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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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الواقع الميداني للسوريين، في المنافي، وفي المخيمات

حسين قاسم
تاريخ وصول المادة: 

توحــي مفــردة المنفــى للوهلــة األولــى إلــى المــكان بوصفــه حّيــًزا جغرافيًّــا غريًبــا عــن طفولتنــا وماضينــا، 
يقطنــه المــرء بطريقــة قســرّية، كمــا يوحــي إلــى حالــة مؤّقتــة ويحمــل فــي طّياتــه مشــاعر الفقــد والخســارة 

ويرمــز إلــى القســرية واإلجبارّيــة ال االختيــار والتطــّوع، وهــي قرينــة الخســارة السياســّية ومرادفهــا األمــّر. 
ــة  ــول إمكاني ــس ح ــؤال الرئي ــة للس ــة الوافي ــى اإلجاب ــول عل ــرورة الحص ــي ض ــذه ف ــة ه ــث الورق ال تبح
ــوريين  ــكيل الس ــة تش ــول إمكاني ــئ، أو ح ــّي/ الاّلج ــّي للَمنِف ــّي وحقيق ــد نهائ ــى بل ــد إل ــد الجدي ــّول البل تح
بيئــات محّليــة فــي بلــدان الّشــتات قــادرة علــى تكويــن كتلــة صلبــة داعمــة للتحــّوالت الجاريــة فــي الداخــل، 
لكنهــا تســاهم فــي الغــوص فــي أعمــاق مــا يمكــن تســميته المجتمــع الســوري المنفــّي ووضــع العديــد مــن 
الحــاالت التــي تعّمــق األســئلة الرئيســة وتضيــف إليهــا، تلــك األســئلة التــي تشــغل بــال شــريحة واســعة مــن 

الســوريين المهتّميــن بالّشــأن العــام. 
ــة الســورّية، قــّدم لجــوءه  )ح.ح( كــردّي ســورّي فــي عقــده الثالــث، منخــرٌط فــي أحــد األحــزاب الكردّي
فــي هولنــدا أواخــر عــام 2018 وطالــب أثنــاء المقابلــة مــع دائــرة الهجــرة والتجنيــس )IND( بمترجــم كردّي-

ــة( وشــّدد فــي مقابلتــه أمــام دائــرة الهجــرة والتجنيــس  هولنــدي رافًضــا أن يتحــّدث بغيــر لغتــه األّم )الكردّي
علــى أّن ســوريا لــم تكــن وطنــه ولــن يكــون وطنـًـا لــه فــي قــادم األيــام، فوطنــه )والــكالم لــه( هــو كردســتان 
ــم  ــنوات كمعظ ــس س ــّدة خم ــة لم ــة الهولندّي ــى اإلقام ــل عل ــوريا، وحص ــا س ــع دول، منه ــن أرب ــمة بي المقّس
الّســوريين، لكــن مــع شــيء يمّيــزه فــي بطاقــة اإلقامــة )خانــة الجنســية(: )Onbekend( والتــي تعنــي مجهولــة، 
غيــر معروفــة، وهــو توصيــف شــبيه بحالــة الفلســطينّيين الذيــن يطالبــون بعــد ثــالث ســنوات بحــّق اإلقامــة 

الدائمــة ومــن ثــم حــّق الجنســية. 
)م.ا( شــاّب عربــي ســوري مــن قاطنــي العاصمــة الســورية دمشــق، انخــرط منــذ بدايــات الحــراك الســوري 
ــه المطــاف فــي الغوطــة  فــي النشــاط المعــارض، حيــث شــارك فــي المظاهــرات واالحتجاجــات لينتهــي ب

كاتــب ســوري، سياســي كــردي مســتقل، تخــرج فــي جامعــة دمشــق-كلية الهندســية 
الكهربائية-قســم اإللكتــرون 2000، مقيــم فــي هولنــدا منــذ أيلــول/ ســبتمبر 2018.

حسين قاسم
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الشــرقية فــي الفتــرة التــي ســيطرت عليهــا الفصائــل اإلســالمية المســّلحة، فــي حديثــه عــن وضــع البلــد يكفــر 
)م.ا( بالنظــام والمعارضــة علــى حــّد ســواء، طّلــق الشــاب بلــده )كمــا يطيــب لــه القــول( بعــد تجربــة مريــرة، 
وقــِدم إلــى هولنــدا ليبــذل جهــًدا اســتثنائيًّا فــي تعّلــم اللغــة، ويحّضــر اآلن لدراســة الّصحافــة، وقــد نجحــت 
ــج  ــول، اندم ــا يق ــتقبلها كم ــا ومس ــل بحاضره ــد األم ــذي فق ــوريا ال ــن س ــه م ــم إخوت ــب معظ ــاعيه بجل مس

بطريقــة ملفتــة وفــي زمــن قياســي. 
)ج.ش( شــاّب مــن إدلــب متــزّوج ولــه خمســة أطفــال، تــم جلــب العائلــة/ الزوجــة واألطفــال الخمســة/ 
عــن طريــق لــّم الشــمل مــن مصــر التــي اســتقّر فيهــا بشــكل مؤقــت، يعيــش )ج.ش( فــي ماضيــه الســوري، 
ال يخلــو يــوم إال ويســرد تضاريــس التّلــة التــي يســتقر عليهــا منزلــه واإلطاللــة الجميلــة علــى الــوادي، يصــّر 
ــم  ــي الحك ــد ف ــاء األس ــورية ووراء بق ــة الس ــيس للمقتل ــي وراء التأس ــة ه ــدان األوربي ــذه البل ــى أّن ه )ج( عل
ــي مــا يناســب  ــه ســيأخذ مــن التقــّدم األورب واســتمرار المــوت المنفلــت، يقــول فــي موضــوع االندمــاج إّن

عاداتــه وتقاليــده وســيرمي مــا يناقــض إرثــه الّدينــي إلــى الحاويــة، إلــى الحاويــة وليــس أّي مــكان أخــر! 
ــج  ــل برنام ــق، أكم ــة دمش ــة، جامع ــة اإلنكليزي ــم اللغ ــة اآلداب قس ــن كلي ــّرج م ــورّي تخ ــاّب س )ع.ي( ش
ــم لغــة جديــدة متناســبة  ــة مشــروع تعّل االندمــاج فــي حــّده األدنــى ولــم يجــد فــي نفســه القــدرة علــى بداي
مــع مســتوى تعليمــه إلــى جانــب أّن اللغــة اإلنكليزيــة تخدمــه فــي تســيير أمــوره )كمــا يقــول(، اختــار مهنــة 
الِحالقــة التــي ال تتطّلــب أّيــة وثيقــة مهنّيــة، وّســع صالونــه واســتعان بعامليــن ســورّيين آخريــن، يعيــش حياتــه 
ــة  ــوات التلفزيوني ــا، القن ــتري منه ــي يش ــة الت ــخصية، البّقالي ــات الش ــن العالق ــا، م ــل تفاصيله ــورية بكام الّس
ــا أّن  ــّم هن ــح، والمه ــروع ناج ــوازي أّي مش ــااًل ي ــه م ــدّر علي ــه ي ــول إّن صالون ــخ، يق ــيقى. إل ــة، الموس العربي
قضّيــة المــال هــي محــور اهتمامــه الــذي اســتثمره فــي العقــارات فــي مناطــق شــمال شــرق ســوريا )المناطــق 

ــة(.  الكردّي
ــي  ــة ف ــة الكردّي ــّدث باللغ ــى أن تتح ــرص عل ــة، تح ــازة جامعي ــى إج ــة عل ــورّية حاصل ــّيدة س )س.إ( س
ــي  ــل ف ــي تعم ــي الت ــط ه ــة فق ــة الهولندي ــوات التلفزيوني ــا األم. القن ــا لغتهم ــى طفاله ــي ال ينس ــزل ك المن
المنــزل، جّوالهــا و)البتوبهــا( وجرائدهــا باللغــة الهولنديــة، اســتطاعت خــالل ســنتين مــن قدومهــا أن تجتــاز 
اختبــار مســتوى لغــة يؤّهلهــا لدراســة الجامعــة باللغــة الهولنديــة، لــم تحســم خيــار البقــاء األبــدي فــي هولندا، 
ويســكنها شــعور الخــوف مــن فقــدان َخيــار العــودة إلــى ســوريا، ترتبــك عنــد الحديــث عــن خيــارات البقــاء 
والعــودة، تحــاول مــلء هــذا الخــوف بجهــود اســتثنائية فــي تعّلــم اللغــة واالنخــراط فــي عالقــات اجتماعيــة 

مــع الجيــران والمحيــط. 
تطرح النماذج المذكورة إشكاالت عّدة وعلى مستويات متنّوعة:

النمــوذج األول يطــرح الســؤال المركــزي: هــل هنــاك شــعب ســورّي أم أنهــا شــعوب ســورية؟ وهــل كانــت 
ــم تكــن  ــا، أل ــتبداد جانًب ــا االس ــى أّي مســتوى؟ إذا َوَضعن ــى؟ وعل ــا للكــرد؟ مت ــا ونهائيًّ ــا حقيقيًّ ســوريا وطنً
ــِه دون الكــرد واألقّليــات القوميــة األخــرى؟  بصيغــة أخــرى  ــا فــي اللغــة والثقافــة والفكــر لَعَرب ســوريا وطنً
هــل تشــّكل اللغــة األّم بحــّد ذاتهــا إحــدى ركائــز الوطــن؟ وهــل بــدأ المنفــى بقمــع الثمانينّيــات كمــا أشــار 

عنــوان الدراســة الرئيــس؟ 
ــدة عــن أن تكــون قصــة ســورّية، هــي فــي  ــا بعي ــز علــى قصــة اندمــاج ناجحــة لكنّه النمــوذج الثانــي يرّك
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ســياق نجــاح شــخصّي، انحــالل فــي بلــد المنفــى، ولكــن هــل تتقّصــد برامــج االندمــاج عاداتنــا وتقاليدنــا 
وطريقــة حياتنــا حتــى نقــول عنهــا انحــالل؟ وهــل تتعــارض المواطنــة العالميــة مــع مفهــوم الحفــاظ علــى 
الخصوصّيــة؟ إلــى أّي درجــة تســتطيع الخصوصيــة الســورّية المواءمــة مــع هــذه المواَطنــة دون أن تنصهــر أو 

تــذوب فيهــا؟ 
ــج  ــم برام ــر فيه ــن ال تؤث ــن الذي ــوريين الالجئي ــن الس ــرض م ــريحة األع ــل الش ــث يمّث ــوذج الثال النم
االندمــاج، بــل علــى العكــس مــن ذلــك تخلــق رّدات فعــل تنعكــس علــى الحيــاة األســرّية وبشــكل رئيــس 
علــى ســلوك األطفــال، تلــك الشــرائح هــي األكثــر تضــّرًرا مــن عنــف النظــام، وهــي التــي تشــّكل اإلثبــات 

ــة.  ــات الغربي ــور المجتمع ــي منظ ــرقّي ف ــئ الش ــة لاّلج ــورة النمطّي ــي للّص الحقيق
النمــوذج الرابــع هــو النمــوذج المتصالــح مــع الواقــع الجديــد وهــو النمــوذج المفتــوح علــى الخيــارات 
القابلــة للمواءمــة مــع المســتجّدات بشــروط مقبولــة دون أن تســلك فرَعــي التطــّرف )االنحــالل فــي مجتمــع 
المنفــى، أو العزلــة عنــه(، هــو النمــوذج الطبيعــي للبيئــة الّســورية المتســامحة مــع محيطهــا والقابلــة للحيــاة 
والتــي قــد تكــون حظيــت بفرصــة نضــوج طبيعــي فــي شــروط ســليمة خالًفــا لمناخــات العوائــل المتدّينــة أو 

العوائــل التــي مارســت العمــل السياســّي الســّرّي. 
نقاط رئيسة

ــا التــي ترّكــز علــى كــون األســرة هــي ركيــزة المجتمــع، تحــاول مشــاريع  ــا وثقافتن علــى خــالف منظورن
االندمــاج التأكيــد علــى أّن الفــرد هــو ركيــزة المجتمــع، والتحّيــز فــي القوانيــن لصالــح الحّريــات الفرديــة فــي 

مواجهــة مصلحــة األســرة، يحّفــز هــذا األمــر ويدفــع إلــى زيــادة حــاالت الّطــالق فــي األَُســر الّســورّية. 
كمــا تســاهم دورات االندمــاج للمــرأة علــى وجــه الخصــوص وتعريفهــا بحقوقهــا ومناصــرة القانــون لهــا فــي 
زيــادة محاوالتهــا إلعــادة الّتــوازن مــع الرجــل فــي األمــور الرئيســة، كحــّق العمــل وحــّق التعليــم وحتــى فــي 
األمــور التفصيليــة كالواجبــات المنزليــة، الطبــخ والجلــي والعنايــة بالطفــل، وتنتهــي هــذه المحــاوالت فــي 
معظــم األحيــان إلــى الفشــل، ألّن هــذه المحــاوالت غيــر مقترنــة بصيــرورة عقالنيــة لتطــّور العالقــة الزوجيــة 
وغيــر موازيــة لمعرفــة وقناعــة الشــريك لهــذه الحقــوق، لذلــك تكثــر حــاالت الّطــالق فــي األَُســر الالجئــة، 
ــة  ــة اإلجباري ــة الزوجي ــذي تشــهده العالق ــاخ الجحيمــي ال ــوِرَن بالمن ــا ق ــة إذا م ــول المقبول وهــو أحــد الحل
تحــت ضغــط العائلتيــن اّللتيــن تكونــان حريصتيــن علــى بقــاء األســرة، هــذه العالقــة فيمــا لــو اســتمّرت تحت 
هــذا الضغــط فإنهــا تلقــي بظاللهــا وتأثيراتهــا الســلبية بشــكل مباشــر علــى ســلوك األطفــال وطريقــة تفكيرهــم 

وتصّرفاتهــم. 
ــة بمشــاكل  ــي تطرحهــا بعــض المنّظمــات المهتّم ــق ببرنامــج االندمــاج الت ــاك إشــكاالت تتعّل كمــا أن هن
ــق  ــل الشــرائح المســتهدفة مــن االندمــاج، هــذه اإلشــكاالت تتعّل ــن والتــي ال تناســب مســتوى تأهي الالجئي
ــى  ــن وطــرق معالجتهــا، وهــي تكــون مصّممــة بشــكل رئيــس عل ــاول البرامــج لمشــاكل الالجئي ــة تن بطريق

ــن. ــى لمؤّهــالت الالجئي أســس الحــّد األدن
يتمّتــع الالجئــون الّســوريون فــي المجتمعــات الغربّيــة بوضــع إنســانّي أفضــل بمــا ال يقــاس مــع األوضــاع 
اإلنســانية للمقيميــن فــي بلــدان الجــوار، تركيــا، العــراق، لبنــان واألردن، لذلــك يبــدو أن مشــاعر الكراهيــة 
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ومنســوب هــذا الخطــاب يجنــح بشــكل ملحــوظ إلــى التطــّرف ضــّد اآلخــر المختلــف، العلمانــي/ الّدينــي/ 
العلــوي/ الســنّي/ العربــي/ الكــردي.. إلــخ، ســوّيتها أعلــى بيــن الســوريين فــي دول الجــوار مّمــا هــي عليــه 
فــي الــدول األورّبيــة، هــذا عــدا عــن المســاهمة الملحوظــة مــن دول الجــوار فــي تغذيــة مشــاعر الكراهيــة 
بيــن الســوريين، فــإّن هنــاك ُبعــًدا نابًعــا عــن المعانــاة اليومّيــة والتــي مــن المفتــرض وبشــكل عقالنــّي أن يجّيــر 
لمصلحــة الحلــول الوســطى والحلــول المعتدلــة، إال أنهــا توّظــف بشــكل واضــح لمصلحــة خطــاب متطــّرف 
ــال  ــي، المث ــورّي الداخل ــراع الس ــتمرار الص ــّرف والس ا للتط ــريًّ ــا بش ــورّية خّزاًن ــرّية الس ــة البش ــدو الكتل لتغ

الّصــارخ فــي مخّيمــات الالجئيــن الّســوريين فــي تركيــا.
بنــاًء علــى مــا تــّم ذكــره تنقســم الفئــات المنفّيــة بصــورة عامــة إلــى ثــالث: فئــة ال تندمــج أبــًدا وال ترغــب 

فــي االندمــاج، المندمجــون كّليًّــا، ُنخــب تقبــل االندمــاج وتحافــظ علــى خصوصّيتهــا. 
أضواء على واقع الكرد في المنفى وأسئلتهم:

مــن المبالغــة القــول أّن غيــاب المشــروع الوطنــي لســلطة مــا يحــّول الوطــن إلــى منفــى، قــد يســاهم فــي 
تشــويه مفهــوم االنتمــاء وُيضعفــه لكنــه ال يســتطيع أن يلغيــه بمجــّرد القــول أّنهــا ســلطة مســتبّدة أو ديكتاتوريــة 
كمــا هــي فــي الحالــة الســورية، لكنّهــا مــن زاويــة تغييــب حقــوق جماعــة مــا فــي اللغــة وممارســة العــادات 
والتقاليــد وفــرص العمــل والتعليــم.. إلــخ، فإنهــا معيــار صحيح، فالّســلطة الســورية )أقصــد الطغمة األســدية( 
التــي اشــتغلت علــى مــدار عقــود علــى تحويــل بعــض مواطنيهــا إلــى غربــاء وذلــك فــي ســياق صراعهــا مــع 
ا بدرايــة ومنهجّيــة، ســاهمت  بعــث العــراق وصراعهــا اإلقليمــي مــع تركيــا، لعبــت علــى قضيــة خطيــرة جــدًّ
ــى  ــتانية تتبنّ ــية كردس ــزاب سياس ــم أح ــك بدع ــورية وذل ــة الّس ــة الكردّي ــي المخّيل ــل ف ــن بدي ــق وط ــي خل ف
الكفــاح المســّلح فــي تركّيــا والعــراق وتحظــى بحرّيــة نشــاط فــي أوســاط الكــرد الّســوريين، ومــن المفهــوم 
أّن القضيــة الكردّيــة الســورّية هــي قضيــة لهــا بعــد قومــي كمــا القضيــة القومّيــة العربّيــة، وأّن القضّيــة الوطنّيــة 
الســورّية وبالتحديــد قضيــة التنميــة وقضيــة الحرّيــات هــي فــي المــآل األخيــر ضريبــة الّشــعار القومــي العربــي 
التــي ســاقت الجمهــور »العربــي« الســوري فــي معركــة وهميــة ضــّد الخــارج، فإنهــا فــي المجــال الكــردي 
ــتان  ــّم كردس ــتقّلة تض ــة مس ــة كردّي ــاء دول ــو بن ــر ه ــٍم آخ ــّوقت لَوه ــوري، وس ــي الس ــاء الوطن ــت االنتم غّيب
ــر  ــا وإيــران وســوريا، ورغــم تنّصــل أصحــاب هــذه الّشــعارات فــي أكث الكبــرى فــي كّل مــن العــراق وتركي
مــن مناســبة )تصريحــات المرحــوم جــالل الطالبانــي والســيد عبداللــه أوجــالن( إال أّن كــوادر هــذه األحــزاب 
ــذا  ــة شــعور االنتمــاء لوطــن اســمه كردســتان، ه ــى تنمي ــت تشــتغل علــى مســتوى الشــارع الكــردي عل بقي
الشــعور الــذي تــّم توظيفــه فــي مديــح وديمومــة نظــام االســتبداد فــي دمشــق، وهنــاك مقابــالت وأحاديــث 

كثيــرة لتلــك القيــادات تشــهد علــى ذلــك. 
ــة الســورية التقليديــة(  ــة الســورية )خــارج دائــرة الحركــة الكردي الوطــن الموصــوف فــي المخّيلــة الكردّي
هــو وطــٌن مالمحــه وتضاريســه مســتمّدة مــن جبــال كردســتان تركيــا والعــراق وإيــران، وُحماُتهــا الرئيســون 
هــم َحَملــة البندقيــة الذيــن يغنّــون لحرّيــة واســتقالل كردســتان الُمقّســمة بيــن أربعــة دول، وال صلــة لهــا مــع 
قضيــة التنميــة وقضيــة الحريــات والديمقراطيــة فــي ســوريا، هذا مــع التنويــه إلــى أّن القشــرة السياســية الكردية 

الســورية كانــت تــدرك ذلــك وتجــد فيهــا فــي بعــض األوقــات األمــر كهامــش حمايــة مــن قمــع النظــام. 
ــات  ــا كالمظلومّي ــرور عليه ــة والم ــردة المظلومّي ــي مف ــوريا ف ــي س ــة ف ــة الكردي ــزال القضي ــن اخت ال يمك
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ــا  ــاز لن ــردي إن ج ــان الك ــنّية، فالكي ــة أو الس ــماعيلّية أو التركمانّي ــيحّية أو اإلس ــة المس ــرى، كالمظلومّي األخ
التعبيــر فــي شــرق الفــرات الــذي أعلــن بشــكل رســمي فــي كانــون الثانــي 2014 خلــق حالــة كردّيــة باتــت 
تتجــاوز اجتــرار مقولــة )إزالــة االضطهــاد عــن كاهــل الشــعب الكــردّي( والتــي رفعتــه الحركــة الكردّيــة لمــّدة 
تزيــد عــن ربــع قــرن، هــذا االضطهــاد الــذي كان ُيختــَزل بمشــكلة المجّرديــن مــن الجنســية ومشــكلة اللغــة 
والتنميــة إلــى نّدّيــة قومّيــة مــع العــرب، يجاهــر أصحابهــا بحقوقهــم علــى أرٍض صلبــة وبَظهيــر دولــّي وقــّوة 
عســكرّية مدعومــة ومؤّسســة علــى أرضيــة انتصارهــا علــى داعــش، ولكــن الجانــب الخطــر فيهــا أّن تجربــة 
اإلدارة الذاتيــة باتــت تتــرك آثــاًرا ســلبية علــى العالقــة الكردية-العربيــة فــي المناطــق ذات الغالبيــة العربيــة، 
حيــث بــات مــن الُمحــال فــي الوضــع الســوري أن تتجــاوز فئــة مــا تهميًشــا مــا إال ويكــون ذلــك على حســاب 
خلــق حالــة تهميــش جديــدة ضــّد فئــة مــا، وهــي إحــدى الديناميكيــات التــي تنتجهــا اســتطاالت وتعقيــدات 
تداخــل المشــكلة الســورية مــع الجــوار، وعلــى ســبيل المثــال تداخــل القضيــة الكرديــة الســورية مــع القضيــة 

الكرديــة فــي العــراق وتركيــا وتداخــل التعقيــد الســوري اإلســالمي مــع تركيــا والســعودية وإيــران.
ال يمكــن اعتبــار قمــع الثمانينّيــات بدايــة ظاهــرة المنفّييــن فــي ســوريا، فمــع بــدء اســتالم حــزب البعــث 
ــرد،  ــاد مضط ــرد بازدي ــّد الك ــة ض ــات العنصري ــرة السياس ــدأت وتي ــي 8 أذار 1963 ب ــوريا ف ــي س ــلطة ف الس
ــا  ــي درع ــرد كُمحافظَت ــا ك ــد فيه ــرى ال يتواج ــق أخ ــى مناط ــم إل ــن مناطقه ــة م ــادات كردّي ــي قي ــمل نف ليش

ــويداء.  والس
يقــول القيــادّي الكــردّي حســن صالــح )حــزب الشــعب الكردســتاني/ ســوريا( الــذي كان أحد المشــمولين 
ــا ليتــّم تعيينهــم  بقــرار النفــي، أنــه فــي بدايــة الســتينّيات تخــّرج مــن دار المعلميــن العامــة بالحســكة 15 كرديًّ
ــدم  ــبب ع ــن س ــؤال ع ــق والس ــي دمش ــة ف ــوزارة التربي ــم ل ــد مراجعته ــويداء وعن ــا والس ــي درع ــي محافظَت ف
ــواب  ــوا بج ــكنهم فوجئ ــن س ــن أماك ــا م ــا ولقربه ــواغر فيه ــود ش ــكة« لوج ــم »الحس ــي محافظته ــم ف تعيينه
الــوزارة بــأّن مصــدر القــرار هــو األمــن السياســّي الــذي صنّفهــم علــى أنهــم »خطــرون علــى أمــن الدولــة«. 
يقــول الســيد صالــح أنــه مــع ســبعة مدّرســين آخريــن تــّم نفيهــم إلــى محافظــة درعــا، وســبعة آخريــن إلــى 
ــك  ــي ذل ــرائيل. ف ــع إس ــة م ــن الجبه ــة م ــوى( القريب ــة )ن ــي مدين ــف ف ــنة ونص ــي س ــويداء وبق ــة الس محافظ
الوقــت كان الدكتــور نــور الديــن زازا رئيــس أول حــزب سياســّي كــردّي )الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني/ 

ــا إلــى محافظــة الســويداء وُيمضــي إقامــة جبريــة فيهــا.  ســوريا( أيًضــا منفيًّ
قــد ال يّتفــق قــارٌئ مــا مــع صفــة )المنفــّي( كونــه ال يتعــّدى تحديــد مــكان العمــل داخــل جغرافيــا البلــد 
الواحــد، وهــو أمــٌر قــد يكــون صحيًحــا بصــورة عامــة، ولكــن ولهشاشــة الهويــة الوطنيــة الســورية ورخــاوة 
ــورية  ــلطات الس ــا الس ــل فيه ــالح الخل ــا وإص ــا ومتانته ــى تقويته ــل عل ــم تعم ــي ل ــا والت ــن أبنائه ــط بي الرواب
المتعاقبــة بعــد االســتقالل وحتــى هــذه اللحظــة والتــي كانــت فــي معظمهــا انقالبــات عســكرية، لــم تتمّكــن 
ولــم تحــاول أّيــة حكومــة إنصــاف أبنــاء القوميــة الكردّيــة وتمكينهــم مــن ممارســة حّقهــم فــي التعليــم بلغتهــم 
وممارســة عاداتهــم وتقاليدهــم والتمّتــع بخصوصّيتهــم فــي إدارة شــؤونهم المحّليــة بشــكل ذاتــي، بــل فاقمت 
مــن معاناتهــم وضاعفــت مشــاعر الغربــة لديهــم حتــى باتــوا يشــعرون بأنهــم منفّيــون حتــى فــي أماكــن إقامتهم 
األصليــة. بنــاًء عليــه وطالمــا أّن القــرار كان إلزاميًّــا مــن جهــة أمنّيــة ولغــرض سياســّي يلــزم بموجبــه تحديــد 
مــكان إقامــة مواطنيــن مصنّفيــن بأّنهــم خطــرون علــى أمــن الدولــة، هــذه التهمــة التــي بقيــت مالصقــة طبًعــا 
لــكّل المعارضيــن الســوريين عرًبــا وكــرًدا، فــإن تعبيــر )المنفــّي( قــد ُيعتبــر صحيًحــا فــي الحالــة الكردّيــة التي 
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ُيمكــن اعتبارهــا أحــد اإلجــراءات المذكــورة مــن ضمــن حزمــة سياســات تمييزّيــة تســتهدف الهويــة الكردّيــة، 
وإبعــاد الشــريحة الكردّيــة المتعّلمــة والمهتّمــة بالشــأن السياســّي عــن بيئتهــا االجتماعيــة، وقــد تعتبــر التســمية 
مــن زاويــة أخــرى غيــر صحيحــة ألن ظاهــرة تحديــد أماكــن العمــل للمعّلميــن لــم يقتصــر علــى الكــرد فقــط، 
ــدة  ــدات بعي ــدن وبل ــي م ــا ف ــاحل أيًض ــاء الس ــل أبن ــن عم ــد أماك ــال، تحدي ــبيل المث ــى س ــم، عل ــد كان يت فق
عــن محافظتهــم كالحســكة، الرقــة وديــر الــزور. بــكل األحــوال قــد تكــون هــذه الظاهــرة مثــار بحــٍث جــّدي 

تتمركــز حــول تفســير غــرض تلــك الّســلطات مــن هــذا اإلجــراء الــذي شــمل كّل الجغرافيــا الســورية. 
ــا ونــوًع، وطابــع العمــل  الحضــور الكــردّي الســورّي فــي المنفــى ســابق للحضــور العربــّي الســورّي، كمًّ
القومــي الكــردّي جعلــه جــزًءا مــن منظومــة التواجــد الكردســتاني بصــورة عامــة، جــزء مــن النشــاط الكــردّي 
القومــّي فــي العــراق وإيــران بدرجــة مــا ومــن تركيــا بدرجــة أكبــر، لذلــك فــإن حضــور وعمــل المؤسســات 
الســورية السياســية والمدنيــة ذات الهويــة الكرديــة فاعــل بشــكل أكبــر مــن المؤسســات الســورية األخــرى، 

ولكنهــا غيــر قــادرة علــى أن تتحــّول إلــى نــواة اســتقطاب للمجتمــع الســوري ككّل. 
مــع ظهــور مــا يمكــن تســميته التجربــة الثانيــة أو المكســب الكــردّي الثانــي فــي شــرق الفــرات بعــد تجربــة 
إقليــم كردســتان العــراق تعيــش الحالــة الكرديــة الســورية فــي المنفــى فــي ظــالل التجربــة المذكــورة، حيــث 
ــات  ــاطات وفعالي ــي نش ــن ف ــن والمنخرطي ــة، الموالي ــدي اإلدارة الذاتي ــن مؤّي ا بي ــادًّ ــتقطاب ح ــدو االس يب
العمــال الكردســتاني، والمعارضيــن لهــا والمســتظّلين بتجربــة إقليــم كردســتان العــراق والحــزب الديمقراطي 
ــا  ــي لكنه ــى السياس ــي المنح ــة ف ــون ضعيف ــورية تك ــة الس ــة الكردي ــكاد الخصوصي ــتاني-العراق، ت الكردس
حاضــرة بقــوة فــي الجوانــب االجتماعيــة، ويالحــظ فــي مخّيمــات اللجــوء الحميمّيــة الســورية واضحــة بيــن 
الكــرد والعــرب إضافــة إلــى أن درجــة التوّتــر والتصــادم أقــّل بكثيــر مّمــا هــو بيــن الكــرد والتــرك أو الكــرد 
والفــرس، هــذا بالرغــم مــن مأســاوية وفداحــة تجربــة عفريــن ورأس العيــن وتــل أبيــض، حيــث يمكــن اعتبــار 
الميــزة األبــرز للعمــال الكردســتاني أنــه يعتبــر تركيــا مســؤولة عــن االنتهــاكات فــي المناطــق المذكــورة وال 
يعيــر أي أهميــة للمعارضــة الســورية المرتبطــة باألجنــدة التركيــة، وذلــك باعتبــار ســاحة عملــه الفعليــة تركيــا 
فإنــه يجّيــر كّل الصراعــات بمــا يخــدم مركــز صراعــه، وفــي ذلــك فائــدة ســورية كبيــرة تنعكــس إيجاًبــا علــى 
ــون مــن عفريــن وقراهــا التــي تزيــد عــن 300 قريــة ال  تخفيــف االحتقــان المجتمعــي، فالمهّجــرون والمنفّي
يشــعرون بالكــره تجــاه المســتوطنين القادميــن مــن الغوطــة أو مــن مناطــق ســورّية أخــرى، والذيــن ســكنوا 
فــي منازلهــم، مقارنــة مــع مشــاعر الكــره ضــّد الجيــش التركــي وساســته الذيــن ســاندوا ودفعــوا الميليشــيات 

اإلســالمية المتطّرفــة الســتباحة أرض وممتلــكات المواطنيــن فــي عفريــن وقراهــا. 
يبــدو االنتمــاء الوطنــي الســوري فــي مخّيمــات اللجــوء فــي كردســتان العــراق أكثــر وضوًحــا منهــا فــي 
البلــدان األوربيــة فالكتلــة الكرديــة الســورية التــي تعيــش هنــاك والتــي تزيــد عــن 300 الــف ســوري والذيــن 
ــّرون  ــوريا ويجت ــى س ــون إل ــرى، يحنّ ــة أخ ــة الحق ــورّيين( دون أي ــم بـ)الّس ــّكان اإلقلي ــل س ــن قب ــّمون م يس
ــن ال  ــم الذي ــكان اإلقلي ــن س ــيئة م ــة س ــون لمعامل ــرة يتعرض ــة األخي ــي اآلون ــوا ف ــرارة، وبات ــم بم ذكرياته
يجــدون مبــّرًرًا فــي بنــاء هــذه المخّيمــات طالمــا أّن الوضــع فــي مناطــق اإلدارة الذاتيــة مســتقّر وآمــن، ولــوال 
رمزّيــة العائلــة البارزانيــة وحضورهــا فــي المشــهد السياســي فــي إقليــم كردســتان العــراق وتاريــخ المشــاركة 
الكرديــة الســورية فــي ثــورة الكــرد العراقّييــن لكانــت معاملــة الكــرد الســوريين فــي إقليــم كردســتان شــبيهة 

بمعاملــة الســوريين فــي لبنــان. 
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ــة الســورية فــي المنفــى وال ســيما الشــرائح التــي بقيــت علــى تمــاس مــع الوســط  تظهــر النّخــب الكردي
ــرات  ــرق الف ــي ش ــة ف ــبات الكردّي ــاس المكتس ــت قي ــة، وحاول ــة الكردي ــارج القوقع ــام خ ــوري الع الس
ــة  ــة الوطني ــى المعارض ــا إل ــاًل واضًح ــرت مي ــة، وأظه ــات الديمقراطي ــان والحري ــوق اإلنس ــر حق ــق معايي وف
ــع  ــى الطاب ــدت عل ــي أّك ــرات الت ــرق الف ــق ش ــي مناط ــوادث ف ــض الح ــور بع ــد ظه ــًة بع ــة خاص الديمقراطي
ــنًدا  ــبيًا« س ــف نس ــي« »الضعي ــوري »العرب ــر الس ــي الظهي ــب ف ــذه النخ ــد ه ــاك، تج ــلطة هن ــتبدادي للس االس

ــة.  ــة المواطن ــي دول ــة ف ــراكة حقيقي ــواة ش ــا ون لحقوقه
واقع الّسوريين المنفّيين من البيئات غير المتدّينة

ال يقتصــر تأثيــر أداء المعارضــة الســورية الّســّيء علــى خســارتها معركــة الحرّيــة والكرامــة والّظفــر بوطــن 
يســود فيــه القانــون وُتحفــظ فيــه الحقــوق فــي مواجهــة الطغمــة الحاكمــة، بــل يتعــّدى أدائهــا الفاشــل إلــى 
تــرك جــروح عميقــة فــي وجــدان الشــرائح الشــاّبة التــي باتــت تفتقــر إلــى بصيــص أمــل فــي تجربــة ســورّية 
تتفاعــل معهــا وتعــّوض بهــا خســارتها فــي الحاضــر بالعمــل مــن أجــل مســتقبلها، هــذه الشــرائح التــي لــم 
ــرة  ــرة األخي ــنوات العش ــالل الس ــوري خ ــن الس ــار الوط ــا، ص ــوري وبدائله ــع الس ــن الواق ــل بي ــد ُتفاض تع

ســاحة صــراع داميــة بيــن أنيــاب طغمــة حاكمــة ومعارضــة فاســدة مرتهنــة. 
تــدرك هــذه الفئــة أّنهــا غيــر مخّيــرة علــى االندمــاج وهــي بتعبيــر آخــر أمــام ممــّر إلزامــّي للنجــاح فــي البلــد 
الجديــد، هــي تقطــع مــع البلــد القديــم الــذي باتــت تعــّده ماضًيــا مؤلًمــا، وتــكاد الذاكــرة المعطوبــة، ذاكــرة 
الحــرب والدمــار غيــر محفــّزة علــى االرتبــاط بســوريا، مــا يقولــه )م.ا( عــن فــرص النجــاح فــي بلــده الجديــد 
لــم يقّدمهــا والــداه لــه ولــن تســتطيع أن تقّدمهــا بلــده )ســوريا( خــالل العشــرين ســنة القادمــة ألبنــاء جيلــه، 
ــة  ــوارع موحل ــة وش ــة طينّي ــة وأزّق ــات وطفول ــّرد ذكري ــون مج ــن أن يك ــى ال يمك ــذا المعن ــن به ــد والوط البل
ــة  ــل الشــاّب مــن فــرص النجــاح ومــن رعاي ووســائط نقــل بائســة، البلــد هــو مــا يقّدمــه هــذا الوطــن للجي

ومــن حقــوق وحّريــات. 
ــة بإيجــار  ــة والبلدي ــة االجتماعي ــر تتكّفــل خدمــة الضرائــب والرعاي يســكن الشــاب )م.ا( فــي منــزل صغي
 (UAF منزلــه وتأمينــه الصّحــي ومصروفــه وكاّفــة مســتلزماته األخــرى وســتقرضه )مؤسســة الطــاّلب الالجئيــن

مــااًل لمتابعــة تعليمــه الجامعــي.
يقول لسان حاله: 

»البلد الذي يلفظ أبناَءه ويتحّول إلى مذبحة مفتوحة لم يعد مكاًنا صالًحا للعيش.
البلد الذي يعتلي كرسي الحكم فيه جاّلد وقاتل لم يعد آمنًا لبقائنا.

البلــد الــذي ترتهــن فيــه بندقيــة معارضتــه ألجنــدات إســالمّيين وأنظمــة أكثــر تخّلًفــا ورجعيــًة لــن يحمــل 
فــي قــادم أيامــه مســتقباًل«. 

ــنّجات  ــه وتش ــه ومفردات ــق جمل ــي تراف ــدات الت ــة، فالتنّه ــورة المؤلم ــا الص ــدى زواي ــت إال إح ــذه ليس ه
مالمــح وجهــه الغــّض ال تقــول إّن جســر العبــور ســهل بيــن بلديــن، بيــن أن تتــرك بلــًدا تمــأل روحــك هــواءه 
ومــاءه وســماءه وبلــد تســعى أن تكــون ابنــه الوفــّي بجهــد ومثابــرة، ال يمكــن أن تقطــع مــع الماضــي المخّيــب 
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لآلمــال بداللــة فــرص المســتقبل، حتــى فــي ظــّل عــدم القــدرة علــى التفكيــر بمســتقبل جيــد لبلــٍد منهــار ثمــة 
خيــاٌل حاضــر لســيناريو العــودة. 

يقــول )ل.ا( وهــو الجــئ ســوري فــي عقــده الرابــع، يــدرس تقانــة المعلومــات فــي أحــد المــدارس العليــا 
ا، تقديرهــم إلمكانــات  فــي هولنــدا »إّن الفكــرة النمطيــة لاّلجــئ فــي عيــون الســّكان األصلّييــن مزعجــة جــدًّ
الاّلجــئ دوًمــا متدّنيــة، نتعــّرض ألســئلة »ســخيفة« جذُرهــا التقديــر المتدّنــي إلمكاناتنــا، لكننــا قــادرون علــى 

تجــاوز هــذه العتبــة«. 
يقــول الجــئ آخــر)ح.ق( بنــاًء علــى تجربتــه »إّن المنخرطيــن فــي تنفيــذ برامــج االندمــاج هــم فــي الغالــب 
نمــاذج يشــغلهم الفضــول مــن جانــب وروح الّتبشــير مــن جانــب آخــر«، فالمشــرفة اللغوّيــة التــي تســاعده فــي 
تعّلــم اللغــة إلــى جانــب كــورس اللغــة، تنحــدر مــن بيئــة مســيحية متشــّددة وهّمهــا األوحــد التبشــير لدينهــا 
فــي بيئــة إســالمية، وينتهــي الســيد )ق( بــأّن هــؤالء المنخرطيــن ينتمــون إلــى بيئــات ال يجمعهــا هــدف واحد، 
ويخلقــون فــي معظــم األحيــان انطباعــات ســلبية، فعنــد دعــوة الســيد )ق( مــن ِقبــل مشــرفته إلــى حفــل تعميد 
طفــل فــي كنيســة وعنــد ســؤاله عــن انطباعــه فــي نهايــة الحفــل وليغلــق بــاب النقــاش فــي المعتقــدات أجــاب 
»إّن الديانــات متشــابهة وتعتمــد علــى أســاس التســليم ال المناقشــة والجــدل، وصــورة القــس وطريقــة خطابــه 
ال تختلــف عــن طريقــة إمــام الجامــع« كان هــذا الجــواب وهــذه الخالصــة بمثابــة المحّطــة النهائيــة لرحلتــه 

مــع مشــرفة اللغــة. 
ــذه  ــوّيات ه ــخاص دون س ــورية أش ــب س ــاج لنخ ــج االندم ــذ برام ــى تنفي ــرف عل ــًرا أن يش ــل كثي يحص
النّخــب، وذلــك ألن برامــج االندمــاج ُتوضــع اســتناًدا علــى الحــدود الدنيــا إلمكانــات الالجئيــن، أو اســتناًدا 
علــى معاييــر الجئيــن قدمــوا مــن بلــدان لــم يحظــوا بفــرص تعليــم أفضــل مــن ســوريا، تنكمــش هــذه النماذج 

وتتقوقــع علــى دواخلهــا لتعيــش فــي ماضيهــا.
واقع الشرائح اإلسالمية »المتدّينة« في المنفى

»تتعــّرض األمــة اإلســالمية إلــى مؤامــرة غربيــة- أمريكيــة، الهــدف الرئيــس منهــا اســتنزاف ونهــب مواردها 
وإضعــاف مشــروعها فــي أن يظفــر بنــو آدم بالحيــاة الدنيــا واآلخرة.

ــي  ــر ف ــن تفّج ــن م ــراق واليم ــتان والع ــال وأفغانس ــه الصوم ــّرض ل ــا تع ــياق م ــي س ــوريا ف ــت س تعّرض
المجتمــع ليدفعهــا إلــى االحتــراب الداخلــي، ليتــّم تقليــل الكتلــة البشــرية اإلســالمية فــي العالــم وليلجمهــا 
عــن التطــّور، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ال بــّد لشــركات األســلحة مــن ســوق لتصريــف منتجاتهــا 
وهــذا مــا ال يمكــن تأمينــه إال بإشــعال الحــروب، إضافــة إلــى حاجــة هــذه الــدول إلــى مصــادر الطاقة وبشــكل 

خــاص النفــط والغــاز«.
مــا تــّم ذكــره هــو حديــث الجــئ ســوري ســبعينّي يحمــل الماســتر فــي االقتصــاد السياســّي مــن جامعــة 
حلــب، ُفِصــل مــن وظيفــة ُمعيــد فــي الجامعــة ويحمــل اآلن جنســية بلــد أوربــي وقــد أصبــح لــه مــا يقــارب 

ربــع قــرن يعيــش فــي إحــدى الــدول األوربيــة. 
عنــد ســؤاله عــن مطالعاتــه وعــن عــدد الكتــب التــي قرأهــا بلغــة الجنســية الجديــدة كان الجــواب أنــه لــم 
يقــرأ كتاًبــا واحــًدا وأنــه مســتمّر بقــراءة الكتــب باللغــة العربيــة ويتابــع القنــوات التلفزيونيــة العربيــة ومواقــع 
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اإلنترنــت، بــّرر ذلــك أنــه أثنــاء قدومــه لــم يحــَظ بفرصــة تعليــم اللغــة وذلــك لتأّخــر حصولــه علــى اإلقامــة 
التــي اســتغرقت ســبع ســنوات ومــن ثــم انخراطــه بعــد ذلــك فــي العمــل مباشــرة. 

يبــدو فــي ظاهــره مندمًجــا فــي البيئــة الجديــدة، لكنــه فــي العمــق وفــي كل التفاصيــل الحياتيــة، مــن فنجــان 
القهــوة الصباحيــة ووجبــة الطعــام التــي يتناولهــا فــي الصبــاح إلــى أن يضــع رأســه علــى مخــّدة النــوم يؤّكــد 

ا وفيًّــا ألدّق التفاصيــل.   بمــا ال يــدع مجــااًل للشــّك أنــه بقــي ســوريًّ
عنــد ســؤاله عــن تفضيلــه البلــد الجديــد علــى ســوريا قــال بــدون تــرّدد أّنــه يفّضــل البلــد الجديــد الــذي 
ــرب  ــر الغ ــير تآم ــي تفس ــا ف ــبًبا مقنًع ــا س ــد فيه ــة ال تج ــي مفارق ــه، وه ــون حقوق ــه ويص ــه كرامت ــظ ل يحف
المســيحي علــى الشــرق المســلم إال فــي جانــب روحــي تعويضــي، يعيــد تــوازن الفــراغ الــذي تخلقــه البطالــة 

ــد.   ــة فــي المجتمــع الجدي وعــدم الفاعلي
يعانــي مــن جملــة مــا يعانيــه الرجــل الســبعينّي مــن فشــل العالقــات الزوجيــة ألوالده، فقــد كان حريًصــا أن 
يتــزوج أوالده مــن البيئــة اإلســالمية، أنهــى اثنــان مــن أوالده حياتهمــا الزوجيــة بالطــالق، ويبحــث فــي محيــط 
العائلــة واألقــارب عــن أزواج ألوالده اآلخريــن ويصــّر علــى أن هنــاك خطــأ فــي العمليــة التربويــة والتعليميــة 
فــي أوروبــا تحّث الشــابات/ الشــباب علــى الحّريــات الفرديــة المضــاّدة لــروح التكافــل والتعاضــد والتضحية 
مــن أجــل الحيــاة األســرية، ال يمكنــه تقّبــل أن يعيــش أوالده علــى الطريقــة األوربيــة، االســتقاللية والفردانيــة، 

علــى ســبيل المثــال تقّبــل فكــرة الصديقــة/ الصديــق ألوالده. 
ــر فــي الحصــول  ــذي تأّخ ــن« حــول وضعــه وال ــن المســلمين »المتدّيني فــي ســؤال فرعــي ألحــد الالجئي
علــى حــّق اإلقامــة، قــال الشــاب بغيــظ وحنــق أنــه »ســيطالع الفــرق« جــّراء هــذا التأخيــر وأنــه لــن يعمــل أبــًدا 
وعلــى هــذه الدولــة أن تعيلــه هــو وأفــراد أســرته كــون هــذه الدولــة األوربيــة تتحّمــل جــزًءا مــن مســؤولية 

دمــار بلــده. 
يقــول )ج.ا( الالجــئ الســوري المتدّيــن بأنــه يقــف حائــًرا بيــن فقــر وســوء حــال بلــدان التقــوى واإليمــان 
ــح زواج رجــل مــن رجــل وامــرأة مــن  ــي تتي ــدان الغــرب الت ــى وحســن أحــوال بل ــن غن ــاًل( وبي )ســوريا مث
امــرأة، ال بــّد أن هنــاك خلــل مــا، وهــذا الخلــل كمــا يشــرحه نابــع مــن محاربــة الديــن الحنيــف )اإلســالم(، 

هــذا الديــن الــذي ســوف يعّمــم علــى البشــرية قاطبــًة. 
ــه، ينجــح  ــا« بشــّتى الطــرق عــن صيغــة تعيــد لهــا توازن يبحــث المســلم المنفــّي/ الالجــئ »الملتــزم دينيًّ
ــن  ــارض بي ــي تع ــون ف ــم يقع ــيما أنه ــة وال س ــون الضريب ــاء يدفع ــل األبن ــن جي ــك، لك ــي ذل ــاء ف ــم اآلب معظ
المــوروث الــذي تحملــه العائلــة وقناعاتهــا وبيــن منظومــة القيــم التــي تغرســها العمليــة التعليميــة والتربويــة 
ــا وينشــغلون  ــد، يلــوذ معظمهــم بالصمــت فــي جلســات األقــارب أو ينكفــؤون فــي الزواي فــي البلــد الجدي
بوســائل التواصــل االجتماعــي، يعانــي بعضهــم صعوبــات تنتهــي بهــم إلــى نهايــات خطــرة، كاالنخــراط فــي 
صفــوف جماعــات جهاديــة أو اإلدمــان وتعاطــي المخــدرات أو الفشــل فــي العمــل أو ينتهــون فــي مصّحــات 
نفســية، وال يخلــو الموضــوع مــن وجــود نمــاذج فريــدة قــادرة علــى تخّطــي تجربــة اآلبــاء واالندمــاج الكّلــي 

فــي البيئــة الجديــدة. 
فــي دخيلــة كّل اإلســالميين، وهنــا ال فــرق بيــن شــيعة وســنة والمذاهــب والطوائــف المنبثقــة عنهمــا، أّن 
اإلســالم لــم يلــَق فرصتــه الحقيقيــة فــي التطبيــق، تقــوم هــذه الفكــرة مقــام التبريــر لــكّل التجــارب الفاشــلة 
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لإلســالم فــي العالــم بوصفــه نظــام حكــم، لذلــك فــإن الحلــم والتطّلــع لتجســيد هــذا الحلــم يظــّل قائًمــا فــي 
الالشــعور ويلقــي بظّلــه علــى طريقــة تفكيرهــم، ينــدر أن تجــد فــي المنفــى مــن تخّلــى عــن هــذا التبريــر أو 
مــن وصــل إلــى نتيجــة مختلفــة، فعلــى الرغــم مــن قــدرة قيــادات ونخــب اإلخــوان المســلمين علــى التعاطــي 
ــذا  ــاِر ه ــم ُتج ــعبية ل ــدة الش ــر القاع ــم وتفكي ــة تفكيره ــية إال أّن طريق ــتجّدات السياس ــع المس ــة م ببراغماتي

التكّيــف والتخّلــي عــن ركيزتهــم أّن الديــن قــادر علــى أن يكــون نظــام حكــم.

مشاريع االندماج

لعــّل أبــرز نقطــة مفصلّيــة مثيــرة للنقــاش كمــا تــّم التنويــه لهــا فــي مواضــع مختلفــة مــن هــذه الدراســة هــي 
برامــج االندمــاج، وجــدوى هــذه البرامــج والخالصــة التــي تعتمدهــا فــي تقييــم مــدى اندمــاج الالجئيــن/ 

المنفّييــن فــي المجتمــع الجديــد.
ــيًّا  ــاًرا أساس ــره معي ــة وتعتب ــئ للغ ــل الالج ــتوى تحصي ــى مس ــة عل ــورة عام ــاج بص ــج االندم ــد برام تعتم
الندماجــه، حيــث ال تقتصــر برامــج التعليــم علــى المفــردات والجمــل والقواعــد، بــل إّن المشــرفين علــى هذه 
المناهــج ُيدرجــون مواضيــع مختلفــة فيهــا، لهــا عالقــة بتاريــخ البلــد وثقافتــه وعاداتــه وتقاليــده ومناســباته 
ــون..  ــات ونظــام الحكــم والقان ــات والحرّي ــة والديان ــة والعالقــات االجتماعي ــاده والسياســات التعليمّي وأعي

إلــخ. 
ــوق  ــي س ــئ ف ــال الالج ــة إلدخ ــتراتيجيات هادف ــع اس ــى وض ــج عل ــذه البرام ــن ه ــر م ــب آخ ــد جان يعتم
العمــل أو تأهيلــه لذلــك مــن خــالل فتــح بــاب الــدورات المهنيــة ومنــح فــرص لــذوي الخبــرات بالتعــّرف 
علــى ثقافــة العمــل مــن خــالل التواجــد فــي شــركات وورش )Stage( تزيــد بذلــك فــرص التعاقــد معهــا أو في 
قطاعــات مشــابهة أو فتــح مشــاريع خاّصــة، كمــا يتــّم منــح الجيــل الشــاّب، أو حتــى مــن يرغــب مــن الجيــل 

غيــر الشــاّب، فــرص متابعــة الدراســة أو تعديــل شــهاداتهم. 
ــد  ــن المفي ــهل وم ــن الّس ا م ــريًّ ــا بش ــق تجّمًع ــن، ويخل ــالًحا ذا حّدي ــّكل س ــات يش ــر للجالي ــم الكبي الحج
ــب  ــى جان ــرى إل ــة أخ ــن زاوي ــا م ــاج، لكنّه ــز االندم ــات مراك ــوارد وطاق ــّخر م ــدة تس ــج موّح ــع برام وض
تخفيــف معانــاة الالجــئ وتقليــص مشــاعر الغربــة فإنهــا تخلــق بيئــة مكتفيــة ذاتيــة ومغلقــة علــى البيئــة العامــة 
ــد  ــرة يج ــة األخي ــي اآلون ــوري ف ــي أوالس ــي أو المغرب ــئ الترك ــا، فالالج ــا الدني ــي حدوده ــا ف ــل معه تتعام
فــي محيطــه ابتــداًء مــن فــرص العمــل إلــى العالقــات االجتماعيــة وممارســة النشــاطات والجمعيــات إلــى 
التبضــع والســوبر ماركــت والمقاهــي وحتــى المــدارس لبعــض الجاليــات مــا يغنيــه عــن بيئــة دولــة اللجــوء، 
ُيضــاف إلــى ذلــك أّن ثــورة التقانــة التــي تتطــّور بشــكل ســريع تعــّوض عــن التواصــل والعالقــات االجتماعيــة 

المباشــرة. 
فــي نهايــة المطــاف تعتمــد مصائــر الالجئيــن وأحوالهــم علــى قضايــا عــّدة، منهــا العمــر، الجنــس، البيئــة 
االجتماعيــة التــي ينحــدر منهــا الالجــئ، مســتوى القمع الــذي تعّرض لــه ودرجــة تضّرره الجســدّي والنفســّي، 
مســتوى التحصيــل الدراســّي، المهنــة وفــرص تواجدهــا فــي بلــد اللجــوء، المنبــت القومــّي والدينــّي، درجــة 

االهتمــام بالوضــع العــام، معطوًفــا علــى هــذا قوانيــن وبرامــج االندمــاج فــي بلــد اللجــوء. 
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خاتمة

ــي  ــراك السياس ــة الح ــورية لجه ــة الس ــة الجالي ــي فعالي ــا ف ــب دوًرا رئيًس ــي يلع ــت القوم ــدو أن المنب يب
ــة  ــّل أهّمي ــب دوًرا ال يق ــنّي( يلع ــورة خاصــة )اإلســالم الس ــي وبص ــل الدين ــإن العام ــا، ف ــّم ذكره ألســباب ت
وذلــك لجهــة الدعــم اإلقليمــي الــذي يتلقــاه )التركي-القطري-الســعودي( وطبيعــة العمــل العســكري الــذي 
تصــّدر المشــهد الســوري علــى أرضيــة هــذا الدعــم، وتشــابك العامليــن المذكوريــن قــد ســاهم فــي تعقيــد 
اللوحــة وإضافــة أحقــاد وأوهــام فــي أوســاط الالجئيــن المتواجديــن فــي بلــدان الجــوار وبشــكل رئيــس )فــي 

تركيــا(.
قــد يكــون فشــل المشــروع الّدينــي فــي بعــض المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام والطابع االســتبدادي 
لســلطة اإلدارة الذاتيــة الكردّيــة فــي شــرق الفــرات وعجزهــا عــن تلبيــة احتياجــات المواطنيــن حافــًزا يدفــع 
الّســوريين فــي الّشــتات إلــى البحــث عــن المشــتركات الســورية وتشــكيل روح عاّمــة تســاعدهم للخــروج مــن 
حالــة العــداء والشــّك إلــى البحــث عــن العوامــل المســاعدة الســتعادة الّثقــة والبــدء بمشــروع ســوري عــام 

وطمــوح. 
قــد يكــون مــن الغرابــة ومــن اللــؤم القــول أّن ســوء معاملــة دول الجــوار )تركيــا- لبنــان- العــراق- األردن( 
ــة ســورية  ــا فــي صياغــة هوّي ــم والقهــر دوًرا رئيًس ــى مشــاعر األل ــة إل ــد يســاهم إضاف ــن الســوريين ق لاّلجئي
ــي  ــا ف ــية دوًرا رئيًس ــوى السياس ــض الق ــب وبع ــب النّخ ــا تلع ــة، وهن ــة والدينّي ــات القومّي ــارج االصطفاف خ
تحميــل حكومــات هــذه الــدول دوًرا مهًمــا فــي اســتمرار المقتلــة الّســورية، وبالتالــي الُمســاهمة فــي تخفيــف 
األحقــاد المجتمعيــة بيــن المكّونــات الســورية، األمــر الــذي يــؤّدي إلــى صياغــة هويــة ســورية متســامحة مــع 

مكّوناتهــا وقائمــة علــى وحــدة المعانــاة والمصيــر والجغرافيــا. 
قــد يكــون النفــق الســوري طويــاًل ومظلًمــا، وهــذا األمــر يلقــي بظّلــه علــى أداء الالجئيــن وُيضعــف حافــز 
العمــل مــن أجــل مســتقبل بلدهــم وهــذ صحيــح إلــى درجــة كبيــرة، لكــن هــذا ال يمنــع مــن رؤيــة إشــارات 
مبّشــرة، فقصــص النجــاح لطلبــة ســورّيين فــي الّشــتات وطريقــة االحتفــاء بهــم وكذلــك الــدور الــذي تلعبــه 
ــراك  ــار الح ــاّدة لمس ــة وج ــة جريئ ــات نقدي ــراء مراجع ــي إج ــية ف ــورية السياس ــات الس ــات والتجّمع المنتدي
الســوري ولكشــف الخلــل فــي العالقــات بيــن المكّونــات الســورية ودور العامــل الخارجــي )اإلقليمــي( فــي 
االســتثمار فــي المقتلــة الســورية، هــي تراكــم نوعــي لعمــل جماعــّي ســورّي خــارج االصطفــاف القومــي- 
ــر األفــق والنظــر إلــى مــا هــو أبعــد مــن حــدود الواقــع  الدينــي، وهــي بصيــص أمــل قــد يســاهم فــي تطوي

الــذي يعيــش فيــه مــا تبّقــى مــن الّســورّيين علــى أرض الوطــن. 
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