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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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هوية األطفال السوريين في لبنان بين الوطن والمنفى

حّمود امجيدل
تاريخ وصول المادة: 

مقدمة

ــة العــام 2012  ــان مــع اشــتداد الحــرب فــي ســوريا فــي نهاي ازدادت أعــداد الالجئيــن الســوريين فــي لبن
ا، كونهــا البلــد األقــرب للحــدود الســورية، ويقــّدر عددهــم حســب إحصــاءات مفوضيــة  وتهجيــر أهلهــا قســريًّ
ــات  ــع الفئ ــة م ــر مقارن ــبة األكب ــم النس ــال منه ــّكل األطف ــئ، ويش ــون الج ــن 1.2 ملي ــد ع ــا يزي ــن م الالجئي
ــان،  ــن الحرم ــر م ــن الكثي ــى م ــي المنف ــش ف ــى العي ــة إل ــال باإلضاف ــة األطف ــي فئ ــرى، وتعان ــة األخ العمري

ــة للطفــل الســوري الالجــئ.  ــم، وفقــدان عوامــل تشــّكل الهوي وفقــدان فــرص التعلي
ــٍة، خاصــة مــع النســبة الكبيــرة لألطفــال فــي  ــًة ذات أهمي وتعتبــر مســألة الهويــة لألطفــال الالجئيــن قضي
بلــدان اللجــوء ومــا تتعــّرض لــه مــن فقــداٍن للهويــة األساســية، هوّيــة البلــد والحضــارة واالنتمــاء للمجتمــع 
الــذي تعــود جذورهــم إليــه، وخاّصــة األطفــال الذيــن وصلــوا إلــى بلــدان اللجــوء بعمــر صغيــر أو ولــدوا 

فيهــا.
الهوية بمفهومها العام

ــه وثقافتــه ووجــوده، ويحمــل عناصرهــا  ــز بهوّيت ــٍل بشــريٍّ ممّي ــة بمفهومهــا العــام »كل تكّت ُتعــّرف الهوّي
ــد  ــادات والتقالي ــاش والع ــي الُمع ــع االجتماع ــي والواق ــع الحيات ــة والطاب ــخ والثقاف ــن التاري ــة كّل م المعرفي

ــا عــن اآلخــر«. ــز مجتمًع التــي تمّي
يواجــه األطفــال الّســورّيون الالجئــون فــي بــالد المنفــى تحّديــات كبيــرة، ومنهــا فقــدان الجيــل الجديــد من 
األطفــال الســوريين لعناصــر تكــّون وتشــكيل الهويــة لديهــم، بســبب غيــاب المعرفــة بتاريخهــم وجغرافّيتهــم 

متخّصــص فــي حمايــة الطفــل واالرشــاد المدرســّي وتعليــم الالجئيــن. حــاز إجــازة فــي علــم 
 

ً
ــة  تعليمّي

ً
ــال شــهادة االجتمــاع، وماجســتير فــي اإلرشــاد االجتماعــّي مــن جامعــة دمشــق، ن

ــم مــن الجامعــة األمريكّيــة فــي بيــروت عــام 2018، وشــغل منصــب 
ّ
فــي مجــال صعوبــات التعل

ا 
ً

عامــل اجتماعــّي فــي عــدد مــن المنّظمــات اإلنســانّية العاملــة مــع الالجئيــن، عمــل ســابق
مســاعد باحــث فــي مركــز كارنيجــي، ومنظمــة شــرق، ومتطوًعــا فــي متحــف طفولــة الحــرب، 
ميــن والمعلمــات علــى سياســات حمايــة 

ّ
ا منــذ 2016، ومدّرًبــا للمعل

ً
يعمــل مرشــًدا مدرســّي

الطفــل، ومهــارات التواصــل مــع التالميــذ.

حّمود امجيدل
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ــي  ــال ف ــة األطف ــكيل هوي ــي تش ــية ف ــة األساس ــّد البني ــذي يع ــي ال ــي والثقاف ــم االجتماع ــم وتراثه وحضارته
منفاهــم، وانخراطهــم فــي مــدارس الــّدول المضيفــة مــن دون تلّقــي أّي معلومــات تســاهم فــي بنــاء هوّيتهــم 

ــروا منهــا.  الســورية بخصوصّيتهــا االجتماعيــة والثقافيــة بكافــة مناطقهــا التــي ُهجِّ
الكثيــر مــن المــدارس فــي لبنــان ال تــدّرس تاريخ ســوريا وتراثهــا الثقافــي فــي مناهجهــا التعليميــة، وبالتالي 

يكــون جيــل مــن األطفــال في المــدارس فــي لبنــان أمــام معرفــة مختلفــة عــن تاريخهــم ومجتمعهم.
ــالل  ــن خ ــه م ــخ(: »إن ــدة للتاري ــة الجدي ــه )الطبيع ــي كتاب ــك ف ــر ماروي ــي آرث ــؤّرخ البريطان ــول الم يق
ــا بالماضــي  ــم عالقته ــها، وتفه ــط تؤّســس المجتمعــات هوّيتهــا، وتوّجــه نفس ــاس بالتاريــخ فق اإلحس

األخــرى« وبالمجتمعــات 
ويســاعد علــى تشــكيل الهويــة عندمــا يكــون هنــاك تطابــق بيــن الكتلــة الديموغرافيــة والّرقعــة الجغرافيــة 
ــر  ــن عناص ــا م ــاًل مهمًّ ــزًءا وعام ــم ج ــن أفقدته ــاء الوط ــرة أبن ــرب وهج ــر. اآلن الح ــا البش ــي إليه ــي ينتم الت

ــا فــي الحالــة الســورية المثــال األهــم.  تشــّكل الهويــة، ولن
الواقــع االجتماعــي والتعليمــي لألطفــال الســوريين فــي لبنــان وعوامــل تشــكيل 

هوّيتهــم

تعيــش غالبّيــة األَُســر الالجئــة فــي لبنــان أوضاًعــا اقتصادّيــة صعبــة ألّن الالجئيــن هــم أكثــر الفئــات التــي 
تعانــي مــن هشاشــة الوضــع االقتصــادي، وارتفــاع نســبة البطالــة، وفقــدان فــرص العمــل، وتــرّدي الوضــع 
ــن مســتوى الخدمــات،  ــرة بي ــة فــي ســّد الفجــوة الكبي االقتصــادي فــي البــالد مــع عجــز المنظمــات الدولي
والوضــع االقتصــادي لألســرة الالجئــة، وكان لذلــك أثــر كبيــر علــى تعليــم األطفــال والتحاقهــم بالمــدارس، 
ــع  ــا والوض ــة كورون ــد جائح ــن بع ــال الالجئي ــن األطف ــال بي ــة األطف ــي، وعمال ــّرب المدرس ــازداد التس ف

االقتصــادي فــي لبنــان.
الهوية السورية في مناهج التعليم

ــا  ــاًل هامًّ ــة حام ــج التعليمي ــّد المناه ــال، وُتع ــخصية األطف ــي تشــكيل ش ــية ف ــة األساس ــم الُبني ــر التعلي ُيعتب
ــع  ــكّل مجتم ــة ف ــة والوطني ــة والتاريخي ــة االجتماعي ــارف والثقاف ــال بالمع ــزّود األطف ــي ت ــي الت ــة، فه للهوي

ــل.  ــة الطف ــاء هوي ــي بن ــا ف ــر أساًس ــي ُتعتب ــية الت ــج الدراس ــى المناه ــه عل ــم بصمات يرس
ــي  ــم ه ــى هويته ــاظ عل ــل الحف ــان عوام ــي لبن ــوريين ف ــال الس ــد األطف ــي تفق ــات الت ــّم التحّدي ــّل أه ولع
عــدم وجــود مناهــج تغــرس فــي األطفــال انتماءهــم الثقافــي واالجتماعــي والجغرافــي لبلدهــم، فالمــدارس 
الرســمية فــي لبنــان تعتمــد المنهــج الّرســمي اللبنانــي فــي تعليــم األطفــال الســوريين الــذي ال يعكــس هوّيتهم 
الثقافيــة واالجتماعيــة، والــكالم ذاتــه ينطبــق علــى المــدارس الخاصــة، وحتــى المــدارس التــي تعتمــد التعليم 

غيــر الرســمي مثــل المــدارس التــي تعــود إلــى منظمــات إنســانية تعمــل مــع الالجئيــن فــي لبنــان.
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مقاالت رأي
هوية األطفال السوريين في لبنان بين الوطن والمنفى

المجتمع المدني، محاوالت خجولة ومبادرات متقطعة

تعتمــد بعــض الجمعيــات والمنظمــات اإلنســانية التــي تعمــل فــي التعليــم غيــر الرســمي والشــأن الثقافــي 
ــر  ــام، غي ــكل ع ــورية بش ــارة الس ــن الحض ــة وع ــورية المتنوع ــن س ــّدث ع ــي تتح ــطة الت ــض األنش ــى بع عل
ــده  ــوري وتزوي ــخصية الطفــل الس ــاء ش ــة لبن ــر كافي ــة غي ــا فردّي أّن تلــك المحــاوالت ال تعــدو كونهــا تجارًب

ــه. ــه وخصوصّيت ــة مجتمع ــه وثقاف ــن حضارت ــة ع ــة الالزم بالمعرف
التحّديات التي تواجه األسرة السورية الالجئة في تشكيل هوية الطفل

إّن انتقــال ُأَســر األطفــال مــن بيئــة اجتماعيــة وثقافيــة وجغرافّيــة متماســكة إلــى بيئــة جديــدة يشــكل تَحّدًيــا 
فــي تشــكل هويــة تنتمــي إلــى البيئــة األم، خاصــة أّن الكثيــر مــن العائــالت الســورية تضطــر إلــى التنّقــل إلــى 
ــات  ــال الموروث ــة انتق ــي عملي ــة، وبالتال ــي اللبناني ــن األراض ــش ضم ــرص العي ــب ف ــة بحس ــن منطق ــر م أكث
االجتماعيــة والثقافيــة مــن المجتمــع األصلــي، ويقــع العاتــق األكبــر علــى األســرة فــي عمليــة الحفــاظ علــى 
هويــة الطفــل الســوري الالجــئ، ال بــّد مــن دور فعلــّي فــي مواجهــة ضعــف التوجيــه األســري للطفــل وتنميــة 

هوّيتــه. 
للّرقعة الجغرافية دوٌر في بناء الهوية للطفل 

ــة  ــي، فللبيئ ــم االجتماع ــن واقعه ــن ع ــوريين منفصلي ــال الس ــل األطف ــوء جع ــري واللج ــر القس إن التهجي
ــة اجتماعيــة وثقافيــة لألطفــال الذيــن ينتمــون إليهــا، تبــدأ مــن المعرفــة  االجتماعيــة دوٌر مهــّم فــي بنــاء هوّي

ــة.  ــة والثقافي ــم المادّي ــة مجتمعه ــة وطبيع ــدن المحيط ــرى والم ــاء والق ــماء األحي ــا وأس ــم وطبيعته بمناطقه
ــن  ــم م ــا، وَحرمه ــاة مختلًف ــلوَب حي ــوء أس ــة اللج ــي بيئ ــش ف ــم العي ــرض عليه ــك ف ــب ذل ــى جان إل
ــة  الممارســات الطقوســّية بشــكل عــام فــي مجتمعاتهــم األصليــة، وحرمهــم كذلــك مــن الّتعامــالت الحياتّي
ــم،  ــا مجتمعه ــي يتبنّاه ــة الت ــة الجماعّي ــعور بالهوّي ــع والش ــراد المجتم ــن أف ــل بي ــكل التفاع ــّدد ش ــي تح الت
ــا األم. ــاب هوّيتن ــى حس ــر عل ــة الغي ــي ثقاف ــي ف ــن التالش ــة م ــى الهوي ــاظ عل ــي الحف ــا دور ف ــوس له فالطق

يــة 
ّ
المحل اللهجــات  علــى حســاب  المضيفــة  الدولــة  يــة فــي 

ّ
المحل اللهجــات 

الالجئيــن لألطفــال 

ــى  ــي المنف ــورية ف ــرة الس ــال األس ــي انفص ــا ف ــاظ عليه ــال والحف ــة األطف ــكيل هوي ــات تش ــن تحّدي تكم
ــة  ــم بثقاف ــال اّتصاَله ــدان األطف ــي فق ــرة، وبالتال ــوء والهج ــبب اللج ــن بس ــي الوط ــّدة ف ــرة الممت ــن األس ع
ــا، وتفــّكك بعــض العــادات والتقاليــد  ــا وثقافيًّ وهوّيــة مجتمعهــم األصلــي الــذي يوفــر لهــم مرجًعــا اجتماعيًّ

ــوريين. ــال الس ــدى األطف ــة ل ــد هجين ــادات وتقالي ــول ع ــة ودخ االجتماعي
ومــن خــالل تفاعــل األطفــال مــع األطفــال اآلخريــن وتعّلمهــم اللهجــات المحّليــة فــي بلــد اللجوء، ســواء 
فــي المــدارس التــي يتعّلمــون فيهــا أو أثنــاء اللعــب فــي مناطــق ســكنهم، إن الكثيــر مــن العائــالت تضطــر إلــى 



146

الـعـدد الــرابــع
كانون األول / ديسمبر 2021

ــر مــن  ــا يعنــي أن هــؤالء األطفــال يفقــدون الكثي ــر مــن منطقــة خــالل ســنوات اللجــوء مّم ــل إلــى أكث التنّق
الكلمــات التــي يتحــّدث بهــا األهــل واألجــداد وتــذوب فــي مجتمعــات المنفــى وباألخــص البلــدان التــي ال 

تتحــّدث العربيــة.
»نحن اآلباء لنا ذاكرة في أوطاننا نعود إليها، أّما أطفالنا في المنفى ال ذاكرة يعودون إليها«

إذا تكّلمنــا بشــكل معنــوّي فــإن الكثيــر مــن األطفــال خــالل ســنوات ســيفقدون هوّيتهــم األّم، أي إننــا نواجه 
أزمــة فقــدان هوّيــة لجيــل كامــل مــن األطفــال, خاصــة مــع العــدد الكبيــر لألطفــال الســوريين فــي لبنــان وكاّفــة 
الــدول التــي لجــأ أو هاجــر إليهــا الســورّيون بشــكل عــام، والحفــاظ علــى هوّيــة أطفالنــا ال يعنــي االنغــالق 
أمــام اآلخــر بــل مواجهــة عوامــل تفــّكك هويــة األطفــال الســوريين فــي بلــدان اللجــوء، والعمــل علــى تفعيــل 
ــي  ــا ف ــذ دوره ــي أخ ــرة ف ــجيع األس ــوري وتش ــل الّس ــع الطف ــة م ــة العامل ــة والتربوي ــات الثقافي دور المؤسس

الحفــاظ علــى هوّيــة أبنائهــا واإلمســاك بهــا مــن براثــن المنفــى واللجــوء.
مراجع:

ــت، 30  ــورية ن ــى، الس ــي المنف ــوريين ف ــال الّس ــة: األطف ــن دون هوي ــل م ــة، جي ــن عقل ــام الدي وس  .1

حزيــران/ يونيــو 2012.
https://cutt.us/9djVi

ــي  ــة، عــدد خــاص للمؤتمــر الدول ــة الثقافي إيمــان ســالمة محمــود علــي، المناهــج الدراســية والهوي  .2

ــمبر 2018. ــون األول/ ديس ــس، 5-6 كان ــق التدري ــج وطرائ ــم المناه األول لقس

https://cutt.us/9djVi


السعر 15 دوالًرا

المشاركون
في هذا 

العدد
إيمان خليل. 1

أسامة هنيدي. 2

بيان ريحان. 3

جمال الشوفي. 	

حسين قاسم. 5

حمدان العكله. 6

حمود امجيدل. ٧

خلدون النبواني. 8

ريمون المعلولي. 9

سالم الكواكبي. 10

عدنان عبد الرزاق. 11

عال الجبر. 12

علي سعدي . 13
عبدالزهرة جبير

فادي كحلوس. 	1

لؤي علي خليل. 15

محمد الصافي. 16

ميسون شقير. 1٧

نبيل الملحم. 18

نور حريري. 19

هوازن خداج. 20

وائل قسطون. 21

ورد العيسى. 22

وفاء علوش. 23

يارا وهبي. 	2


