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الملّخص التنفيذي

يرّكز هذا البحث على الشبكات والعالقات القبلية لدى قبيلة 
بني خالد في األردن ولبنان وسوريا، ويحلِّل طبيعة هذه 

الشبكات كجزء من آلّيات الت�كّيف غير الرسمية لالجئين.

ُتعتبر قبيلة بني خالد واحدة من القبائل البدوّية الكبيرة التي 
توّسعت في جميع أنحاء الشرق األوسط، من المملكة العرب�ّية 

السعودّية إلى العراق وسوريا واألردن ومنها إلى بلدان 
أخرى. في بداية القرن العشري�ن، هاجرت العديد من العشائر 

المتفّرعة عن بني خالد عبر البادية الشمالّية سنوًيا، وتوّزعت 
بين الحدود الدولّية للدول المنشأة حديًثا. لكن على الرغم من 

ذلك، بقيت الروابط القبلية قّوية مع تواصل وتفاعل نشطين 
ومت�كّرري�ن عبر الحدود.

في األردن، ينتمي سّكان العديد من القرى المحيطة بمدينة 
المفرق إلى هذه القبيلة، ومن بينها الحمرا وحوشا والزعتري 

والخالدية. شهدت األردن موجات هجرة عديدة أكبرها في 
ثمانينيات القرن الماضي عندما استقّرت عائالت من سوريا 

في قرية الزعتري، وآخرها إثر الحرب السورية وخروج عدد كبير 
من أفراد القبيلة من سوريا وانتقالها إلى األردن عبر مناطق 

الحدود غير الرسمّية.

غالًبا ما يعيش السورّي�ون من أعضاء قبيلة بني خالد في قرى 
قبيلتهم، وخصوًصا في الزعتري، على الرغم من أن مخّيم 

الالجئين يقع في مكان قريب من هذه القرية، مستفيدين من 
نظام الكفالة الذي يتيح للمواطن األردني أن يكون »كفياًل« ألحد 

الالجئين بما يسمح لألخير البقاء خارج المخّيمات. يقيم هؤالء 
األفراد والعائالت القادمين من سوريا مع عائالت أردنية أو 

يعيشون على أرض مملوكة ألفراد أردني�ين من القبيلة. وفي 
حين تمّكن العديد من قبيلة بني خالد السوري�ين البدء بأعمال 

صغيرة ودعم أنفسهم، كان هناك العديد من األشخاص األقل 
حًظا، وخصوًصا األرامل واألفراد الذين يعانون من مشاكل صّحية 

ويعتمدون على األعمال الخيرية والدعم من اآلخري�ن. ومع 
استمرار الحرب في سوريا، يتبّين أن العالقات بين السوري 

واألردني من قبيلة بني خالد ت�تشّكل أو ُيعاد تشكيلها من خالل 
عوامل عديدة، مثل إجبار الناس على البقاء مشّردين اواالت�كالية 

واالعتماد على القرابة وقوانين الضيافة التقليدية بين البدو.

امتّدت حدود األراضي القبلية التاريخية إلى لبنان حيث كانت 
تقضي العائالت القبلية جزًءا من دورتها السنوّية في األجزاء 
الشمالية من سهل البقاع. عندما ت�أّسست دولة لبنان، بقيت 

بعض العائالت في البالد، إاّل أن األوضاع االجتماعية واالقتصادية 
للبدو كانت سّيئة نسبًيا بسبب التهميش والفقر. نتيجة ذلك 
وبسبب قّلة أعداد بني خالد في لبنان، يمتلك أفراد القبيلة 

الّلبناني�ين وسائل أقّل لتقديم المساعدة والدعم ألقاربهم 
القبلي�ين الهارب�ين من سوريا. على الرغم من ذلك، لم يختر كّل 

أفراد قبيلة بني خالد الذين غادروا سوريا االستقرار في األردن. 
قبل الحرب، عمل العديد من أفراد القبيلة بشكل موسمي في 

المزارع والشركات اللبنانية فيما كانت تستقّر عائالتهم في 
سوريا حيث تهتّم بالمزارع وترعى الماشية. لكن الحرب أجبرت 

عائالت بأكملها على الهجرة والبقاء في لبنان بشكل دائم. 
وفي كثير من الحاالت، كانت هذه المجموعات قادرة على 

االستفادة من شبكة اتصاالتها وعالقاتها القائمة والُمرتبطة 
بعملها السابق في لبنان. في المجمل، طّبق كّل من لبنان 

واألردن مقاربات مختلفة جدًّا في التعامل مع قضية الالجئين، 
لكن على الرغم من ذلك، تشترك استراتيجيات المواجهة 

والبقاء التي اعتمدها الالجئون من قبيلة بني خالد في العديد 
من الخصائص المتشابهة.

يعّد هذا التقري�ر نتيجة دراسة مقارنة لالختالفات والتشابهات 
في أهّمية الشبكات القبلية وحدودها في االقتصادات غير 

الرسمّية لاّلجئين في لبنان واألردن، حيث يمكن لهيكليات 
القرابة والتقاليد القبلية والشعور باالنتماء أن تدعم إلى 
حّد ما ت�كّيف الالجئين من أصل قبلي. فيما توّفر اآللّيات غير 
المنّظمة التي تستخدمها المجتمعات القبلية في الدول 

الثالث باإلضافة إلى الهيكليات المنّظمة للدولة إطاًرا - 
معرفة مشتركة - مألوًفا ألفراد القبائل المختلفة، وهو 

ما يساعد بدوره على المواجهة والت�كّيف وتوفير الحماية 
عند اختبار مواقف جديدة. كذلك يفترض بالمؤّسسات التي 

تعمل مع الالجئين من أصل قبلي أن يكون لديها فهم حول 
النظم والشبكات القبلية وتطّوراتها الماضية، لذلك قّدمنا   

بعض المعلومات األساسية المتعّلقة بهذه المواضيع في 
هذا التقري�ر.
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المقّدمة 

األهداف

السؤال الرئيسي المطروح: ما هو دور شبكة العالقات 
القبلية في مختلف مراحل هجرة الالجئين السوري�ين في لبنان 

واألردن، وكيف يتّم التفاوض عليها من أجل الحصول على 
حماية ومساعدة وإي�جاد سبل العيش؟ لذلك سنرسم الشبكات 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية لقبيلة بني خالد، وندرس 

كيف تّم الحفاظ على هذه الشبكات عبر الحدود قبل الحرب. بعد 
ذلك، سنحلِّل كيفية تعزي�ز العالقات والشبكات القبلية وتغي�يرها 
وت�كي�يفها منذ العام 2011 لحماية الالجئين وت�أمين سبل عيشهم 

وتعزي�ز قدرتهم على الصمود.

ينبغي إيالء اهتمام خاص للمواضيع التالية:

◂ الخطوات الملموسة التي يّتخذها الالجئون لت�أمين 	
معيشتهم في البلد الجديد )على سبيل المثال، ت�أسيس 

شركة صغيرة، إي�جاد عمل موسمي(، وكيفية توظيف 
العالقات القبلية في هذه العملية.

◂ كيفّية إدارة القضايا المختلفة داخل القبيلة وحّلها، والتي 	
تشمل اختالف القيم والتقاليد )مثل تعليم الفتيات( 

والتبعّية االقتصادّية واالستغالل واالنتماءات السياسّية 
و/أو الطائفّية واألنشطة اإلجرامّية )مثل التهريب والتجارة 

بالمواد الَممنوعة بالقانون(.

◂ نوع العالقة التي تربط القبيلة بالسلطات الرسمّية، 	
وإمكانّية وجود تعاون بين القبيلة والدولة/المنّظمات 

غير الحكومّية في مساعدة الاّلجئين وحمايتهم، أو تفضيل 
أفراد القبيلة حّل قضاياهم بأنفسهم داخل مجتمعهم.

تعّد النساء والفتيات من أكثر الفئات ضعًفا بين الالجئين. بسبب 
انخفاض مستواهن التعليم في المجتمع القبلي التقليدي، 

فضاًل عن اإلمكانات المحدودة للعمل خارج المنزل ونقص 
المهارات الالزمة للعمل، الذي جعل الوضع صعًبا بالنسبة 

للنساء. في سوريا، لم تلجأ المجتمعات البدوية التقليدية في 
سوريا إلى تعليم الفتيات، ولكن في األردن الوضع مختلف 

حيث عدد اإلناث الذين يسعين للحصول على شهادة جامعية 
وحتى العمل خارج المنزل في ازدياد. فكيف يؤّثر التركيز 

على تعليم المرأة ووظيفتها على آراء وممارسات الالجئين 
البدو؟ وما هو نوع المساعدة والدعم الذي تقّدمه البدويات 

األردنيات/اللبنانيات للسّيدات السوريات اللواتي يصلن كالجئات 
إلى مجتمعهن؟

اإلطار النظري والمنهجّية

تعّد نظرية الهوية االجتماعية، التي طّورها تاجفيل 
في سبعينيات القرن الماضي، نظرية مركزية في دراسة 

تشكل الجماعة والعالقات الداخلية بين الجماعات. يعّرف 
 Granovetter (1973, 1983)الهوية االجتماعية على أنها 

»جزء من مفهوم الذات لدى الفرد، الذي ينبع من معرفته لذاته 
وبانتمائه إلى مجموعة )أو مجموعات( اجتماعية مع القيمة 
واألهّمية العاطفية المرتبطة بتلك العضوية«. يصّنف األفراد 
على أساس المجموعة التي يعتقد أنهم ينتمون إليها، مما 
يؤّدي إلى تفضيل أعضاء المجموعة على أعضاء المجموعات 

األخرى، وتصبح المجموعة العنصر الُمحّدد في هوية الفرد، 
وينظر إليها على أنها ممّيزة عن المجموعات األخرى، بحيث 

تقّيم الممارسات والتقاليد والمعرفة المشتركة للمجموعة 
بشكل إي�جابي.

إن السعي وراء مفهوم الذات اإليجابي هو دافع رئيسي 
أيًضا للعمل الفردي. لتشّكل العالقات بين المجموعات اآللّيات 
األساسية التي يسعى من خاللها األفراد داخل المجتمع إلى 
ت�أمين سبل العيش والتمّكن من الصمود وإظهار القوة. يعّزز 

الموقف اإليجابي تجاه مجموعة ما احترام الفرد لذاته، كما أن 
الُبنى المألوفة التي استخدمت لفترة طويلة تمنحهم وسائل 

للت�كّيف مع المواقف الجديدة في أوقات األزمات، وتوفير 
األدوات والشبكات غير المنّظمة لهذه الغاية. 

تعتبر المعرفة والمعلومات العناصر المركزية لفهم آلّيات 
الت�كّيف غير الرسمية )المنّظمة( لالجئين، سواء للعثور على 

وظيفة أو الشروع في أعمال جديدة أو الحصول على التعليم 
واإلسكان والرعاية الصّحية وغيرها من الخدمات. إن الحصول 

على المعلومات ومشاركتها أمر أساسي في جميع مستويات 
عملية الت�كيف، ومن دون المعلومات الدقيقة، من المستحيل 

الت�كّيف وت�أمين سبل العيش في بيئة جديدة. تؤّكد الدراسات 
 (Caidi et al. 2010؛ Caidi & MacDonald 2008؛ Shoham

 (Courtright 2005 ؛Kaufman Strauss 2007 &وجود 
عناصر ُمت�كّررة في سلوك المهاجري�ن للحصول على 

المعلومات، بحيث اعتمد على المصادر الشفوية وكانت هي 
األكثر استخداًما واألكثر وثوًقا. عملًيا، يت�كرر السلوك السابق 

في الحصول على المعلومات ونادًرا ما يتّم البحث عن مصادر 
جديدة، وفي معظم األحيان توكل مهمة البحث عن المعلومات 
آلخري�ن ومن النادر تقّبل الالجئين السوري�ين للمعلومات الجديدة 

.(Eeli 2014, 68)

سنقارن الروابط الضعيفة والقّوية بين المجموعات المبحوثة 
لمالحظة كيفية استخدام شبكة العالقات الشخصية المختلفة 

للت�كّيف. تشّكل العالقات الضعيفة والقّوية أدوات لبناء 
العالقات الشخصية، ففي حين ت�ت�كّون العالقات القّوية من 
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االتصاالت الوثيقة من خالل العائلة واألقارب واألصدقاء، إذ 
تشمل العالقات الضعيفة اتصاالت أكثر بعًدا وعالقات رسمية 

مثل العالقات مع أصحاب العمل والزمالء والمعارف. يميل 
الناس في التفاعل اليومي إلى االعتماد بشكل أكبر على 

الروابط القّوية، لكن نظًرا لكون هذه الشبكات تميل إلى 
مشاركة قيم وطرق تفكير متشابهة، فمن غير المرّجح أن 
تقّدم معلومات ووجهات نظر جديدة، وفي بعض األحيان 

 Granovetter (1973, 1983) يمكن أن ت�كون مقّيدة. يجادل
بأن الروابط الضعيفة تعمل كجسور بين المجتمعات المختلفة، 
بحيث تساهم بشكل أكبر في نجاح الفرد وإي�جاد وظائف جديدة 

وأفضل للت�كّيف والمضي قدًما في الحياة، ويكون ت�أثيرها 
أكثر إي�جابية بين المتعلمين وذوي الدخل المرتفع، فيما يمكن 
أن يؤّدي استخدامها بين المجموعات المنخفضة الدخل وغير 

المتعّلمة إلى نتيجة سلبية.

نوقشت هذه النظريات بشكل أكبر في الدراسة المكّثفة 
إللفريدا تشاتمان، التي استخدمت نظريات اإلشباع واالغتراب 

لمناقشة سلوك األفراد للحصول على المعلومات ألفراد 
الطبقة االجتماعية الدنيا. تقول Chatman (1991) أن 

ممارسات الفقراء ترّكز بعمق على كسب اإلشباع الفوري 
للمعلومة. ونتيجة لذلك، يغيب مفهوم القدرة على تحسين 
وضع المرء إلى حّد كبير، بحيث يرّكز الناس على »التجاوز« بداًل 
من »المضي قدًما« )Chatman 1991, 439(. غالًبا ما ُيعزى 

أي نجاح أو تحّسن في الحياة إلى الحظ أو لعمل كائن أعلى 
بداًل من القدرة أو المهارة الشخصية. وبما أن الفرص خارجة 

عن سيطرتهم فليس هناك حاجة كبيرة لتخطيط طوي�ل األمد، 
ونادًرا ما يكون الناس قادري�ن على تخّيل حياة مختلفة عن 

الحاضر أو   الماضي. مع ترّكز المخاوف واالحتياجات على الواقع 
العملي الفوري، ُتصبح المساعدة مطلوبة من مصادر محّلية 

مألوفة )روابط قّوية(، فيما تبقى المطالبات خارج الخبرة 
الشخصية مشكوك بها )روابط ضعيفة(. تميل المعلومات 

الضعيفة أيًضا إلى استخدام السّرية والخداع كآلّيات للحماية. 
)Chatman 1996, 196(

تعتمد هذه الدراسة النوعية على الوصف اإلثنوغرافي متعّدد 
االماكن ، التي قّدمها جورج ماركوس في العام 1995 كوسيلة 

لدراسة الترابط بين الناس على نطاق عالمي. التي تسمح 
بدراسة األشخاص واألفكار في الزمان والمكان، وتعمد إلى 

فحص العديد من االماكن الجغرافية والشبكات االجتماعية 
المتعددة. ُجِمعت البيانات خالل فترات البحث الميداني المكّثف 

عبر المقابالت المبنية وشبه المبنية التي أجريت، ومن خالل 
نت ابان العمل الميداني. كذلك  المالحظة الُمشاركة التي دوِّ

ُجِمعت المعلومات من خالل األحاديث غير الرسمية وأثناء 
التنقل بين أماكن السكن المختلفة في مجتمع البحث وفي 

المناسبات االجتماعية المختلفة.

 KoBo بالنسبة إلى الدراسة الرئيسية في األردن، اسُتخدم
Toolbox (https://www.kobotoolbox.org/)، وهو أداة 
مّجانية متاحة للجميع ومفتوحة المصدر لجمع البيانات في 

الميدان عبر استخدام األجهزة المحمولة، مثل الهواتف 
المحمولة أو الحاسوب المحمول أو األجهزة اللوحية، وهي 
ميزة تعطي للباحثين مرونة في التعامل مع هذه البيانات، 

ويتّم تطوي�رها وتحسينها باستمرار لدعم جمع البيانات 
والتحديثات. كان توليف وت�كي�يف KoBo Toolbox  لالستخدام 
اإلنساني مبادرة مشتركة بين مكتب األمم المتحدة لتنسيق 

 )HHI( ومبادرة هارفارد اإلنسانية )OCHA( الشؤون اإلنسانية
ولجنة اإلنقاذ الدولية )IRC(. ويعرض الجدول أدناه اإلحصاءات 
األساسية للمقابالت التي أجراها الدكتور شناق وطالبه في 

البادية الشمالية.

في لبنان، ُجِمعت البيانات خالل ثالث زيارات إلى الشمال في 
خريف 2019، شملت عكار بما فيها بقرزلة وحلبا وتل عباس 

وحرار، مع التركيز بشكل خاص على منطقة وادي خالد. وكذلك 
أجريت مقابالت في طرابلس وضواحيها. في المجمل، أجريت 

مقابالت مع 44 شخًصا، 23 منهم ينتمون إلى قبيلة بني خالد، 
و19 منهم أعضاء في قبائل أخرى، فيما اثنين لم يكونا ينتميان 

إلى أي قبيلة )عّمال في منّظمات غير حكومية(.

لم يكن من الممكن اعتماد عّينة عشوائية ألن االختيار كان 
يعتمد إلى حّد كبير على توفر الحاالت. ومع ذلك، فإن التنّوع 

- بين ذكور وإناث من خلفيات قبلية وفئات عمرية ومستويات 
تعليمية مختلفة – كاٍف وممّثل في العّينة المبحوثة.1

باإلضافة إلى البيانات التي جمعت في شمال لبنان، اسُتخدمت 
بيانات مقارنة من دراسات سابقة أجريت في سهل البقاع 

واألردن، تشمل مقابالت ومالحظات لعّمال زراعي�ين موسمي�ين 
)معظمهم من قبيلتي الموالي والحديدين من سوريا( بالقرب 

من كفريا في آب/أغسطس 2017 خالل موسم جني   العنب، 
وبالقرب من المنصورة في تشري�ن الثاني/نوفمبر وكانون 

األول/ديسمبر 2017 وكذلك قضينا ليلة في خيمة لعائلة من 
عشيرة الحديدين المتفّرعة عن قبيلة بني خالد، وخالل شهر 

آذار/مارس 2018، واقامت مياتنن مع عائلة من قبيلة بني خالد 
في الزعتري في األردن، وأجرت مقابالت مع أكثر من 40 عضوا  

من المجتمع األردني والالجئين بمن فيهم موظفوا المنظمات 
غير الحكومية. وفي وقت سابق أجرت درسات ميدانية في 

جنوب األردن وتعايشت مع المجتمعات القبلية في المنطقة 
بانتظام لما يقرب من عقدين.

1  يرجى مراجعة الملحقين A وB التي تستعرض اللوائح 

الكاملة للمقابالت.

https://www.kobotoolbox.org/
https://www.kobotoolbox.org/
https://www.kobotoolbox.org/
https://www.kobotoolbox.org/
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جدول رقم 1. االتجاهات التالية المجتمعات التي خضعت للدراسة في كّل منطقة

الالجئون السوري�ونالسّكان المحّليونالمنطقة

بمعزل عن الزواج من داخل القبيلة، وال سّيما بين قرية الزعتري، األردن
قبيلة بني خالد

مؤّلفة بشكل حصري تقري�ًبا من بني خالد

بمعزل عن الزواج من داخل القبيلة، وال سّيما بين الحمرا وحوشا، األردن
قبيلة بني خالد

مؤّلفة من بني خالد بشكل رئيسي مع وجود 
قبائل أخرى

مختلط، بني خالد غير موّثقينقبلي مختلط، بني خالد أقليةوادي خالد، لبنان

مختلط، العديد من عائالت بني خالد موّثقة مختلط، بني خالد غير موّثقينعكار وطرابلس، لبنان
في المنطقة

العوائق والمخاوف المتعّلقة بمنهجية البحث

لبنان

في معظم االحيان تّم التعامل مع الباحثة بكثير من الشّك 
أثناء إجراء المقابالت في لبنان لكونها غير عرب�ية. بشكلٍ 

عام، كان مفهوم البحث األكاديمي غري�ًبا تماًما على معظم 
الناس، والسؤال األّول الذي طرحوه كان عّما إذا كانت الباحثة 

من األمم.2 وبما أنها ليست كذلك، َفَقَد كثيرون اهتمامهم 
بالحديث، ولم يرغب كثيرون في التقاط صور لهم أو ألطفالهم 

أو حتى منازلهم. وفي حين وافق الناس على استخدام آلة 
التسجيل، بقي لدى العديد منهم شكوًكا وتحّفظات وأوجزوا 
في الحديث أثناء إجراء المقابلة. بسبب هذه المشكلة، قّررت 

الباحثة عدم استخدام آلة التسجيل واللجوء إلى تدوي�ن 
المالحظات والتي كانت في النهاية استراتيجية أكثر نجاًحا.

في معظم األوقات كانت تصل الباحثة إلى من أجريت معهم 
المقابالت عن طري�ق أشخاص ذوي مكانة أعلى في المجتمع، 

مثل أصحاب األراضي وأصحاب المشاريع األثرياء الذين يوظفون 
أو يقّدمون السكن إلى الالجئين والفقراء المحّلي�ين. وبالتالي، 
كان يشعر بعض األشخاص بأنهم مضطرون إلعطاء موافقتهم 

على إجراء المقابالت، ألن رفض التعاون يمكن أن يؤّدي إلى 
فقدانهم فرص العمل الُمتاحة لهم في المستقبل )حسب 

اعتقاد المبحوثين(. على الرغم أّنه تّم الت�أكيد للمبحوثين بأّن 
المعلومات التي سيدلو بها سيتّم التعامل معها بسرّية تاّمة 

ولهم الحق بعدم االجابة على أي سؤال ال يرغبون االجابة 
عليه. من ناحية أخرى، لم يكشف العّمال عن َمعلومات يمكن أن 

تسّبب لهم باية مشاكل. على سبيل المثال، رفض صغار السّن 
الذين يعملون في الُحقول في البقاع الكشف عن أعمارهم 

الحقيقية خشية تعّرضهم للضرب أو عدم السماح لهم بالعمل. 
كذلك تّم الحفاظ على السّرية من خالل تقديم أجوبة مخادعة 
وغير صحيحة. أّما الطريقة الذكية التي استخدمت من قبلهم  

2  المفّوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

في الرّد على األسئلة حول مشاكلهم والتي ال يرغبون االجابة 
عليها فكانت باإلشارة إلى اهلل والقدر والتقليل من شأن 

القضايا واهميتها، على أمل أن يتّم االنتقال باألسئلة إلى 
موضوع آخر.

ت�توافق هذه المالحظات مع نظريات تشابمان حول فقر 
المعلومات، وتضع إطار عمل لآللّيات التي يستخدمها المجتمع 

للت�كّيف مع الموقف الجديدة. 

األردن 

تمّكن فري�ق البحث من االستفادة من تجاربهم الحياتية الخاصة 
وإضافتها إلى البيانات التي ُجِمعت أثناء العمل الميداني 

كونهم أعضاء من المجتمع المعني اي انثروبولوجيون من 
الداخل. بالنسبة إلى معظم البدو في مجتمع البحث في 

االردن، نوِقشت قضايا معّينة بانفتاح ودون تحفظ اكثر مما 
كان عليه في المجتمع في لبنان. فعلى سبيل المثال لم يكن 

التعليم موضوًعا خالفًيا، وكذلك األمر بالنسبة إلى مواضيع 
اخرى مثل التقاليد والدين وتنظيم القرية، كانت االستجابة عن 

هذه المواضيع اكثر حرية وبانفتاح. لكن غالًبا ما تّم تجّنب االجابة 
على األسئلة المتعّلقة بالروابط والعالقات الشخصية الخاّصة، 

فيما قد اعتبرت بعض األسئلة المتعّلقة بالتجارب الشخصية غير 
مقبولة من قبل المبحوثين. فضاًل عن أن السؤال عن الملكّية 
العائلية كان جدًا حّساس، وقّلة منهم من كان على استعداد 

إلبراز سندات ملكّية األراضي، على الرغم أن العديد منهم 
كان على استعداد لمناقشة المبادئ العامة لملكّية األراضي 

واست�ئجارها. حاول فري�ق البحث إقناعهم بأن المعلومات التي 
قّدموها والتي سيقدموها ستستخدم فقط لغايات البحث 

العلمي ولن  ت�تسّبب لهم حرج شخصي ولن يطلع على هذه 
المعلومات اال الباحث الرئيس في هذه الدراسة.
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السياق

وادي خالد

يقع وادي خالد في الزاوية الشمالية من لبنان – وهكذا ينظر 
له من قبل اللبناني�ين- والمنطقة االكثر تهميش واالقل حظا 

في الوصول اليها على كافة المستويات. منطقة وادي خالد 
 Mouchref (2008, 2) هي جزء من محافظة عكار. وقد صنفها

»على انها واحدة من المناطق االقل حظا والمعدومة في 
لبنان، واالعلى نسبة في مستويات الفقر في كل لبنان«. علما 

بانه يوجد العديد من المواضيع المتشابهة والمتحفظ عليها 
في  عكار اال انه منطقة وادي خالد فيها مميزات تختلف عن 
باقي المحافظة، مثل؛ الصفة القبلية للمنطقة، والعالقات 

القوية فيما بينهم، وشبكة عالقات تعبر وت�تخطى الحدود مع 
.(REACH 2014, 19, 27) سوريا

يتجاوز عدد افراد قبيلة العتيق 20,000 عضو الذين يتركزون في 
الجهة الشرقية من المنطقة باالضافة إلى منطقة الحنيدر، 
وكنيسة عكار، ورجم الكلك، ورجم بيت حسين، المجدل ورجم 

عيسى. العتيق جميعهم جزء من قبيلة النعيم. و تعداد قبيلة 
الغانم حوالي 16000 يقطنوا في منطقة وادي خالد، والمناطق 

الغرب�ية، مثل؛ الهيشة، راما، خّط البترول، جرمانيا، كرم زبدين 
وحارة بني صخر باالضافة إلى مناطق اخرى. يوجد حضور لبني 

خالد في هذه المنطقة ولكن باعداد قليلة، ويقدر عددهم 
بحوالي 1000 إلى 2000 شخص طبقا لمن تم مقابلتهم من 

المنطقة. يوجد ثالثة انحدرات قرابية لقبيلة بني خالد هناك،  
وجميعهم ينحدرون من عشائر مختلفة، عدد من هذه العائالت 

تقطن في المنطقة الشمالية لوادي خالد، ولكن يوجد عدد 
كبير منهم يقطنوا إلى جانب القبيلتين السالف ذكرهما في 

المنطقة. باالضافة، إلى قرحة التي تقع في الشمال الشرقي 
من المنطقة هي قرية شيعية، الذي يقطن معظم سكانها 

في بيروت ويقوموا بزيارتها بشكلٍ موسمي.

حّتى اآلن ال توجد طرق معبدة تربط هذا االقليم مع المدن 
الرئيسة وال وسائط نقل عاّمة مناسبة. باالضافة إلى الكثير 
من الخدمات العاّمة التي يفتقد لها هذا االقليم. وّبين عدد 

من المبحوثين أّن هذه الخدمات العاّمة وطرق المواصالت قبل 
الحرب السورّية كانوا بغنى عنها ولم يحتاجوها أو يفتقدوها 

في منطقة وادي خالد. وبين العديد من المبحوثين بأن 
معيشتهم كانت أفضل بكثير قبل الحرب السورّية، وأي شيء 

يحتاجونه كان موجود في سوريا، بشكلٍ خاّص مستلزمات 
البناء وتجارة التجزئة. بحيث كان العّمال يذهبون إلى حمص 

خالل أّيام األسبوع ويعودوا إلى بيوتهم قي وادي خالد في 
عطلة نهاية األسبوع. وكانت الناس تذهب للتعلم والدراسة 

في المدارس السورّية، ويذهبون إلى المستشفيات واألطّباء، 

الصورة3: تشري�ن الثاني/ نوفمبر 2018. الجئون سورّي�ون 
يعيشون في شمال وادي خالد. الخدمات والفرص في 

المجال قري�بة من َمعدومة تقري�ًبا. منازل على سفح التّل تقع 
في سوريا.

والوالدة، وشراء األدوية ومستلزماتهم اليومّية من هناك، 
ويذهبون للتسّوق إلى حمص التي تبعد حوالي أربعون 

كيلومتر عنهم، وألجل الُمقارنة تبعد مدينة طرابس عن منطقة 
وادي خالد حوالي ستون كيلومتر. وقد تم اطالع الباحثة على 
العديد من نقاط العبور الحدودّية التي كانت في السابق في 
منطقة وادي خالد، وقد كانت تستخد نقاط العبور هذه مشًيا 

على األقدام أو من خالل الدّراجات النارّية. والرحلة إلى حمص 
كانت تعتبر رحلة آمنة، وللنساء الّلواتي كن يقمن بهذه الرحلة 

لغايات التسوق واستخدام الخدمات األخرى أيًضا كانت آمنة.3

ومن الطبيعي أن يكون هذا االقيم معبر مهم في عملّيات 
التهريب للسلع والبضائع بين البلدين، التي تباع إلى المقيمين 

باثمان رخيصة وت�أمين دخل لهم. ما زالت الطري�ق سالكة بين 
حمص وطرطوس التي كانت منذ الثمانينّيات من القرن الماضي 

تمّر في الطرف الشمالي من وادي خالد. هذا المعبر الضيق 
والقصير »طري�ق بوكاية«، يعتبر نقطة رئيسة في التجارة 
الرسمّية وغير الرسمّية في المنطقة. سوق عريضة كان 

مشهوًرا كمكان لشراء السلع المختلفة، وكانت توجد سكة حديد 
من بيروت عبر طرابلس إلى حمص قبل خمس وعشرون عاّم 

في هذه المنطقة، وال تزال سّكة الحديد موجودة حتى هذه 
الّلحظة دون القطار.  

إّن المنطقة المحيطة بالطري�ق وخط سّكة الحديد تعود ملكّيتها 
لقبيلة الغنام، الذين كانوا يحصولون على فائدة منها، حتى 

اليوم. هذه القبيلة تمتلك التجارة واألراضي في هذه 
المنطقة، بلدة الهيشة- التي يسكنها أبناء قبيلة الغنام- 

لديهم أفضل الخدمات في منطقة وادي خالد، لديهم مدارس 

3  جميع الصور من عدسة بايفي مياتنن
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أعلى من المرحلة االبتدائّية، التي يذهبوا إليها جميع الطلبة 
من كل االقليم، ولديهم أّول ممّثل سياسي تّم انتخابه إلى 

البرلمان الّلبناني في عام 2002، الممّثل الحالي والسابق هما 
من نفس قبيلة الغنام.  

األردن

ُتعتبر قبيلة بني خالد واحدة من القبائل الكبرى في األردن، 
وقد كانت هذه القبيلة موجودة في المنطقة قبل ت�أسيس 

إمارة شرق األردن، والقبيلة ت�تجمع في أربع قرى رئيسة في 
المنطقة الشمالّية من األردن؛ الزعتري، وحوشا والحمراء 

والخالدّية، ويقطنوا جنًبا إلى جنب مع قبائل أخرى تقطن في 
البادية الشمالّية من األردن، مثاًل؛ أهل الجبل، والعيسى، 

والسردّية وبني صخر والسرحان. وت�تشّكل العشائر واالفخاذ 
لقبيلة بني خالد من اآلتي:

الحديان . 1
الصبيحات. 2
الجبور. 3
النهود. 4
النبيطات. 5
الطرشان. 6
والرطوب والبوادي. 7

أعضاء هذه القبيلة ذكروا بأن لهم صالت وامتدادات قرابّية 
دموّية مع أقاربهم في الطرف السوري، وبشكلٍ خاص 

عشيرة النهود، الذين يسكنون في قرية الزعتري، بينوا أّن 
لهم صالت قرابّية مع النهود في الطرف السوري، وقد ذكر 

الكثير منهم أّنهم كانوا يحضرون األعراس والمآتم والمجالس 
المختلفة لبعضهم بعًضا، وتوجد عالقات زواجّية فيما بينهم 

عبر الحدود، وبفعل هذا التواصل المت�كّرر والمستمّر بين األردن 
وسوريا، برزت تجارة رسمّية وغير رسمّية فيما بينهم. ما زالت 
هذه المنطقة منفذ للتهريب، وهي منطقة زراعّية وكثير من 

العائالت يمتلكون قطعان من األغنام.

قبل قدوم الاّلجئين السوري�ين إلى المنطقة كان النشاط 
االقتصادي الداخلي قليل، خاّصة في القطاع التجاري الخاّص، 

وكان القطاع الحكومي يقوم بتوظيف عدد كبير من أبناء 
المنطقة، خاّصة من أبناء قبيلة بني خالد في قطاعات مختلفة، 

مثاًل؛ الجيش والشرطة والمراكز الصحّية والمدارس. يعطى 
ألبناء عشيرة البوادي والرطوب مكانة خاّصة، بسبب الوضع 

االقتصادي وحضورهم القوي في األجهزة األمنّية والسلك 
العسكري. قرية الزعتري مرتبطة مع مدينة المفرق من خالل 
وسائط نقل عاّمة والعديد من الشباب ذكورا وإناث يدرسون 

في الجامعة القرب�ّية منهم في جامعة آل البيت.   

النتائج: التغّيرات االجتماعّية 
واالقتصادّية منذ العام 2011

اختار العديد من السوري�ين من قبيلة بني خالد األردن مالًذا 
لهم بسبب اتصاالتهم وامتداداتهم القبلية. وحّتى لو لم ت�كن 

هناك روابط أو عالقات شخصّية أو فردية تربطهم أو عالقات 
قديمة، كان سيتّم الترحيب بهم وقبولهم في المجتمع 

األردني في تلك المنطقة لمجّرد أّنهم يحملون االسم القبلي 
وي�رتبطوا بسلٍف واحٍد. وبما أن المجموعتين تشتركان في 

العادات والتقاليد واألعراف والقيم نفسها، لم ت�كن هناك أّية 
صعوبة بالت�كّيف االجتماعي عند االنضمام إلى القبيلة بعد 
عبورهم الحدود. علًما أّن الفرق الرئيسي كان في الّلهجة 

فقط الذي ال يمكن أن يلحظ بسهولة.

أشار بعض ممن تّمت مقابلتهم في لبنان إلى أّن الشباب 
الذكور أرسلوا أّواًل لتجّنب تجنيدهم في الجيش السوري، ومع 

استمرار النزاع بدأ أفراد العائلة اآلخرون الفرار من سوريا عبر 
الحدود إلى األردن في المقابل اختارت عائالت أخرى المغادرة 

في وقت واحد. وعندما أغلقت األردن الحدود الشمالّية، بدأ 
الناس بالهجرة نحو تركيا.

توجد لدى لبنان واألردن سياسة باستقبال الاّلجئين مختلفة عن 
بعضهما تماًما: فقد أنشأ األردن مخّيمات لاّلجئين وكان ُيتوقع 

منهم التسجيل فيها رسمًيا وعدم مغادرتها إاّل من خالل نظام 
»الكفالة« الذي عمل به الحقا. من ناحية أخرى، لم يكن لدى 

لبنان مثل هذا النظام ولم يكن لدى معظم الالجئين أي وضع 
رسمي، فضالً عن أن لبنان أعلن مراًرا عن رغبته بعودة الالجئين 

السوري�ين إلى سوريا في أقرب وقت ممكن. في العام 
2015، لم يكن لدى نحو 70٪ من الالجئين السوري�ين في لبنان 

تصاري�ح إقامة سارية، وكان نحو 92٪ منهم يعملون من دون 
عقد عمل )Mansour 2017, 4(. وبما أن العمل والعيش بشكلٍ 

قانوني في البلد أصبح أكثر تعقيًدا في حينها، تم إيقاف 
العديد من برامج الدعم وقسائم الطعام، ومن غير المحتمل أن 

ت�كون هذه األرقام قد تحّسنت. 

وفًقا ألرقام دائرة اإلحصاء العامة األردنّية والمفّوضّية 
السامية لألمم المّتحدة لشؤون الاّلجئين في 6 أيلول/سبتمبر 

2018، يتبّين أن مجمل سّكان األردن يزيد عن 10.2 مليون نسمة، 
وي�وجد 1.4 مليون سوري في األردن، في حين أن 670 ألف و429 
منهم فقط قد سّجلوا رسمًيا كالجئين لدى المفّوضية السامية 

لحقوق الالجئين. ومن هذه المجموعة، يعيش أقل من ٪20 
في مخّيمات الالجئين القائمة أي في مخيم الزعتري، واألزرق 

ومرجب الفهود وسايبر سيتي.
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في العام 2011، بدأ تدّفق الالجئين إلى مخّيم الزعتري. وقد 
غادرت أعداد كبيرة من ابناء قبيلة بني خالد من حمص الى 

المخّيم للعيش في قرية الزعتري المجاورة للمخيم. وأظهر 
مسح سريع اأجرِي خالل مشروع بحثي سابق في آذار/مارس 
2018 بين مجموعة مؤّلفة من 15 رجاًل وامرأة كانوا يشاركون 
في مجموعة للتوعية حول مخاطر التدخين، أنه لم يبق أحٌد 

منهم في مخّيم الالجئين ألكثر من أسبوعين، بحيث غادر البعض 
المخّيم منذ اليوم األّول مع تسجيل أنفسهم كالجئين فقط، 
وانضّموا إلى أقاربهم في قرية الزعتري باستخدام نظام 

»الكفالة«. تجدر اإلشارة إلى أن الكفالة تجعل الكفيل األردني 
مسؤواًل قانونًيا عن أفعال الالجئ في حال ارت�كابه اي ُجرم 

كان، ولكّنهم ليس مسؤلين عن دعم الالجئين مالًيا أو توفير 
أي وسيلة أخرى لكسب الرزق.

عرض سّكان القرية على أبنائهم وأقاربهم من قبيلة بني خالد 
الاّلجئين أراضي خاّصة بأبناء بني خالد األردني�ين لبناء خيامهم 
وركن عرباتهم »كرفانتهم«، والتي حّولت الحًقا بعضها إلى 

منازل صغيرة. لقد ازداد عدد السوري�ين من قبيلة بني خالد في 
القرية، وبات يعادل تقري�ًبا عدد السّكان األردني�ين، ما زاد الضغط 

على خدمات الرعاية الصّحية والتعليم والبنية التحتّية.

تسّببت المساعدات الدولّية ووجود المنّظمات الدولّية 
والمنّظمات غير الحكومّية داخل مخّيم الزعتري لاّلجئين، 

الكثير من االستياء بين السّكان األردني�ين خاّصُة الذين يقطنون 
في بلدة الزعتري، فقد كان رأى أعضاء المجتمع المحّلي، 
بأنهم يتحّملون الكثير من األعباء وجل المساعدات تذهب 
إلى الاّلجئين دون أن يتلّقوا  سوى القليل من المساعدة 

وأحياًنا من دون الحصول على أي مساعدة إلتمام مهّمتهم 
في استضافة الاّلجئين. فقد قامت المجالس البلدّية المحّلية 

بمخاطبة الوكاالت الدولّية واإلقليمّية لتقديم المساعدة 
للقرى والبلدات التي استقبلت الكثير من الاّلجئين، واستجابت 

هذه الوكاالت للطلبات بشكلٍ إي�جابي. تمّثل دور المجالس 
المحّلية بالسماح للمجتمعات المحّلية بالمشاركة في صنع 

القرار وتحديد األولوّيات وفًقا الحتياجاتهم الخاّصة، واحتياجات 
القادمين الجدد الذين يقطنوا في قراهم.

بناًء على هذه األولويات، بدأت البلدية مشاريع تحسين البنية 
التحتية بدعم من البنك الدولي. ومنذ العام 2011، فتحت 

شبكات من الشوارع والطرق الفرعية تجاوزت 300 ألف متر مرّبع 
لمواكبة التوّسع الحضري بفعل الزيادة والكثافة السكانية، 

وقامت بشراء المعّدات الحديثة الالزمة للصيانة العاّمة، مثل 
حاويات النفايات وآليات الصرف الصّحي والساللم وخّزانات 

المياه والترّسبات والمضّخات والحّفارات وجّررات رّش المبيدات. 
وأنشأت ملعًبا بلدًيا كبيًرا وخدمة صغيرة أخرى للشباب 

ومحطتي�ين للمعرفة تقّدمان تدري�ًبا مهنًيا للشاّبات في الخياطة 
والتجميل والكمبيوتر وغيرها. كذلك أّسست ورشة لخياطة 

المالبس وسوق للخضار والفواكه وصالة متعّددة األغراض 
ومباني تجارية الستخدامها واست�ئجارها من قبل المواطنين. 

تم التخطيط وبناء هذه المنشآت لألردني�ين والالجئين السوري�ين 
لتلبية احتياجات األسر الفقيرة من الجنسيتين.

تشمل المشاريع األخرى التي بدأتها البلدّيات حمالت انسانية 
»أيام طّبية مجانية«، تّم خاللها عالج أكثر من ألفي مريض 

سوري وأردني، كذلك نّظمت حمالت نظافة عاّمة شارك فيها 
السوري�ون واألردنيون، ووّزعت المنّظمات الدولّية والمحّلية 

المساعدات على العائالت الفقيرة من البلدة والمقيمين في 
الخيم خصوًصا في فصل الشتاء، ونّظمت ندوات ومحاضرات 

توعوية للحّد من التعّصب بين األردني�ين والسوري�ين المقيمين 
في نفس المنطقة. حيث شاركوا في صنع القرار مجتمعين 
كّل من السوري�ين واألردني�ين، وتشّكلت لجان من الشخصّيات 
السورية واألردنية لمناقشة األمور وتقديم حلول لقضايا 

ُمحّددة في المنطقة.

بطبيعة الحال، كان ال بّد من شراء المزيد من األراضي للمرافق 
والبنية التحتية الجديدة، لكن عند شراء األراضي من الُماّلك 

ارتفعت أسعار العقارات وبشكل باهض وبسرعة خصوًصا على 
طول الشوارع الرئيسة. وحصل ذلك بفضل رأس المال السوري 

أو العمالة السورية التي ساهمت في إنشاء الخدمات 
واالست�ثمار في هذه الشوارع الرئيسة )األسواق( في القرى 

والبلدات ذات الغالبية الكبرى من بني خالد، علمًا أن هذه 
المشاريع ُسجِّلت بأسماء أردنية بشكلٍ ظاهري ولكن مّولت 

بأموال سورّية وبنيت بأيادي سورّية.

بات يشعر فقراء القبيلة باألثر االقتصادي الرتفاع عدد الالجئين، 
خصوًصا لدى أصحاب الدخل االقتصادي المنخفض وقد أصبح 

صبرهم ينفذ وتعاطفهم مع جيرانهم الُجدد حتى وان كانوا 
من أقاربهم. وعلى الرغم من االعتراف بمسؤوليتهم في 

مساعدة أقربائهم، إاّل أن كثيري�ن أّكدوا أن هذه الضيافة ال 
يمكن وال يجب أن تمتّد إلى ما ال نهاية. ال شّك أن المستهدفين 

هم الالجئون، إاّل أنه برزت تصّدعات واضحة داخل القبيلة في 
األردن بسبب العوز االقتصادي للفئة الفقيرة من ابناء القبيلة 
في االردن. في الواقع، لم يكن المجتمع القبلي متساٍو في 

يوم من االيام، إاّل أن النموذج المثالي للمجتمع القبلي ال 
يزال راسًخا في عقول ابناء القبيلة، إذ لطالما كان متوّقًعا 

أن يوّزع الشيوخ ثرواتهم على أفراد القبيلة اآلخري�ن وإظهار 
حسن الضيافة والكرم حّتى ألفقر الناس بينهم. في الوقت 
الحاضر،  ُبنِيت العديد من الفلل الفاخرة التي تشابه القصور 

وشيدت العقارات الكبيرة على مشارف قرية الزعتري القديمة 
وفي الشارع الرئيسي فيها، بعضها مملوك ألشخاص حصلوا 

على ثرواتهم من العمل في دول الخليج أو المملكة العرب�ية 
السعودية، فيما حصل اآلخرون على أموالهم من االستفادة 

من وضع الالجئين عبر إنشاء مشاريع لمساعدتهم وإي�جاد 
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وظائف لهم والحصول على تموي�ل أجنبي لقاءها. أيًضا ذكر 
السّكان المحّليون تجارة المخّدرات وتهريب األسلحة والسلع 

األخرى مثل المواشي بين سوريا واألردن، على الرغم كان من 
الصعوبة بمكان العثور على شخص يعترف بذلك. في الوقت 

نفسه، ال يزال عددًا  كبيًرا من ابناء القبيلة في حالة فقر مطقع 
وُتركوا ليتنافسوا مع أعداد الالجئين المتزايد، على التبّرعات 
والصناديق الخيرية. يشعر الفقراء المحّليون أنهم منسّي�ين 

وأن كل المساعدات تذهب لالجئين، وهذا ما يزيد من مشاعر 
االستياء والحسد تجاه السوري�ين الالجئين.

نتيجة للصراع الدائر في سوريا، يقّدر عدد الالجئين الذين 
 .)2017 Mansour(  يعيشوا في لبنان بأكثر من 1.5 مليون الجئ

ونحو 70٪ منهم ال يوجد لديهم تصري�ح إقامة ساري المفعول، 
و 92٪ يعملون بدون عقد. ال توجد إحصائيات مفصلة لالجئين 

من أصول بدوية. ومع ذلك، وبسبب تاريخها، من المعروف 
أن الجماعات القبلية لديها روابط راسخة وخبرة عمل سابقة 
في لبنان. قبل الحرب، كان يأتي العديد من رجال القبائل إلى 

لبنان لبضعة أشهر، يعمل بعضهم في الحقول في سهل 
البقاع وفي جني ثمار  العنب وغيرها من المحاصيل، فيما 

يعمل آخرون في المدن وفي ورش البناء، وعند االنتهاء 
كانوا يعودون إلى منازلهم في موطنهم االصلي للعيش 

مع عائالتهم وفي مزارعهم خالل المواسم المنخفضة 
االنتاجية. وعندما اندلعت الحرب االهلية في سوريا، أحضر 

هؤالء العّمال أسرهم واستوطنوا في لبنان بشكل دائم. وقد 
تلقت معظم هذه األسر المساعدات من بعثة األمم المتحدة 

والمنظمات العالمّية اإلنسانّية االخرى، و ساعدتها شبكة 
العالقات االجتماعية السابقة بالحفاظ على مستوى من األمان 

االجتماعي خالل سنوات اللجوء.

لقد ت�أّثر وادي خالد بالنزاع الحاصل في سوريا بشكلٍ كبير، إذ 
أصابت الصواري�خ ورصاص القناصة المنطقة أحياًنا، فيما أصبح 

عبور الحدود إلى سوريا بشكل علني مستحيل عملًيا. في 
الوقت نفسه، بدأ تدّفق الالجئين بالتزايد من خالل الدخول من 
وادي خالد. وفي النهاية، انتهى األمر بالمنطقة التي تضّم 

نحو 40 ألف مقيم، باستضافة العدد نفسه تقري�ًبا من الالجئين 
السوري�ين. وأصبح الوضع أصعب بعد أن فقد السّكان أيًضا 

وظائفهم ودخلهم وخدماتهم في سوريا، واتجهت المنطقة 
الفقيرة باالصل نحو لبنان طلًبا للدعم والمساعدة.

بعد دخول المنظمات الدولية االنسانية والمنظمات غير 
الحكومية إلى المنطقة تغّيرت أشياء كثيرة: باتت الطرق 

المعّبدة تربط وادي خالد بطرابلس والبقاع، والحافالت الصغيرة 
صار لها رحالت منتظمة إلى طرابلس والبلدات الصغيرة في 

عكار. وأصبح ممكًنا رؤية العديد من المتاجر الصغيرة على طول 
الطري�ق الرئيسي مثل محالت البقالة وتصليح السّيارات والمخابز 

وصالونات الحالقة وغيرها، والتي يعمل الالجئون السوري�ون 

في معظمها. لكن على الرغم من ذلك ال تزال المنطقة فقيرة 
وتحتاج إلى كثير من مشاريع التنمية، بحيث ال يوجد مصنع واحد 
في المنطقة الستعاب عدد من العاطلين عن العمل والالجئين، 

فيما أن الزراعة هي أهّم مصدر للدخل، ثّم يليها الوظائف 
في القطاع العام. على الرغم من كل ذلك، ت�تشارك العائالت 

القليلة والمؤّثرة في السياسة وفي أعمال المنظمات 
الدولية، وكذلك العائالت التي لديها أقارب يعملون في الخارج 
بمصادر الدخل للحفاظ على بقائهم. بنيت المدارس والمساجد 

ومراكز الرعاية الصّحية والمالعب الرياضّية في المنطقة، 
معظم هذه األعمال كانت بأموال وتبّرعات من دول الخليج 

والمملكة العرب�ية السعودية وليبيا وكندا وغيرها من الدول. 
وُيعّد هذا العمل االنساني المتفرق من المساعدات الخارجّية، 

خصوًصا في وادي خالد، مشكلة بحد ذاته، ال سّيما أن ما يحتاجه 
المجتمع وما يرغب الراعي بتقديمه ال يتطابقان دائًما. و ُذكِر 

الفساد بشكلٍ غير واضح على انه عائًقا رئيسًيا لعمليات التنمية 
في المنطقة.

ريادة األعمال

ازدادت عدد الشركات الصغيرة في منطقتي وادي خالد 
والزعتري وبشكلٍ ملحوظ منذ تدّفق الاّلجئين، ومألت أعمالهم 
مكاًنا كان فارًغا من قبل. في الواقع، لم يكن بدو األردن ولبنان 

موّجهين لألعمال الحّرة، بل السوري�ون من جذروا  فكرة إنشاء 
جميع هذه األعمال.

في األردن، تقّدم بلدة الزعتري مثااًل جيًدا لت�أثير الاّلجئين على 
االقتصادي المحلي. ت�تركز اآلن، معظم الشركات والمشاريع 

الصغيرة في الشارع الرئيسي للبلدة، أو على جوانب الطري�ق 
الدولي لبغداد السريع الذي يمّر عبر البلدة ويشطرها إلى 

قسمين. كانت ال توجد على هذا الشارع الرئيسي سوى القليل 
من الخدمات األساسّية قبل األزمة ولم يزدهر إاّل بعدها. 

وتضّم المباني التي شيدت حديًثا محال تجارية في الطابق 
األرضي وي�ردفها شقًقا أو مكاتب في الطوابق األخرى، بعضها 
مملوك لعائالت سورّية ولكّنها في معظمها مسّجلة بأسماء 

أقاربهم األردني�ين من قبيلة بني خالد. وقد تّم توثيق هذه 
الشراكات بشكلٍ غير رسمي »منّظم« وكان التوثيق بُحضور 

شيوخ عشائرهم التي ينتمون لها. بناًء على ذلك، تعود ملكّية 
الشقق والمكاتب والمخازن والمحال التجارّية الُمست�أجرة من 

السوري�ين واألردني�ين إلى أردني من قبيلة بني خالد في 
معظم األحيان. وعلى الرغم من أن الناس في البلدات األردنّية 

الثالث وفي وادي خالد يعترفون بالت�أثير اإليجابي الذي منحته 
ريادة األعمال السورّية لالقتصاد المحّلي، إاّل أّنهم تذّمروا من 

زيادة أسعار العقارات واألراضي، خصوًصا في بلدة الزعتري 
حيث كان الناس قلقون من ارتفاع أسعار األراضي والممتلكات 

على طول الشارع الرئيسي.
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خالل المسح الذي أجري على طول الشارع الرئيسي في 
الزعتري في العام 2018، ُعثِر على عدد من الشركات الصغيرة 

)راجع الجدول(، وكان أكثرها شيوًعا متاجر البقالة الصغيرة 
التي تبيع مجموعة محدودة من السلع ضمن غرفة واحدة، 

وعلى الرغم من كل ذلك كان حضور لعدد من المحاّلت التجارّية 
الكبيرة »محالت سوبر ماركت« إذ تقوم بتوزيع عادل إلى حّد ما 

للسلع األخرى، باإلضافة إلى مجموعة متنّوعة من الشركات 
والخدمات األخرى.

جدول رقم 2. استقصاء ألعمال على طول الشارع الرئيسي 
في قرية الزعتري

مسح لألعمال التجارية على طول الشارع الرئيسي لقرية الزعتري

٦٠ محاّلت البقالة

١٢ مطاعم

١٠ قرميد/مقلع/أعمال بناء

٩ بيع مواد البناء و / أو األدوات الصّحية

٨ حّداد

٧ مصّففي الشعر

٦ مخابز

٦ بيع إطارات السيارات و / أو قطع غيار السيارات

٦ بيع الهواتف المحمولة وملحقاتها

٥ تعقيم وتشري�ح وملء خزانات المياه

٤ الّلحوم واألسماك والدواجن

٤ التنظيف والَكي

٤ سّجاد

٣ المجّمدات ومنتجات األلبان 

٣ بيع المالبس و / أو األحذية

٢ المشروبات الغازّية

٢ إصالح األجهزة الكهربائّية

٢ صيدلّيات

٢ متاجر الُكتب

٢ بيع أثاث وإكسسوارات منزلّية

١ محّطة غاز

١ ت�أجير صالة / كرسي

في لبنان، لوحظت عملّيات ُمماثلة في وادي خالد. وال سّيما 
في بلدة الهيشة التي شهدت زيادة كبيرة بعدد من مشاريع 

األعمال الصغيرة، خاصة بعد وصول الاّلجئين إليها. ويشبه نظام 
الشراكة فيها ذلك الُمستخدم في شمال األردن، حيث ُيسّجل 

النشاط االقتصادي رسمًيا باسم مواطن لبناني، فيما يدير 
السورّي�ون االعمال و/أو الخدمات. لم ُتذكر أّية عمليات استغالل 

وسوء معاملة، وفي الحقيقة أّن الّلبناني�ين والسوري�ين في 
وادي خالد لم يتمتعوا بعالقات وصالت وثيقة كما هو الحال 

في بلدة الزعتري في االردن، على سبيل المثال، أثارت مخاوف 
من احتمال حدوث حوادث ُمماثلة. من ناحية أخرى، غالًبا كان 

السّكان والاّلجئون في وادي خالد يتعاملون بثقة ويشعرون 
باألمان في المنطقة بسبب العادات والتقاليد والقيم 

القبلّية المشتركة.

ومن خالل العمل الميداني والمقابالت التي أجريت، تبّين أن أحد 
أعضاء بني خالد السورّية الذي تمت  قابلته خارج المناطق غير 
القبلّية في عكار وطرابلس لم يكن ُمنخرًطا في ريادة األعمال، 

أو كان عمله صغيًرا وغير منّظم مثل عربات الخضروات أو 
األكشاك الصغيرة. وبطبيعة الحال، كان هناك منافسة متزايدة 

في المناطق الُمماثلة حيث تنتشر أعمال محّلية مشابهة 
وبكثرة. من هنا، قد تمنح الروابط الشخصية الضعيفة بين 

الشركاء الُمحتملين مساحة أكبر لالستغالل.

في دراسة سابقة أجريت على البقاع الغربي في آذار/مارس 
2018، بدا أن بعض السّكان المحّلي�ين )غير القبلي�ين( مهّددون 

بسبب وجود رواد أعمال الجئين. ووفًقا لعائلة مسيحّية، بينت 
أن السوري�ين سيطروا بالكامل على سوق الخميس التقليدي 
الذي أقيم في بلدة غزة البقاعّية، ولم يعد بإمكان اللبناني�ين 
الذهاب إلى هناك للتسوق. وأّكدت العائلة أن زيارة السوق 

تبّين الروابط القوية مع سوريا، فالزبائن سوري�ين والسلع 
الُمباعة جلبت من سوريا. وكان ُيشار إلى أن المالبس واألحذية 

واأللعاب واألواني المنزلّية أرخص بكثير من السلع الّلبنانية.

 العمل الَموسمي

كان العديد من الرجال يعملون بشكلٍ موسمي في لبنان 
قبل الحرب، وهو ما شّكل السبب الرئيسي الختياره موقًعا 
لمخّيمهم. وقد تّم االعتماد على العالقات السابقة في 

العثور على عمل للعائلة والست�ئجار األراضي وتوفير 
الكهرباء والمياه.

ومن الطبيعي أن يقع االختيار من قبل المزارعين المحّلي�ين 
على العّمال الذين يعرفونهم في السابق أبان مواسم 

الحصاد الذي كان يتطّلب استخدام عمالة وافدة من سوريا. 
ومع ذلك، كان شائًعا، وخصوًصا لدى كبار مصّنعي المنتجات 
الزراعّية والنبيذ، أن يكون لديهم عدد محدود من العالقات 

مع مجموعات العّمال، ما جعل هؤالء األشخاص ممن لديهم 
عالقات عمل سابقة في لبنان يعملون بعد الحرب بمثابة 

»شاويش«.
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عموًما على أنه أقل مثالّية، خصوًصا أن كلفة المعيشة في 
المدينة باهظة، ومن الصعب العثور على عمل فيها.

 الحالة الدراسّية األولى

الهيشة، وادي خالد: شاب من قبيلة الموالي، يبلغ من العمر 
30 عاًما، ولديه كشك لبيع عصير الفاكهة، مملوك قانوًنا من 
لبناني من البلدة، لكن الرجل السوري مسؤول بشكل رئيسي 

عن المبيعات فيه. ينحدر في األصل من حمص، حيث درس 
القانون في الجامعة، ولديه خبرة في العمل في المطاعم 

والفنادق التي عمل فيها للحصول على المال لدراسته. ينتمي 
إلى عائلة من المزارعين تملك حقواًل زراعّية ومزارع للدواجن. 

يعيش أحد أشّقائه في بريطانيا، ويقيم آخرون معه في منزل 
صغير مست�أجر من قبل صاحب الكشك. متزّوج من امرأة سورية 

وليس لهما أوالد. اختارت األسرة المجيء إلى وادي خالد ألنها 
منطقة قبلية. عاشوا أّواًل في كنيسة عكار وانتقلوا بعد ذلك 

إلى الهيشة. خالل السنوات الست في لبنان، كان يعمل متطّوع 
في المنّظمات غير حكومّية وكان يقوم »بجميع المهام«، لكن 

ما أن يحّل السالم مّرة أخرى في سوريا فهو يرغب بالعودة 
إلى وطنه.

الحالة الدراسّية الثانية

الهيشة، وادي خالد: عائلة تنتمي إلى قبيلة الموالي من 
حمص تعيش في منزل مست�أجر صغير. يذهب جميع أطفالهم 

إلى المدرسة. رب األسرة ال يعمل حالًيا ولكنه كان يقوم ببعض 
األعمال الزراعّية عندما يكون ذلك ُمتاًحا. تحصل األم على 

دخل لألسرة من خالل خياطة المالبس لألطفال وتعمل لدى 
بائع لبناني يورِّد المالبس للمنّظمات غير الحكومّية. يؤّمن 
البائع بانتظام مّدات من القماش، تستخدمها األم لخياطة 

المالبس قبل تسليمها إلى البائع. لم تحصل السّيدة إاّل على 
ست سنوات من التعليم األساسي، لكّنها ت�أمل أن يتاح لجميع 

أطفالها فرصة مواصلة دراستهم.

الحالة الدراسّية الثالثة

البداوي، طرابلس: يعيش زوجان عجوزان في مخزن صغير من 
دون نوافذ تّم تحويلها إلى غرفة معيشة. إنهما أعضاء في 
مجموعة مكّونة من 15 عائلة من قبيلة بني خالد انتقلت إلى 
المنطقة مًعا في العام 2012. است�أجرت كّل من هذه العائالت 

مسكًنا في الحّي نفسه. يخبر الزوجان أّنهما ال توجد معرفة 
لهما مع اعضاء من قبيلة بني خالد في وادي خالد ولم يحصل 
أي اتصال معمها في السابق. يوجد لديهما منزاًل في حمص، 
في سوريا. ال يزال يعيش جزء من العشيرة في خيام ولديهم 

شاليا من الماعز واألغنام. لم يتلقوا أي تعليم رسمي، لكن 
جميع أطفالهم ذهبوا إلى المدرسة، إذ يعتبرون أّن التعليم 

الصورة: تشري�ن الثاني/نوفمبر 2017. سوق الخميس 
في غزة في البقاع.

غالًبا ما يكون الشاويش القبلي�ين رؤساء للمجموعات العائلّية 
أو أقارب لرؤساء العشائر أو االفخاذ الفرعّية، وكانوا يعملون 

موسمًيا في المنطقة قبل اندالع الحرب بوقت طوي�ل، وأقاموا 
روابط مع الماّلكين لألراضي. عندما ت�كون هناك حاجة إلى 

العّمال الموسمي�ين في الحقول، خصوًصا خالل وقت الحصاد، 
يتصل ماّلكين بهؤالء األشخاص الرئيسي�ين ضمن مجموعات 

العّمال. فيختار الشاويش مجموعة من العّمال ويتّم نقلهم 
إلى الحقول ليعملوا طوال الوقت المطلوب. عادة يتم اختيار 

العّمال من ضمن مجموعة األقارب، وغالًبا يكونوا مرتبطين 
بالشاويش الذي يحصل على عمولة لقاء هذه المهّمة. تظهر 

مكانة الشاويش كمشرف على مجموعة العّمال من خالل العصا 
الخشبية أو البالستيكية التي يحملها -وفي بعض األحيان كان 
يستخدمها- ويتبّين من الحاالت المرصودة أن النساء والفتيات 

والفتيان، وأحياًنا كبار السّن من الذكور، أكثر العّمال شيوًعا، 
فيما يكون األشاويش رجااًل في منتصف العمر. رفض العديد من 

العّمال األصغر سًنا تحديد عمرهم، علًما أن العديد منهم كان 
تحت السّن القانونّية للعمل في الحقول. وهذه تحديًدا هي 
المعلومات التي يريد كّل من العّمال، وخصوًصا قادة العمل، 

إخفاءها لتجّنب المشاكل.

كانت هناك مؤشرات قليلة حول ما يبّين إلى أن الناس كانوا 
يحاولون البحث والعثور على وظائف جديدة أخرى. عندما 

ُسئلوا عن خططهم المستقبلّية، أعرب معظمهم ببساطة 
عن رغبتهم في العودة إلى سوريا بعد الحرب، وإعادة بناء 
منازلهم ومزارعهم ومواصلة حياتهم القديمة. كان هناك 

بعض األشخاص، ضمن مجموعتين ممن تّمت مقابلتهم 
ومعظمهم من الشباب، فّضلوا البقاء في لبنان أو حتى 

االنتقال إلى الخارج. ومع ذلك، تمحورت أسئلتهم عن 
الفرص في الخارج وحول معرفة الناس هناك اللغة العرب�ّية، 

والمجاالت التي يمكنهم العمل فيها كعّمال يدوي�ين. ذكر 
البعض رغبته االنتقال إلى بيروت، لكن هذا الخيار كان ُينظر إليه 
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مهًما جًدا في العصر الحديث. لديهم أقارب يعيشون في 
كندا وفرنسا وتركيا واألردن، وأيًضا بعضهم بقي في سوريا، 
وقد هرب بعضهم االخر إلى إدلب فيما يواصل آخرون زراعة 
األراضي ويتواصلون معهم بانتظام. خالل السنوات األولى 

من اللجوء، حصل الزوجان على قسائم طعام وبعض األموال 
من األمم المّتحدة على أساس شهري لكّنها توّقفت منذ 

عامين. يحصلون على الدعم من أطفالهم وأقاربهم الصغار. 
كثير منهم كان يأتي إلى لبنان قبل الحرب، ويعمل في البناء 

والمطاعم وي�بيع الخضار على عربة. ووفًقا لهم، فإن جميع 
األشخاص الذين يحملون األشياء الثقيلة في عمل البناء هم 

سوري�ون. يقول الزوجان إن السوري�ين ال يسرقون الوظائف من 
الّلبناني�ين بل يقومون »بكل الوظائف التي ال يريد اللبنانيون 

القيام بها.«

الحالة الدراسّية الرابعة

جنوب شرقي طرابلس: تعيش عائلة كبيرة من بني خالد في 
خيمة صنعتها بنفسها مجاورة لمصنع لدباغة الجلود. ت�ت�كّون 

األسرة من الزوجين المسّنين، وأبنائهما الثالثة البالغين 
وبناتهم غير المتزّوجات، وزوجات أبنائهم وأطفالهم الصغار، 
ويصل عددهم جميًعا إلى 14 شخًصا. أجريت المقابلة مع االبن 

األكبر. قدمت هذه العائلة من ضواحي حمص، وكانت تملك 
منزاًل وحقواًل وشاليا من األغنام والماعز. ذهب األبناء إلى 

المدرسة لمدة سبع سنوات ثم انقطعوا عنها، بدأوا حياتهم 
العملية. بسبب بعدهم عن المدينة، ولم يكن هناك تعليم 

عالٍ ُمتاح بالقرب من أماكن سكناهم. كانت لديهم تواصل مع 
أقربائهم من االنحدارهم الدموي من فخذهم في األردن قبل 

الحرب ومع ذلك، اختاروا القدوم إلى لبنان ألّنهم عملوا فيه 
موسمًيا قبل الحرب في مصنع للجلود، فحصلوا على عمل في 

المصنع نفسه واستمّروا في كسب رزقهم ودعم أسرهم.

حالة المرأة القبلّية

في المجتمعات القبلّية التقليدّية، كان تقسيم العمل 
على أساس النوع االجتماعي وهو واضح جًدا، ولكن تعتبر 

مساهمة الرجال والنساء ضرورّية وحاسمة لبقاء المجتمع 
وت�كامله. تقوم النساء بنصب الخيم وصنع المنسوجات 

وإعداد منتجات األلبان، كما أّنها مسؤولة عن نقل التراث 
الشفهي والتقليدي ونقل القيم واألعراف الثقافّية لألطفال 
(Abumelhim 2013, 30). عادة، كان مهر المرأة )يدفع لها 
بالمجوهرات( وهو ملك لها وت�تصّرف به بملء حّريتها سواء 

للتزّي�ن به أو استخدامه في الظروف الصعبة. أّما بيع المنتجات 
الرعوّية التي تصنعها مثل الجبن والّلبن فيشّكل جزًءا من دخل 

األسرة. إلى ذلك، ُيعّد الشرف والتواضع والفخر من األمور 
البديهّية المتوّقعة من الرجال والنساء في المجتمع البدوي 

على حّد سواء. على الرغم أن النساء في المجتمع القبلي 
لسن متساويات بجميع الحقوق والواجبات مع الرجال، إاّل 

أّن مهاراتهن مطلوبة ومقّدرة وتمنحهن إحساًسا بالفخر 
ومعنى لحياتهن.

إّن االنتقال إلى حياة مستقّر حضرية أو ريفّية جعل العديد من 
مهارات الصحراء زائدة عن الحاجة. من ناحية أخرى، أّدى توطن 

المجتمعات القبلّية إلى زيادة االستقرار واالندماج االجتماعي 
والسياسي وتحسين الوصول إلى الرعاية الصّحية والخدمات 

العاّمة والتعليم وفرص العمل. في األردن، وّظفت الدولة 
الرجال البدو في الجيش والشرطة والقطاعات العاّمة األخرى، 

وفي الوقت نفسه عرضت عليهم إمكانّيات التعليم. في 
سوريا، كانت الشرطة والجيش أيًضا خيارات امام رجال القبائل 

البدوّية، على الرغم من أّن الزراعة كانت مورد اقتصادي مهم 
توّفر المعيشة لمعظم القبائل البدوّية في السابق. ومع 
ذلك، أصبحت القبائل جزًءا من الريف الفقير في العديد من 

الحاالت في سوريا ولبنان، بحيث تعمل في قطع صغيرة من 
األرضي، أوفي أغلب االحيان تحّولت نحو العمالة الموسمّية 

وكانت ت�تحّرك عبر الحدود للبحث عن عمل السّيما في 
الزراعة والبناء. 

وبما أّن النظام األبوي هو السائد بين القبائل وأن قيمة 
الشرف في المجتمعات القبلّية ال ت�تيح العمل للمرأة خارج 

منزلها، منع النساء من العمل إاّل ضمن حدود منزلها، لذلك لم 
تهتم المرأة البدوّية بالتعليم واقبلت على الزواج في سن 

مبكرة وبقين في المنزل مقتصر عملهن على األعمال المنزلّية 
التي تحتاج مهارة أقّل. 

ال تزال الُمجتمعات القبلية تحافظ على المعاي�ير القديمة 
للشرف واآلداب التي تقّيد ُمشاركة المرأة في الحياة العاّمة. 

ويسيطر المجتمع المحيط على هذه القيم داخلًيا، الذي 
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يقيد على النساء مغادرة المنزل خوًفا من اعتقالهن أو 
تشويه سمعتهن. إّن طريقة  التفكير هذه في طريقها إلى 

التغي�ير ولكن تسير ببطء شديد. يلعب التعليم دوًرا رئيسًيا 
في تغي�ير أدوار ومكانة المرأة البدوّية، وهو الذي سيؤدي 

إلى ربط المراة البدوية في سوق العمل خارج المنزل 
وسيعمل التعليم على تحقيق استقاللها االقتصادي ووعيها 

االجتماعي والسياسي.

خالل مشروع بحثي سابق في العام 2011، أخبرت امرأة 
حويطية من جنوب األردن، في أواخر األربعينيات من عمرها، 
أنها كانت أّول فتاة تلتحق بالمدرسة المحّلية، لكّنها تركتها 
بعد ثالث أو أربع سنوات بسبب الشكوك التي أصبحت تدور 

حولها  نتيجة دراستها مع الصبيان. االن بناتها الثالث يحملن 
شهادات جامعية، وقد أكدن جميًعا أن الفتيات أكثر حرًصا على 
مواصلة التعليم اكثر من الصبيان. وقد لوحظ النموذج نفسه 

في شمال األردن ولبنان: لم يعد جيل النساء اللواتي بلغن 
منتصف العمر يتعلمن المهارات التقليدّية، لكنهن لم يتلقين 

الكثير من التعليم النظامي أيًضا. إاّل أّن بناتهن يدرسن في 
الجامعات، ويعبرن عن اهتمام ورغبة عالية بالدراسة والتعليم 

أكثر من الصبيان في فئ�تهم العمرية. في البادية الشمالّية 
من األردن، ُينظر بشكل متزايد إلى المستوى التعليمي العالي 

للفتاة كشرط ُمسبق عندما يبحث الشاب عن زوجة. في وادي 
خالد، تذهب الفتيات الصغيرات إلى طرابلس لمتابعة الدراسات 

العليا، فيما كانت جامعة آل البيت بالقرب من المفرق واحدة 
من الجامعات التي يرتادها شباب البادية. لقد كشفت مالحظة 

الحياة الطالبّية في الحرم الجامعي في الجامعة المجاورة 
لقرى وبلدات بني خالد في االردن عن مستوى االلتزام بالقيم 

القبلية الصارمة، بحيث قّيد التفاعل أو التخالط بين الجنسين 
بشكلٍ ذاتي، باإلضافة إلى التقسيم القائم على النوع 

االجتماعي )جندر(، شّكل الطالب أيًضا دوائر اجتماعّية قائمة 
على المجموعات القبلّية.

عندما تزداد نسبة التعليم ومستواه يتوّفر للنساء خيارات 
أكثر للعمل. إّن المجتمع ال يزال يعاني من انخفاض الدخل 

الشهري والمجتمعات القبلّية في األردن تعاني أكثر بسبب 
قلة الموارد، وطبًقا للمعلومات الصادرة عن مكتب بلدّية 

المفرق في البادية الشمالّية، فإن 27٪ من األسر ت�كسب أقل 
من 100 دينار، و16٪ من هذه األسر ت�تقاضى بين 100-150 دينار. 

وبالتالي قد ت�كّون مساهمة المرأة في الدخل الشهري رصيًدا 
كبيًرا للعائلة. ومع ذلك، فإّن العديد من النساء يعملن فقط 

لبضع سنوات قبل الزواج، ثم يتقّلدن دور رّبة البيت واألم، 
وعندما يكبر األوالد، تحصل النساء مجّدًدا على فرصة للعودة 

إلى العمل.

تعتبر بعض الظائف للنساء مفضلة خاصة في التعليم 
والرعاية الصّحية والعمل في المنّظمات غير الحكومّية 

)Abumelhim, 2013, 30(. يعتبر التعليم بشكلٍ خاص بالنسبة 
لهن امتداًدا للعمل المنزلي، وبالتالي هو الخيار الطبيعي 

للمرأة. ت�تمّتع المدّرسات بمكانة اجتماعية محترمة في 
المجتمع البدوي، ما يجعلهن أيًضا المرّشحات والمفّضالت 

للزواج. على مستوى أكثر عملي، حيث ينتهي العمل في 
المدارس في فترة ُمبكرة من بعد الظهر، الذي يترك للمرأة 

الوقت الكافي للقيام بجميع المسؤوليات المنزلية قبل عودة 
زوجها من العمل. ووفًقا لرئيس بلدية الزعتري، تبلغ نسبة 
النساء العامالت خارج المنزل في شمال البادية نحو ٪27. 
وبالتالي، فإن أكثر من 70٪ من النساء في البادية يمكثن 

في المنزل. في الواقع، ت�أتي عملية زيادة معّدل توظيف 
النساء في البادية مدعومة بالعديد من الخدمات والمشاريع 

االجتماعّية، بحيث تقّدم مؤّسسات التنمية قروًضا صغيرة 
ومتوّسطة، فضاًل عن فرص للتدريب وإعادة الت�أهيل، باإلضافة 
إلى مشاريع اقتصادّية مختلفة ُمدّرة للدخل للنساء البدوّيات. 

عندما سألنا الُمشاركين في البحث عن االختالفات الرئيسة 
بين المجتمعات القبلّية الّلبنانية/األردنّية والسورّية، عّلقوا 

الّلبنانيون واألردنّيون بمواقف المختلفة تجاه تعليم النساء. 
عن ما رأوه من السوري�ين وبينوا بانهم ال يقومون بتعليم 

فتياتهم وبداًل من التعليم يقموا  بتزوي�جهن في سّن صغيرة. 
بالنسبة إلى الّلبناني�ين واألردني�ين، تّم التعبير عن مستوى 

التعليم العالي للفتيات والنساء في مجتمعهن بشكلٍ إي�جابي 
وبفخر. في المقابل، نادًرا ما أثار الاّلجئون السورّي�ون مسألة 
التعليم من تلقاء نفسهم. وعندما ُسئلوا بشكلٍ مباشر، كان 
الكثير منهم دفاعًيا إلى حّد ما، مشيري�ن إلى أن ما يقومون 
به هي »طريقتنا«، أو »الطريقة العرب�ّية«: أّن ت�تزّوج الفتيات 

صغيرات وينجبن العديد من األطفال.

الصورة: تشري�ن الثاني/نوفمبر 2017. مخزن طعام لعائلة من 
قبيلة الحديدين السورّية قرب المنصورة، البقاع. تصنع النساء 

الجبن والّلبن من حليب قطيع األغنام والماعز الذى تملكه 
العائلة. كما ُتصنع الخضروات المخّللة في المنزل.
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كان الوضع التعليمي صعًبا للغاية بين المجتمعات القبلّية 
السورّية التي تعيش في البقاع. التحق معظم األطفال 

بالمدرسة خالل تواجدهم في سوريا، لكن نادًرا ما واصلوا 
دراستهم بعد الصّف السادس وبصورة محددة الفتيات. في 
لبنان، استطاع بعضهم االلتحاق بمدرسة خّصصتها الحكومة 

الّلبنانية لاّلجئين مّجاًنا، ومع ذلك أعرب كثيرون منهم عن 
العديد من الُمشكالت المتعّلقة بالمدرسة. أواًل، كان التدريس 

بالفرنسّية أو اإلنجليزّية، وهي لغات نادًرا ما يعرفها ابناء بني 
خالد السورّي�ون بما ال يتجاوز األساسّيات. ثانًيا، كانت المدرسة 
بعيدة نوعا ما، عن كثير من منازل العائالت والتي كانت قلقة 

على سالمة أطفالها وخصوًصا البنات منهم. في الواقع، كان 
المشي من المدرسة في الظالم مخيًفا للعديد من األطفال 

الذين لم يرغبوا في العودة إليها. وأخيًرا، لم يتّم إعطاء 
شهادة من المدرسة للتالميذ الذين أكملوا دراستهم. على 

سبيل المثال، ذهبت فتاة من قبيلة الحديد إلى المدرسة في 
البقاع لمّدة ثالث سنوات لكّنها لم تحصل على أي شهادات 

ت�ثبت ذلك. وعند عودتها إلى سوريا من المحتمل أن يسّبب لها 
مشاكل، إذا ما رغبت مواصلة دراستها.

بدا الوضع أفضل قلياًل في وادي خالد. كما جرت العادة في 
لبنان واألردن، تعمل المدارس على فترتين: األطفال السوري�ون 

يحضرون الفصول في المساء. وقد اخذت سالمة األطفال 
بعين االعتبار، وتم تنظيم عربات نقل صغيرة لنقلهم من وإلى 

المدرسة. ومع ذلك، لم يتّم العثور على أي شاب سوري يحضر 
فصواًل ت�تجاوز مستوى التعليم األساسي إلجراء مقابلة معه.

عندما تزداد نسبة الرجال المنخرطون بالحرب وي�زداد اعداد 
المفقودين والقتلى والمعاقين، يصبح عمل المرأة ضروري 

خارج المنزل ، صار من الواجب على العديد من النساء السوريات 
تحّمل المسؤولية الرئيسية لتوفير سبل العيش ألسرهن. ونظًرا 

ألن مستوى تعليمهم منخفض بصورة عامة، فإن إمكانياتهن 
بالعثور على عمل كانت محدودة للغاية. وبالنسبة للعمل غير 

الماهر في الحقول، كانت النساء والفتيات يحصلن على أجٍر 
أقّل من الرجال والفتيان.

النتائج والتوصيات 

بناًء على هذه الدراسة، كان لدى أبناء القبائل العديد من 
االستراتيجّيات عند الشروع بمغادرة سوريا. قام أبناء قبيلة 

بني خالد باختيار وجهتهم إلى األردن لالستفادة من الروابط 
القرابّية الدموّية والمصهارة معتمدين على شبكة العالقات 

االجتماعّية القوّية، وقد استخدم معظمهم نظام الكفالة 
لمغادرة مخّيم الاّلجئين في أقرب وقت ممكن. إّن العدد الكبير 

من بني خالد الذين يعيشون في األردن أساًسا واالتصاالت 
المستمّرة عبر الحدود قبل الحرب، سمح للكثير منهم بالعثور 

على مكان للسكن ضمن قبيلتهم وفي أفضل األحوال مع 
أقربائهم. وكان ُممكًنا للذين انتقلوا إلى قرى بني خالد العثور 

على وظائف يعمل بها أقاربهم األردنّيون أو تشكيل شراكة 
لت�أسيس مشاريع لشركات صغيرة. وكان العّمال بغالبيتهم 

من الرجال، في حين أن النساء بغالبيتهن الزمن المنزل للقيام 
باألعمال المنزلّية وترب�ية األطفال ورعاية الماشية. كما تّم 

الحصول على بعض المساعدة من المنّظمات غير الحكومّية 
والتبّرعات من الدول والقطاع الخاّص مثل الحقائب المدرسّية 

لألطفال التي تبّرعت بها المملكة العرب�ّية السعودّية أو منازل 
المقطورات من متبّرع خاّص. إلى ذلك، استفاد األردني من 

قبيلة بني خالد من الوضع في مناطق معّينة، حيث تم توظيف 
السّكان المحلي�ين في مشاريع المساعدة، وازدهر اقتصاد 

بلدات وقرى بني خالد نتيجة األعمال الجديدة. لكن من ناحية 
أخرى، ارتفعت أسعار األراضي والعقارات.

كان للتخطيط العمراني والتوزيع العشائري في بلدة الزعتري 
دور كبير في سهولة توزيع المساعدات إلى حّد كبير. في 

البلدة التي يتشّكل معظم سّكانها من أعضاء القبيلة نفسها 
)بما فيهم الاّلجئين(. وفيما يتعّلق بحاالت ملكّية األعمال 

والمتاجر منعت روابط القرابة إلى حّد ما حاالت سوء المعاملة. 
أّما لناحية توزيع الدخل داخل المجموعات القرابّية واألسر 
الفردّية، عادة ما يحصل أولئك الذين ال يستطيعون العمل 

لت�أمين عيشهم )مثل كبار السن والشباب والمرضى( على 
حصصهم. وبالتالي، فالعدد القليل من العّمال القادرون على 
العمل يدعم عدًدا كبيًرا من أعضاء المجموعة القرابّية نفسها.

وأّما السوري من قبيلة بني خالد الذي قّرر الذهاب إلى لبنان 
ُمعتمًدا الروابط الضعيفة في شبكة عالقاته. على النقيض 

من زمالئه المنتمين للقبيلة في األردن الذين اعتمدوا على 
عالقاتهم العائلّية أو القوّية، بالنسبة لهم، كانت الروابط 
السابقة ذات الصلة بالعمل في البالد هي العامل األكثر 

أهمّية في تحديد وجهتهم، وقد توّجه الرجال مع أسرهم إلى 
األماكن التي كانوا َيعملون فيها موسمًيا قبل الحرب.
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تستمر الَمجموعات العائلّية واألسر في العيش مًعا ودعم 
بعضهم البعض. أّما بالنسبة ألولئك الذين عملوا سابًقا في 

الَمصانع والبناء، يبدو أّن نمط عملهم قد استمر على ما هو 
عليه، لكن مع وجود دائم اآلن. ومع ذلك، يتبّين أّنه مع العمل 

الزراعي، أصبحت النساء واألطفال وكبار السن أكثر انخراًطا في 
العمل بأجر. على الرغم من أن العمل الزراعي الموسمي كان 

ُمتاًحا في األردن، إاّل أنه كان عاماًل أقل أهّمية بالنسبة إلى 
أعضاء بني خالد الذين ذهبوا إلى األردن.  

أيًضا لوحظت أنماط ُمماثلة في سهل البقاع وال سّيما بين 
قبيلتي الحديد والموالي. إلى ذلك، كانت المساعدات الدولّية 

وقسائم الطعام والتبّرعات ُمتاحة لالجئين سوريا في لبنان، 
ولكنها شهدت هذه المساعدات بعض االنقطاع في السنوات 

األخيرة. كشف الحديث مع الجئين من قبيلة الحديد في البقاع 
في نهاية العام 2018، أّن الحفاظ على وضع الاّلجئ أصبح أكثر 
تعقيًدا، وبات يتطّلب زيارات مت�كّررة للتسجيل الذي يتطلب كثير 

من النفقات والمزيد من المال، الذي ال يمكن لعدٍد كبيٍر من 
الاّلجئين متابعته أو القيام به. 

أخيًرا، يقّدم وادي خالد مثااًل الستراتيجّية ت�كّيف ثالثة تشبه 
استراتيجّية شمال األردن. لم يكن هناك أعضاء من قبيلة بني 

خالد من بين األشخاص الذين تّمت مقابلتهم لكن جميعهم 
كانوا من أصول قبلية. لم يكن لديهم حتى عالقات ضعيفة 
بالمنطقة ألّنهم وصلوا إلى وادي خالد كالجئين. من ناحية 
أخرى، ُيعّد تعريف العالقات القوّية إشكالًيا، خصوًصا أنه لم 

يكن لديهم أقارب أو أصدقاء مقّربون في المنطقة سابًقا. 
ولكن في وادي خالد، عّبر الاّلجئون والّلبنانيون على حّد سواء 

عن تفضيلهم العيش في المناطق القبلية، كون اإلقامة 
في مجتمعات ذات عادات وقيم وتقاليد ُمشتركة تزيد من 

شعورهم باألمان خصوًصا بالنسبة للفتيات.

بشكلٍ عاّم، عبر الناس في الُمجتمعات المبحوثة أّن العيش بين 
الُمجتمعات القبلّية - سواء من القبيلة نفسها أو من قبيلة 

مختلفة – يشّكل ميزة إي�جابّية. وقد اعتبر وادي خالد »آمًنا« حيث 
يمكن للناس أّن يثقوا باآلخري�ن كونهم يحملون نفس القيم 

ونفس العادات والتقاليد القبلية »نحن عرب«. وتؤكد حقيقة 
عدم وجود حاجة إلغالق البيوت أو السيارات حتى بعد مجيء 

الاّلجئين إلى الثقة والصدق المتبادلين »بين الضيف وأهل 
الدار«. كذلك تّم التركيز على سالمة الفتيات بسبب تشارك 

األشخاص قيم الشهامة والشرف نفسها. في المقابل، كان 
الناس الذين يعيشون في مناطق أخرى في عكار وطرابلس 

والبقاع الغربي، أكثر اهتماًما وقلًقا حول سالمة بناتهم، 
ولم يثقوا في الُمجتمعات المحلّية. وبالتالي، بناًء على 

أهّمية التضامن القبلي والقيم والتقاليد الُمشتركة، أعتقد أّن 
العالقات القوّية ُتحّدد شبكة العالقات في وادي خالد بشكلٍ 

أوثق. إلى ذلك، تضّمنت استراتيجّيات سبل عيش الالجئين في 

وادي خالد ت�أسيس الشركات الصغيرة بالتعاون بين الشركاء 
اللبناني�ين والسوري�ين، والعمل في الزراعة، وامتالك الماشية، 

والعمل في الوظائف التي توّفرها المنّظمات غير الحكومّية 
والجمعّيات الخيرّية والمساعدات الدولّية.

إّن استخدام الروابط القّوية والضعيفة في عمليات الت�كّيف 
ضمن ُمالحظات Granovetter (1973). بالنسبة إلى 

المجموعات المهّمشة مثل الاّلجئين السوري�ين من خلفّية 
قبلّية، توّفر الروابط القوّية بعض اآلثار اإليجابّية من خالل 

التضامن داخل المجموعة والدعم االقتصادي والفرص التي 
تقوم على الهوّية المشتركة والثقة المتبادلة. من ناحية 

أخرى، تحافظ العالقات القّوية على التماسك داخل المجموعة 
القرابية او االجتماعية والقيم التقليدية، ما يوّفر اتصاالت أقل 

خارج المجموعة. واستناًدا إلى التقاليد القبلية، ُتعّد الفرص 
التي توّفرها الروابط القّوية مخّصصة للرجال بشكلٍ رئيسي، 

في حين ُيتوّقع من النساء التركيز على المهام واألعمال 
المنزلّية التقليدّية. لكن تصبح مشاركة المرأة في العمل أكثر 

قبواًل، إذا لم يكن هناك ذكر بالغ في األسرة، أو إذا كان الذكور 
غير قادري�ن على العمل. من ناحية أخرى، ُتعّد األجيال الشاّبة 

من نساء القبائل في وادي خالد واألردن أكثر تعليًما ويتزوجن 
مت�أخًرا ويعملن في كثير من األحيان خارج المنزل ويشاركن أكثر 
في السياسة والمجتمع بالمقارنة مع األجيال السابقة. لذلك، 

يقّدمن سردّيات اخرى للنساء القبلّيات السورّيات الّلواتي 
يعشن بينهن.

العالقات الضعيفة التي يستخدمها الاّلجئون القبليون في 
لبنان ال ت�تعّلق كثيًرا باكتساب مهارات وفرص جديدة بقدر 

الحفاظ على سبل العيش وت�أمينها على أساس الخبرة السابقة 
والعمل بأجر منخفض. وعلى الرغم من ذلك، فإن اتصاالتهم 

موجودة مع  المجموعة القبلية في الخارج، إاّل أنهم ال 
يستطيعون تقديم سوى القليل من العون للمجموعة القرابّية 

طالبة العون بالفعل. 

نظًرا إلى اختالف آلّيات الت�كّيف في االستراتيجيات المعتمدة 
على الروابط القّوية او الضعيفة، يجب أن يصار العمل على 

سياسات وحلول  تستهدف المجتمعات لمعالجة هذه 
االختالفات. في كلتا الحالتين، يمكن أن يؤّدي وضع تصورات 

لالحتياجات الفعلية للمجتمع، واالستماع إلى األشخاص الذين 
يعتبروا بأنهم ممثلين عنهم وجديري�ن بالثقة، وعمل تنسيق 

بين المنّظمات غير الحكومية والجهات المانحة إلى نتائج أفضل 
في تقديم المساعدة وبناء مشاريع تنموية مستدامة. عند 

وضع الخطط عقد مجموعات تنفّيذية الستراتيجيات الروابط 
القّوية يجب اشراك كافة اعضاء المجتمع. الذي سيعزز التفاعل 
بين السوري�ين ومضيفيهم األردني�ين/اللبناني�ين ويمنع الضغينة 

في المجتمع المضيف وي�وفر فرًصا متساوية.
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إّن هذا التقري�ر يوصي عند عمل مشاريع واستحداث وظائف 
متعّلقة بالمنّظمات غير الحكومية للمضيفين المحّلي�ين، يجب 

االنتباه إلى توزيع الوظائف بصورة أكثر عدالة. ُيعّد ت�أثير 
ماثيو مشكلة بين المجتمعات القبلية، إذ يقدم العاملين 

مع المنظمات غير الحكومية من ابناء القبيلة الوظائف أّواًل 
ألقاربهم وأقرب أقربائهم. أّما األشخاص الذين يتمتعون 

بمهارات لغوية أفضل والذين اعتادوا على العمل مع األجانب 
يواصلون الحصول على المزيد من الفرص، فيما يترك أجزاء 
أخرى من المجتمع خارج المكتسبات العائدة من المشروع.

إّن اآللّية التي يجب أن يكون فيها المالك الرسمي للعمل 
لبنانًيا أو أردنًيا يفتح الباب أمام الكثير من االشكالّيات. في 

حال عمل النظام بشكلٍ جّيد، يمكن أن يتعّرض العامل السوري 
لسوء المعاملة. في معظم االحيان، كان العّمال السورّي�ون 

يجلبون نماذج  جديدة وغير معروفة من األعمال إلى المناطق 
القبلّية. وعليه يجب دعم هذا النوع من المبادرات والمشاريع 

وتشجيعها.

إّن النظرة اإليجابّية المتزايدة نحو تعليم المرأة بين الُمجتمعات 
القبلّية في األردن ولبنان عزز لديها القدرة على تغي�ير مواقف 

الاّلجئين القبلي�ين السوري�ين الذين يعيشون بينهم. ولسوء 
الحظ، ال يوّفر واقع الحياة اليومّية لهؤالء األشخاص الكثير من 
الفرص إلجراء تغي�يرات ملموسة. لقد تّمت مناقشة الصعوبات 
التي تواجه الفتيات بالذهاب إلى المدرسة سابقا، لكن هناك 

حاجة إلى العديد من الفتيات كقّوة عمل لكسب المال للعائلة، 
فضاًل عن أن قضية زواج القاصرات شائعة للغاية.

نعتقد أن توفير وت�أمين التعليم والتدريب للنساء واألطفال 
سيكون أكثر فائدة للمجموعة التي اختارت الت�كّيف من خالل 

العالقات الضعيفة في المجتمعات المضيفة، باإلضافة 
إلى هذا كلّه يجب التذكير أّن الفتيان والفتيات الصغار في 

المجتمعات المحّلية في المناطق الريفّية يطلب منهم العمل 
وفي أغلب األحيان يتسّربوا من المدرسة ألّنهم يتوّجهون إلى 

العمل في الزراعة أو أّية أعمال أخرى. هنا يمكن للشاويش 
أن يلعب دوًرا جوهرًيا مؤثر كونه ُيمارس دور رئيسي هنا، في 
اختيار العّمال، وغالًبا ما يختارون الصغار والكبار من المجموعة 

القرابّية الواحدة. وي�جب أن نأخذ بعين االعتبار، عند التخطيط 
لفرص العمل أو مشاريع للنساء أو تعليم الفتيات، غالًبا ما 

ت�كون السالمة ووسائل النقل ورعاية األطفال من معّوقات 
مشاركتهن. وبالتالي، إذا كان موقع العمل أو المدرسة بعيًدا 

من المنزل، فإّن توفير وسائل النقل من وإلى المدرسة أو 
العمل وإمكانّيات الحضانة/ورعاية األطفال يمكن أن تجعل 

الوضع أسهل بكثير بالنسبة إلى النساء. باإلضافة إلى ذلك، 
يجب توفير فرص التعليم الثانوي والتدريب المهني.
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الملحق أ: السياق االجتماعي 
واالقتصادي للمجتمعات القبلّية

غالًبا ما يتم تعريف البدو من خالل اقتصادهم وهياكلهم   
االجتماعية. وتشير الصورة النمطية والتقليدية عن البدو إلى 

أنهم يسكنون في الصحراء مع الوسائل الرئيسية لكسب الرزق 
المؤّلفة بشكل رئيسي من قطعان الماشية مثل؛ اإلبل أو 

األغنام أو الماعز، وينتقلون من مكان إلى آخر بحًثا عن المراعي 
خالل الدورة سنوية. من الناحية االجتماعية، يعتبر البدو 

أ« بحيث تشّكل القبيلة أو اتحاد القبائل أكبر وحدة  »مجتمًعا مجزًّ
اجتماعية. لكن داخل القبيلة توجد مجموعات فرعية أو شرائح 
 .)Eickelman 2002,120; Al-Sekhaneh 2005,85( قبلية

تحّدد العالقات القبلّية حياة الفرد، وتعتبر القبيلة مصدر الحماية 
والعدالة والثروة والمكانة. لكن يبقى الحفاظ على شرف 

العائلة واجًبا على كّل فرد في المجتمع القبلي.

درس  Madden, Palimi & Bryson (2006)المجتمعات 
القبلية غير المتعّلمة، حيث يلعب التبادل التقليدي الشفهي 

دوًرا أساسًيا في تبادل المعلومات، وخلصوا إلى أن 
تبادل المعلومات يلعب ثالث وظائف رئيسية في المجتمع 

الشفهي: 1( تحديد الهوية القبلّية من خالل التاري�خ واألساطير، 
2( الحفاظ على الشبكات االجتماعية، 3( نشر المهارات العملية 

بما في ذلك الصيد وبناء المنزل والزراعة. هذه الوظائف 
موجودة أيًضا في المجتمع البدوي التقليدي، ونَِقلت جميع 

المعارف شفهًيا من جيل إلى آخر، مثل العادات والتقاليد 
والتاري�خ ومعرفة الصحراء، وكّلها موجودة ضمن أرث كبير من 

القصائد واألغاني والقصص واألقوال. غالًبا ما ترّكز قصص 
الماضي على الحروب والقادة، وعلى الرغم من أنها ت�تمحور 

حول الذكور، إاّل أنها تقّدم أيًضا ذاكرة جمعّية شاملة العضاء 
القبيلة، وهي تجربة مشتركة يمكن لجميع األعضاء مشاركتها، 

وأيًضا تعّزز الشعور بالفخر وتقدير الذات، وتمّكن األفراد من بناء 
نظرة إي�جابية عن الذات والهوية القبلية ككّل.

تعّزز القصص القبلّية، بشكل جزئي، من الحفاظ على الشبكة 
العالقات االجتماعّية. وتولي القصص اهتماًما كبيًرا للنسب 

وأصول األجداد - سواء كانت فعلية أو أسطورية - وعلى هذا 
النحو، يولد الشعور باالستمرارية والصبغة المجتمعية. يحتّل 

القانون القبلي األهّمية نفسها ويفرض التفاوض والوساطة، 
ولكنه يمّتد أيًضا العقاب واالنتقام إلى أفراد األسرة في 

حاالت نزاع الدم )Antoun 2000,446(. و تساهم التفاعالت 
اليومية في الحفاظ على الشبكات االجتماعية. من الشائع 

جًدا أن ت�تطّرق المحادثات إلى قضايا األسرة والزواج والطالق 
والمواليد والوفيات، ال سّيما أن شبكة األقاوي�ل أو الشائعات 

تبقي جميع األعضاء على اطالع جّيد على أحوال وأخبار بعضهم 

بعضا. تواصل هذه الشبكات لعب دور مهم اليوم، على الرغم 
من أن التواصل االفتراضي من خالل الواتساب والفايسبوك 

ووسائل التواصل االجتماعي األخرى أصبح شائًعا بشكل متزايد.

ُنِقلت معرفة المهارات العملية تقليدًيا من جيل إلى جيل. 
في الواقع، تعّد رعاية الحيوانات مهارة ناشطة في هذه 

المجتمعات، وت�ترّكز في ترب�ية اإلبل واألغنام والماعز والخيول 
والصقور والكالب. وتراوحت أيًضا بين معرفة المراعي الجّيدة 

ومصادر المياه وترب�ية الحيوانات ورعايتها وعالجها واستخدام 
المنتجات ومعالجتها مثل الحليب واللحوم والشعر. وتضّمنت 
المعرفة المعّقدة للبقاء على قيد الحياة في ظروف قاسية 

في السهوب والصحاري مهارات أخرى، مثل استخدام 
المنتجات المحلية كدواء، وتحديد النباتات والحيوانات، ومعرفة 

المناطق القبلية وفنون القتال والحرف اليدوية، باإلضافة إلى 
قراءة عالمات الطبيعة والطقس والسماء. أّما بالنسبة إلى 

الرعاة شبه المستقّري�ن فقد شّكلت الظروف المحلية والزراعة 
أيًضا جزًءا من معرفتهم.

تحتوي هذه العناصر الثالثة على ما يسّميه البدو عادات 
وتقاليد، وهي تشمل جميع القيم والمعارف والممارسات 

)األخالقّية( التي تحّدد الهوية البدوية وتضمن استمرارها 
وتحافظ على استمرار الحياة. يقوم  السلوك والتفاعل بين 

الجنسين على أربع قيم: الشرف واللياقة والكرامة واالحترام 
)Al-Sekhaneh 2005,176(. وطالما هذه القيم موجودة، 

فإن الهوية البدوية موجودة أيًضا.

لقد ت�أثر البدو، مثل المجتمعات التقليدية األخرى، بالتحديث 
والعولمة. لطالما كانت للمجتمعات المحيطة مواقف شديدة 

االستقطاب تجاه البدو. ونتيجة لذلك، اتخذت سلطات عديدة من 
العثماني�ين إلى القوى االستعمارية وصواًل إلى دول الشرق 
األوسط الحديثة، مقاربات متطابقة جًدا فيما يتعّلق بـ«قضية 

البدو« أبرزها: إعاقتهم وإدخالهم في عملية التحديث، لكن لم 
ت�كن النتائج ناجحة دائًما. ويعّد كّل من األردن واإلمارات العرب�ية 

المتحدة والمملكة العرب�ية السعودية أمثلة على تلك البلدان، 
حيث كان للبدو ت�أثير أكبر في تشكيل المجتمع، بحيث بنيت 

الهوية الوطنية فيها باالستناد إلى الثقافة والتراث البدوي 
إلى حّد كبير.

اليوم، يعيش جزء صغير فقط من السّكان البدو الحياة البدوية، 
ويكيف العدد أكبر حياتهم بين القديم والجديد. لذلك، يجب 

اعتبار »البدو« هوية اجتماعية. حاليًا، هناك العديد من القبائل 
المتعصبة التي ال تستخدم كلمة »بدوي«، لكنها تعّرف عن 

نفسها على أنها »عرب�ية« أو »قبلية« )عشيرة(. إذ نتيجة تطّور 
الحياة الحضرية، أصبحت التقنيات الحديثة والنقل والرعاية 

الصحية والتعليم والمهن الجديدة وفرص ريادة األعمال متاحة 
أكثر فأكثر، وكان البدو يحاولون الت�كّيف مع هذه التغي�يرات.
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األردن

على مدى التاري�خ الحديث، كانت مجتمعات شرق األردن في 
غالبيتها قبلية. أذ تشّكلت المجتمعات الريفية من انحدارات 

قبلية باإلضافة إلى البدو الُرحل وشبه الُرحل. سعت العائلة 
المالكة الهاشمي�ين، وهي نفسها فرع من قبيلة قريش، 
إلى الحصول على دعم ووالء القبائل منذ الثورة العرب�ية 

الكبرى )Rowland 2009,12(. خالل فترة االنتداب البريطاني، 
ُدِمجت القبائل ضمن الدولة، وكانت الوظائف العاّمة في 

غالبيتها يشغلها ابناء القبائل. وال يزال الجيش األردني في 
غالبيته قبلًيا حتى اآلن، وينخرط الجنود في الجيش العربي 
معظمهم من قبيلة الحويطات في المنطقة الجنوبية من 
االردن، بشكل خاص، و من بني صخر والسرحان وشمر وبني 

حسن )Al-Sekhaneh 2005(. من هنا، ُيوصف األردن بأنه دولة 
قومية - قبلية تحكمها قيادة قبلية وتهيمن عليها االنتماءات 

والوالءات القبلّية.

عندما ت�أّسست امارة شرق األردن في العام 1923، بلغ عدد 
سّكانها نحو 250 ألف نسمة، من ضمنهم 125 ألف من البدو 

الُرحل أو شبه الُرحل، ونحو 125 ألف يعيشون في القرى 
والبلدات )Ghawanmeh, 1982(. منذ ذلك الحين، غّيرت 

موجات عّدة من الالجئين، التي قدمت الى االردن أواًل من 
فلسطين ثم من العراق وأخيًرا من سوريا، التوازن بين السّكان 

القبلي�ين وغير القبلي�ين. وعلى الرغم من أن المجتمع القبلي 
بات يشّكل أقلية، إاّل أنه يواصل لعب دور مهّم في السياسة 

والثقافة األردنية، وفيما رّكز الفلسطينيون والالجئون 
الالحقون على بناء وتوسيع القطاع الخاص، ال يزال القطاع 

العام مكان العمل الرئيسي للبدو.

بني خالد هي واحدة من االّتحادات القبلّية الكبيرة، إلى جانب 
شمر وعنزة. العدد اإلجمالي ألفراد القبيلة غير معروف، حيث 

ال توجد أرقام رسمّية. عند االستفسار، حاول المخبرون في 
األردن ولبنان تقديم تقديرات تقري�بّية، مشيري�ن إلى أن الرقم 

»ربما أكثر من مليون«. ومع ذلك، من المحتمل جًدا أن يكون 
هذا أقّل من الواقع. توجد اليوم فروع لبني خالد في معظم 

دول الشرق األوسط: المملكة العرب�ية السعودّية واإلمارات 
العرب�ية المتحدة وقطر والكويت والعراق واألردن وسوريا 

ولبنان وفلسطين ومصر. غالبّية الفروع هم من المسلمين 
السّنة، لكن العائالت الشيعّية موجودة أيًضا. تركز هذه الدراسة 

على الفروع السنّية من القبيلة.

ترتبط قصة القبيلة األصلّية ارتباًطا وثيًقا بخالد بن الوليد، رفيق 
النبي محمد، وأحد كبار القادة العسكري�ين في الفتح اإلسالمي. 

في شمال األردن ولبنان، غالًبا ما ُيذكر انتصاره على الجيش 
البيزنطي في معركة اليرموك )AD 636( في حاالت المقابلة 

غير الرسمّية. يقع قبره في حمص الحديثة في سوريا. في 

حين أن العديد مّمن تمت مقابلتهم يذكرون أّنه ربما ليس سلًفا 
فعلًيا ومؤّسس القبيلة، إاّل أّنه ال يزال شخصّية مهّمة في 

التاري�خ الشفوي للقبيلة.

يمكن ت�تّبع حركات قبيلة بني خالد من خالل الوثائق التاريخّية. خالل 
القرنين الخامس عشر والثامن عشر، كان مركز قوة القبيلة على 

طول المنطقة الساحلّية الشرقّية لشبه الجزي�رة العرب�ّية، شرق 
مدينة الرياض الحديثة. بعد طرد العثماني�ين من المنطقة عام 1670، 

تّم ت�أسيس عاصمة إمارة الخالدي في المبرز. خالل هذا الوقت، 
كانت القبيلة قادرة أيًضا على بسط سيطرتها الداخلية على 

منطقة نجد. انتهى حكمهم بالحمالت السعودية. وبحلول عام 
1793، قام محمد بن عبد الوهاب واألمير محمد بن سعود بغزو 

األراضي التي تسيطر عليها قبيلة بني خالد. استمّرت االضطرابات 
والحروب القبلية واالنتفاضات طوال القرن التالي، ولكن على 
الرغم من أن بني خالد تمكن من الحصول على بعض السلطة 

مؤقًتا، فقد بدأ العديد من أعضاء القبيلة في الهجرة إلى الشمال 
لتجنب المصادمات مع القوات السعودية. وهكذا، استقرت القبيلة 
في مناطق في الشمال، وبحلول النصف الثاني من القرن التاسع 

عشر كانت قد استقرت بالفعل في سوريا. قبل إنشاء حدود 
الدولة الحديثة، امتّدت هجرة القبيلة من الصحراء السورّية في 

الشرق إلى وادي البقاع ومرتفعات الجوالن في الغرب.

الخريطة: بني خالد في بالد الشام )استناًدا إلى السخانة، 2005(.
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سوريا

كان للبدو الّرَحل وجود قوي في بالد الشام لقرون، لكن 
مناطق سيطرتهم كانت ت�تحّدد في الغالب بوجود أو عدم 

وجود سلطة مركزية قّوية. عندما سيطرت اإلمبراطورية 
العثمانية على شمال شبه الجزي�رة العرب�ية في القرن 
السادس عشر، دفع التوّسع الزراعي الناتج رعاة اإلبل 

المتنّقلين إلى الخروج من المناطق األكثر خصوبة، فيما بقي 
رعاة األغنام على هامش األراضي الزراعية، وال سّيما قبائل 

الموالي والحديد والفضل. أيًضا بدأوا في دفع الضرائب 
للحّكام العثماني�ين وأصبحوا أكثر اندماًجا في المجتمع 

المحّلي. تلّقى العديد من أبناء زعماء القبائل تعليمهم في 
اسطنبول وأصبحوا شخصيات بارزة في السياسة المحّلية. 

.)Chatty 2010, 32(

في األوقات التي ضعفت الحكومة المركزية، كانت المجموعات 
القبلية البدوية تعود إلى المناطق الهامشية. وأبرزها فترة 

منتصف القرن الثامن عشر، عندما بدأت االتحادات القبلية 
لبني خالد وشمر وعنيزة توّسعها شمااًل بعد حملة آل 

سعود وإقامة الدولة السعودية األولى، هاجروا عبر بالد 
الشام وأصبح لديهم حضوًرا بارًزا في هذه المنطقة. غّيرت 

اإلمبراطورية العثمانية نهجها مع الرعاة والبدو في منتصف 
القرن التاسع عشر، وأّدى ذلك إلى تغي�يرات سريعة في 

لت األرض  نمط الحياة واالقتصاد البدوي في سوريا، بحيث حوِّ
الُمستخدمة لرعي القطعان إلى أراضي زراعية، مما أجبر البدو 
على الجمع بين الرعي والزراعة. بدوره، بذل االنتداب الفرنسي 
جهوًدا لتقليل قّوة القبائل في المنطقة. وبطبيعة الحال، كان 
لت�أسيس حدود الدولة القومية الجديدة ت�أثير عميق على البدو 

الذين لم ت�توافق وجهاتهم القديمة ومناطق هجرتهم بأي 
شكل مع الحدود الجديدة. نتيجة ذلك، تحّدى العديد من البدو 

السلطات ورفضوا فكرة المواطنة بأكملها. بقيت القبائل في 
شرق البالد على الهامش جغرافًيا وسياسًيا واقتصادًيا، وكان 

لهم الحّق في حمل السالح وتسوية المسائل القانونية فيما 
بينهم باستخدام النظام القبلي القديم. إلى ذلك، حافظوا 

على نمط حياتهم المتنّقلة التي فرضت عالقات قّوية مع 
العائالت التي تعيش في شبه الجزي�رة العرب�ية وسمحت للقبائل 
بالخروج من المنطقة في أوقات مضطربة، وال سّيما بعد العام 

1958 عند قيام الوحدة مع مصر. أّدى ذلك إلى إجراء إصالح 
كبير، بحيث لم تعد القبائل تحصل على أي حقوق منفصلة داخل 

الدولة، وحتى بعد انتهاء الوحدة، القصيرة األجل بين سوريا 
ومصر، لم تنظر خطط حزب البعث التحديثية إلى العناصر القبلية 

بشكلٍ إي�جابي.

أّدى الجفاف الشديد بين العامين 1958 و1961 إلى وفاة ٪80 
من اإلبل ونحو نصف األغنام في سوريا. استغّلت العديد 

من العائالت التي فقدت دخلها بالكامل خالل هذه السنوات 

الفرصة التي قّدمتها الدولة واستقّرت وتحّولت نحو الزراعة 
)Chatty 2010, 40(. تواصلت حركة التحّول عن الرعي وحياة 
الُرحل بشكل مستقّر لمّدة عقود. إلى ذلك، استقّر بني خالد 

في مناطق محافظتي حمص وحماة وجنوب درعا، وفيما 
حافظ بعض أفراد القبيلة على حياة شبه بدوية جزئية، أصبحت 
غالبيتهم مزارعين مستقّري�ن يمتلكون الحقول واألبقار. ال يزال 

شيوخ عشائر بني خالد: الشيخ طالل الباشا والشيخ أحمد حسين 
والشيخ الوليد عبد القادر يعيشون في حمص.

عندما وصل حافظ األسد إلى السلطة عمل على دعم 
ومساعدة القبائل لتعزي�ز نظامه. في الواقع، شاركت 

القبائل في قمع انتفاضة حماة في العام 1982. الحقًا 
تم استخدام القبائل الواقعة بين حماة وحلب، وخصوًصا 

الحديد، كمصادر لجمع المعلومات من قبل المخابرات 
ح البدو إلى  الحكومية )Chatty 2010, 47(. إلى ذلك، ُرشِّ

مناصب عالية وال سيما في وزارتي الداخلية والزراعة، لكن 
لم يستفد من نظام الزبائنية سوى الشيوخ وبعض أجزاء 

المجتمع القبلي فيما ُترِكت الغالبية مهّمشة وتعيش في 
 .)Dukhan 2014, 5; Khaddour & Mazur 2017, 6( فقر
عند األخذ بكّل هذه االعتبارات، يصبح من السهل فهم أسباب 
دعم جزء من القبائل للنظام، وانضمام آخري�ن إلى المعارضة 

أ وغير منّظم.  أو داعش، ما ترك النسيج القبلي بأكمله مجزًّ
انقسمت قبيلة بني خالد في والءاتها، لكن غالبية مقاتليها 

انضّموا إلى المعارضة وكانوا يقاتلون بشكل رئيسي 
في الجيش السوري الحّر )FSA( وجبهة الثّوار السوري�ين 

)Heras & O’Leary 2013(. وي�رجح استخدام الشبكة العالقات 
القبلية عبر الحدود للحصول على األسلحة والمدفعية، 

وخصوًصا خالل األوقات التي سيطر فيها الجيش السوري الحّر 
 Naffee 2012, Dukhan( على مناطق حول درعا وغرب حمص

15 ,2014(. في غضون ذلك، أّدى تواصل العالقات القبلية 
مع العراق والمملكة العرب�ية السعودية والكويت وقطر إلى 

الت�أثير على شبكات الدعم السياسي في المنطقة.

لبنان

في منطقة لبنان الحديث، ُعرف وادي البقاع بأنه منطقة 
للرعي في أواخر الصيف وأوائل الرب�يع، ويمكن العثور 

على روايات عن وجود البدو فيه منذ القرن الثالث عشر 
)Chatty 2011, 23(. قبل إنشاء الحدود الحديثة، كان للقبائل 
البدوية مراعي شتوية تمتّد من شرق حمص باتجاه الصحراء 

السورية. وفي أوائل الرب�يع، يتّم نقل القطعان إلى المراعي 
الجبلية العالية، وخالل أشهر الصيف تقيم العائالت في مناطق 

البقاع الزراعية. وفي كثير من األحيان، يمّثل النظام القديم 
القائم على نقل القطعان إلى الحقول بعد الحصاد لت�تغّذى من 

ب التربة، الترابط والعالقات المتبادلة التي يتم  البذرور وتخصِّ
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تجاهلها في الغالب بين األراضي الصحراوية واالراضي الخصبة 
.)Joseph 2013, 23-24(

ترك تعداد العام 1932 – وهو التعداد الصحيح الوحيد الذي 
نّفذ في لبنان طوال تاريخه الحديث – العديد من البدو من 

دون جنسية أي عديمي الجنسية. ويعود ذلك جزئًيا إلى عدم 
تواجد القبائل في الدولة أثناء إجراء التعداد. في العام 1958، 

اأعطيت حالة »قيد الدرس« للبدو الذين لم يسّجلوا في التعداد، 
وفي العام 1994 حصلوا على الجنسية اللبنانية. كما منح نحو 

10-15٪ من البدو عديمي الجنسية في لبنان وضعية قيد الدرس 
في العام 1994. ومع ذلك، كان هذا الوضع شخصًيا وال يمكن 

نقله إلى األطفال. نتيجة لذلك، ال يزال نحو ثلثي البدو، ويقّدر 
عددهم بـ 150 ألف شخًصا في لبنان، بال جنسية، ويفتقرون 

إلى الرعاية الصّحية والتعليم، وي�واجهون عقبات في الحياة 
اليومية بدًءا من العثور على عمل إلى شراء األراضي. تعيش 

غالبية القبائل البدوية في سهل البقاع، ومعظمهم يسكنون 
في شكل دائم ويعملون في الزراعة. على سبيل المثال، 
استقّرت قبيلة الفضل من شمال سوريا في البقاع بعد أن 
طردتهم قبيلة الموالي. في لبنان، انقسمت القبيلة إلى 
فرعين وهما الحروق والفاعور، وقد استطاع شيخ الفاعور 

شراء أرض في لبنان لتقيم فيها قبيلته، لكن العديد من 
التجّمعات السكنية البدوية غير ُمعترف بها رسمًيا، وبالتالي 

تفتقر إلى الخدمات العاّمة األساسية والفرص االقتصادية 
 .)Chatty 2011, 26(
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الملحق ب: الخصائص الديمغرافّية للُمشاركين في األردن

السكن في مكان اللجوء السن المستوى التعليمي الوضع العائلي الجنس القبيلة الجنسية الهوية الشخصية

مع األقارب ٥٥ ابتدائي أعزب ذكر بني خالد سوري ١

منزل مست�أجر ٢٤ متوسط أعزب ذكر بني خالد سوري ٢

منزل مست�أجر ٣٠ إجازة جامعية أعزب ذكر بني خالد سوري ٣

منزل مست�أجر ٢٥ إجازة جامعية أعزب ذكر بني خالد سوري ٤

مع األقارب ٣٢ ثانوي أعزب ذكر بني خالد سوري ٥

كوخ ذاتي البناء ١٨ ثانوي أعزب ذكر بني خالد سوري ٦

خيمة مست�أجرة  ٣٤ ابتدائي مت�أهل ذكر بني خالد سوري ٧

خيمة مست�أجرة  ٧٢ ابتدائي مت�أهل ذكر بني خالد سوري ٨

كوخ ذاتي البناء ٢٤ ابتدائي مت�أهل ذكر بني خالد سوري ٩

مع األقارب ٣٧ ابتدائي مت�أهل ذكر بني خالد سوري ١٠

منزل مست�أجر ٣٥ متوسط مت�أهل ذكر بني خالد سوري ١١

منزل مست�أجر ٣٢ متوسط مت�أهل ذكر بني خالد سوري ١٢

مع األقارب ٤٠ متوسط مت�أهل ذكر بني خالد سوري ١٣

منزل مست�أجر ٥٥ متوسط مت�أهل ذكر بني خالد سوري ١٤

كوخ ذاتي البناء ٦٧ متوسط مت�أهل ذكر بني خالد سوري ١٥

منزل مست�أجر ٤٩ متوسط مت�أهل ذكر بني خالد سوري ١٦

منزل مست�أجر ٢٤ ال يوجد مت�أهل ذكر بني خالد  سوري ١٧

منزل مست�أجر ٥٤ ثانوي مت�أهل ذكر بني خالد  سوري ١٨

مع األقارب ٤٠ ثانوي مت�أهل ذكر بني خالد سوري ١٩

منزل مست�أجر ٤٩ ثانوي مت�أهل ذكر بني خالد سوري ٢٠

كوخ ذاتي البناء ٩٤ مثقف مت�أهل ذكر بني خالد سوري ٢١

منزل مست�أجر ٣٩ متوسط أرملة أنثى بني خالد سورية ٢٢

منزل مست�أجر ٣٤ ابتدائي مت�أهلة أنثى بني خالد سورية ٢٣

خيمة ٣٥ ابتدائي مت�أهلة أنثى بني خالد سورية ٢٤

منزل مست�أجر ٢٤ متوسط مت�أهلة أنثى بني خالد سورية ٢٥

منزل مست�أجر ٥٦ ال يوجد مت�أهلة أنثى بني خالد سورية ٢٦

منزل مست�أجر ٧٦ ال يوجد مت�أهلة أنثى بني خالد سورية ٢٧

منزل مست�أجر ٦٠ ال يوجد مت�أهلة أنثى بني خالد سورية ٢٨

كوخ ذاتي البناء ٥٤ إجازة جامعية مت�أهلة أنثى بني خالد سورية ٢٩

منزل مست�أجر ٢٠ ثانوي مت�أهلة أنثى بني خالد سورية ٣٠

كوخ ذاتي البناء ٣٣ ثانوي مت�أهلة أنثى بني خالد سورية ٣١

منزل مست�أجر ٣٥ شهادة دبلوم مت�أهلة أنثى بني خالد سورية ٣٢

خيمة مست�أجرة ١٨ ابتدائي أعزب ذكر غير ذلك سوري ٣٣

منزل مست�أجر ٢٠ ال يوجد مت�أهل ذكر غير ذلك سوري ٣٤

منزل مست�أجر ٥٠ ثانوي مت�أهل ذكر غير ذلك سوري ٣٥

منزل مست�أجر ٣٤ إجازة جامعية مت�أهل ذكر غير ذلك سوري ٣٦

منزل مست�أجر ٩٠ مثقف مت�أهل ذكر غير ذلك سوري ٣٧

منزل مست�أجر ٦٧ مثقف مت�أهل ذكر غير ذلك سوري ٣٨

منزل مست�أجر ٦٥ ال يوجد أرملة أنثى غير ذلك سورية ٣٩

منزل مست�أجر ٦٥ ال يوجد أرملة أنثى غير ذلك سورية ٤٠

منزل مست�أجر ٤٠ ابتدائي مت�أهلة أنثى غير ذلك سورية ٤١

منزل مست�أجر ٤٣ ابتدائي مت�أهلة أنثى غير ذلك سورية ٤٢

منزل مست�أجر ٢٨ متوسط مت�أهلة أنثى غير ذلك سورية ٤٣

منزل مست�أجر ٣٠ متوسط مت�أهلة أنثى غير ذلك سورية ٤٤

منزل مست�أجر ٢٨ متوسط مت�أهلة أنثى غير ذلك سورية ٤٥

كوخ ذاتي البناء ٦٠ ال يوجد مت�أهلة أنثى غير ذلك سورية ٤٦
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السكن في مكان اللجوء السن المستوى التعليمي الوضع العائلي الجنس القبيلة الجنسية الهوية الشخصية

منزل مست�أجر ٦٠ ال يوجد مت�أهلة أنثى غير ذلك سورية ٤٧

منزل مست�أجر ٢٩ ثانوي مت�أهلة أنثى غير ذلك سورية ٤٨

غير متوفر ٣٠ متوسط أعزب ذكر بني خالد أردني ٤٩

غير متوفر ٢٥ إجازة جامعية أعزب ذكر بني خالد أردني ٥٠

غير متوفر ٢٩ إجازة جامعية أعزب ذكر بني خالد أردني ٥١

غير متوفر ٢٨ إجازة جامعية أعزب ذكر بني خالد أردني ٥٢

غير متوفر ٢٩ إجازة جامعية أعزب ذكر بني خالد أردني ٥٣

غير متوفر ٢٨ إجازة جامعية أعزب ذكر بني خالد أردني ٥٤

غير متوفر ٢٢ إجازة جامعية أعزب ذكر بني خالد أردني ٥٥

غير متوفر ٢٠ ثانوي أعزب ذكر بني خالد أردني ٥٦

غير متوفر ٢٣ ثانوي أعزب ذكر بني خالد أردني ٥٧

غير متوفر ٣٣ ثانوي أعزب ذكر بني خالد أردني ٥٨

غير متوفر ٢١ ثانوي أعزب ذكر بني خالد أردني ٥٩

غير متوفر ٣٧ ثانوي أعزب ذكر بني خالد أردني ٦٠

غير متوفر ٢٦ ثانوي أعزب ذكر بني خالد أردني ٦١

غير متوفر ٢٥ ثانوي أعزب ذكر بني خالد أردني ٦٢

غير متوفر ٢٩ إجازة ماجستير أعزب ذكر بني خالد أردني ٦٣

غير متوفر ٥٠ ابتدائي مت�أهل ذكر بني خالد أردني ٦٤

غير متوفر ٥٠ متوسط مت�أهل ذكر بني خالد أردني ٦٥

غير متوفر ٦٤ متوسط مت�أهل ذكر بني خالد أردني ٦٦

غير متوفر ٣١ متوسط مت�أهل ذكر بني خالد أردني ٦٧

غير متوفر ٣١ متوسط مت�أهل ذكر بني خالد أردني ٦٨

غير متوفر ٣٩ متوسط مت�أهل ذكر بني خالد أردني ٦٩

غير متوفر ٦٥ متوسط مت�أهل ذكر بني خالد أردني ٧٠

غير متوفر ٧١ ال يوجد مت�أهل ذكر بني خالد أردني ٧١

غير متوفر ٥٩ إجازة جامعية مت�أهل ذكر بني خالد أردني ٧٢

غير متوفر ٤٦ إجازة جامعية مت�أهل ذكر بني خالد أردني ٧٣

غير متوفر ٤٠ ثانوي مت�أهل ذكر بني خالد أردني ٧٤

غير متوفر ٥٠ ثانوي مت�أهل ذكر بني خالد أردني ٧٥

غير متوفر ٤٥ ثانوي مت�أهل ذكر بني خالد أردني ٧٦

غير متوفر ٢٨ ثانوي مت�أهل ذكر بني خالد أردني ٧٧

غير متوفر ٥٠ ثانوي مت�أهل ذكر بني خالد أردني ٧٨

غير متوفر ٤١ ثانوي مت�أهل ذكر بني خالد أردني ٧٩

غير متوفر ٣٧ ثانوي مت�أهل ذكر بني خالد أردني ٨٠

غير متوفر ٣٧ ثانوي مت�أهل ذكر بني خالد أردني ٨١

غير متوفر ٥٠ ثانوي مت�أهل ذكر بني خالد أردني ٨٢

غير متوفر ٥٠ ثانوي مت�أهل ذكر بني خالد أردني ٨٣

غير متوفر ٦٠ شهادة دكتوراه مت�أهل ذكر بني خالد أردني ٨٤

غير متوفر ٤٩ شهادة دبلوم مت�أهل ذكر بني خالد أردني ٨٥

غير متوفر ٧٠ مثقف مت�أهل ذكر بني خالد أردني ٨٦

غير متوفر ٦٧ غير متوفر مت�أهل ذكر بني خالد أردني ٨٧

غير متوفر ٣٩ متوسط مت�أهلة أنثى غير ذلك أردنية ٨٨

غير متوفر ٣٧ ابتدائي مت�أهلة أنثى بني خالد أردنية ٨٩

غير متوفر ٣٠ متوسط مت�أهلة أنثى بني خالد أردنية ٩٠

غير متوفر ٦٠ ال يوجد مت�أهلة أنثى بني خالد أردنية ٩١

غير متوفر ٦٠ ال يوجد مت�أهلة أنثى بني خالد أردنية ٩٢

غير متوفر ٥٣ إجازة جامعية مت�أهلة أنثى بني خالد أردنية ٩٣

غير متوفر ٥١ مثقفة مت�أهلة أنثى بني خالد أردنية ٩٤



26   شبكة العالقات القبلية وآلّيات الت�كّيف غير الرسمية لالجئين: قبيلة بني خالد في األردن وسوريا ولبنان  27

الملحق ج: الخصائص الديمغرافّية للُمشاركين في لبنان

مصادر الدخل 
األساسية في لبنان المنطقة

السكن قي 
مكان اللجوء

 الفئة
العمرية*

المستوى 
التعليمي

الوضع 
العائلي الجنس القبيلة الجنسية

الهوية 
الشخصية

مساعدات، أطفال طرابلس منزل ُمست�أجر مسّن غير موجود مت�أهل ذكر بني خالد  سورية  ٩٥

مساعدات، أطفال طرابلس منزل ُمست�أجر مسّن غير موجود مت�أهل ذكر بني خالد سورية ٩٦

مساعدات، سّلة خضروات طرابلس منزل ُمست�أجر منتصف العمر ابتدائي مت�أهل ذكر بني خالد سورية ٩٧

مساعدات، أعمال بناء طرابلس منزل ُمست�أجر منتصف العمر ابتدائي مت�أهل ذكر بني خالد  سورية ٩٨

أطفال )منازل خضراء( طرابلس خيمة، أرض 
ُمست�أجرة

مسّن غير موجود مت�أهل ذكر بني خالد سورية ٩٩

عمل في المعمل طرابلس خيمة، أرض 
ُمست�أجرة

بالغ ابتدائي مت�أهل ذكر بني خالد سورية ١٠٠

عمل في المعمل طرابلس خيمة، أرض 
ُمست�أجرة

بالغ ابتدائي مت�أهل ذكر بني خالد سورية ١٠١

عمل في المعمل طرابلس خيمة، أرض 
ُمست�أجرة

بالغ ابتدائي مت�أهل ذكر بني خالد سورية ١٠٢

عمل في المعمل طرابلس خيمة، أرض 
ُمست�أجرة

بالغ ابتدائي مت�أهل ذكر بني خالد سورية ١٠٣

عمل في المعمل طرابلس خيمة، أرض 
ُمست�أجرة

بالغ ثانوي مت�أهل ذكر بني خالد سورية ١٠٤

منازل خضراء عّكار خيمة، أرض 
ُمست�أجرة

بالغ ثانوي مت�أهل ذكر بني خالد سورية ١٠٥

منازل خضراء عّكار خيمة، أرض 
ُمست�أجرة

بالغ شهادة دبلوم مت�أهل ذكر بني خالد سورية ١٠٦

منازل خضراء عّكار خيمة، أرض 
ُمست�أجرة

بالغ ثانوي مت�أهل ذكر بني خالد  سورية ١٠٧

منازل خضراء عّكار خيمة، أرض 
ُمست�أجرة

بالغ ثانوي مت�أهل ذكر بني خالد  سورية ١٠٨

منازل خضراء عّكار خيمة، أرض 
ُمست�أجرة

بالغة ابتدائي مت�أهلة أنثى بني خالد سورية ١٠٩

مساعدات، أطفال طرابلس منزل ُمست�أجر مسّنّة غير موجود مت�أهلة أنثى بني خالد سورية ١١٠

أطفال )منازل خضراء( عّكار خيمة، أرض 
ُمست�أجرة

مسّنة غير موجود مت�أهلة أنثى بني خالد سورية ١١١

الشريك )عمل في 
المعمل(

طرابلس خيمة، أرض 
ُمست�أجرة

بالغة ابتدائي مت�أهلة أنثى بني خالد سورية ١١٢

الماشية وادي خالد خيمة منتصف العمر ابتدائي مت�أهل ذكر أخرى سورية ١١٣

بيع العصير وادي خالد منزل ُمست�أجر بالغ دراسات جامعية مت�أهل ذكر أخرى سورية ١١٤

متجر بقالة وادي خالد منزل ُمست�أجر منتصف العمر ثانوي مت�أهل ذكر أخرى سورية ١١٥

متجر بقالة وادي خالد منزل ُمست�أجر بالغ ابتدائي مت�أهل ذكر أخرى سورية ١١٦

متجر بقالة وادي خالد خيمة، أرض 
ُمست�أجرة

بالغ ثانوي مت�أهل ذكر أخرى سورية ١١٧

الماشية وادي خالد خيمة بالغ ابتدائي مت�أهل ذكر أخرى سورية ١١٨

الزراعة وادي خالد خيمة منتصف العمر ثانوي مت�أهل ذكر أخرى سورية ١١٩

مساعدات، زراعة عّكار خيمة، تبّرع منتصف العمر غير موجود مت�أهلة أنثى أخرى سورية ١٢٠

مساعدات، أعمال خيرية، 
الماشية

وادي خالد خيمة، تبّرع منتصف العمر ابتدائي مت�أهلة أنثى أخرى سورية ١٢١

خياطة األلبسة وادي خالد خيمة، تبّرع بالغة ابتدائي مت�أهلة أنثى أخرى سورية ١٢٢

الماشية وادي خالد خيمة بالغة ابتدائي مت�أهلة أنثى أخرى سورية ١٢٣

رعاية حديقة خاصة وادي خالد منزل، تبّرع بالغة غير موجود أرملة أنثى أخرى سورية ١٢٤
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مصادر الدخل 
األساسية في لبنان المنطقة

السكن قي 
مكان اللجوء

 الفئة
العمرية*

المستوى 
التعليمي

الوضع 
العائلي الجنس القبيلة الجنسية

الهوية 
الشخصية

زراعة، الماشية وادي خالد غير متوّفر مسّن غير موجود مت�أهل ذكر بني خالد لبنانية ١٢٥

زراعة، الماشية وادي خالد غير متوّفر بالغ ابتدائي مت�أهل ذكر بني خالد لبنانية ١٢٦

زراعة، الماشية وادي خالد غير متوّفر منتصف العمر ابتدائي مت�أهل ذكر بني خالد لبنانية ١٢٧

تجارة، است�ثمار وادي خالد غير متوّفر منتصف العمر ثانوي مت�أهل ذكر أخرى لبنانية ١٢٨

تجارة، است�ثمار طرابلس غير متوّفر منتصف العمر ثانوي مت�أهل ذكر أخرى لبنانية ١٢٩

زراعة، الماشية وادي خالد غير متوّفر بالغة ابتدائي مت�أهلة أنثى بني خالد لبنانية ١٣٠

زراعة، الماشية وادي خالد غير متوّفر منتصف العمر غير موجود مت�أهلة أنثى بني خالد لبنانية ١٣١

الشريك  وادي خالد غير متوّفر بالغة ثانوي مت�أهلة أنثى أخرى لبنانية ١٣٢

الشريك وادي خالد غير متوّفر بالغة ثانوي مت�أهلة أنثى أخرى لبنانية ١٣٣

األهل )طاّلب( وادي خالد غير متوّفر بالغة إجازة جامعية عزباء أنثى أخرى لبنانية ١٣٤

األهل )طاّلب( وادي خالد غير متوّفر شابة ثانوي عزباء أنثى أخرى لبنانية ١٣٥

األهل )طاّلب( وادي خالد غير متوّفر شابة ثانوي عزباء أنثى أخرى لبنانية ١٣٦

مساعدة من جمعية عّكار ذكر غير منتٍم 
إلى قبيلة

لبنانية ١٣٧

مساعدة من جمعية عّكار ذكر غير منتٍم 
إلى قبيلة

ألمانية ١٣٨



برنامج األبحاث والسياسات حول الالجئين
يواجه لبنان والعالم العربي إحدى أضخم أزمات اللجوء التي أنتجت تحديات جّمة في صياغة السياسات 

والبرامج المتعلقة بالالجئين والمجتمعات المضيفة. في هذا اإلطار، يسعى برنامج “األبحاث والسياسات 
حول الالجئين في العالم العربي” إلى توظيف البحوث المتصلة بالالجئين لمعالجة الفجوة المعرفية 

القائمة وإثراء الحوار حول قضايا الالجئين بين األكاديمي�ين وصانعي القرار والمنظمات الدولية والجهات 
الفاعلة في المجتمع، ومن ثّم صياغة االقتراحات والتوصيات المناسبة لرسم السياسات العامة وإطالق 

مبادرات ذات صلة بالالجئين في الشرق األوسط وخارجه.

معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولّية 
في الجامعة األميركّية في بيروت

يسعى معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولّية، في الجامعة األميركّية في بيروت، 
إلى تيسير الحوار وإثراء التفاعل بين الجامعي�ين المتخصصين والباحثين وبين واضعي السياسات وصانعي 

القرار في العالم العربي بصفة خاصة. ويعمل على إشراك أهل المعرفة والخبرة في المنظمات الدولية 
والهيئات غير الحكومية وسائر الفاعلين في الحياة العامة. كما يهتم، من خالل الدراسات واألنشطة، 

بتعزي�ز النقاش المفتوح حول جملة من القضايا العامة والعالقات الدولية وبصياغة االقتراحات والتوصيات 
المناسبة لرسم السياسات أو إصالحها.
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