ــم يف املجتم ــا أداٌة تتحّك ــك. إهّن ــر ذل ــة وغ ــة القوّي ــه واألدوات التعليمّي ــات والرفي واملعلوم
ــات  ــة للكيان ــة الكامل ــر املجموع ــدان. تؤث ــات، والبل ــراد، واملؤسس ــة، واألف ــح اخلاص ــات املصال ــل جمموع قب

ــة«. ]23[ ــٍة و »مرغوب ــتقلٍة ورضورّي ــددٍة ومس ــٍة حم ــود ثقاف ــم بوج ــق الوه ــة يف خل االجتاعّي
ــع  ــة أّن صن ــييدّية االجتاعّي ــرى التش ــة، ت ــالم واألدوات التكنولوجّي ــائل اإلع ــع يف وس ــّور الرسي ــع التط م
املعنــى يتــّم إنشــاؤه مــن خــالل املشــاركة النشــطة مــع املعرفــة والتفاعــل االجتاعــّي. يف عــر تلفزيــون الكابــل 
واإلنرنــت واهلواتــف املحمولــة، تصــوغ وســائل اإلعــالم كيفّيــة صنــع النــاس ملعنــى املعرفــة وبنائــه يف العــامل. 
ــة املتمّثلــة يف  إهنــا ختلــق جمتمعــاٍت جديــدًة أكــر تصــل إىل طيــٍف أوســع. ]24[ تتطــور عمليــة املوازنــة املعرفّي
اســتيعاب اخلــرات اجلديــدة وتكييفهــا يف نظــام املعرفــة اخلــاص بالفــرد، أو التخصيــص االجتاعــّي والثقــايّف 
ملهــاراٍت جديــدٍة، مــن خــالل فــرص التفاعــل يف الشــبكات االجتاعيــة عــر اإلنرنــت أو التوســط مــن خــالل 
احلاســوب أو تقنيــات املحمــول. تنشــأ املعرفــة نتيجــة النشــاط املشــرك، مــن خــالل املشــاركة املجتمعّيــة واحلوار 

والتواصــل يف جمتمــع مــن النشــاط املشــرك. ]25[
السرد العام

ــّم اســتخدام صــور  يمكــن القــول: إن الــرسد الســائد قــد نقــل صــورًة ســلبّيًة عــن الالجئــن الســورين. ت
الجئــن مزيفــٍة و»ميــات« لتشــويه ســمعتهم وتشــويه الــرأي العــام. تــّم تعديــل العديــد مــن هــذه الصــور أو 
ــن  ــتخدمون الالجئ ــش يس ــي داع ــل أّن جهادي ــٍة مث ــطورٍة أو حج ــم أس ــٍة لدع ــياقها يف حماول ــن س ــا م إخراجه
ــاعدة.  ــون إىل مس ــاء وال حيتاج ــدة وأثري ــة جي ــون بصح ــن يتمتع ــا، أو أّن الالجئ ــلل إىل أوروب ــورين للتس الس
ــان، وتقارهنــم بصــور  ــا ُتظهــر الجئــن ســورين قدمــوا إىل لبن ظهــرت عــدة صــور عــى اإلنرنــت تزعــم أهّن
ــّم  ــدو فيهــا الصــور لنفــس الشــخص، مل يت ــي تب ــى يف احلــاالت الت ــة ملســلحي داعــش. ومــع ذلــك، حّت حديث
ــوزراء  ــس ال ــب(، لرئي ــو صع ــاس ب ــاين، )إلي ــم اللبن ــر التعلي ــد وزي ــد تأكي ــن. بع ــة يف الصورت ــات اهلوي إثب
الريطــاين، )ديفيــد كامــرون David Cameron(، يف عــام 2015 أّن واحــًدا مــن كل 50 ســورًيا يدخلــون أوروبــا 
يمكــن أن يكــون عضــًوا يف داعــش، ]26[ أشــار املتحــدث باســم املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون 
الالجئــن )UNHCR( إىل أّنــه ال يوجــد طريقــة رشعيــة إلثبــات مثــل هــذه األرقــام، وأّن هــذا النــوع مــن البيانات 

غــر مفيــد البتــة. ]27[
يف عــام 2015، بــّث »تلفزيــون اجلديــد« مقابــالٍت عشــوائّيًة مــع مواطنــن لبنانيــن عــّروا عــن آراٍء نمطّيــٍة. 
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لقــد ُنقلــت صــورة الالجئــن عــى أهّنــم متســولون مــرشدون خائفــون يملــؤون الشــوارع يف جيــع أنحــاء لبنــان. 
ــة الرخيصــة. حــّدد بعــض  وأهّنــم يأكلــون طعــام اللبنانيــن، وحيرموهنــم مــن فــرص العمــل بتوفرهــم للعال
ــض  ــش. وكان البع ــون إىل داع ــبهة أو ينتم ــع ش ــم موض ــى ّأهن ــورين ع ــن الس ــم الالجئ ــن متّــت مقابلته الذي
ــوا عــن ازدرائهــم هلــم بوصفهــم غــزاة غــر متحريــن مــن ذوي البــرشة الســمراء.  اآلخــر عنــرّي، وأعرب
ــوا  ــم وضع ــٍف ألهّن ــتحقون أّي تعاط ــورين ال يس ــن الس ــام إىل أّن الالجئ ــر لالهت ــكٍل مث ــرون بش ــار آخ وأش
ــا يف نفــس الوقــت هــم أنفســهم أعــادوا انتخــاب الرئيــس بشــار  ــاروا، بين أنفســهم يف هــذا الوضــع عندمــا ث

ــام 2014. ]28[ ــروت ع ــورية يف ب ــفارة الس ــد يف الس األس
ــة  ــا القومّي ــة حّساســٌة شــّكلت موقفــه تــاه العروبــة والقضاي مــن املفهــوم أّن الديموغرافيــا، يف لبنــان، قضّي
األوســع. ]29[ ُتفــرس حقيقــة أّن لبنــان يتألــف مــن جمموعــاٍت وأقليــاٍت دينّيــٍة وعرقّيــٍة خمتلفــٍة، واخلــوف مــن 
اختــالل التــوازن الديموغــرايف الناتــج عــن تدفــق أعــداد كبــرة مــن الالجئــن املســلمن. ومــع ذلــك، يمكــن 
القــول إّن هــذا مبالــٌغ فيــه ودعايــة للذعــر. اّدعــى الصحايف )حســن حــزوري( مــن جريــدة النهــار، أن الالجئن 
الســورين غــّروا هوّيــة وثقافــة وديموغرافيــا لبنــان حيــث إهّنــم يشــّكلون مليــوين الجــئ مقابــل أربعــة ماليــن 
لبنــاين. ]31[ تتعــارض أقوالــه عــى أّي حــاٍل مــع ترحيــات مفــوض شــؤون الالجئــن، )أنطونيــو غوتريــش 
Antonio Guterres(، وإحصــاءات األمــم املتحــدة التــي تشــر إىل وجــود 1،172،753 الجًئــا ســورًيا يف لبنــان 

يف عــام 2015 ]31[ وعــدد الســكان اللبنانيــن 5.851 مليــون. ]32[
يف تقريــر صــدر عــام 2015، وصفــت قنــاة فرانــس 24 عمــل املراهقــن مــن الالجئــن الســورين يف الزراعــة 
وإصــالح الســيارات أو توصيــل الطعــام بأّنــه حقيقــٌة يوميــٌة. لكــن يمكــن القــول إهّنــا مل ُتفــرس الظاهــرة ضــّد 
ــاء ]33[،  ــة أو البن ــف أو الزراع ــورية يف التنظي ــة الس ــر العال ــذي ح ــزي( ال ــجان ق ــل )س ــر العم ــرار وزي ق
وعــى هــذا مل يكــن مــن املتوقــع أن ُيارســوا وظائــَف مرموقــًة. يمكــن القــول إّن موقفهــا تــاه التحّديــات التــي 
ــٍة. وقــد صّورهتــم عــى  ــٍة وتربوّي ــة مل يكــن عــى أســس تعليمّي تواجــه األطفــال الســورين يف املــدارس اللبنانّي
أهّنــم غــر موهوبــن وغــر قادريــن عــى املنافســة مقارنــًة بأقراهنــم اللبنانيــن الذيــن يدرســون إّمــا بالفرنســّية أو 
 Jad mange du pain avec un’ ،ــا بعــد املعلــم اإلنجليزيــة. »خــالل فصــل اللغــة الفرنســية، يكــّرر التالميــذ آليًّ
verre de lait’ [34] مرتــن، ثــم يســأهلم املعلــم مــاذا أكل جــاد يف الصبــاح؟ يف صمــت، جيــد املعلــم نفســه مضطــًرا 

ــت  ــة«. زعم ــون األبجدي ــة، وال يعرف ــون كلم ــون، ال يفهم ــا يصّل ــة. عندم ــة العربّي ــرشح باللغ ــادة ال إىل إع
»فرانــس 24« أّنــه ويف كّل مدرســٍة مــن املــدارس التــي زاروهــا، كان هنــاك أطفــاٌل مل يذهبــوا إىل املدرســة مــن 
ــل  ــاء قاب ــذا االّدع ــإن ه ــك، ف ــع ذل ــة. ]35[ وم ــراءة أو الكتاب ــون الق ــة ال يعرف ــن املراهق ــاٌل يف س ــل، وأطف قب
ــنوات  ــع س ــذ أرب ــاءت من ــد ج ــان ق ــن يف لبن ــن الالجئ ــة األوىل م ــت املوج ــام 2015، كان ــه يف ع ــاش ألّن للنق
فقــط. وصلــوا يف أيار/مايــو قادمــن مــن تلكلــخ يف محــص، حيــث التعليــم والقــراءة والكتابــة جمانّيــة وإلزامّيــة 

ــون 2002/32. ]36[ ــون 1981/35 والقان ــا للقان بشــكٍل صــارم وفًق
ــر  ــن األول/ أكتوب ــه صحيفــة النهــار يف ترشي ــى فيــاض(، يف مقــال نرشت ــة )من حــّذرت األســتاذة األكاديمّي
2016، مــن أّن الالجئــن الســورين أطلقــوا نزاعــًا مســلحًا فيــا بينهــم وضــّد القــوات اللبنانيــة، أمــٌر يمكــن 

ــة  ــة املطــاف. دانــت فيــاض العنري ــًة مــن شــأهنا أن تقــّوض األمــن واالســتقرار يف هناي ــًة موقوت ــاره قنبل اعتب
عموًمــا، لكنّهــا أّكــدت أّن التنظــر يشٌء واملارســة يشٌء آخــر. كانــت تداعيــات أزمــة الالجئــن الســورين غــر 
مســبوقٍة، وتطّلبــت وصًفــا خمتلًفــا يتجــاوز الكليشــيهات العنرية. وزعمــت أن الزيــادة يف أعــداد الالجئن أّدت 
إىل زيــادة عــدد ونوعّيــة اجلرائــم التــي مل تكــن معروفــة مــن قبــل، مثــل الذبح وقطــع الــرؤوس. يعمــل الالجئون 



266

الـعـدد الــرابــع
كانون األول / ديسمبر 2021

ــاعدة. ]37[ ــل املس ــم مقاب ــة وعوزه ــم البائس ــتغل ظروفه ــي تس ــراف الت ــض األط ــد بع ــوريون كأداة يف ي الس
ــل  ــا عوام ــار أيًض ــذ يف االعتب ــدّي يأخ ــور جس ــن منظ ــورين م ــن الس ــف الالجئ ــاض( موق ــت )في رشح
أخــرى مثــل الوراثــة، وعلــم األحيــاء، وعلــم النفــس، واإلحبــاط. لدعــم حجتهــا، أوضحــت أّن التفاعــالت 
ــٍة  يف حاويــٍة فارغــٍة مــن اهلــواء ختتلــف عــن تلــك التــي تــدث يف حاويــٍة ممتلئــٍة. هنــاك حاجــٌة ملســاحة حيوّي
للســاح بحيــاٍة جيــدة ومتوازنــة للكائنــات احلّيــة. يــؤدي فقــدان هــذه املســاحة بســبب االكتظــاظ الشــديد إىل 
ــة اجلديــدة واملهــّددة وغــر املنّســقة.  ــا كامــاًل مــن الســلوكيات العدوانّي تعطيــل هــذه التوازنــات، وُينتــج نطاًق
ــة  ــو آلّي ــات ه ــكانية يف الثديي ــات الس ــم املوج ــا ينُظ ــراض أّن م ــى اف ــرة ع ــذه الظاه ــلوك ه ــم الس ــرشح عل ي
فســيولوجّية تســتجيب للكثافــة. تــّم إثبــات هــذا االدعــاء يف احليوانــات املحبوســة يف األقفــاص التــي تســتجيب 

ــة. ]38[ ــة أو املميت ــرازات الســتروئيد القاتل ــق إف ــد كثافتهــا مــع اإلجهــاد وتطل لتزاي
ألقــى تقريــر نرشتــه صحيفــة النهــار يف عــام 2016، بعنــوان ›تدهــور جــودة اهلــواء بعــد اللجــوء الســوري‹، 
ــادة عــدد  ــق وزي ــادة حــوادث احلرائ ــط زي ــن الســورين، مــن خــالل رب ــوم يف تلــوث اهلــواء عــى الالجئ بالل
الالجئــن الســورين. ]39[ تقريــر آخــر نرشتــه MTV يف عــام 2017 بعنــوان رؤوس مصّففــي الشــعر اللبنانيــن 
«، تدثــت فيــه عــن غــزو ســورّي للمهنــة، زاعمــن أّن عّااًل ســورين يســتولون  يتعرضــون آلفــة مقــصٍّ ســوريٍّ
ــٍة  ــار ُنــرش يف أيــار/ مايــو 2017 أن 300 ألــف الجئ ــٌر آخــر للدي عــى وظائــف اللبنانيــن. ]40[ وزعــم تقري
ــن  ــل م ــن 2011-2017 أق ــد ب ــدالت املوالي ــت مع ــا كان ــام 2017، بين ــد يف ع ــرض أن تل ــن املف ــوريٍة م س

]41[  .100.000
ــا  ــورين، غنته ــن الس ــن الالجئ ــاخرًة م ــًة س ــل 2018، أغني ــان/ أبري ــد، يف 20 نيس ــاة اجلدي ــت قن عرض
)ليــال ضــو( يف برنامــج ترفيهــي. تتعامــل األغنيــة مــع الطبقــة العاملــة بــاالزدراء واالحتقــار، وهتــزأ باللهجــة 
الســورية، وتعــرب عــن اســتيائها مــن تواتــر الــوالدات، األمــر الــذي جعــل مــن اللبنانيــن أقلّيــة. ويف حديــث 
مــع رئيــس التحريــر واملخــرج، قــال )رشبــل خليــل(: إّن األغنيــة تعبــر عــن الظــروف االجتاعيــة عــى هيئــة 
كاريكاتــر، ونفــى االهتامــات بالعنرّيــة والتحريــض ضــد الالجئــن الســورين. واقــرح مشــهد هــزيل آخــر 
ــق  ــص. عاش ــّن أرخ ــن ألهن ــال اللبناني ــن الرج ــوريات جذب ــاء الس ــاة LBC أّن النس ــى قن ــل( ع ــل خلي لـ)رشب
لبنــاين ختــّى عــن حمبوبتــه اللبنانيــة ألّن عالقتهــا ُمْكِلفــة. وأشــار إىل أّنــه يمكنــه خطبــة امرأتــن ســوريتّن بنفــس 

ــة. ]42[ التكلف
اّدعــى الصحــايف )فــادي دحــوق(، أّن األغنيــة كانــت شــكاًل مــن أشــكال اإلســاءة املســتفّزة وهتديــًدا حليــاة 
الالجئــن املســتضعفن. وهــو يتاشــى مــع املوقــف الــرسدّي الســائد يف لبنــان الــذي يقــّدم الالجئــن الســورين 
عــى أهّنــم كتلــًة برشّيــًة ترغــب يف احتــالل لبنــان والســيطرة عــى ثروتــه. ]43[ وأشــارت )ليــال حــداد(، رئيســة 
قســم اإلعــالم يف العــريب اجلديــد، إىل أّن األغنيــة ال تنفصــل عــن الصــورة النمطّيــة لالجئــن الســورين يف الــرسد 
ــم  ــس لدهي ــون. لي ــون ويغتصب ــون وينهب ــال يرسق ــرش والرج ــار بالب ــاء يف االت ــل النس ــائد. تعم ــاين الس اللبن
ــال  ــن األطف ــد م ــم العدي ــون، لدهي ــاس بدائي ــم أن ــات. إهن ــى اإلعان ــوا ع ــوء ليعيش ــون اللج ــب، ويطلب مواه
ــب  ــرو(، كات ــن ب ــد )حس ــة. ]44[ أّك ــرة أو احلراس ــيارات األج ــادة س ــل قي ــعبية، مث ــن ش ــون يف مه ويعمل
ــور.  ــن احلض ــاحقة م ــة س ــتهدف أغلبّي ــا تس ــا ألهّن ــاوز كلاهت ــة يتج ــر األغني ــطنبول، أّن تأث ــن اس ــّي م مرسح
ــة هــي األكثــر مشــاهدة، ويمكــن أن تنقــل الرســائل التــي يقبلهــا اجلمهــور املســتهدف دون  احللقــات الرفيهّي
وعــٍي منــه. األغنيــة هلــا دالالٍت نفســّيٍة وتراثّيــٍة بســبب أســلوهبا. حلنهــا اجلميــل حيمــل تاريــَخ وثقافــة وتــراث 
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بــالد الشــام. حلنهــا الفلكلــوري نابــٌض باحليــاة ويشــبه أغــاين احلــب واألعــراس، ممــا يســّهل تذّكرهــا وترديــد 
صــدى صوهتــا. ]45[

يف أيلــول/ ســبتمر 2018، نــرشت »قنــاة MTV« تقريــًرا خاًصــا ربــط الالجئــن الســورين بزيــادة معــدالت 
الرسطــان يف لبنــان، أمــٌر وثقتــه وزارة الصحة اللبنانية بنســبة %5.6 يف عــام 2018. ويف مقابلة، عــزا االختصايص 
الطبــي )فــادي نــر( الزيــادة إىل ســببن: التلــوث والالجئــون الســوريون. وأوضــح أن “اإلصابــات اخلمجيــة 
املتزايــدة الناجــة عــن انتشــار الالجئــن الســورين يف لبنــان تســبب الرسطــان بشــكل مبــارش. وبســبب الظــروف 
الســّيئة التــي عانوهــا، فإهّنــم جيلبــون معهــم بكتريــا َخطِــرة يمكــن أن تســبب األمــراض لــدى البــرش«. ]46[ 

ومــع ذلــك، مل يــرش الســيد نــر وMTV إىل أّي دليــل أو دراســات أّدت إىل هــذه النتائــج.
يف 2018 يف حلقــة ترفيهّيــة مــن برنامــج تيــك مــي آوت )Take Me Out( عــى قنــاة LBCI، أجــاب املرشــح عن 
ســؤال عــا إذا كان يســتطيع التحــدث باللهجــة الســورية بقــول »أنــا عنــري للغايــة! إننــي أفضــل الشــيطان 
عــى الســورين.« ]47[ يف حــن يمكــن القــول إن هــذا موقــف فــردي، فــإن ردة فعــل اجلمهــور وتصفيقهــم 
يشــر إىل أّنــه قــد ال يكــون كذلــك، وأّن الرنامــج قــد غــّر الكارثــة الســورية إىل مــادة حللقــة ترفيهيــة. ويتاشــى 
ذلــك أيًضــا مــع اســتطالٍع منفصــٍل أجرتــه )انســايدر مونكــي Insider Monkey( أّن لبنــان هــو رقــم واحــد مــن 
ــا  ــة )رن ــة اللبناني ــارت الصحافي ــا. ]48[ أش ــم 2 عاملًي ــي، ورق ــتوى اإلقليم ــى املس ــة ع ــام العنري ــث أرق حي
نجــار( إىل أّن املوقــف تــاه الالجئــن الســورين يعتمــد عــى طبقتهــم االجتاعيــة. ال يتعــرض رجــال األعــال 
األغنيــاء للعنريــة أو العــداء بســبب مســامهتهم يف الرفــاه االقتصــادّي للبنــان، فالــرسد الســائد يتجنّــب رسد 
ــادة أو  ــة مض ــود رواي ــي بوج ــائدة، ويوح ــة الس ــة النمطّي ــع الرواي ــارض م ــد تتع ــي ق ــص الت ــذه القص ــل ه مث

صــور الســتثارات الالجئــن الســورين أو توظيفهــم العالــة اللبنانيــة. ]49[
التوازي بين الخطاب اإلعالمي والخطاب السياسي

يقــّدم هــذا القســم أمثلــًة نموذجيــًة للروايــات واســعة االنتشــار واملّتســقة والتــي بقيــت كــا هــي عــر وســائل 
اإلعــالم املختلفــة بــن عامــي 2015-2018. تقــّدم هيمنــة إحــدى الروايــات الســائدة وغيــاب الــرسد املضــاّد 
يف لبنــان توازًيــا بــن اخلطــاب اإلعالمــّي واخلطــاب الســيايّس. أقــّر وزيــر اإلعــالم )ملحــم الريــايش( بوجــود 
ــة الســامية لألمــم املتحــدة  نقــٍص يف الــرسد الســائد واإلعــالم. وأشــار يف ورشــة عمــل مشــركة مــع املفوضي
ــالم  ــائل اإلع ــويق وس ــة إىل تس ــن بحاج ــطس 2017 إىل: »نح ــن )UNHCR( يف 3 آب/ أغس ــؤون الالجئ لش
اإلجيابّيــة يف لبنــان، وعندمــا نقــول وســائل إعــالم إجيابيــة، فإننــا ال نعنــي إخفــاء احلقائــق أو املوضوعّيــة، ولكــن 
ــو أّن كّل الالجئــن قتلــة. مثــل هــذا االدعــاء عنــرّي وغــر  ــٍل كــا ل ال نعنــي التســويق لالجــٍئ ســوريٍّ قات
صحيــح وغــر إنســايّن. الالجئــون حيميهــم القانــون، وهــو فــوق كل يشء. أنتــم صحافيــون حمرفــون وهنــاك 
ــون الســوريون إىل ديارهــم بأمــان. جيــب أن تكــون  ــى يعــود الالجئ ــا حت ــرٌة عــى عاتقكــم جيًع مســؤوليٌة كب
قصتــك إجيابّيــًة، ومعقولــًة، ومنطقّيــًة، وشــجاعًة. إّن احلــّب وحــده هــو الــذي يقــي عــى التوتــر بــن الضيــف 
واملضيــف«. ]50[ لكــّن هــذا التريــح، الــذي يمكــن أن ُينظــر إليــه بمعايــر خمتلفــة عــى أّنــه متــوازن، انتقــده 

الصحفيــون اللبنانيــون الذيــن اعتــروه حماولــًة إلســكاهتم وترويضهــم. ]51[
يمكــن القــول إّن هنــاك توازًيــا بــن اخلطــاب اإلعالمــي واخلطــاب الســيايس. هنــاك تفســران هلــذا النمــط. 
األول هــو حقيقــة أّن معظــم وســائل اإلعــالم املحلّيــة مملوكــٌة أو مــدارٌة مــن قبــل القــوى السياســّية التــي ُتــّدد 
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املســار العــام للخطــاب اإلعالمــي. ]52[ عكــس العديــد مــن الــدول العربيــة األخــرى، ال تســيطر احلكومــة 
ــة  ــه غالبي ــى توجي ــدرة ع ــا الق ــية لدهي ــزاب السياس ــإّن األح ــك، ف ــع ذل ــالم. وم ــائل اإلع ــى وس ــة ع اللبناني
املؤسســات اإلعالميــة اللبنانيــة والتأثــر عليهــم، مــا يعكــس السياســة الطائفّيــة يف البــالد لتكــون بمثابــة الناطــق 
بلســان الدعايــة السياســية. مــع تــوّرط وســائل اإلعــالم يف السياســات الوطنيــة وتقّلبــات النفــوذ الــدويّل، يمكن 
القــول إّن الصحافيــن مطالبــون بالتــرف مثــل الناشــطن السياســين. نظــًرا ألّن وســائل اإلعــالم ال تعتمــد 
عــى القــّراء، بــل تعتمــد عــى املســتثمرين واالنتــاءات السياســّية أو الطائفّيــة، فــال يوجــد اهتــاٌم كبــٌر بإنتــاج 
وســائل إعــالم عاليــة اجلــودة. أصبحــت رشــوُة الصحافيــن لنــرش معلومــٍة معينــة، أو لتجنــب أيُّ تليــٍل إضــايفٍّ 

حــول مســائَل معينــٍة ممارســًة شــائعًة. ]53[
ــارة الريشــاين( مــع  ــة دائمــة«، ]54[ يعمــل تكيــف )س ــح نظــام يف أزم ــاين: ترشي يف عملهــا »اإلعــالم اللبن
تصنيــف )هالــن Hallin ومانشــيني Mancini( اإلعالمــي للنظــام اللبنــاين كنقطــة انطــالق علميــة تنقــل التصنيــف 
إىل مــا وراء العــامل الغــريب. عــى هــذا النحــو، يــؤدي تقييمهــا النقــدي للنظــام اللبنــاين مــن خــالل أبعــاد )هالــن 
ل يأخــذ يف االعتبــار العنــارص الفريــدة التــي تعــل النظــام اللبنــاين نوًعــا  ومانشــيني( األربعــة إىل نمــوذج ُمعــدَّ
ــا  ــيني(، ب ــن ومانتش ــل )هال ــار عم ــّية إلط ــادئ الرئيس ــل املب ــتقطبة. تلي ــة املس ــوذج التعددّي ــن نم ــا م خمتلًف
ــر  ــاط ع ــد األن ــل يف تدي ــا املتمث ــن هدفه ــاًل ع ــل، فض ــدة تلي ــة كوح ــة القومّي ــى الدول ــز ع ــك الركي يف ذل
ــاين وطبيعــة احلكــم وتصــف الريشــاين  ــات الرئيســة للنظــام الســيايس اللبن أنظمــة اإلعــالم املختلفــة، واملكون
لبنــان بـــ »الدولــة الضعيفــة« نتيجــة الــدور احلاســم للرعــاة السياســين الشــعبوين اللبنانيــن يف تدهــور األنظمة 

ــة يف البــالد. ]55[ السياســّية واإلعالمّي
ــور،  ــدى اجلمه ــة ل ــن واحلزبّي ــايل للموظف ــتوى الع ــالم، واملس ــائل اإلع ــة وس ــاط ملكي ــص أن ــز فح يمّي
وكذلــك األنــاط يف ظهــور الضيــف يف الرامــج اإلذاعيــة، مســتوى عــاٍل مــن التــوازي الســيايس. يتجــى ذلــك 
ــال  ــز يف إيص ــرّس التحّي ــا يف ــو م ــّية، ]56[ وه ــات السياس ــالم والتجّمع ــائل اإلع ــن وس ــارشة ب ــة املب يف العالق
صــور الالجئــن الســورين. تشــر املــؤرشات الرئيســة، مثــل التنظيــم الســّيئ للمهنــة، واســتخدام الصحافيــن 
ــوة، إىل أّن  ــب والرش ــدين الروات ــن ت ــايسٍّ ع ــكٍل أس ــج بش ــي َتنت ــة، الت ــة وضعيف ــة قوّي ــر أخالقّي كأدواٍت ملعاي
ــالم  ــوق اإلع ــاين( لس ــم )الريش ــر تقيي ــة. يش ــن املهنّي ــٍة م ــتوياٍت متدني ــع بمس ــايّن يتمّت ــّي اللبن ــام اإلعالم النظ
ــا إىل جنــب مــع عــدم قــدرة الصحافــة  ــايّن، جنًب ــة لإلعــالم اللبن ــه، بالنظــر إىل األُطــر السياســّية والطائفّي إىل أّن
اللبنانّيــة عــى توليــد دخــل ُمســتدام بواســطة اإلعالنــات وســوق إقليمــي جمــّزأ مل ُيتــح لــه حتــى اآلن ســوى جمال 
ــاين مــواٍز للتجمــع الســيايّس. ]57[ ــة، إعــالٌم لبن ــة عــى حســاب الرامــج السياســّية اللبنانّي للرامــج الرفيهّي

كشــف تقريــر مشــرك صــادر عــن تقاريــر »بــال حــدود ومركــز الدفــاع عــن احلريــات اإلعالميــة والثقافيــة« 
ــرى،  ــة ك ــة لبناني ــيلة إعالمي ــل 37 وس ــى تلي ــاًء ع ــة، بن ــات اإلعالمّي ــة املؤسس ــول ملكّي ــام 2018، ح يف ع
أّن اإلعــالم اللبنــاين يشــايع العالقــات املحلّيــة واألجنبيــة بشــدة. قــوى تتنافــس مــن أجــل الســيطرة. تســتفيد 
ــال  ــر فّع ــف أو غ ــوينٍّ ضعي ــاٍر قان ــن إط ــة م ــة الثرّي ــائر العائلّي ــك العش ــة وكذل ــّية الرئيس ــات السياس املجموع
يعكــس موقًفــا شــاماًل لسياســة عــدم التدخــل. لقــد متّكنــوا مــن احلفــاظ عــى جيــوب الــرأي العــام وتوســيع 
قبضتهــم عليهــا خــالل األحــداث الدراماتيكّيــة التــي تكشــفت يف البــالد وحوهلــا يف العقــود املاضيــة. اإلعــالم 
يف لبنــان هييمــن عليــه الركيــز والتســييس واالســتقطاب. اإلعــالم اللبنــاين يســّجل اعتــاًدا بنســبة 79.3 يف املئــة 
ــن  ــة ال تضم ــات اإلعالمي ــر إىل أن الترشيع ــص التقري ــراد. وخل ــية أو األف ــزاب السياس ــة أو األح ــى احلكوم ع

شــفافّية ملكّيــة وســائل اإلعــالم، وال توفــر اآلليــات الاّلزمــة ملنــع تضــارب املصالــح. ]58[
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أظهــرت الدراســة أّن هنــاك 37 وســيلًة إعالميــًة تظــى بأعــى نســبٍة مــن املتابعــن، وتركــز يف أيــدي ثــاين 
ــرسد  ــاب ال ــدة وغي ــائدة واح ــة س ــة رواي ــوح هيمن ــرس بوض ــا يف ــو م ــية، وه ــزاٍب سياس ــَة أح ــالٍت وثالث عائ
ــاهدين،  ــن كل 10 مش ــم 8 م ــد وMTV وOTV. يتابعه ــي LBCI واجلدي ــة ه ــع رشكات تلفزيوني ــاد. أول أرب املض
مــا يشــكل 78.1 يف املئــة مــن نســبة املشــاهدين. وهــي مملوكــة عــى التــوايل لعائــالت اخليــاط، ضاهــر ســعد، 
عــون، وغابريــال املــر. ويتجــى تركيــز مماثــل أيًضــا يف الصحــف األربــع األوىل، اجلمهوريــة، والنهــار، واألخبار، 
ــال  ــالت ميش ــم عائ ــا ه ــون يف كّل منه ــامهون الرئيس ــراء. املس ــن الق ــة م ــكل 77.9 يف املئ ــي تش ــار، الت والدي
إليــاس املــر واحلريــري وتوينــي وإبراهيــم األمــن وتشــارلز أيــوب. يبــدو أن قنــوات الراديــو أقــل تركيــًزا قليــاًل. 
 Lebanon Free Productions and Broadcasting ورشكــة ،Modern Media الــرشكات األربــع األوىل هــي رشكــة
ــل  ــي متث ــة The New Audio and Visual Media Company، والت ــة Almada Group، ورشك Company، وجمموع

72 يف املئــة مــن املســتمعن. أكــر أربعــة مســامهن هــم عائلــة اخلــازن والقــوات اللبنانيــة وإليــاس بــو صعــب 

وحــزب الكتائــب. ]59[ وســائل اإلعــالم مملوكــة للدولــة، أو نــواب حاليــن، أو ســابقن، أو وزراء، أو أحــزاب 
سياســية، ممــا أدى إىل تغطيــة إعالميــة لتوجهــات سياســية معينــة.

الشكل 1 الملكية المباشرة للمؤسسات اإلعالمية من خالل األحزاب السياسية. ]60[
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لشــكل 2 الملكيــة المباشــرة للمؤسســات اإلعالميــة مــن قبــل الدولــة وأعضــاء البرلمــان 

الحالييــن أو األشــخاص الذيــن يشــغلون مناصــب داخــل الحكومــة. ]61[
 

 
ct ownership of media organizations by the state and current members of parliame



271

ترجمــات

الشــكل 3 الملكيــة المباشــرة للمؤسســات اإلعالميــة مــن قبــل أعضــاء ســابقين فــي البرلمان 

ا. ]62[
ً

أو مرشــحين للبرلمــان أو أشــخاص كانــوا يشــغلون مناصــب فــي الحكومــة ســابق

التفســر الثــاين: هــو تعقيــد العالقــات الســورّية اللبنانّيــة والتوتــّر منــذ االســتقالل بســبب املواقــف املتضاربــة 
ــل  ــن التدخ ــن م ــف اللبناني ــّكل موق ــوريا. ش ــع س ــاد م ــة واالنفصال/االت ــة اللبنانّي ــف القومّي ــاه تعري ت
ــكان  ــاه الس ــاين ت ــف اللبن ــي 1975-1990 املوق ــن عام ــان ب ــة يف لبن ــرب األهلّي ــورّي يف احل ــكرّي الس العس
ــا أو موظفــن، حتــى بعــد انســحاب القــوات الســورّية عــام 2005  الســورين، ســواء كانــوا الجئــن أو طالًب
ــا لقــرار جملــس األمــن 1559. عــى ســبيل املثــال، أشــار )جــران باســيل( يف فــرة توليــه منصــب وزيــر  وفًق
ــا. وجودهــم يف لبنــان حيــّل حمــل  ــوا مكانن ــاه يف عــام 2013، »ال نريــد لالجئــن الســورين أن حيّل الطاقــة واملي
ــرد: »كّل  ــام 2017، غ ــن ع ــر م ــن األول/ أكتوب ــة! » ]63[ يف ترشي ــا فضفاض ــس أرًض ــان لي ــن. لبن اللبناني
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أجنبــّي موجــود عــى أرضنــا بــدون إرادتنــا هــو حمتــل«. ]64[ ربــط وزراء آخــرون الالجئــن الســورين باألزمــة 
االقتصاديــة والبطالــة يف لبنــان. قــال وزيــر العمــل األســبق )ســجعان قــزي(، الــذي حــر العالــة الســورية 
ــام 2014: إن  ــف ع ــدويل يف جني ــل ال ــر العم ــام 2014، ]65[ ملؤمت ــاء ع ــة أو البن ــف والزراع ــال التنظي يف أع
معــدالت البطالــة بــن اللبنانيــن ارتفعــت بنســبة 21 يف املئــة منــذ األزمــة الســورية، وإن اإلحصــاءات حســب 

ــون ســوريون. ]66[ ــم يرتكبهــا الجئ ــة مــن اجلرائ ــوزراء ُتظهــر أن 34 يف املئ رئاســة ال
ــر مــن عــام 2019، زعــم  ــه أمــام االجتــاع الــوزاري العــريب األورويب يف شــباط/ فراي ومؤخــًرا، يف خطاب
)جــران باســيل( يف فــرة توليــه منصــب وزيــر اخلارجيــة أن 1.5 مليــون الجــئ ســوري يف لبنــان حرمــوا لبنــان 
40 يف املئــة مــن ناتــه القومــي. وحــذر األوروبيــن مــن أّنــه لــن يســمح لالجئــن الســورين بالبقــاء يف لبنــان، 

وأّن فكــرة دجمهــم مرفوضــة متاًمــا ألهنــم يشــكلون هتديــًدا كبــًرا لألمــن واالســتقرار. ]67[ ومــع ذلــك، ال تتفق 
 (UNHCR( ــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن ــام مــع اإلحصــاءات الرســمية للمفوضي هــذه األرق
التــي تشــر إىل أن العــدد اإلجــايل لالجئــن الســورين املســجلن يف 31 كانــون األول/ ديســمر مــن عــام 2018 
كان 948،849. ]68[ مالحظــات )باســيل( تتعــارض أيًضــا مــع مالحظــات املديــر التنفيــذي لرنامــج الغــذاء 
العاملــي World Food Programme (WFP). يف حديثــه أمــام اللجنــة يف الرملــان الريطــاين، أشــار )ديفيــد بيــزيل 
ــن  ــة م ــاعدة النقدّي ــج املس ــن دون برام ــار م ــن أن ينه ــن املمك ــاين كان م ــاد اللبن David Beasley( إىل أن االقتص

الالجئــن الســورين. وقــال: إن ثلــث األمــوال التــي ينفقهــا الســوريون ُتســتخدم يف رشاء املنتجــات املزروعــة 
ــاين. جــادل  ــة يف االقتصــاد اللبن ــأيت مــن الســوق الدولي ــا؛ والثلــث األخــر ي ــه حملًي ــم معاجلت ــا. وثلــث تت حملًي
)بيســي( بــأن الالجئــن الســورين لدهيــم الرغبــة يف العــودة إىل ديارهــم. إهنــم ال يريــدون أن يكونــوا يف لنــدن 

أو باريــس أو برلــن. ســوف يبقــون يف املنــزل إذا أعطيــت هلــم أّي دافــع مــن دوافــع األمــل. ]69[
هنــاك تفســران مليــل وســائل اإلعــالم الســائدة الســتخدام مصطلــح »النازحــون« بــدالً مــن »الالجئــن«. 
األول: هــو أن عــدم االعــراف هبــم كالجئــن ُيســتخدم كأســلوب إلنــكار مزاياهــم وحقوقهــم وفًقــا 
ــان. ]70[ ومــع ذلــك، يمكــن القــول، يف حــن أّن تعريــف األمــم  ــع عليهــا لبن ــة التــي وّق لالتفاقيــات الدولي
ــروا  ــاد وع ــراع، أو االضطه ــف، أو ال ــرب، أو العن ــن احل ــّروا م ــخاص ف ــم أش ــى أهّن ــن ع ــدة لالجئ املتح
احلــدود الدوليــة بحًثــا عــن األمــان يف بلــد آخــر، ينطبــق عــى الالجئــن الســورين، يمكــن القــول: إّن وضعهــم 
يف لبنــان يتعــارض مــع عــام معاهــدة عــام 1951. تنــص املــادة 3 مــن االتفاقيــة عــى أن تطبــق الــدول املتعاقــدة 
ــدول املتعاقــدة  ــادة 17 عــى أّن ال ــد املنشــأ. تنــص امل ــن أو بل ــز عــى أســاس العــرق أو الدي األحــكام دون متيي
ــى أّن  ــادة 21 ع ــّص امل ــور. تن ــل املأج ــة للعم ــة أجنبي ــي دول ــح ملواطن ــة مُتن ــل معامل ــن أفض ــتمنح الالجئ س
الــدول املتعاقــدة جيــب أن مَتنــح الالجئــن أفضــل معاملــة ممكنــة للحصــول عــى الســكن. تنــص املــادة 22 عــى 
ــي.  ــم االبتدائ ــق بالتعلي ــا يتعل ــن في ــة املمنوحــة للمواطن ــن نفــس املعامل ــدة ســتمنح الالجئ ــدول املتعاق أن ال
ــن  ــع الالجئ ــرة م ــا املري ــرار تارهب ــاح بتك ــب يف الس ــّية ال ترغ ــوى السياس ــو أّن الق ــاين ه ــر الث ]71[ والتفس

الفلســطينين يف عــام 1948 مــع الســورين، خوًفــا مــن تــدد الــراع العــريب اإلرسائيــي الــذي اســتمّر خاللــه 
تزايــد عــدد الالجئــن وذّريتهــم كّلــا تعّقــدت احلــرب وغــاب احلــّل عــن األفــق. ]72[ اعتبــاًرا مــن 1 كانــون 
الثــاين/ ينايــر عــام 2019، أحصــت وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــن الفلســطينين )األونــروا( 
United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) 475,075 الجًئــا فلســطينًيا يف خميــات الالجئــن االثنــي 

ــان. ]73[ عــرش يف لبن
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االستنتاج

ســاهم الــرسد الســائد بشــكٍل كبــٍر يف إيصــال صــورٍة ســلبّيٍة عــن الالجئــن الســورين يف املجتمعــات املضيفة 
ــائدة إىل  ــات الس ــدى الرواي . أّدت إح ــيٍّ ــٍف نمط ــالل تصني ــن خ ــام 2011 م ــة ع ــرب األهلّي ــدالع احل ــد ان بع
تفاقــم الصــورة الســلبّية لالجئــن الســورين مــن خــالل املبالغــة يف رّدة الفعــل والّذعــر والركيــز عــى املشــاكل 
األكثــر إثــارًة للجــدل واحلساســّية يف املجتمعــات املضيفــة، مثــل الديموغرافيــا والبطالــة واألمــن. فقــد نقلــت 
هــذه الروايــة الســائدة صــورة لالجئــن الســورين تراوحــت بــن كوهنــم مثريــن للشــفقة وبــن أهّنــم أعضــاٌء 
ينتمــون لداعــش، مدعيــًة أهّنــم يشــّكلون خطــًرا عــى الســالمة والرفــاه الســيايّس واالقتصــادّي، ويتعارضــون 
عموًمــا مــع ثقافــة املجتمعــات املضيفــة. لذلــك، فــإّن احلاجــة إىل توســيع صــورة الالجئــن الســورين يف وســائل 
اإلعــالم بــا يتجــاوز الصــورة النمطّيــة الســائدة قــد تكــون رضورّيــًة بشــكٍل متزايــٍد لفهــم تطــّور أزمــة الالجئن 
ــد  ــن وتصاع ــة لالجئ ــاعر املعادي ــايل للمش ــّدد احل ــّم التج ــًة يف خض ــة. خاص ــات املضيف ــورين يف املجتمع الس
القومّيــة، ]74[ مــن املهــم أن نــدرك أّنــه ال أحــد خيتــار أن يكــون الجًئــا. يف كّل دقيقــٍة، يــرك ثانيــة أشــخاص 
كّل يشٍء وراءهــم هرًبــا مــن احلــرب أو االضطهــاد أو اإلرهــاب. ]75[ بالنســبة للعديــد مــن الالجئــن، يكــون 

االختيــار بــن املــرّوع أو مــا هــو أســوأ.
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https://www.unhcr.org/takeaction/
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