
295

العدد السابع عشر- تشرين األول/ أكتوبر 2021الدراسات

أثر اللجوء في تغيير األدوار الجندرية للمرأة السورية الالجئة في لبنان)1)

غدير أبو مدين)2)

مقدمة 

ركزت	كثير	من	الدراسات	التي	تناولت	موضوع	التهجير	القسري	وأثره	في	النساء	الالجئات	على	أن	
النساء	الجئات	ضعيفات	يعتمدن	كلًيا	على	العائلة	أو	املساعدات	من	املنظمات	الدولية.	في	املقابل،	
هناك	عدد	قليل	فقط	من	البحوث	التي	سلطت	الضوء	على	اللجوء	بوصفه	قد	يمثل	فرصة	لتمكين	
النساء،	إذ	يعمل	على	تدمير	النظام	االجتماعي	التقليدي	الذي	كان	سائًدا	في	البلد	األم،	ومن	ثم	يتيح	
الفرصة	إلعادة	بناء	نظام	اجتماعي	وسيا�سي	جديد	يعطي	النساء	الفرصة	التخاذ	أدوار	جندرية	جديدة	

أو	إعادة	التفاوض	على	موازيين	القوى	حول	أدوارهن	في	العائلة	واملجتمع.	

لكن	من	خالل	مراجعتنا	بعض	هذه	الدراسات	التي	تتناول	أثر	التهجير	القسري	وعالقته	بتمكين	
السوريات	 الالجئات	 النساء	 الضوء	على	تجربة	 التي	تسلط	 الدراسات	 في	 أن	هناك	شح	 نرى	 النساء	
في	املجتمعات	املضيفة	في	الدول	العربية.	وأغلب	املصادر	املوجودة	هي	تقارير	ملنظمات	دولية	تدرس	
هذه	الظواهر	عموًما،	ولكن	غيابها	في	املستوى	األكاديمي	يمثل	تحدًيا	ملدى	فهمنا	عمق	هذه	الظواهر	
لم	 التي	 املوضوعات	 كثير	من	 ذلك	هناك	 إلى	 إضافة	 اللجوء.	 في	مخيمات	 النساء	 في	حياة	 التأثير	 في	
ِجَئ	

ُ
يجر	تناولها،	على	سبيل	املثال،	غالًبا	ُيتجاهل	االختالف	في	نتائج	آثار	اللجوء	بحسب	البلد	الذي	ل

إليه،	أي	مدى	االستقرار	السيا�سي	واالجتماعي	واالقتصادي	والثقافي	في	بلد	اللجوء	وانعكاس	ذلك	على	
إمكان	تفكيك	العادات	والتقاليد	التي	يحملها	الالجئون	معهم	من	بلدهم	األم.	إضافة	إلى	ذلك،	ال	تفرق	
هذه	الدراسات	بين	النساء	اللواتي	يعشن	في	مخيمات	اللجوء	والنساء	اللواتي	يعشن	في	بلد	اللجوء	

املضيف/	خارج	نطاق	املخيمات.	

)1(		أنجز	هذا	البحث	في	مضمار	عمل	الباحثة	على	رسالة	املاجستير	في	العلوم	السياسية	والعالقات	الدولية	بمعهد	الدوحة	للدراسات	العليا.	

)2(		باحثة	في	العلوم	االجتماعية	والقانونية،	تحمل	درجة	البكالوريوس	في	القانون،	ودرجتي	ماجستير؛	األولى	في	حقوق	اإلنسان	والديمقراطية،	
والثانية	في	العلوم	السياسية	والعالقات	الدولية.
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يهدف	هذا	البحث	إلى	دراسة	تأثير	اللجوء	في	تغيير	األدوار	الجندرية	لالجئات	السوريات	في	لبنان.	
وذلك	بتحليل	العوامل	واألسباب	التي	دفعت	النساء	السوريات	الالجئات	إلى	الخروج	للعمل،	ما	ترتب	
عليه	أنهن	أصبحن	املعيالت	األساسيات	للعائالت؛	وإلى	تسليط	الضوء	على	األوضاع	املرتبطة	بالعمل.	
واألهم	من	ذلك،	معرفة	مدى	اختالف	تجربة	العمل	بين	الالجئات	اللواتي	يسكّن	في	مخيمات	اللجوء	

والالجئات	اللواتي	يسكّن	في	خارج	نطاق	مخيمات	اللجوء.	

في	 اللجوء	 بأثر	 املتعلقة	 السابقة	 األدبيات	 استعرضنا	 	:
ً
أوال البحث،	 أهداف	 إلى	 للوصول	 وعليه	

تغيير	األدوار	الجندرية	للنساء	الالجئات.	ثانًيا:	أجرينا	مقابالت	عبر	اإلنترنت	مع	نساء	سوريات	الجئات	
في	لبنان،	كانت	املقابالت	شبه	منظمة	مع	20	امرأة	الجئة	سورية.	

السوريات	 النساء	 اكتساب	 في	 أثر	 للجوء	 أن	 في	 البحث،	 هذا	 إليها	 توصل	 التي	 النتائج	 خصت	
ُ
ل

الالجئات	أدواًرا	جندرية	جديدة،	تتمثل	في	أن	نسبة	كبيرة	من	النساء	أصبحن	املعيالت	األساسيات	
للعائالت.	بالطبع	يعد	هذا	التغيير	تغييًرا	إيجابًيا،	إال	أنه	ال	يجب	إغفال	أن	العامل	الرئي�سي	وراء	اتخاذ	
القرار	بالعمل	كان	الحاجة	املادية	وفًقا	للبيانات	التي	استند	إليها	هذا	البحث.	وال	يجب	إغفال	طبيعة	
ظروف	العمل	االستغاللية	التي	تعيشها	النساء؛	املتمثلة	في	رواتب	قليلة	مقابل	ساعات	عمل	طويلة.	
واألهم	من	ذلك،	هذا	التغيير	في	األدوار	الجندرية	لم	ينتج	منه	تغيير	في	موازيين	القوى	والسلطة	بين	
الدور	 عن	 يتخلين	 لم	 أدواًرا	جندرية	جديدة،	 النساء	 اكتساب	 من	 الرغم	 على	 أي	 والرجال،	 النساء	

التقليدي	املتمثل	في	الرعاية،	فكانت	النتيجة	أن	تقوم	النساء	بأدوار	جندرية	مضاعفة.	

اإلطار النظري

في	 ذلك	 وأثر	 اللجوء،	 القسري/	 التهجير	 ببعضهما:	 مرتبطين	 موضوعين	 على	 البحث	 هذا	 يركز	
الجندري،	 الدور	 مفهوم	 توضيح	 اآلتي	 الجزء	 يتناول	 الالجئة.	 السورية	 للمرأة	 الجندري	 الدور	 تغيير	
وتسليط	الضوء	على	مشاركة	املرأة	السورية	في	سوق	العمل	في	سورية	قبل	2011،	في	محاولة	لفهم	

طبيعة	األدوار	الجندرية	للنساء	السوريات	قبل	اللجوء.	

: ما الدور الجندري؟   
ً

أول

	للتنظير	في	الفرق	بين	الجنس	والجنوسة/	الدور	االجتماعي	في	
ً
ربما	ُوِجدت	املحاولة	األكثر	شموال
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مرحلة	الستينيات	في	كتابات	املحلل	النفساني	وعالم	اإلناسة	روبرت	ستولر	)Stoller	Robert(	الذي	
ظهر	كتابه	بعنوان	)الجنس	والجنوسة:	حول	تطور	الذكورة	واألنوثة(	في	1968.	فرق	ستولر	هنا	بين	
مصطلح	الجنس	ومصطلح	النوع،	بأن	استعمل	مصطلح	الجنس	للداللة	على	الفروقات	البيولوجية،	
أما	مصطلح	النوع	للداللة	على	مظاهر	األنوثة	والرجولة.	فقد	حدد	ستولر	نقطة	االنطالق	ألجل	عمله	
التي	جادلت	بأن	الصفات	 )التكوين	النف�سي	لحالة	جنسانية	مثلية	لدى	امرأة(	 في	ورقة	فرويد	حول	
الجنسية	الجسدية	للشخص،	ومواقفه	العقلية	وموضوعات	رغبته	يمكن	أن	تتغير	بشكل	مستقل	
بمعنى	 للشخص.	 الجنسية	 والهوية	 االجتماعي	 الدور	 بين	 ستولر	 مّيز	 ذلك،	 إلى	 إضافة	 بعضها.	 عن	
يمكن	أن	يكون	الشخص	ذا	أعضاء	ذكورية	أو	أنثوية،	لكن	ليس	بالضرورة	أن	يعبر	ذلك	عما	يتصوره	

الشخص	نفسه	عن	ماهية	الجنس	الذي	يميل	له)3(.			

كتاب	ستولر	كان	له	األثر	الكبير	في	الوسط	األكاديمي	النسوي،	إذ	استخدم	كتابه	في	التوسع	أكثر	
الجندر	 )Rubin	Gayle(	مصطلح	 روبن	 جايل	 النسوية	 استخدمت	 والجندر.	 الجنس	 بين	 الفرق	 في	
في	أعمالها	لتوضيح	أن	الجندر	نوع	من	االضطهاد	الذي	يصنع	بوساطة	الثقافة	املجتمعية	بناء	على	
جنس	الشخص.	بالنسبة	إلى	روبن؛	الجنس،	أي	األعضاء	البيولوجية	هي	حتمية	وثابتة،	أما	الجندر	
تكوني	 أن	 أو	 	،

ً
رجال تكون	 أن	 معنى	 ما	 توضح	 التي	 املضطهدة	 املجتمعية	 الثقافة	 من	خالل	 فُيشكل	

في	 كثيرون	 استخدمها	 التي	 الحتمية	 	)Judith Butler( بتلر	 النسوية	جوديت	 الكاتبة	 نقدت	 امرأة)4(.	
أن	 اعتبار	 ترفض	 فهي	 بتلر	 إلى	 بالنسبة	 والجندر.	 الجنس	 بين	 الفرق	 بخصوص	 النسوية	 الكتابات	
أن	 الطبيعة	فقط،	فهي	تجادل	 الذكورية	محددة	من	 أو	 األنثوية	 أي	األعضاء	 البيولوجيا،	 الجنس/	
	في	ما	يتعلق	

ً
في	العصر	الحديث	يستطيع	الشخص	تغيير	جنسه،	فلذلك	ال	داعي	لعد	الجنس	حتميا
بفهمنا	لطبيعة	األدوار	الجندرية	أو	الهوية	الجندرية	أو	امليول	الجندرية	لألشخاص.	)5(.		

إذن	نستطيع	القول	إن	الجنس	هو	األعضاء	البيولوجية	التي	يولد	بها	اإلنسان.	أما	الجندر،	فهو	
واقتصادية	 تداخل	مجموعة	عوامل	سياسية	 املجتمعات	من	خالل	 تضعها	 التي	 والقيم	 املفهومات	
الذي	يجب	أن	ينجزها	 أو	األعمال	 أو	الصفات	 واجتماعية	وثقافية	وتاريخية	لتحديد	ما	هي	األدوار	
من	 متغيرة	 املفهومات	 هذه	 وبالتأكيد	 الخاص.	 الفضاء	 أم	 العام	 الفضاء	 في	 سواء	 والرجال	 النساء	

مجتمع	إلى	آخر،	أو	حتى	متغيرة	من	زمن	إلى	آخر	في	املجتمع	نفسه.	

)3(		عدنان	حسن،	الجنوسة/	الجندر،	الطبعة	الثانية	)الالذقية،	سوريا:	دار	الحوار	للنشر	والتوزيع،	2018(،	ص23.

)4(	 	Mari	Mikkola,	”Feminist	Perspectives	on	Sex	and	Gender,“  Stanford	Encyclopedia	of	Philosophy	Archive,	)2008(,	https://
plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/feminism-gender/#SexGenDis.

)5(	 	 Judith	Butler,	 ”Performative	Acts	 and	Gender	Constitution:	An	 Essay	 in	 Phenomenology	 and	 Feminist	 Theory,“	 Theatre	
Journal	40,	no.	4	)December	1988(:	p.13,	https://doi.org/10.2307/3207893.



الدراساتالعدد السابع عشر- تشرين األول/ أكتوبر 2021

298

ثانًيا: األدوار املرأة الجندرية في سورية: سوق العمل نموذًجا

استناًدا	إلى	تقرير	من	البنك	الدولي	لعام	2015	فإن	أدنى	مشاركة	للمرأة	في	سوق	العمل	توجد	في	
منطقة	الشرق	األوسط،	وبحسب	التقرير	نفسه	كانت	مشاركة	املرأة	السورية	في	سوق	العمل	أدنى	
الوضع	 املصادر	حول	 إلى	شح	 نظًرا	 في	سورية)6(.	 النزاع	 بدء	 قبل	 املجاورة	حتى	 بالدول	 مقارنة	 نسبة	
االقتصادي	للمرأة	السورية	ومشاركتها	في	سوق	العمل	قبل	2010،	سنعرض	أهم	ما	توصل	إليه	تقرير	
في	 أفريقيا()7(.	 األوسط	وشمال	 الشرق	 في	 املرأة	 بعنوان	)حقوق	 	”Freedom	House“ ملنظمة	 	2010
الجزء	املتعلق	بدولة	سورية،	وضح	التقرير	أن	هناك	تحسًنا	إيجابًيا	في	ما	يتعلق	بالحقوق	االقتصادية	
إلى	2.9،	 النسبة	من	2.8	 ارتفعت	 إذ	 	.2004 بـ	 2009	مقارنة	 في	 املتساوية	 للنساء	والفرص	 املمنوحة	
وُحددت	هذه	النسبة	بناء	على	عوامل	مختلفة	استخدمها	التقرير.		أما	بالنسبة	إلى	الحقوق	االجتماعية	
يوضح	 نفسه،	 الوقت	 في	 	.)8(2009 في	 	2.5 إلى	 	2004 في	 	2.3 من	 ارتفاًعا	 أيًضا	 فشهدت	 والثقافية	
مدني،	 مجتمع	 منظمات	 تشكيل	 والتعبير	وحرية	 الرأي	 على	حرية	 املفروضة	 التقييدات	 أن	 التقرير	
إضافة	إلى	الثقافة	األبوية	املجتمعية	السائدة	تشكل	أحد	أهم	التحديات	التي	تقف	في	وجه	تحقيق	

التمكين	االقتصادي	واالجتماعي	للنساء	في	سورية)9(.	

في	سورية	 النساء	 %64	من	 السورية،	فنجد	نحو	 للمرأة	 الجندري	 الدور	 إلى	طبيعة	 بالنسبة	 أما	
النساء	 إلى	 بالنسبة	 أما	 املنزل.	 في	 وزوجات	 أمهات	 بوصفهن	 الرعاية	 على	 دورهن	 ويقتصر	 يعملن	 ال	
إلى	ذلك،	نسبة	اإلناث	في	 العامالت	فغالًبا	ما	يعملن	في	القطاع	العام	أو	القطاع	الزراعي)10(.	إضافة	
وتمثل	نسبة	21.9%  العمل	محدودة،	 في	سوق	 املرأة	 أن	مشاركة	 إال	 	،46% تمثل	 الجامعي	 التعليم	
القانونية	 التقييدات	 من	 عدد	 بوجود	 ذلك،	 سبب	 التقرير	 يربط	 	 	.)11(2007 إحصاءات	 بحسب	
واملجتمعية	التي	تجعل	خيارات	التوظيف	للنساء	محدودة.	على	سبيل	املثال،	يجب	أن	تأخذ	املرأة	إذًنا	
من	زوجها	إذا	ما	أرادت	العمل	خارج	املنزل.	أيًضا،	استناًدا	إلى	املادتين	)131،	132(	من	قانون	العمل	
	للمحافظة	عليها	من	اإلصابات	أو	

ً
السوري	1959،	يجب	على	املرأة	أال	تعمل	حتى	ساعات	متأخرة	ليال

)6(		Sarah	Williamson,	”Syrian	Women	in	Crisis:	Obstacles	and	Opportunities,“	Women’s	Economic	Participation	in	Conflict-Af-
fected	and	Fragile	Settings“	Georgetown	Institute	for	Women,	Peace	and	Security,	Occasional	Paper	Series,	)2016(.	p.29.

)7(	 	Sanja	Kelly	and	Julia	Breslin,	Women’s	Rights	 in	the	Middle	East	and	North	Africa:	Progress	amid	Resistance,1st	ed	)New	
York:	Lanham:	Freedom	House;	Rowman	&	Littlefield	Publishers,	2010(.

)8(		Kelly	and	Breslin,	p.459.

)9(		Kelly	and	Breslin,	p.460.

)10(		Kelly	and	Breslin,	p.472.

)11(		Ibid,	p.472.
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لحمايتها	مما	يضر	بصحتها	أو	بسمعتها.	واألهم	من	ذلك،	أن	نسبة	البطالة	بين	النساء	في	سورية	هي	
%49	مقارنة	بنسبة	%13	فقط	بين	الرجال)12(.	

الذي	 التقليدي	 الدور	 مع	 تتما�سى	 وظائف	 هي	 النساء،	 تشغلها	 التي	 الوظائف	 إلى	 بالنسبة	 أما	
يتصوره	املجتمع	للمرأة	بناء	على	دورها	الجندري.	ما	نسبته	%64.5	نساء	يعملن	في	القطاع	التعليمي	
أن	نالحظ	 الثانوية.	ونستطيع	 املدارس	 في	مستوى	 	43% االبتدائية،	وما	نسبته	 املدارس	 في	مستوى	
تأثير	الثقافة	املجتمعية	السائدة	من	خالل	معرفة	ماهية	التخصصات	التي	تدرسها	النساء	في	أثناء	
التعليم	والرعاية،	في	حين	إن	هناك	 التعليم	الجامعي.	هناك	هيمنة	نسائية	على	تخصصات	 مرحلة	
نسبة	قليلة	من	النساء	في	التخصصات	األخرى	مثل	العلوم	الطبية،	الهندسة	امليكانيكية	واالقتصاد	
أجر	 إن	 في	دفع	األجور،	حيث	 املتساوية	 الفجوة	غير	 التقرير	 وأخيًرا،	يوضح	 السياسية)13(.	 والعلوم	

النساء	هو	1549	دوالًرا	مقابل	أجر	الرجال	5496	دوالًرا	للفرد	الواحد	سنوًيا	في	2002)14(.	

إذن،	يمكن	القول	إن	الثقافة	املجتمعية	التقليدية	تلعب	دوًرا	رئيسًيا	في	تشكيل	الدور	الجندري	
للمرأة	السورية،	وضح	استبيان	أجري	في	سورية	أن	أغلب	السوريين	يرون	أن	الدور	األسا�سي	للنساء	هو	
البقاء	في	املنزل،	ويمكنها	العمل	فقط	إذا	ما	كان	زوجها	غير	قادر	على	العمل	وال	يستطيع	تأمين	الدخل	
الثقافات	 متنوع	 مجتمع	 هو	 السوري	 فاملجتمع	 التعميم،	 الهدف	 ليس	 بالتأكيد،	 	 للعائلة)15(.	 املالي	
واألديان	والطوائف	املختلفة،	حتى	على	صعيد	الفرق	بين	املناطق	الريفية	أو	املناطق	الحضرية.	وهناك	
كثيرات	من	النساء	السوريات	املستقالت	اللواتي	يرفضن	العادات	والتقاليد	التي	تسيئ	إلى	املرأة.	إال	
أننا	نتحدث	عن	الثقافة	املجتمعية	السائدة	التي	ترى	أن	دور	الرجل	هو	املعيل	األسا�سي	للعائلة،	في	

حين	إن	دور	النساء	هو	الرعاية	واالعتناء	باملنزل	وأطفالها	حتى	لو	كانت	تعمل	خارج	املنزل.	

ا: اآلثار املترتبة على التهجير القسري/ اللجوء
ً
ثالث

تخضع	النساء	والرجال	عند	التهجير	القسري	لشروط	بيئة	ما	بعد	النزاع،	ويعيشون	مع	مفهومات	
التفاوض	 منها:	 األجل	 وطويلة	 األجل،	 قصيرة	 نتائج،	 ذلك	 على	 يترتب	 قد	 بديلة.	 جندرية	 وممارسات	

)12(	 	 UNICEF,	 ”MENA	 Gender	 Equality“,	 Syria	 Profile,“	 UNICEF	 )2011(,	 https://www.unicef.org/gender/files/Syria-Gen-
der-Eqaulity-Profile-2011. 

)13(			Kelly	and	Breslin,	p.	472,471.

)14(			Kelly	and	Breslin,	p.474.

)15(		Williamson,	p.29.

https://www.unicef.org/gender/files/Syria-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf
https://www.unicef.org/gender/files/Syria-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf
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املستمر	بشأن	العالقات	الجندرية،	أو	القبول	التدريجي	بمعايير	أعلى	في	املساواة	الجندرية	أو	تعزيز	
في	 يؤثر	 اللجوء	 أن	 الدراسات	 من	 عدد	 وضح	 فقد	 التقليدية)16(.	 الجندرية	 واملعتقدات	 العالقات	
ا	معينة	تزيد	من	معاناة	النساء،	على	سبيل	املثال	

ً
النساء	تأثيًرا	مضاعًفا،	بحيث	يشكل	اللجوء	ظروف

العنف	الجن�سي	والنف�سي،	التمييز	الجن�سي،	الزواج	املبكر،	تقييدات	متعددة	للحصول	على	الخدمات	
األساسية	مثل	التعليم	والصحة	وغيرها)17(.	

املتحدة	 لألمم	 التابعة	 لالجئين	 لشؤون	 السامية	 املفوضية	 إنتاج	 من	 عملي	 دليل	 إلى	 استناًدا	
ر،	 دمَّ

ُ
ت )UNHCR(عن	العنف	املبني	على	النوع/	الجندر	في	أثناء	النزاعات،	فإن	الروابط	االجتماعية	

ويفقد	بعض	األفراد	عائالتهم	كلًيا	أو	جزئًيا.	ما	ينعكس	في	حياة	النساء	واألطفال،	واحتمال	تعرضهم	
للعنف	الجسدي	والجن�سي	في	أثناء	هربهم	من	بلدهم	إلى	بلد	اللجوء.	إضافة	إلى	ذلك،	يوضح	التقرير	أن	
جميع	أنواع	العنف	الجسدي	والجندري	يمكن	أن	تحدث	للنساء.	على	سبيل	املثال،	االعتداء	الجن�سي،	
االستغالل	الجن�سي،	التعرض	للخطف	من	جانب	الجماعات	املسلحة،	اإلتجار	بالبشر	سواء	لغايات	
أثناء	 في	 اللجوء	 في	مخيمات	 الجنسية	 واملضايقات	 لالعتداءات	 والتعرض	 األعضاء،	 بيع	 أم	 جنسية	
	”UN	Women“	املتحدة	لألمم	التابعة 2013	ملنظمة	املرأة	 في	تقرير	 	 الغذاء)18(.	 أو	 املاء	 البحث	عن	
نتائج	 -بعد	 التقرير	 وضح	 األردن)19(.	 في	 السوريات	 الالجئات	 بين	 الجندر	 النوع/	 على	 املبني	 العنف	
إليها	من	خالل	مقابالت	مع	نساء	سوريات	الجئات-	أن	الفتيات	والنساء	السوريات	الالجئات	 توصل	

عبرن	عن	تعرضهن	للعنف	املبني	على	النوع/	الجندر	في	أثناء	وجودهن	في	األردن)20(.	

تعزيز	العادات	واملعتقدات	التقليدية	في	مخيمات	اللجوء	ينعكس	في	حياة	النساء	في	املخيمات،	
خصوًصا	بشأن	مدى	قدرة	النساء	على	الحصول	على	املساعدات	اإلنسانية	املقدمة	مقارنة	بالرجال.	
قد	تساهم	املنظمات	الدولية	التي	تقدم	الخدمات	بترسيخ	هذا	النمط	من	العادات	التقليدية	السائدة،	

)16(		أوريليا	شترايت،	“تمكين	املرأة	في	األسر	السورية	الالجئة	في	لبنان”	)مشاركة	النساء	في	السالم،	األمن	والعمليات	االنتقالية	في	العالم	العربي،	
بيروت:	مؤسسة	فريدريش	إيبرت	ومساواة/مركز	دراسات	املرأة(	ص39.

)17(		Daniely	and	Lederman,	”Gendered	Cultural	Differences	and	Change	in	Gender	Roles	Among	Displaced	Refugees,“	Indian	
Journal	of	Gender	Studies,	Vol:26	)2019(,	p.	366.

)18(	 	United	Nations	High	Commissioner	for	Refugees,	”Sexual	and	Gender-Based	Violence	against	Refugees,	Returnees	and	
Internally	Displaced	Persons.	Guidelines	 for	Prevention	and	Response,	UNHCR	 )SGVB	Guidelines(,“	UNHCR,	p.20,	accessed	
April	5,	2021,	https://www.unhcr.org/protection/women/3f696bcc4/sexual-gender-based-violence-against-refugees-returne-
es-internally-displaced.html.

)19(		UN	Women,	”Gender-Based	Violence	and	Refugees	in	Jordan,	with	a	Focus	on	Early	Marriage.“	You	may	find	it	at	http://
data2.unhcr.org.

)20(		Ibid,	p.29.

http://data2.unhcr.org
http://data2.unhcr.org
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بحيث	يهيمن	الرجال	على	طرائق	توزيع	الخدمات	اإلنسانية	والغذائية	والصحية	املقدمة)21(.	نستطيع	
	في	األغلب؛	

ً
أن	نرى	ذلك	في	نظام	)الشاويش(	املتبع	في	مخيمات	اللجوء.	بحيث	نجد	الشاويش	رجال

يتسلم	مهمة	إدارة	املخيم	وتنظيمه،	بحيث	يكون	حلقة	الوصل	بين	سكان	املخيم	واملنظمات	اإلنسانية	
العاملة	في	املخيمات.	على	الرغم	من	مالحظتنا	الشخصية	في	مخيمات	اللجوء	في	شمال	لبنان	2019،	
هي	 -ولربما	 معممة	 غير	 حالة	 هذه	 أن	 إال	 الشاويش.	 منصب	 تتولى	 املخيمات	 أحد	 في	 امرأة	 وجود	
الوحيدة-	بين	مخيمات	اللجوء.	يجعلنا	ذلك	نفكر	في	أثر	هيمنة	الرجال	على	منصب	الشاويش،	من	ثم	
الهيمنة	على	أساليب	توزيع	الخدمات	اإلنسانية	املقدمة،	ومدى	التقييدات	التي	يعكسها	هذا	الوضع	

على	حياة	النساء	داخل	املخيمات.	

املجتمعية	 العادات	 لتغيير	 حقيقية	 فرصة	 اللجوء	 تجربة	 تمثل	 نفسه،	 الوقت	 وفي	 املقابل	 في	
السائدة	في	بعض	األحيان.	هذه	التغييرات	التي	قد	تمثل	فرصة	للنساء	من	أجل	إعادة	التفاوض	على	
مواقع	السلطة،	أو	تغيير	األدوار	الجندرية	وإتاحة	الفرصة	للنساء	للقيام	بأدوار	جندرية	جديدة.	فقد	
يعمل	اللجوء	على	تدمير	النسيج	االجتماعي	التقليدي،	األمر	الذي	ينعكس	على	إعادة	ترتيب	األدوار	
التي	 الدراسات	 بعض	 تجادل	 اللجوء)22(.	 ظروف	 بسبب	 مختلفة	 بصورة	 والرجال	 للنساء	 الجندرية	
اللجوء	 التكيف	مع	تجربة	 أكثر	قدرة	على	 النساء	 أن	 لذلك	هو	 السبب	 أن	 في	 املوضوع	 تناولت	هذا	
فاللجوء	 قدراتهن.	 وتطوير	 النساء	 لتمكين	 الفرصة	 يتيح	 ما	 الرجال،	 من	 أفضل	 بصورة	 بعدها	 وما	
للنسيج	 تدميًرا	 اللجوء	 يمثل	 الرجل	 إلى	 بالنسبة	 والرجال،	 النساء	 إلى	 بالنسبة	 متباينة	 ا	

ً
يخلق	ظروف

هوية	 يشكل	 ما	 وهذا	 العائلة،	 عن	 املسؤول	 موضع	 في	 الرجل	 يضع	 كان	 الذي	 التقليدي	 االجتماعي	
بسبب	 ولكن	 للعائلة.	 املادي	 الدخل	 تأمين	 عن	 املسؤول	 بوصفه	 التقليدية	 املجتمعات	 في	 الرجل	
التغييرات	املصاحبة	للجوء	التي	تتمثل	في	عدم	االستقرار،	وصعوبة	حصول	الرجل	على	العمل	مقارنة	
بالنساء	إما	ألسباب	تتعلق	باإلقامة	القانونية	أو	أسباب	صحية	تتعلق	بإعاقته	بسبب	الحرب،	يبدأ	

هذا	النسيج	بالتدهور،	ألن	الرجل	لم	يعد	الشخص	الوحيد	الذي	يؤمن	الدخل	املادي	للعائلة.	

أما	بالنسبة	إلى	النساء	فتدمير	النسيج	االجتماعي	التقليدي	يتيح	الفرصة	للمرأة	لتطوير	قدراتها	
وإعادة	التفاوض	على	السلطة،	واملشاركة	في	صنع	القرارات	التي	تخصها	شخصًيا	أو	تخص	العائلة.	
فالفو�سى	املرتبطة	بما	بعد	اللجوء	ال	تعد	مصدًرا	لقمع	النساء،	بل	على	العكس	تستغل	النساء	هذا	
تدمير	 من	 نتجت	 جديدة	 جندرية	 أدوار	 واكتساب	 املضيف،	 باملجتمع	 االندماج	 في	 الجديد	 الوضع	

)21(		Bilgili,	Loschmann,	and	Siegel,	”The	Gender-Based	Effects	of	Displacement:	The	Case	of	Congolese	Refugees	in	Rwanda,“	
1st	edition,	)KNOMAD	working	papers(	no.21,	)2017(.	p.7.

)22(		Daniely	and	Lederman,	p.366.
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النسيج	االجتماعي	التقليدي)23(.

وضح	تقرير	ملنظمة	“CARE”	بناء	على	بحث	ميداني	في	مخيمات	اللجوء	في	لبنان،	تركيا،	واألردن،	
أن	اللجوء	أدى	إلى	أن	الالجئات	السوريات	يقمن	بأدوار	جندرية	جديدة	لم	يكن	يقمن	بها	في	سورية،	
املعيل	األسا�سي	 يمثلن	 اللواتي	 النساء	 أن	نسبة	 التقرير،	 للعائلة.	وأضاف	 املادي	 الدخل	 توفير	 وهي	
للعائلة	في	مخيمات	اللجوء	أكثر	من	النسبة	املوجودة	في	داخل	سورية.	حيث	راوحت	هذه	النسبة	من	
آخر	 تقرير	 وضح	 لديهم)24(.	 املتوفرة	 املعلومات	 على	 بناء	 املنظمة	 تقديرات	 بحسب	 الثلث	 إلى	 الربع	
في	لبنان	بصورة	 اللجوء	أصبحن	يخرجن	من	املنزل	لتوفير	املياه،	والتنقل	 أن	الالجئات	في	مخيمات	
%7	من	 إلى	 	6 من	 نسبة	 اللجوء.	بحسب	اإلحصاءات،	هناك	 قبل	 في	سورية	 عليه	 مختلفة	عما	كن	
الالجئات	السوريات	في	األردن	لديهن	عمل	مدفوع	األجر.	ما	نسبته	فقط	%17	من	هؤالء	النسوة	كن	
يعملن	سابًقا	في	سورية	قبل	اللجوء.	من	الجدير	بالذكر	أن	هذه	إحصاءات	تقديرية،	إذ	ال	تتضمن	
اإلحصاءات	الرسمية	-غالًبا-	النساء	اللواتي	يعملن	من	املنزل	في	مجاالت	مثل	الطبخ	أو	الخياطة	أو	

التجميل)25(.	

في	املقابل،	هناك	قليل	من	الدراسات	التي	تسلط	الضوء	على	األسباب	التي	دفعت	النساء	الالجئات	
إلى	اتخاذ	أدوار	جندرية	جديدة	لم	يتخذنها	في	بلدانهن	قبل	اللجوء.	وعلى	الرغم	من	أن	هذا	التغيير	
يعد	إيجابًيا	للنساء	من	نواح	عدة	-أهمها	التمكين	االقتصادي	للمرأة،	والشعور	باالستقالل	الذاتي،	
إهمال	 أهمية	عدم	 الدراسات	 تؤكد	هذه	 عائلتها-	 التي	تخصها	وتخص	 القرارات	 اتخاذ	 والقدرة	على	
األسباب	التي	دفعت	النساء	إلى	ذلك	التي	غالًبا	ما	تكون	أسباًبا	إجبارية	اضطرت	النساء	إلى	الخروج	
الكوبيات	 النساء	 أجريت	على	 دراسة	 ففي	 وأوالدهن.	 لعائالتهن	 العيش	 لقمة	 توفير	 أجل	 للعمل	من	
اللواتي	هاجرن	إلى	الواليات	املتحدة	األميركية،	وضحت	الدراسة	أن	أولئك	النسوة	أخذن	على	عاتقهن	
العمل	حتى	توفير	الدعم	املادي	للعائلة،	ولم	تكن	الغاية	هي	التمكين	أو	االعتماد	على	الذات،	بل	يمكن	

أن	نراه	أحد	النتائج.

	وجدت	دراسة	أجرتها	باحثة	بناء	على	مقابالت	مع	الجئات	سوريات	في	مخيمات	اللجوء	في	األردن،	
لقمة	 توفير	 هو	 تقليدية،	 غير	 جديدة	 جندرية	 بأدوار	 الالجئات	 النساء	 لقيام	 الرئي�سي	 السبب	 أن	

)23(		Daniely	and	Lederman,	p.381.

)24(		Buecher,	Aniyamuzaala,	”Women,	Work	and	War:	Syrian	Women	and	the	Struggle	to	Survive	Five	Years	of	Conflict,“	CARE	
research	paper,	)2016(	p.15,16.

)25(		Abigail	Hunt,	Emma	Samman,	and	Dina	Mansour-Ille,	”Syrian	Women	Refugees:	Opportunity	in	the	gig	economy?“	ODI	
research	reports,	)2017(.	p.	32.
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أن	 بذلك	 الباحثة	 تقصده	 وما	 	”Coping	 Labour“ مصطلح	 الباحثة	 واستخدمت	 للعائلة.	 العيش	
النساء	السوريات	بسبب	اضطرارهن	إلى	التكيف	والبقاء	على	قيد	الحياة	أصبحن	يعملن	ويقمن	بدور	
املعيل	األسا�سي	للعائلة.	وتوضح	الباحثة	أن	النساء	السوريات	أصبحن	يعملن،	بحيث	ترتب	على	ذلك	
أنهن	يقمن	بأعمال	جندرية	جديدة	غير	تقليدية	وهي	أنهن	أصبحن	املعيالت	الرئيسيات	ولربما	الوحيد	
للعائلة،	وفي	الوقت	نفسه	ما	زلن	يقمن	باألعمال	التقليدية	املرتبطة	بدورهن	الجندري	بوصفهن	نساء	
وهي	األعمال	املنزلية	والرعاية	واالهتمام	باألطفال.	وأضافت	الباحثة	أن	حاجة	النساء	الضرورية	إلى	
عليها.	 الحصول	 يستطعن	 وظيفة	 أي	 في	 بالعمل	 القبول	 إلى	 اضطرتهن	 للعائلة،	 العيش	 لقمة	 توفير	
وشمل	ذلك	القيام	بأعمال	التنظيف،	أو	جمع	القمامة،	أو	العمل	ضمن	ظروف	عمل	سيئة	وبأجور	

متدنية	جًدا)26(.

الالجئة	 للمرأة	 الجندرية	 تغيير	األدوار	 تتناول	موضوع	 التي	 الدراسات	 تتجاهل	 إلى	ذلك،	 إضافة	
	بسيطة	مثل	التنظيف	والخياطة،	والطبخ.	فهذه	

ً
طبيعة	األعمال	التي	تنجزها	النساء،	وتراها	أعماال

األعمال	ال	تحتاج	إلى	دراسة	أكاديمية	أو	مهارات	معينة	إلنجازها،	واألهم	من	ذلك	أنها	أعمال	تعمل	
أجرتها	 دراسة	 ففي	 للمرأة.	 الجندري	 التقليدي	 الدور	 السائدة	حول	 املجتمعية	 الثقافة	 ترسيخ	 على	
املفوضية	السامية	لالجئين	التابعة	لألمم	املتحدة	UNCHR((	في	2014	-ركزت	على	النساء	السوريات	
ن	أسرهن-	أن	أكثر	من	15.000	امرأة	الجئة	تعد	املعيل	

ْ
الالجئات	في	األردن	ولبنان	ومصر	اللواتي	يُعل

يواجهها	 التي	 املعوقات	 أكثر	من	 النساء	 بين	 العمل	 في	 تقييدات	ومعوقات	 للعائلة،	وهناك	 األسا�سي	
الرجال.	وفقط	%9	من	بين	15.000	امرأة	معيلة	للعائلة	لديهن	مدخول	من	العمل.	الحاجة	امللحة	لدى	
في	وظائف	 العمل	 إلى	 للعائالت،	تدفعهن	 املعيالت	األساسيات	 العمل	بوصفهن	 إلى	 الالجئات	 النساء	
قليلة	األجر،	أو	ضمن	ظروف	سيئة،	أو	وظائف	بسيطة	مثل	التنظيف،	جمع	القمامة	أو	جمع	الثمار	
في	الحقول	الزراعية)27(.	وأضاف	التقرير،	أن	هؤالء	النساء	اضطررن	إلى	العمل	من	أجل	توفير	املال	
ألطفالهن	في	ظل	غياب	الزوج/	األب.	تصارع	أولئك	النساء	من	أجل	دفع	إيجار	الخيمة	وشراء	الطعام،	

أو	الحاجات	األساسية	األخرى،	وتوفير	رعاية	صحية	ألطفالهن.)28( 

العاملة	 املحلية	 أو	 الدولية	 املنظمات	 تتبناها	 التي	 االجتماعية	 البرامج	 أن	 الدراسات	 بعض	 ترى	
في	مخيمات	اللجوء	أو	التي	تستهدف	النساء	الالجئات،	هي	أحد	العوامل	املهمة	التي	تساهم	في	تغيير	
عن	 أجريت	 دراسة	 ففي	 واجتماعًيا.	 اقتصادًيا	 تمكينها	 ثم	 ومن	 الالجئة،	 للمرأة	 الجندرية	 األدوار	

)26(		Culcasi,	Karen,	”We	are	Women	and	Men	Now:	Intimate	Spaces	and	coping	Labour	for	Syrian	Women	Refugees	in	Jordan“,	
Transactions	of	the	Institute	of	British	Geographers,	regular	research	papers,	)2019(,	p.6.	

)27(		UNHCR,	”WOMAN	ALONE:	The	Fight	of	Survival	by	Syrian’s	Refugee	Women,“	UNHCR	reports,	)2014(.p.9.	

)28(		Ibid,	10.
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الالجئات	الكمبوديات	في	كاليفورنيا،	ُوجد	أن	أحد	العوامل	الرئيسية	التي	ساهمت	في	البقاء	على	قيد	
الحياة،	هي	االستفادة	من	األدوار	التقليدية	في	الطبخ	والخياطة	للحصول	على	دخل	لألسرة.	والحظت	
الباحثة	أن	التفاعل	بين	البيئة	والقدرة،	كان	أساسًيا	في	تلك	الحالة،	فقد	جاء	تمكين	املرأة	في	برامج	

القطاع	االجتماعي	املوجهة	إليجاد	فرص	عمل	للمرأة	الكمبودية	بوصفها	عاملة	فاعلة)29(.	

وال	تعمل	هذه	املشروعات	أو	البرامج	على	تغيير	العقلية	املجتمعية	السائدة	تجاه	الدور	الجندري	
في	تمكين	املرأة	الالجئة	اقتصادًيا	بوصفها	فئة	مستضعفة	ألنها	 للرجل	واملرأة.	رغبة	هذه	املنظمات	
	في	تغيير	موازين	

ً
امرأة	والجئة	في	الوقت	نفسه،	ينبع	من	مخطط	يهدف	إلى	تمكين	املرأة	اقتصادًيا	أمال

القوى	االجتماعية	بين	النساء	والرجال.	ولكن	ال	تنتبه	هذه	املنظمات	إلى	األثر	طويل	املدى	لفعل	ذلك	
وجدت	 الجئين،	 مجتمع	 على	 نيويورك	 في	 أجريت	 تم	 دراسة	 ففي	 البرامج)30(.	 هذه	 تنسيقها	 أثناء	 في	
الباحثة	أن	الرجال	والنساء	بقوا	محتفظين	باألفكار	التقليدية	السائدة	تجاه	الهوية	والدور	الجندري	
جمهورية	 في	 بحثها	 أجرت	 باحثة	 إليها	 توصلت	 التي	 نفسها	 النتيجة	 وهي	 والنساء.	 الرجال	 من	 لكل	
التشيك،	إذ	وجدت	أنه	على	الرغم	من	أن	النساء	أصبحن	املعيالت	األساسيات	للعائالت،	إال	أن	الدور	
التقليدي	للمرأة	املتمثل	في	الرعاية	والتنظيف	والطبخ	في	املنزل	لم	يتغير.	فهذه	البرامج	التي	تقدمها	
املنظمات	الدولية	من	أجل	مساعدة	النساء	على	الكسب	املادي،	مع	أثرها	اإليجابي	في	مساعدة	النساء	
-خصوًصا	اللواتي	يكن	املعيالت	األساسيات	للعائالت-	ال	تنجح	هذه	البرامج	في	تغيير	الثقافة	املجتمعية	
السائدة	حول	الدور	الجندري	للنساء	والرجال.	فالتمكين	االقتصادي	للمرأة	ال	يعني	بالضرورة	التحرر	

الجندري	لها)31(.

بعد	أن	عرضنا	األدبيات	السابقة	التي	تتناول	موضوع	التهجير	القسري	وأثره	في	الالجئات،	سنعرض	
في	هذا	الجزء	مسوغات	اختيار	دراسة	الالجئات	السوريات	في	لبنان.	وأيًضا	منهجية	البحث،	بحيث	
يتضمن	اإلشكالية	الرئيسية	للبحث،	األسئلة	الفرعية	املرتبطة	به.	إضافة	إلى	ذلك،	سنعرض	تفاصيل	

بعت	الختيار	هذه	العينة.	
ُ
عن	العينة	املختارة،	واالستراتيجية	التي	تم	ات

)29(		شترايت،	ص41.

)30(		Grephas	Opata,	Singo	Stephen,	”The	Economics	of	Displacement:	A	Study	of	The	Change	Gender	Roles,	Relations	and	Its	
Impact	on	The	Livelihood	and	Empowerment	of	Women	Refugees	in	Kenyan	Camps	”,	Occasional	paper	series,	Vol	no.	5,	Center	
for	Refugees	studies	&Moi	University	Press	)2004(,	p.11.

)31(		Culcasi,	p.474.
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رابًعا: منهجية البحث

1. تسويغ الحالة

اختيرت	دولة	لبنان	ألسباب	عدة:

:	زيارة	شخصية	إلى	مخيمات	اللجوء	في	شمال	لبنان	في	2019.	إذ	منحتني	هذه	الزيارة	الفرصة	
ً
	أوال

ملعرفة	الظروف	املحيطة	بحياة	النساء	الالجئات	في	مخيمات	اللجوء.	ثانًيا:	ال	توجد	دراسات	كافية	في	
املجال	األكاديمي	تسلط	الضوء	على	تجربة	اللجوء	بالنسبة	إلى	النساء	السوريات	الالجئات	في	لبنان	
في	 املتمثلة	 الالجئة	 السورية	 للمرأة	 الجندرية	 األدوار	 في	 التغيير	 دراسة	 ذلك،	 على	 عالوة	 خصوًصا.	
عدها	املعيل	األسا�سي	للعائلة	في	دولة	مثل	لبنان	تعاني	عدًدا	من	املشكالت	السياسية	واالقتصادية	
بلغ	 إذ	 إليها،	 السوريين	 الالجئين	 تدفق	 من	 األكثر	ضرًرا	 الدولة	 كونها	 ذلك	 من	 واألهم	 واالجتماعية.	
عدد	الالجئين	السوريين	املسجلين	لدى	املفوضية	السامية	لشؤون	الالجئين	في	لبنان	855.172	الجًئا	
والجئة.	مع	األخذ	بالحسبان	أن	املفوضية	ترى	أن	هناك	عدًدا	ال	بأس	به	من	الالجئين	غير	املسجلين	
لديها،	بحيث	يبلغ	العدد	الكلي	التقريبي	لالجئين	املوجودين	في	لبنان	ما	يقارب	مليوًنا	ونصف	مليون	
	4	ماليين	نسمة،	في	ظل	عدد	

َ
الجئ	والجئة)32(.	يعد	هذا	العدد	كبيًرا	نسبًيا	في	بلد	يبلغ	عدد	سكانه	تقريبا

من	التحديات	التي	يعانيها	لبنان	ومدى	انعكاس	ذلك	على	مضاعفة	معاناة	الالجئين	املوجودين	فيه.	
وأخيًرا،	القدرة	على	الوصول	إلى	الالجئات	في	تلك	املنطقة	من	خالل	املنظمات	والجمعيات	الحقوقية	

العاملة	في	تلك	املنطقة.	

املنطقة الجغرافية للعينة املختارة في لبنان

بلغ	 إذ	 السوريين.	 الالجئين	 وجود	 حيث	 من	 األكثف	 ألنها	 البقاع،	 منطقة	 على	 االختيار	 وقع	
عددهم	في	تلك	املنطقة	نحو	334.668	الجًئا	والجئة	بحسب	إحصاءات	املفوضية	السامية	لشؤون	
إلى	املواطنين	 بالنسبة	 ا	اقتصادية	واجتماعية	سيئة	

ً
تعاني	هذه	املنطقة	ظروف الالجئين)33(.		وعموًما	

)32(	 	 ”Situation	Syria	Regional	Refugee	Response“,	UNHCR.	 last	accessed	April	10,	2021,	 	https://data2.unhcr.org/en/situa-
tions/syria/location/71.	

)33(		”Situation	Syria	Regional	Refugee	Response“,	UNHCR.	
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اللبنانيين،	والالجئين	السوريين.	يعد	وادي	البقاع	وجهة	رئيسية	لالجئين	السوريين	لقربه	من	الحدود	
السورية	اللبنانية،	وهي	أساًسا	منطقة	تتسم	بالفقر.	وبما	أن	لبنان	من	الدول	التي	لم	توقع	على	اتفاقية	
إنشاء	مستوطنات	 إلى	 أدى	 ما	 إقامة	مخيمات	رسمية	لالجئين	محظورة.	 فإن	 	،1951 لعام	 الالجئين	
غير	رسمية	في	األرا�سي	الخاصة.	واستقر	عدد	من	الالجئين	السوريين	بصورة	غير	رسمية	في	املناطق	
املهمشة	تاريخًيا	في	لبنان،	ووجدوا	أنفسهم	في	موضع	منافسة	مباشرة	على	املوارد	واألعمال	مع	األسر	

اللبنانية	املوجودة	هناك)34(.	

2. املنهجية 

تتمثل	اإلشكالية	البحثية	في	هذا	البحث	في	السؤال	الرئي�سي	الذي	نحاول	اإلجابة	عنه:	ما	هو	تأثير	
السؤال	 هذا	 من	 ينبثق	 لبنان؟	 في	 الالجئة	 السورية	 للمرأة	 الجندرية	 األدوار	 تغيير	 في	 اللجوء	 تجربة	

الرئي�سي	عدًدا	من	األسئلة	الفرعية:	

ما	هو	الدور	الذي	يلعبه	اللجوء	في	اكتساب	النساء	الالجئات	أدواًرا	جندرية	جديدة	تقوم	بها؟	

كيف	تخلق	تجربة	اللجوء	الظروف	الكتساب	النساء	أدواًرا	جندرية	جديدة؟	

ما	هي	العوامل	التي	تقف	وراء	اكتساب	النساء	أدواًرا	جندرية	جديدة	خالل	اللجوء؟	

هل	اكتساب	النساء	أدواًرا	جندرية	جديدة	يعمل	بشكل	أو	بآخر	على	مساعدة	النساء	للتفاوض	
على	السلطة؟

بأدوار	جندرية	 اللجوء	والقيام	 في	 املتمثلة	 النساء	الالجئات	مع	الظروف	الجديدة	 تتعامل	 كيف	
جديدة؟	

هل	التغيير	في	األدوار	الجندرية	يشكل	دافًعا	لتمكين	النساء	اقتصادًيا	واجتماعًيا؟

)34(		شترايت،	ص	43.
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طريقة جمع البيانات 

شبه	 املقابالت	 عبر	 كمية	 نوعية/	 منهجية	 هي	 البحث	 هذا	 عليها	 اعتمد	 التي	 البحثية	 املنهجية	
املعلومات	 على	 والحصول	 البيانات	 لجمع	 املثلى	 الطريقة	 ألنها	 املنهجية	 هذه	 واختيرت	 املنظمة.	
لإلجابة	عن	السؤال	البحثي.	فمن	ناحية	يساعد	وجود	أسئلة	خالل	املقابالت	على	التركيز	على	النقاط	
األساسية	التي	هي	موضع	اهتمام	البحث.	ومن	ناحية	أخرى،	تكون	األسئلة	شبه	مفتوحة	تساعد	النساء	
املشاركات	على	الحديث	بحسب	رغبتهن	وتفضيلهن	الشخ�سي،	ألنهن	فئة	الجئة	قد	تخ�سى	الحديث	
)35(،	تنقسم	األسئلة	 عن	املوضوع	الحساس	الذي	يتناوله	البحث.	العدد	الكلي	لألسئلة	كان	30	سؤاالً
إلى	قسمين؛	قسم	يتعلق	باملعلومات	الشخصية	مثل	العمر،	التنشئة	التعليمية،	املنطقة	األصلية	في	
سورية،	الحالة	االجتماعية،	وعدد	األطفال،	ومكان	السكن	في	لبنان.	أما	بالنسبة	إلى	القسم	الثاني،	
فكان	أسئلة	مفتوحة	تهدف	إلى	فهم	تجربة	اللجوء	وأثره	في	تغيير	األدوار	الجندرية	للمشاركات،	على	
سبيل	املثال	ال	الحصر	أسئلة	تتعلق	بأثر	عمل	النساء	بالعمل	في	عالقتهن	بأزواجهن	وأطفالهن،	وأثر	

العمل	في	شعورهن	بالتمكين.	استغرقت	املقابلة	الواحدة	نحو	25	دقيقة.

أجريت	 	.2021/03/17 حتى	 	2021/03/11 منذ	 تقريًبا،	 أسبوع	 خالل	 املقابالت	 هذه	 أجريت	 	
رغبة	 على	 بناء	 فقط	 صوًتا	 املقابالت	 بعض	 وفي	 وصورة،	 صوًتا	 آب”	 ”واتس	 برنامج	 عبر	 املقابالت	
إجراء	 األمثل	 الحل	 بالسفر،	فكان	 املتعلقة	 الصعوبات	 لذلك	هو	 الرئي�سي	 السبب	 املشاركات.	وكان	
املقابالت	عبر	اإلنترنت.		وعليه،	كان	العدد	الكلي	للمقابالت	20	مقابلة،	بحيث	كانت	املجموعة	األولى	
مؤلفة	من	11	مشاركة	يسكن	في	حي	لبناني،	و9	مشاركات	يسكن	في	مخيم	الطلياني	في	وادي	البقاع.	قد	
ال	تمثل	املقابالت	الصورة	الكاملة	عن	طبيعة	تغيير	األدوار	الجندرية	للمرأة	السورية	الالجئة	في	لبنان،	
نظًرا	إلى	عددها	القليل.	إال	أنه	ال	يمكن	تجاهل	هذه	العينة	وما	تمثله	من	مثال	عن	الصورة	الكاملة	
	”KoBo	Toolbox“	برنامج	استخدم	وأخيًرا،	لبنان.	في	الالجئات	للنساء	الجندرية	األدوار	تغيير	لطبيعة

من	أجل	إدخال	البيانات	وتحليلها.	

3. معطيات أولية عن العينة 

	ُحددت	استراتيجية	اختيار	العينة	بتكوين	مجموعتين،	ويرتبط	ذلك	بمعرفة	مدى	اختالف	تأثير	
تجربة	اللجوء	في	تغيير	األدوار	الجندرية	بين	النساء	اللواتي	يعشن	داخل	املخيمات	والنساء	اللواتي	

)35(		يمكن	االطالع	على	قائمة	األسئلة	ضمن	ملحقات	البحث،	ملحق	رقم	)1(.	
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يعشن	خارج	املخيمات.	املجموعة	األولى،	نساء	سوريات	الجئات	يعشن	في	مخيم	أو	مركز	إيواء.	املجموعة	
الثانية،	نساء	سوريات	يعشن	في	أحياء	سكنية	لبنانية.	جرى	التواصل	مع	جمعيات	ومنظمات	حقوقية	
عاملة	في	منطقة	البقاع،	وكانت	هذه	الجمعيات	حلقة	الوصل	مع	النساء	املشاركات	في	البحث.	بحيث	

لب	من	هذه	الجمعيات	اختيار	النساء	الالجئات	اللواتي	يحققن	شروط	اختيار	العينة.	
ُ
ط

املجموعة	األولى:	اختيرت	هذه	املجموعة	من	مركز	إيواء	في	وادي	البقاع	يسمى	)مخيم	الطلياني(.	
يضم	هذا	املخيم	70	وحدة	سكنية،	و85	عائلة.	جرى	التواصل	مع	هذه	املجموعة	عبر	)اتحاد	الجمعيات	
اإلغاثية	والتنموية(.	وهي	منظمة	لبنانية	غير	حكومية	تهدف	إلى	تحسين	أحوال	الفئات	األكثر	ضعًفا	
في	لبنان،	وُركز	عملها	تركيًزا	كبيًرا	على	رعاية	الالجئين	في	لبنان	وتأمين	احتياجاتهم	وحماية	حقوقهم	

وتنمية	قدراتهم	وقدرات	املجتمع	املضيف)36(.	

املجموعة	الثانية:	اختيرت	عشوائًيا	لنساء	الجئات	يعشن	في	أحياء	سكنية	لبنانية.	جرى	التواصل	
مع	هذه	املجموعة	عبر	)مؤسسة	عامل	الدولية(.	وهي	جمعية	مدنية	غير	طائفية	أنشئت	في	لبنان	بعد	
الغزو	اإلسرائيلي	لجنوب	لبنان	1978.	تعمل	هذه	املنظمة	على	مساعدة	اللبنانيين،	وبخاصة	الفئات	

املهمشة	في	جميع	أنحاء	لبنان)37(.

خامًسا: أ ثر اللجوء في الدور الجندري للمرأة السورية الالجئة في لبنان 

أجابت	 البقاع.	 وادي	 في	 االستقرار	 وسبب	 لبنان،	 إلى	 اللجوء	 تجربة	 عن	 املشاركات	 سؤال	 عند	
أغلب	 الدائرة.	 الحرب	 من	 للهرب	 اضطراًرا	 بل	 اختيارًيا	 يكن	 لم	 لبنان	 إلى	 القدوم	 قرار	 أن	 األغلبية	
أغلب	 أن	 وبخاصة	 في	سورية.	 األزمة	 ذروة	 وقت	 في	 أي	 تقريًبا،	 	2013 عام	 لبنان	 إلى	 املشاركات	جئن	
املشاركات	في	البحث	جئن	من	مناطق	كانت	تدور	فيها	األحداث	الحربية	في	سورية،	مثل	ريف	داريا،	ريف	
حماة،	الرقة،	الغوطة	الشرقية.	وعند	السؤال	عن	سبب	االستقرار	في	وادي	البقاع،	أجابت	املشاركات	
أنه	الخيار	األمثل	لهم	نظًرا	إلى	قربه	من	الحدود	السورية.	عموًما؛	عبرت	جميع	املشاركات	عن	صعوبة	
تجربة	اللجوء	وما	رافقها	من	تحديات	وصعوبات	تتعلق	بالظروف	النفسية	املرتبطة	بترك	بلدانهن،	
وخسارة	أفراد	من	العائلة،	وخسارة	ممتلكاتهم	في	سورية.	والهرب	إلى	لبنان	مع	أطفال،	وكبار	السن	

)36(		يمكن	االطالع	على	املوقع	الرسمي	للمنظمة	عبر	الرابط:

 https//:urda-lb.org/ar%/D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9%-D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D
9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/ 

 /https://arabic.amel.org/about-us/history	:الرابط	عبر	للمؤسسة	الرسمي	املوقع	على	االطالع	يمكن		37((

https://urda-lb.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
https://urda-lb.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.amel.org/about-us/history/
https://arabic.amel.org/about-us/history/
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من	دون	وجود	وجهة	محددة	لالستقرار	فيها.	أشارت	بعض	املشاركات	إلى	أنهن	غيرن	مكان	اإلقامة	في	
لبنان	أكثر	من	مرة،	ألسباب	عدة	منها،	عدم	القدرة	على	دفع	إيجار	الخيمة،	عدم	االرتياح	في	املكان	
األول	وغيرها	من	األسباب.	عبرت	إحدى	املشاركات	بالقول	)في	بداية	وجودنا	في	لبنان	في	2013،	كنا	في	
مخيم	في	عرسال.	ثم	في	2018،	بعد	أن	تزوجت	لم	أكن	مرتاحة	مع	زوجي	في	الخيمة	ألنها	كانت	صغيرة	
ولم	نمتلك	خصوصية.	فاضطررنا	إلى	ترك	املخيم	واستئجار	بيت	في	منطقة	العين	بالبقاع(.	تعد	هذه	
املعلومة	مهمة	لفهم	سياق	تجربة	اللجوء	بالنسبة	إلى	املشاركات،	إذ	يدل	ذلك	على	مرورهن	بأكثر	من	
إلى	لبنان،	ومن	ثم	التهجير	القسري	املتكرر	بين	مناطق	 تجربة	تهجير	قسري.	أي	اللجوء	من	سورية	

لبنان.	

في	سورية.	 األصل	 منطقة	 عن	 الثانية	 املجموعة	 أم	 األولى	 املجموعة	 في	 سواء	 املشاركات	 ُسئلت	
في	سورية.	 للمشاركات	 واالقتصادية	 االجتماعية	 املرجعية	 معرفة	 على	 السؤال	 هذا	 أهمية	 وتنطوي	
بحيث	يفيدنا	ذلك	في	فهم	أثر	تجربة	اللجوء	في	تغيير	األدوار	الجندرية	لالجئات	في	لبنان.	وبمعنى	آخر،	
ملعرفة	الدور	الجندري	الذي	كانت	تقوم	به	النساء	في	سورية	قبل	اللجوء.	نرى	أن	أغلب	املشاركات	جئن	
من	مناطق	ريفية	متنوعة	في	سورية،	حيث	إن	السياق	االجتماعي	واالقتصادي	للنساء	في	تلك	املناطق	
األسا�سي	 املعيل	 هو	 الرجل	 إن	 في	حين	 الرعاية،	 في	 املتمثل	 التقليدي	 الدور	 النساء	 اتخاذ	 في	 يتمثل	
للعائلة.	من	الجدير	بالذكر،	أنه	في	بعض	تلك	املناطق	تشتغل	بعض	النساء	في	الزراعة،	بنسبة	تصل	
إلى	)38(%90.	عبرت	إحدى	املشاركات	بالقول	)	في	سورية	كنت	أعمل	في	السهل،	وعندما	أتيت	إلى	لبنان	

عملت	أيًضا	في	السهل(.	

1.  أسباب اتخاذ املشاركات القرار بالعمل 

من	أجل	معرفة	العوامل	واألسباب	التي	دفعت	النساء	إلى	اتخاذ	القرار	بالعمل،	سألنا	املشاركات	
عن	األسباب	التي	دفعتهن	إلى	العمل	في	لبنان.	وكانت	اإلجابات	مختلفة،	إال	أنه	غالًبا	يمكن	القول	إن	
جميع	املشاركات	رأين	أن	السبب	األسا�سي	كان	الحاجة	املادية،	وبعض	املشاركات	وضحن	أنه	احتياج	
فنسبة	 أدناه.	 	)1( رقم	 التوضيحي)39(	 الرسم	 من	خالل	 ذلك	 مالحظة	 يمكن	 معنوي.	 واحتياج	 مادي	

النساء	اللواتي	أجبن	أنه	احتياج	مادي	تصل	أكثر	من	90%.	

)38(		Buecher, Aniyamuzaala,	p.16.

)39(		يمكن	االطالع	على	جميع	الرسوم	التوضيحية	في	ملحق	رقم	)2(.	
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الرسم	التوضيحي	رقم	)1(

ذلك	 ارتباط	 ومدى	 العمل،	 إلى	 الالجئات	 دفعت	 التي	 والعوامل	 األسباب	 في	 للتعمق	 محاولة	 في	
للعائلة،	سألنا	املشاركات	عن	طبيعة	عمل	أزواجهن	وإذا	ما	كانوا	موجودين	 بغياب	املعيل	األسا�سي	
أم	ال،	وإذا	كانوا	موجودين	هل	يعملون	أم	ال.		اتضح	لنا	أن	أغلب	أزواج	املشاركات	كانوا	موجودين	في	

حياتهم.	باستثناء	ثالثة	من	أصل	عشرين.	اثنتين	أرامل،	وواحدة	قالت	إن	زوجها	موجود	في	تركيا.	

أفادت	املشاركات	أنهن	على	الرغم	من	وجود	الزوج،	اضطررن	إلى	العمل	من	أجل	تغطية	التكاليف	
اليومية	لألسرة.	وعند	سؤال	املشاركات	عن	طبيعة	عمل	الزوج،	أفادت	األغلبية	بنسبة	تصل	إلى	70% 
	متقطًعا	في	أعمال	بسيطة	مثل	معمل	بناء،	بيع	الخضروات،	

ً
أن	الزوج	ال	يعمل	أو	أنه	كان	يعمل	عمال

عن	 املشاركات	 عبرت	 الزوج،	 عمل	 بعدم	 املتعلقة	 األسباب	 إلى	 بالنسبة	 أما	 سيارات.	 تصليح	 ورشة	
	في	لبنان	ألسباب	تتعلق	بالوضع	االقتصادي	الصعب	فيه،	وبخاصة	تدهور	

ً
صعوبة	إيجاد	الرجل	عمال

يرتبط	 	
ً

الزوج	عمال إيجاد	 بأن	صعوبة	 النساء	 الوضع	االقتصادي	خالل	وباء	كورونا.	وأفادت	بعض	
ذلك،	 إلى	 إضافة	 لبنان.	 في	 للعمل	 إذن	 على	 حصوله	 وعدم	 له،	 القانونية	 باإلقامة	 تتعلق	 بأسباب	
وضحت	بعض	النساء	أن	الزوج	ال	يعمل	ألنه	كبير	في	السن،	أو	يعاني	أمراًضا	مزمنة	أو	إعاقة	جسدية	
	لكن	مع	وباء	كورونا	أغلقت	املحال	

ً
تمنعه	من	العمل.	عبرت	إحدى	املشاركات	بالقول:	)كان	زوجي	عامال

كلها(.	ومشاركة	أخرى	قالت	)ال	يستطيع	زوجي	العمل،	ألنه	مريض	قلب	وسكر	وضغط(.	وأوضحت	
مشاركة	أخرى	سبب	عدم	عمل	زوجها	بأنه	مصاب	حرب	)زوجي	ذو	إعاقة	في	يده،	وقد	أصيب	في	رجله	

في	الحرب،	كان	يعمل	في	السهل	ثم	أصبح	ذلك	صعًبا	عليه،	فتوقف	عن	العمل(.	
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عندما	استفسرنا	من	املشاركات	عن	ماهية	طبيعة	االحتياج	املادي	الذي	دفعهن	إلى	الخروج	للعمل.	
كانت	أغلب	األجوبة	تتعلق	بعدم	وجود	مصدر	دخل	لتغطية	كافة	االحتياجات	األساسية	في	حياتهم	
اليومية.	وعند	السؤال	عن	طبيعة	املصروفات	التي	تتكفل	بها	األسرة	عموًما؛	أفادت	النساء	جميعهن	
املجموعة	 أم	 املخيمات،	 في	خارج	 التي	تسكن	مشاركاتها	 األولى	 املجموعة	 إيجاًرا،	سواء	 يدفعن	 أنهن	

الثانية	التي	تسكن	مشاركاتها	في	املخيم	ويدفعون	إيجاًرا	للخيمة.

	بالنسبة	إلى	املجموعة	األولى،	يراوح	مبلغ	اإليجار	بين	300.000	ليرة	لبنانية	و500.000	ليرة	لبنانية	
إيجار	منزل	فقط،	من	دون	احتساب	مصروفات	الكهرباء	التي	تشترى	في	صورة	بطاقات	تعتمد	على	
كمية	االستهالك.	من	الجدير	بالذكر	أنه	استناًدا	إلى	سعر	الصرف	القديم	لليرة	اللبنانية	مقابل	الدوالر.	
1500	ليرة	لبنانية	لكل	دوالر	واحد.	أي	إن	اإليجار	كان	يراوح	بين	200	دوالر	أميركي	و350	دوالًرا	أميركًيا	
بسبب	 الدوالر	 مقابل	 اللبنانية	 الليرة	 انهيار	سعر	صرف	 ومع	 الحالي	 الوضع	 إلى	 بالنسبة	 أما	 شهرًيا.	
األزمة	االقتصادية	التي	يمر	بها	لبنان،	أوضحت	بعض	النساء	في	هذه	املجموعة،	وأغلبهن	يعملن	في	
منظمات	دولية	تطوًعا	ويأخذن	)أجًرا	رمزًيا(	بالدوالر	األميركي.		أن	اختالف	سعر	الصرف	في	الوقت	

	إيجابًيا	بالنسبة	إليهن	نوًعا	ما.	
ً

الحالي	شكل	عامال

إلى	 لبنانية	 ليرة	 الثانية،	يراوح	مبلغ	إيجار	الخيمة	شهرًيا	بين	20.000	 إلى	املجموعة	 بالنسبة	 أما	
300.000	ليرة	لبنانية	من	دون	احتساب	سعر	تكلفة	الكهرباء.	وقد	تصل	إلى	90.000	ليرة	لبنانية	في	
فصل	الشتاء	بسبب	استخدام	وسائل	التدفئة.	أشارت	بعض	النساء	في	هذه	املجموعة	إلى	أنهن	يأخذن	
مساعدات	من	املفوضية	السامية	لألمم	املتحدة،	سواء	مساعدات	مالية	أم	مساعدات	غذائية.	وقد	
األسرة	 أفراد	 املبلغ	على	عدد	 ويعتمد	هذا	 لبنانية،	 ليرة	 إلى	400.000	 املالية	 املساعدات	 مبلغ	 يصل	
الواحدة.	إال	أن	األغلبية	كانت	تستلم	مساعدات	غذائية	فقط.	عبرت	إحدى	املشاركات	بالقول	)قطعوا	
عنا	املساعدات	املالية،	واآلن	نحصل	فقط	على	مساعدات	غذائية.	اتصلت	على	الخط	الساخن	التابع	

للمفوضية	ألسألهم	عن	املساعدات	املالية،	فأجابوا	بأنهم	سيعاودون	االتصال	ولم	يفعلوا(.	

في	محاولة	ملعرفة	طبيعة	األدوار	الجندرية	األخرى	التي	تقوم	بها	الالجئات،	سألنا	املشاركات	عما	
إذا	كان	هناك	أطفال	أو	أفراد	كبار	السن	في	العائلة	يعتمدون	اعتماًدا	رئيسًيا	على	عمل	أولئك	النسوة	
وبعضهن	 أطفال،	 لديهن	 أن	 جميعهن	 املشاركات	 أجابت	 للعائالت.	 األساسيات	 املعيالت	 بوصفهن	
أجبن	أنهن	يعتنين	بأفراد	آخرين	من	العائلة	إلى	جانب	أطفالهن	بنسبة	تصل	إلى	أكثر	من	%90.	يمكن	

مالحظة	ذلك	من	خالل	الرسم	التوضيحي	رقم	)2(	أدناه.
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الرسم	التوضيحي	رقم	)2(

في	محاولة	لفهم	تجربة	الالجئات	بوصفهن	املعيالت	األساسيات	للعائالت	سألنا	عن	طبيعة	الراتب	
نفسه،	وإذا	ما	كان	كافًيا	لتغطية	االحتياجات	األساسية	واالحتياجات	غير	األساسية.	فعبرت	جميع	
املشاركات	سواء	من	املجموعة	األولى	أم	املجموعة	الثانية	أن	الراتب	قليل	مقارنة	بالعمل	الذي	يقمن	
به.	يمكن	مالحظة	مبلغ	الرواتب	من	خالل	الرسم	التوضيحي	رقم	)3(	أدناه.	فنجد	أن	الراتب	يراوح	
تغطية	 يكفي	 ال	 الراتب	 أن	 املشاركات	 جميع	 وعبرت	 شهرًيا،	 دوالر	 	300 إلى	 دوالر	 	100 من	 أقل	 بين	
االحتياجات	األساسية	مثل	الطعام	والشراب.	عالوة	على	ذلك	إن	أغلب	الراتب	إن	لم	يكن	كله	يذهب	

لتغطية	إيجار	املنزل.	
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الرسم	التوضيحي	رقم	)3(

2. املرجعية التعليمية وطبيعة العمل 

من	أجل	اإلحاطة	بالدور	الجندري	الجديد	الذي	أصبحت	تقوم	به	املشاركات،	سألنا	عن	طبيعة	
هذه	األعمال	والظروف	املحيطة	بها.	وذلك	لتسليط	الضوء	على	طبيعة	األعمال	التي	تقوم	بها	الالجئات.	

بالنسبة	إلى	املجموعة	األولى،	كانت	النساء	جميعهن	عامالت	تطوًعا	مع	منظمات	دولية.	على	سبيل	
املثال،	منظمة	اإلنقاذ	الدولية،	مؤسسة	عامل	الدولية،	املجلس	النرويجي	لالجئين.	كانت	طبيعة	العمل	
الذي	تقوم	بها	الالجئات	تتنوع	بين	تنظيم	جلسات	توعية	لالجئين	حول	أهمية	التعليم	لألطفال،	ضرر	
املبكر.	 والزواج	 اإلنجابية،	 الصحة	 النسل،	 تنظيم	 عن	 توعوية	 جلسات	 تنظيم	 املدر�سي،	 التسرب	
في	 الالجئين	 القانونية،	ومساعدة	 األمور	 إلى	 بالنسبة	 التسجيل	 أهمية	 توعوية	عن	 وتنظيم	جلسات	
إنجازها؛	مثل	تسجيل	األطفال	املواليد،	التسجيل	لدى	املفوضية.	إضافة	إلى	ذلك،	بعض	النساء	من	
ترفيهية	 وتنظيم	جلسات	 وينظمنها،	 لألطفال	 املنزلي	 التعليم	 يدرن	جلسات	دعم	 املجموعة	كن	 هذه	
لألطفال	في	املخيمات.		وعند	سؤالنا	عن	الظروف	املحيطة	بهذه	األعمال،	عبرت	أغلبية	املشاركات	أنهن	
في	حياتنا	 تهمنا	 التي	 تلك	املوضوعات	 الجيد	شرح	 )من	 املشاركات	 العمل.	قالت	إحدى	 في	 سعيدات	
بضرورة	 األهل	 إقناع	 نحاول	 ثم	 األسباب،	 نفهم	 أن	 علينا	 املدر�سي؛	 التسرب	 موضوع	 	

ً
مثال للناس.	

على	 الناس	 أشجع	 أنا	 السلبية،	 للطاقة	 تفريغ	 إلي	 بالنسبة	 )العمل	 أخرى	 مشاركة	 وقالت	 	 التعلم(.	
تفريغ	الطاقة	السلبية(.	
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جهة	 من	 العمل،	سواء	 بظروف	 تحوط	 عن	صعوبات	 املشاركات	 بعض	 عبرت	 ذلك،	 إلى	 إضافة	
العمل	نفسها	أم	من	املجتمع	املحيط	بها.	تقول	إحداهن:	)في	البداية،	كانت	هناك		صعوبات،	كنت	
أفكر	كثيًرا	بالعادات	والتقاليد	ألن	عملي	قوبل	بالرفض	من	بعض	الناس،	وزوجي	كان	يخاف	ويغار	
علي	من	الخروج	من	البيت.	ثم	تعودت،	فاملجتمع	في	لبنان	متحرر	أكثر	من	مجتمعنا(.		وقالت	مشاركة	
أخرى	)ألنني	الجئة	أشعر	أحياًنا	بالضعف.	كان	بعض	اللبنانيين	يسيئون	إلينا	في	املخيمات	أحياًنا(.	

أفادت	املشاركات	جميعهن	في	هذه	املجموعة	بأنهن	يعملن	تطوًعا	مع	منظمات	دولية،	ما	حرض	
تقدمن	 أنهن	 فأجبن	 تطوعًيا.	 	

ً
عمال يسمينه	 وملاذا	 العمل،	 هذا	 على	 حصولهن	 كيفية	 عن	 السؤال	

التدريب	 وبعد	 املنظمات،	 هذه	 من	 تعقد	 كانت	 التي	 الالجئات	 للنساء	 توعوية	 بتدريبات	 للمشاركة	
عرض	عليهن	تنظيم	مثل	هذه	الجلسات	بأنفسهن	وإدارتها	بعد	إجراء	مقابالت	لهن.	أما	بالنسبة	إلى	
تسمية	العمل	تطوعًيا	فقد	أفدن	أنهن	وقعن	على	اتفاقية	عمل	قبل	البدء،	تنص	على	أن	هذا	العمل	
تطوعي،	وُيدفع	لهن	بدل	مواصالت	فقط.	وعند	سؤالي	عن	شروط	العقد	نفسه،	وضحت	املشاركات	
إنه	 الكلمة،	 	بكل	معنى	

ً
)إنه	ليس	عمال إليهن.	قالت	إحداهن	 بالنسبة	 العقد	كانت	عادلة	 أن	شروط	

عمل	تطوعي	لكنهم	يدفعون	لنا	بدل	مواصالت،	لكن	الراتب	جيد،	وال	نعمل	كثيًرا؛	يومين	أو	ثالثة	أيام	
في	األسبوع	فقط(.	

النساء	مختلفة،	وأيًضا	 به	 التي	تقوم	 الثانية،	فكانت	طبيعة	األعمال	 إلى	املجموعة	 بالنسبة	 أما	
بسيطة	 	

ً
أعماال يعملن	 جميعهن	 املجموعة	 هذه	 في	 النساء	 أصعب.	 كانت	 بالعمل	 املحيطة	 الظروف	

أم	املدارس،	 املنازل	 في	 التنظيف	سواء	 في	 العمل	 بين	 مقابل	عائد	مادي	قليل.	راوحت	هذه	األعمال	
العمل	في	صنع	املعجنات	والحلويات	سواء	داخل	املخيم	أم	املدرسة	القريبة	من	املخيم،	العمل	في	جمع	
الثمار	من	الحقول،	العمل	في	تغليف	الخضراوات	والفواكه،	العمل	في	الخياطة،	العمل	مع	األغنام،	
وجمع	القمامة.	وعند	سؤالي	عن	ظروف	العمل،	أفادت	النساء	جميعهن	بوجود	كثير	من	الصعوبات	
املرتبطة	بالعمل	وظروفه،	أهمها	ساعات	العمل	الطويلة،	الراتب	القليل	مقابل	التعب،	تأثير	العمل	
نفسًيا،	 رهقت	

ُ
أ العمل،	 من	 )تعبت	 إحداهن	 فقالت	 نفسية.	 وأمراض	 مزمنة،	 بأمراض	 إصابتهن	 في	

بدؤوا	 املخيم	 في	 )الناس	 النفسية	 في	صحتها	 العمل	 تأثير	 ومرضت	جسدًيا(،	مشاركة	أخرى	شرحت	
رهقت	

ُ
يظنون	أنني	مجنونة،	ال	أحد	يكلمني،	ليس	بدي	صديقات،	أصلحت	أحتجز	نف�سي	في	الخيمة	وأ

إلى	 أوالدي	معي	 آخذ	 )كنت	 أطفالهن	فقالت	مشاركة	 في	 العمل	 تأثير	 املشاركات	عن	 نفسًيا(.	وعبرت	
الحاويات،	كانوا	يأكلون	منها،	ومرة	أصيب	ولدي	بتسمم	ولم	أستطع	عرضه	على	طبيب	ألنني	ال	أمتلك	
نقوًدا(.	وقالت	مشاركة	أخرى	)أعمل	منذ	الصباح	حتى	الليل	في	السهل،	أعود	إلى	البيت	متعبة،	وأعمل	
ا	ألوالدي،	صرت	عصبية	معهم	وأضربهم،	ألنني	ال	أستطيع	االستراحة(.	أهم	

ً
في	البيت	تنظيًفا	وطبخ



315

العدد السابع عشر- تشرين األول/ أكتوبر 2021الدراسات

ما	لفت	انتباهي	خالل	املقابالت	أن	النساء	اللواتي	كن	يعملن	في	الحقول،	جميعهن	أعربن	عن	وجود	
املشاركات	 إحدى	 فقالت	 أيًضا.	 الحقل	 في	 يعملون	 الذين	 بالرجال	 مقارنة	 لهن	 مساوية	 غير	 معاملة	
)الراتب	الذي	نأخذه	أقل	كثيًرا	من	رواتب	الرجال(.	إضافة	إلى	ذلك،	قالت	إحدى	املشاركات	)نسمع	

كالًما	كثيًرا	من	صاحب	العمل،	ألننا	نساء	نخجل	ونصمت،	وهم	يتحدثون	معنا	بطريقة	بذيئة(.	

3. انعكاس تجربة العمل في العالقة مع الزوج، واألطفال 

للحصول	على	فكرة	معمقة	وواسعة	عن	أثر	عمل	النساء	الالجئات	بوصفهن	املعيالت	األساسيات	
الهدف	معرفة	 أو	األطفال،	فسألنا	عن	ذلك.	وكان	 في	عالقاتهن	مع	األزواج	 للعائالت	وانعكاس	ذلك	
كيفية	تكيف	النساء	واتباعهن	استراتيجيات	للتعامل	مع	الوضع	الجديد	املرتبط	بدورهن	الجندري	
الجديد	بوصفهن	معيالت	أساسيات	للعائالت	وانعكاس	ذلك	في	طبيعة	عالقاتهن	مع	األزواج	واألطفال.		
في	املجموعتين	كلتيهما،	عبرت	أغلبية	النساء	عن	اعتراض	أزواجهن	في	البداية	على	فكرة	العمل.	فقالت	
إحدى	املشاركات	)زوجي	رفض	عملي	في	البداية،	بحجة	الخوف	علّي	في	الخارج،	وأوالدي	أيًضا	ضايقهم	
	خارج	البيت(.	وقالت	مشاركة	أخرى	)كره	زوجي	األمر	في	البداية،	كان	متضايًقا	

ً
أن	أق�سي	وقًتا	طويال

جًدا	من	فكرة	تحملي	املسؤولية	املالية	في	البيت،	ألنه	يظن	أن	ذلك	واجبه.	وعندما	عثر	على	عمل،	
كان	قد	اعتاد	األمر،	وترك	لي	حرية	العمل	واملساعدة	في	مصروف	البيت(.	وأضافت	مشاركة	أخرى	)لم	
يعجب	زوجي	بعملي	في	البداية،	وأصر	أن	الرجل	هو	املسؤول	عن	مصروف	العائلة،	ولكن	بعد	مناقشة	
أنها	فرصة	جيدة	لنا	وللعائلة	أيًضا،	فوافق	وصار	يساعدني(.		وقالت	مشاركة	)رفض	 املوضوع	رأى	
،	ولكن	بسبب	

ً
البيت	وقًتا	طويال املرأة-	خارج	 -أنا	 أبقى	 في	السهل،	وقال	ال	يجوز	أن	 زوجي	أن	أعمل	

الظروف	املادية	الصعبة	اضطر	إلى	املوافقة(.	

أزواجهن	على	فكرة	عملهن.	فقالت	 الوقت	نفسه،	عبرت	بعض	املشاركات	عم	عدم	اعتراض	 في	
إحداهن	)آزرني	زوجي	منذ	البداية،	وكان	يساعدني	في	تحضير	مواد	للشرح،	ويعلمني	أساليب	الشرح	
وكيف	أتعامل	مع	الناس(.	وقالت	مشاركة	أخرى	)زوجي	يؤازرني	في	عملي،	ويذهب	معي	لنشتري	أغراض	

الخياطة	مثل	الخيوط	والقماش(.		

في	 املشاركات	 أغلبية	 فعبرت	 عملهن،	 خالل	 أطفالهن	 مع	 النساء	 تعامل	 كيفية	 إلى	 بالنسبة	 أما	
املجموعتين	كلتيهما	أن	ذهابهن	إلى	العمل	كان	على	حساب	الوقت	الذي	يقضينه	مع	أطفالهن،	ومدى	
قدرتهن	على	العناية	بهم،	حتى	أن	بعض	النساء	أوضحن	أنهن	تركن	العمل	من	أجل	أطفالهن.	فقالت	
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مع	 أقضيه	 الذي	 الوقت	 في	 كثيًرا	 العمل	 وقت	 )أثر	 لألطفال	 روضة	 في	 تعمل	 التي	 املشاركات	 إحدى	
أوالدي،	كان	الوقت	قصيًرا	وكنت	في	حالة	توتر	وعصبية	دائمة.	لذلك	قررت	في	هذه	السنة	أن	أتوقف	
والتفاعل	 التعامل	 أكثر	راحة	وقدرة	على	 التدريس	ألكون	مع	أوالدي	وقًتا	أطول	وبحالة	نفسية	 عن	
معهم(.		ووضحت	مشاركة	أخرى	)تركت	العمل	للبقاء	مع	أوالدي،	إنهم	صغار	وليس	هناك	من	يهتم	بهم	

سواي،	كان	العمل	متعًبا	وكنا	نتعرض	لإلساءات	فقررت	التوقف	عن	العمل(.	

األقارب	 من	 املساعدة	 يطلبن	 كن	 وأنهن	 وقتهن،	 تستهلك	 العمل	 ساعات	 أن	 النساء	 وأوضحت	 	
مثل	األهل	والزوج	للمساعدة	في	االعتناء	بأطفالهن	خالل	أعمالهن.	فقالت	مشاركة	)أنا	أترك	أوالدي	
)أذهب	صباًحا	 أترك	األكل	جاهًزا	وهو	يطعمهم(.	وأوضحت	مشاركة	أخرى	 الخيمة	مع	والدهم،	 في	
بيتي	 من	 قريب	 أمي	 بيت	 الحمد	هللا	 ألخذهم،	 أعود	 الظهر	 وعند	 معها،	 أوالدي	 وأترك	 أمي	 بيت	 إلى	
وتساعدني	في	مسؤولياتهم(.		قالت	مشاركة	أخرى	)عندما	يكون	لدي	جلسة	تعليم	دعم	منزلي،	أترك	

أوالدي	يحضرون	الدرس	مع	األوالد	الذين	أعلمهم(.		

في	املقابل،	أوضحت	بعض	النساء	غياب	أي	مساعدة	في	العناية	بأطفالهن،	قالت	إحداهن	)كنت	
كانت	 أنها	 أخرى	 مشاركة	 وأوضحت	 السهل(.	 إلى	 وأذهب	 وحدهم،	 الخيمة	 في	 الصغار	 أوالدي	 أترك	
تضطر	إلى	أخذ	أوالدها	معها	إلى	العمل	خارج	املخيم:	)كنت	آخذ	أوالدي	الصغار	بعمر	سنة	أو	سنتين،	
بهم.	وقد	أصيب	 إذ	كان	والدهم	مريًضا	ال	يستطيع	االعتناء	 الخيمة	وحيدين،	 في	 لم	أستطع	تركهم	

أوالدي	بأمراض	من	النفايات	إذ	كنت	أعمل	في	جمع	القمامة(.			

اقع التغيير للدور الجندري لالجئات بين املخيم وخارجه  4. الختالف في و

أحياًنا	 يعمل	 اللجوء	 سياق	 أنه	 السابقة،	 الدراسات	 بمراجعة	 املتعلق	 الجزء	 في	 سابًقا	 وضحنا	
أدواًرا	 اكتسابهن	 على	 النساء	 قدرة	 على	 ينعكس	 ما	 القائم،	 التقليدي	 االجتماعي	 النظام	 تدمير	 على	
جندرية،	أي	القدرة	على	إمكانية	التفاوض	على	األدوار	الجندرية	لكل	من	الرجل	واملرأة.	إال	أنه	ال	يمكن	
الحكم	على	هذا	التغيير	في	األدوار	الجندرية	من	دون	اإلحاطة	بنقطتين	مهمتين؛	األولى	تتعلق	بمعرفة	
التغيير	الحاصل	في	الدور	الجندري	التقليدي	للمرأة	وهو	الرعاية	واالعتناء	باألطفال	واملنزل،	والنقطة	
الثانية	تتعلق	بأثر	اتخاذ	النساء	الالجئات	أدواًرا	جندرية	جديدة	في	مدى	شعورهن	بالتمكين	الذاتي	

واالقتصادي	واالجتماعي.	

وإذا	ما	أردنا	تعريف	التمكين،	فتعريف	الباحثة	)1999	Kabeer(	يعد	من	أشهر	التعريفات،	فهو	
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	.2 املادية،	واإلنسانية	واالجتماعية.	 القدرة	على	الحصول	على	املصادر	 	.1 يتكون	من	ثالثة	عوامل:	
قدرة	اإلنسان	على	اتخاذ	القرارات	والتصرف	بناء	عليها.	3.	القدرة	على	تحقيق	األهداف	التي	ُوضعت	
مسبًقا.	وعليه	سألنا	املشاركات	عن	هاتين	النقطتين	من	أجل	فهم	الصورة	الكاملة	لطبيعة	أدوارهن	

الجندرية	الجديدة.

أ. أثر العمل في الشعور بالتمكين 

عند	سؤالي	املشاركات	عن	دورهن	في	القيام	باألعمال	املنزلية	واالعتناء	باألطفال،	عبرن	جميعهن	
واالعتناء	 املنزل،	 داخل	 املنزلية	 باألعمال	 يقوم	 الذي	 األسا�سي	 الشخص	 بوصفهن	 استمرارهن	 عن	
باألطفال.	وشرحن	كيف	يقسمن	وقتهن	بين	األعمال	املنزلية	ومتطلبات	العمل	خارج	املنزل،	من	خالل	
الطعام	 لتحضير	 والرجوع	 العمل،	 إلى	 التوجه	 ثم	 ومن	 املنزلية،	 األعمال	 إلتمام	 مبكًرا	 االستيقاظ	
الطبخ	والتنظيف(.	وأضافت	 أنجز	كل	�سي	وحدي،	 )أنا	 باألطفال.	قالت	إحدى	املشاركات	 واالعتناء	
ثم	 آخر،	ومن	 ما	من	حل	 املنزل،	 أعمال	 األمثل	إلنجاز	 الحل	 املبكر	هو	 )االستيقاظ	 أخرى	 مشاركة	
الذهال	إلى	العمل،	أنا	أطبخ	وأوالدي	يصبون	الطعام	وحدهم	ويأكلون	وأنا	في	الخارج(،	عبرت	مشاركة	
عن	توتر	عالقتها	مع	زوجها	بسبب	ذهابها	إلى	العمل	ما	جعله	يثقلها	باألعباء	املنزلية	فقالت	)كان	زوجي	
يحمل	مشاعر	سلبية	بسبب	عملي،	فصار	يطلب	مني	طبخ	أنواع	كثيرة،	ويعلق	كثيًرا	على	نظافة	املنزل	

واألوالد	من	دون	أن	يساعدني	على	الرغم	من	أنه	ال	يعمل(.	

أما	بالنسبة	إلى	سؤالنا	املشاركات	عن	مدى	شعورهن	بالتمكين	االقتصادي	واالجتماعي	بعد	عملهن		
فقد	عبر	أغلبهن	عن	سعادتهن	باألثر	اإليجابي	الناتج	من	العمل،	سواء	في	ما	يتعلق	بشعورهن	بالتمكين	
أم	بتحسن	عالقتهن	مع	أزواجهن	من	ناحية	التواصل	بصورة	أفضل.	وكان	هذا	األثر	اإليجابي	يتمثل	في	
زيادة	شعورهن	باالستقالل	الذاتي	واملادي،	والثقة	بالنفس،	وتغيير	الشخصية	إلى	األفضل،	التعرف	
الفرصة	 إعطاء	 جدد،	 أصدقاء	 اكتساب	 التواصل،	 مهارات	 تحسين	 معهم،	 والتواصل	 اآلخرين	 إلى	
التخاذ	قرارات	مصيرية	تخص	األطفال،	اكتساب	الخبرة	الحياتية	والعملية.	قالت	إحدى	املشاركات	
)العمل	أشعرني	أنني	قوية،	وأملك	املعلومات،	وزادت	ثقتي	في	نف�سي،	صدقيني	املرأة	تستطيع	فعل	أي	
	من	البقاء	في	

ً
�سي(.	وقالت	مشاركة	أخرى	)بالطبع	شعرت	باالستقالل،	وتحسنت	حالتي	النفسية	بدال

البيت(.	وأوضحت	مشاركة	أن	عملها	في	تنظيم	جلسات	التوعية	ساهم	في	تحسين	عالقتها	مع	أطفالها	
العمل	على	تعاملي	مع	زوجي	ووالدي،	وهذا	 في	 التي	أعطيها	 وزوجها	فقالت	)صرت	أطبق	املحاضرات	
أن	 أخرى	 مشاركة	 وأضافت	 واآلراء(.	 املعلومات	 نتبادل	 أفضل،	صرنا	 زوجي	 مع	 عالقتي	 جعل	 ال�سي	
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العمل	جعلها	تهتم	أكثر	بتعليم	بناتها:	)بعد	أن	عملت	وشعرت	باالستقالل	املادي؛	أريد	أن	أنقل	ذلك	
إلى	بناتي،	لذلك	سجلتهن	في	مدرسة	خاصة	ليتعلموا	أفضل	تعليم(.	وأوضحت	مشاركة	أثر	العمل	في	

عالقتها	مع	الجيران	واملجتمع	املحيط	بها:	)العمل	جعلني	قوية	وذات	قيمة	عند	اآلخرين(.	

في	املقابل،	عبرت	بعض	النساء-وبخاصة	من	املجموعة	الثانية-	أن	العمل	لم	يكن	ذا	تأثير	إيجابي	
في	شخصياتهن،	بل	على	العكس	كان	ذا	تأثير	سلبي،	وذلك	الضطرارهن	إلى	العمل	في	أعمال	بسيطة	
وشاقة	مقابل	أجر	مادي	بسيط	ضمن	ظروف	عمل	سيئة.	قالت	مشاركة	تعمل	في	تنطيف	املنازل:	
وقالت	 	 والتنظيف(.	 الغبار	 بسبب	 نفسية	 مريضة	 أصبحت	 العمل،	 بسبب	 سيئة	 النفسية	 )حالتي	
مشاركة	تعمل	في	جمع	الثمار	في	الحقول:	)منذ	الصباح	حتى	املساء	في	السهل،	ونسمع	كالًما	بذيًئا،	
العمل	كله	توتر	وتعب(.		إضافة	إلى	ذلك،	قالت	إحدى	املشاركات	التي	تعمل	في	خياطة	األثواب	في	منزلها	
إن	حصل	زوجها	على	عمل	ستتوقف	عن	العمل	في	الخياطة:	)سأتوقف	عن	العمل	إذا	حصل	زوجي	
على	عمل،	ألن	العمل	على	ماكينة	الخياطة	متعب	ويكلفني	كثيًرا	في	فاتورة	الكهرباء(.		وقالت	مشاركة	
طع	في	أثناء	عملها:	)أعمل	في	أعمال	كثيرة،	في	السهل،	في	تغليف	الفواكه،	وفي	رعي	

ُ
أخرى	إن	إصبعها	ق

الغنم،	وجمع	القمامة،	في	كل	�سي،	قِطع	إصبعي	وأنا	أعمل	في	معمل	الفواكه،	لوال	أنني	مضطرة	مادًيا	
ملا	عملت(.

املعيالت	 الالجئات	 النساء	 كون	 عّد	 يمكن	 ال	 البحث:	 هذا	 نتائج	 إلى	 استناًدا	 القول	 يمكن	 إذن	
األساسيات	للعائالت	قد	انعكس	في	شعورهن	بالتمكين،	فبحسب	تعريف	)Kabeer(	للتمكين	الذي	
ذكرناه	سابًقا،	لم	يكن	متوفر	لدى	الالجئات	املشاركات	العامل	الثالث	وهو	التخطيط	املسبق	لتحقيق	

التمكين،	بل	كان	قرار	العمل	اضطرارًيا	من	أجل	توفير	لقمة	العيش	للعائلة.	

5. تغيير في األدوار الجندرية أم اكتساب أدوار جندرية مضاعفة 

من	خالل	ما	استعرضناه	سابًقا،	يمكن	القول	في	املجموعتين	كلتيهما	إن	السبب	الرئيس	للعمل	كان	
االحتياج	املادي.	إيجاد	عمل	مدفوع	األجر	مهم	جًدا	لالجئين	لتحسين	حياتهم	املعيشية	واالقتصادية.	
على	 االعتماد	 تقليل	 أجل	 من	 األجر	 مدفوعة	 عمل	 فرص	 عن	 البحث	 إلى	 الالجئون	 يميل	 ما	 وغالًبا	
املساعدات	املقدمة	من	املنظمات	الدولية،	واالعتماد	بصورة	أكبر	على	أنفسهم	نظًرا	إلى	عدم	كفاية	
املساعدات	الدولية	مقارنة	بكمية	الحاجات	األساسية	وغير	األساسية	في	حياتهم.)40(	على	الرغم	من	

)40(		Culcasi,	p.466.
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ذلك،	هناك	اختالف	في	طبيعة	األعمال	التي	تقوم	بها	النساء	وظروفها	بين	املجموعتين.	ففي	املجموعة	
األولى،	نالحظ	أن	طبيعة	العمل	كانت	مع	منظمات	دولية،	ضمن	شروط	وظروف	عمل	مريحة	للنساء.	
أما	بالنسبة	إلى	املجموعة	الثانية،	فكانت	األعمال	التي	تقوم	بها	النساء	بسيطة	مقابل	أجر	مادي	قليل	
مقارنة	بساعات	العمل	الطويلة.	نالحظ	أن	النساء	في	هذه	املجموعة،	اشتغلن	في	هذه	األعمال	على	

الرغم	من	الظروف	السيئة	املرتبطة	بها	وذلك	لحاجتهن	الشديدة	إلى	املال.	

أظن	أن	وجود	املجموعة	األولى	في	أحياء	لبنانية	ساعد	على	سهولة	الحركة	والتنقل،	مما	ساهم	
في	وصول	هؤالء	النساء	إلى	الخدمات	املقدمة	من	املنظمات	الدولية،	وال	نتحدث	هنا	عن	الخدمات	
الغذائية	أو	اإلنسانية	العاجلة،	بل	نتحدث	عن	الخدمات	التثقيفية	حول	املوضوعات	املختلفة	التي	
الحًقا.	 املنظمات	 هذه	 مع	 تطوعي	 عمل	 على	 الحصول	 على	 قدراتهن	 في	 ذلك	 وانعكس	 ذكرها،	 جرى	
أما	بالنسبة	إلى	املجموعة	الثانية،	فوجود	هؤالء	النساء	في	مخيمات	اللجوء،	ُيعّقد	من	قدرتهن	على	
ثم،	 ومن	 اللجوء.	 مخيمات	 في	 الالجئون	 يعيشها	 التي	 االنعزالية	 زيادة	 في	 ويساهم	 والتنقل،	 الحركة	
اضطرت	النساء	في	هذه	املجموعة	إلى	االنخراط	في	هذه	األعمال	البسيطة	املتوافرة	من	أجل	الحصول	
على	املال	لدعم	عائالتهن.	ما	يجعلنا	نستنتج	أن	هناك	دوًرا	مهًما	للمنظمات	غير	الحكومية	الدولية	أو	
املحلية	في	تعزيز	تمكين	املرأة	الالجئة	اقتصادًيا	واجتماعًيا	من	خالل	توفير	فرص	عمل	لهن،	إال	أن	
هذه	املشروعات	توجه	إلى	فئة	معينة	من	النساء	الالجئات	من	دون	التعمق	في	مسألة	اختالف	الظروف	
االجتماعية	واالقتصادية	لفئة	الالجئات	أنفسهن،	مما	يترتب	عليه	إقصاء	فئات	أخرى	من	الالجئات.	

بمعنى	آخر،	تقوم	النساء	الالجئات	بأدوار	جندرية	مضاعفة،	فإلى	جانب	أنهن	املعيالت	األساسيات	
للعائالت	إال	أنهن	ما	زلن	يقمن	بالعناية	باألطفال	واملنزل.	وال	يجب	أن	يفهم	ذلك	وصًفا	سلبًيا	للنساء	
الالجئات	في	ما	يتعلق	باألدوار	الجندرية	الجديدة	لهن،	بل	هو	محاولة	لفهم	أعمق	لطبيعة	هذه	األدوار	
الجندرية	الجديدة،	بأنها	ليست	بالضرورة	تغيير	لألدوار	الجندرية	بين	الرجل	واملرأة،	بل	هي	اكتساب	

النساء	الالجئات	أدواًرا	جندرية	مضاعفة.

خاتمة

هدف	هذا	البحث	إلى	دراسة	أثر	اللجوء	في	تغيير	األدوار	الجندرية	للمرأة	السورية	الالجئة	في	لبنان.	
كان	هدف	هذه	 بها،	بحيث	 املرتبطة	 الفرعية	 للبحث	واألسئلة	 الرئيسية	 وذلك	من	خالل	اإلشكالية	
وهي	 	 لالجئات.	 الجندرية	 األدوار	 تغيير	 في	 ودورها	 اللجوء	 لتجربة	 أعمق	 فهم	 على	 الحصول	 األسئلة	
كيف	يخلق	اللجوء	الظروف	التي	تساهم	في	اكتساب	النساء	أدواًرا	جندرية	جديدة،	وفهم	العوامل	
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أدواًرا	 النساء	 اكتساب	 وأثر	 اللجوء،	 بلد	 في	 بالعمل	 القرار	 النساء	 اتخاذ	 في	 التي	ساهمت	 واألسباب	
جندرية	جديدة	وانعكاس	هذا	التغيير	في	األدوار	الجندرية	على	مدى	تمكين	الالجئات	ذاتًيا	واقتصادًيا	
.	أجيَب	عن	هذه	األسئلة	من	خالل	عقد	مقابالت	مع	نساء	سوريات	الجئات	في	لبنان	من	

َ
واجتماعيا

أجل	فهم	تجربتهن	في	اللجوء	وأثرها	في	اتخاذهن	القرار	بالعمل.		

وأنجزنا	بذلك	من	خالل	عرضنا	مفهوم	الدور	الجندري،	وعرض	مختصر	لطبيعة	األدوار	الجندرية	
ثم	 ومن	 املوضوع،	 هذا	 حول	 السابقة	 للدراسات	 عرض	 ثم	 	.2011 قبل	 سورية	 في	 السورية	 للمرأة	

املنهجية	املتبعة،	وأخيًرا	ناقشنا	نتائج	هذا	البحث.	

،	أن	اللجوء	كان	له	األثر	في	تغيير	األدوار	الجندرية	
ً
توصل	هذا	البحث	إلى	مجموعة	من	النتائج،	أوال

الالجئات	 دفعت	 باللجوء	 املرتبطة	 املادية	 الظروف	 إن	 بحيث	 لبنان،	 في	 الالجئة	 السورية	 للمرأة	
للعائالت.	 املعيالت	األساسيات	 النساء	 ثم	أصبحت	هؤالء	 بالعمل،	ومن	 القرار	 اتخاذ	 إلى	 السوريات	
فرصة	 تمثل	 التي	 الظروف	 هذه	 يخلق	 واالجتماعي	 االقتصادي	 اللجوء	 سياق	 أن	 البحث	 واستنتج	
	
ً

كامال تمكيًنا	 عده	 يمكن	 ال	 أنه	 إال	 إيجابًيا	 أثًرا	 ذلك	 ويعد	 جندرية	جديدة،	 أدواًرا	 الالجئات	 التخاذ	
بالنسبة	إلى	الالجئات.	ثانًيا،	إال	أن	أهم	ما	توصل	إليه	هذا	البحث	أن	اكتساب	الالجئات	السوريات	
في	لبنان	أدواًرا	جندرية	جديدة	ال	يعني	أنهن	استطعن	التفاوض	على	السلطة،	أي	إن	النساء	ما	زلن	
يقمن	بالدور	التقليدي	املرتبط	بالرعاية	واالعتناء	باألطفال.	يمكن	القول	إن	هذا	التغيير	في	األدوار	
الجندرية	هو	قيام	النساء	الالجئات	السوريات	بأدوار	جندرية	مضاعفة،	تتمثل	في	كون	الالجئة	املعيل	
باملنزل	واألطفال.	والنتيجة	 للرعاية	واالعتناء	 الوقت	نفسه	الشخص	األسا�سي	 للعائلة	وفي	 األسا�سي	
في	 النساء	الالجئات	وعائالتهن،	سواء	 إلى	 بالنسبة	 املترتبة	على	ذلك	هي	مجموعة	من	األثار	السلبية	
مستوى	صحتهن	الجسدية،	أو	الصحة	النفسية	والعقلية،	أو	في	مستوى	العالقة	مع	األطفال	والزوج	
بسبب	عدم	قضاء	الوقت	املناسب	معهم.	أي	أصبحت	النساء	الالجئات	في	وضع	جديد	يتطلب	منهن	
ا،	توصل	

ً
املناورة	ضمن	استراتيجبات	مختلفة	من	أجل	دعم	أسرهن	مادًيا	والحفاظ	على	األسرة.	ثالث

هذا	البحث	إلى	وجود	اختالف	في	تجربة	اللجوء	وانعكاسها	في	تغيير	األدوار	الجندرية	للمرأة	السورية	
اللواتي	يعشن	في	خارج	املخيمات،	 اللواتي	يعشن	في	املخيمات	والنساء	 الالجئة	في	لبنان	بين	النساء	
هي	 املخيمات	 في	 يعشن	 اللواتي	 النساء	 بها	 تقوم	 كانت	 التي	 األعمال	 طبيعة	 من	خالل	 ذلك	 ويتضح	
أعمال	بسيطة	مقابل	أجر	مادي	قليل،	وال	يتبين	لدينا	أن	عد	أولئك	الالجئات	املعيالت	األساسيات	
	في	شعورهن	بالتمكين.	في	حين	إن	النساء	اللواتي	يعشن	في	أحياء	سكنية	كن	

ً
للعائالت	قد	ساهم	فعال

	.
ً
يعملن	مع	منظمات	غير	حكومية	دولية	وغير	دولية	براتب	أفضل	وضمن	شروط	عمل	أكثر	عدال

من	الجدير	بالذكر	أنه	ال	يمكن	الحكم	على	التغييرات	االجتماعية	واالقتصادية	املرتبطة	بسياق	
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اللجوء	نهائًيا،	حيث	إنه	غالًبا	ما	تكون	هذه	التغييرات	على	املدى	القصير	وليس	بالضرورة	ستستمر	
على	املدى	البعيد.	إال	أن	هذا	األمر	يحتاج	إلى	الدراسة	بشكل	أوسع	بعد	سنوات	طويلة	سواء	في	بلد	
اللجوء	أم	عند	العودة	إلى	بلد	التهجير.	وقد	يشكل	هذا	املوضوع	فكرة	ألبحاث	مستقبلية،	إضافة	إلى	
ذلك	التعمق	في	دراسة	تأثير	البرامج	املنفذة	من	املنظمات	غير	الحكومية	الدولية	وغير	الدولية	وأثرها	
في	تمكين	الالجئات،	ومراجعة	طريقة	تصميم	هذه	البرامج	من	حيث	الفئات	التي	تستهدفها	والخدمات	
التي	تقدمها	على	املدى	الطويل	للنساء	الالجئات	بعيًدا	من	البرامج	واملشروعات	التي	تعتمد	على	التمويل	
للمدى	القصير،	األمر	الذي	يؤثر	في	النساء	الالجئات	وعائالتهن	بعد	انتهاء	املشروع	وانقطاع	التمويل.	
رافق	هذا	البحث	بعض	التحديات	أهمها	إجراء	املقابالت	عبر	اإلنترنت،	األمر	الذي	لم	يساعد	كثيًرا	في	
التعرف	إلى	السياق	االجتماعي	واالقتصادي	للمخيمات	نفسها	لو	عقدت	املقابالت	شخصًيا	على	أرض	

الواقع.	
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هل	سبق	لك	العمل	في	سورية؟

هل	تعملين	اآلن،	أو	سبق	لك	العمل؟	

ملاذا	قررِت	العمل؟

ما	هي	طبيعة	عملك؟

ما	هو	قطاع	العمل؟

ما	هو	مقدار	الراتب،	بالدوالر؟

هل	يكفي	الراتب	لتغطية	الحاجيات	األساسية	وغير	األساسية؟

هل	يتطلب	عملك،	العمل	من	املنزل؟

هل	لديك	أطفال؟	كم	عددهم؟

هل	لديك	أشخاص	آخرين	يعتمدون	عليك	بشكل	أسا�سي	غير	أطفالك؟

هل	تعتقدين	أن	العمل	أعطاك	شعور	باالستقالل؟

ما	هي	التغييرات	التي	حصلت	لك	بعد	العمل	بوصفك	امرأة	الجئة	سواء	تجاه	دورك	في	العائلة	أم	
املجتمع؟

ما	هو	تأثير	العمل	على	عالقتك	مع	أوالدك،	بخصوص	كمية	الوقت	الذي	تقضينه	معهم؟

ما	هو	تأثير	العمل	في	عالقتك	مع	زوجك؟

هل	تقومين	بأعمال	منزلية	داخل	املنزل؟	

هل	تعتقدين	أن	العمل	أعطاك	الفرصة	للمشاركة	في	اتخاذ	قرارات	مصيرية	تخص	أطفالك؟

هل	تجدين	صعوبات	في	أثناء	العمل؟	




