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About Lebanon Support 

Lebanon Support is an action-oriented 
research centre. It is a multidisciplinary space 
creating synergies and bridging between 
researchers, experts, civil society actors, 
and activists. Lebanon Support aims to 
foster social change through innovative uses 
of  social science, digital technologies, and 
publication and exchange of  knowledge. 

Our action-oriented programmes: 

• Daleel Madani: the civil society network 
[daleel-madani.org] 

• Civil Society Knowledge Centre: online research 
and information platform on civil society 
and public action issues [civilsociety-
centre.org] 

• Civil Society Incubator: tailored mentoring 
and support [csincubator.lebanon-
support.org] 

About the Civil Society Review 

Published by Lebanon Support, the Civil 
Society Review emphasises cutting-edge and 
critical transdisciplinary analysis in a wide 
range of  topics relevant to social sciences. 
It offers a novel space where academics and 
practitioners converge to discuss theories 
and reflect on practices. It demonstrates a 
variety of  perspectives through dynamic, 
historicised, and processual approaches 
to reflections on civil society action, and 
strategies in the region.

While we acknowledge the polysemy and 
controversy behind the concept of  “civil 
society”, and the often elusive opposition 
it displays, we are committed to producing 
original literature that both offers a reflection 
on civil society, particularly its contentious 
role and autonomy, as well as creates 
knowledge for what we hope can constitute 
tools for action and social change in the 
region. In this vein, the Civil Society Review, 
grounded in empirical research, aims at 
contributing to a theoretical production 
adopting a comparative approach among 
countries in the region and elsewhere. It 
hence focuses on the creation of  a knowledge 
space for epistemological debates, theoretical 
usages, as well as empirical methodologies. 
The Civil Society Review produces 
evidence-based research and analysis, and 
disseminates findings and recommendations 
to promote civic engagement, shape policies, 
and stimulate debate within civil society 
spheres. In addition to its editorial board, 
the Civil Society Review draws expertise 
from practitioners, experts, researchers, 
and policy makers. First published in print, 
the Civil Society Review is made available 
online at a later stage.

For more information, visit: lebanon-
support.org
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This special issue aims to challenge the way in 
which migration is “governed” in the Middle 
East and Turkey. Migration governance 
entails the “norms and organisational 
structures which regulate and shape how 
states respond to international migration.”1 

The concept is generally employed 
normatively; it is believed to be inherently 
good and useful in enabling states to resolve 
migration “problems,” related to refugee 
“crises” for example, in the most efficient 
way possible.2 Indeed, much practitioner 
and academic literature generally focuses 
on which characteristics constitute “good 

governance,” “bad governance,” or “good 
enough governance.”3 Good, or good 
enough governance would be a prerequisite 
for economic and political development, 
whereas bad governance practices (such 
as corruption, lack of  transparency, or 
limited accountability, among others) would 
indicate a state’s “lack of  development.”4 In 
fact, perceived bad governance in Middle 
Eastern countries and Turkey, similar to 
some other countries in the “Global South,”5 
would indicate “weakness” of  states that are 
“unable” to impose their will to societies.6 
For this reason, these states are subjected to 
stricter controls, more rigid interventions, 
and an explicit political reform agenda 
through which transnational actors – 
generally from “developed” countries – 
can pass their normativities, with little 
regard to local contexts. These judgements 
contribute in concealing power dynamics 

Introduction
AMREESHA JAGARNATHSINGH, 

MAISSAM NIMER

CHALLENGING “MIGRATION 
GOVERNANCE” IN THE 
MIDDLE EAST AND TURKEY: 
DYNAMIC POWER RELATIONS, 
CONTESTED INTERVENTIONS, 
AND INDIVIDUAL STRATEGIES 

1   Alexander Betts, “Introduction: Global Migration Governance,” in Alexander Betts (ed.) Global 
Migration Governance, Oxford, Oxford University Press, 2011.
2   Antoine Pécoud, Depoliticising Migration. Global Governance and International Migration Narratives, Hampshire, 
Palgrave, 2015.
3   Merilee Grindle, “Good Enough Governance Revisited,” Development Policy Review, 2007, 25 (5), p. 
553-574.
4   Robert Klosowicz, “The Problem of  Bad Governance as a Determinant of  State Dysfunctionality 
in Sub-Saharan Africa”, Politeja, 2018, Vol. 56, p. 9-22.
5   The terms “Global South” and “Global North,” are by no means static concepts confined by 
geographical space. Generally, “Global South” refers broadly to the “Third World” or “developing” regions 
of  Latin America, Asia, and Africa, while the “Global North” includes “western” regions such as Europe 
and North America.
6   Joel Migdal, Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World, 
Princeton: Princeton University Press, 1988.
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that underlie the governance of  migration. 
Furthermore, they fail to question who has 
the ultimate decision-making power and 
legitimacy to determine the ground rules 
of  what constitutes good governance. 

While the term “migration governance” 
can be used in a less-normative manner, to 
describe existing patterns of  cooperation,7 it 
nonetheless presents several limitations. For 
example, relying on Westphalian notions on 
state sovereignty, the state is often analysed 
as a “unitary rational actor with functioning 
policymaking and bureaucratic apparatuses, 
clearly defined national borders, and a 
coherent sense of  national identity.”8 In 
reality, however, whether in the Global South 
or North, rationality is rarely the only notion 
informing policy making: government tiers 
and political actors may adopt varying 
stances on migration governance, which 
more often comes down to an accumulation 

7   Alexander Betts, op.cit., 2011.
8   Fiona Adamson and Gerasimos Tsourapas, “The Migration State in the Global South: Nationalizing, 
Developmental, and Neoliberal Models of  Migration Management”, International Migration Review, 2019; 
Kenneth Waltz, Theory of  International Politics, Reading, MA, Addison-Webley, 1979, p. 111–14; James 
Hollifield, “The Emerging Migration State,” International Migration Review, 2004, 38(3), p. 885-912.
9   Compare Karim El Mufti, “Official response to the Syrian refugee crisis in Lebanon, the disastrous 
policy of  no-policy,” Civil Society Knowledge Centre, Beirut, Lebanon Support, 2014.
10   In this special issue, we use the term “migrants” to indicate people who moved, whether voluntarily 
or not. We use the term “refugee,” as well, whereby it should be noted that, in many cases, the individuals 
might not be formally recognised by the state as such. As Osseiran notes in this issue’s Postface, “the figure 
of  the refugee that emerges, is one close to that of  the migrant labourer – both characterised by being 
permanently temporary, generally without recourse to any long-term status.”

of  ad hoc policies, that eventually may or may 
not accumulate into a coherent framework. 

Moreover, the concept of  migration 
governance oversees the fact that in many 
Middle Eastern contexts, notably following 
Palestinian, Iraqi, and Syrian displacement, 
states initially adopted a laissez-faire migration 
governance strategy: the “governance of 
no governance.”9 Arguably, an absence of 
strategic decision-making could indicate a 
state’s passivity, or even indifference, towards 
migratory phenomena – whereby it cannot 
be denied that, in reality, states in the region 
host millions of  refugees,10 unlike many 
countries in the Global North. However, 
a lack of  coherent migration governance 
strategies could also be analysed as a soft-
power approach, as a means to implicitly 
serve political agendas – which can include a 
securitisation of  migration policies, financial 
support, the externalisation of  European 



borders, or accession to the European 
Union (EU). 

Some scholars, however, have contested 
whether international migration can in 
fact be controlled, at all,11 or emphasise 
states’ lack of  power to implement migration 
policies.12 Others even point out the 
counterproductive effects of  seemingly 
“tightened governance,”13 which overlooks, 
for example, the fact that interrupting 
circulation flows rather increases the 
permanent settlement of  foreigners. This 
“now or never” migration can capture 
individuals in their host country, but, 
moreover, can push them into situations 
of  irregularity.14 Increased restrictions in 
migration policies furthermore tend to 

overlook the de facto dependence on an 
informal labour sector, or the emergence 
of  unofficial – if  not criminal – broker 
mechanisms, which often engage migrants 
in exploitative structures.15 Academics, 
adopting a Marxist approach towards 
migration governance, highlight the 
fact that migration governance can feed 
into exploitation through processes of 
racialisation, labour subordination, class 
formation, and discourses on “illegal 
aliens,”16 as will be argued by Souad 
Osseiran in the Postface of  this issue.

Alternatively, the concept of  “multi-
level migration governance” challenges 
normative definitions of  States as the 
main actors in migration governance and 

11   Jagdish Bhagwati, “Borders Beyond Control,” Foreign Affairs, Council on Foreign Relations, 2003, 
available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/2003-01-01/borders-beyond-control [last accessed 
on 20 April 2020]; Stephen Castles, “Why Migration Policies Fail,” Ethnic and Racial Studies, 2004, 27(2), p. 
205–227; James Hollifield, Philip Martin, Takeyuki Tsuda & Wayne Cornelius (eds.), Controlling Immigration: 
A Global Perspective, Stanford, Stanford University Press, 2004.
12   James Hollifield, op.cit., 2004.
13   Mathias Czaika and Mogens Hobolth. “Do Restrictive Asylum and Visa Policies Increase Irregular 
Migration into Europe?” European Union Politics, 2016, 17(3), p. 345–65; Douglas Massey and Karen Pren, 
“Unintended consequences of  US immigration policy: Explaining the post-1965 surge from Latin America,” 
Population and Development Review, 2012, 38(1), p.1–29.
14   Hein de Haas, Stephen Castles and Mark Miller, The Age of  Migration: International Population Movements 
in the Modern World, New York, The Guilford Press, 6th edition, 2020 [first published in 1993].
15   Dennis Broeders and Godfried Engbersen, “The Fight Against Illegal Migration — Identification 
Policies and Immigrants’ Counterstrategies,” American Behavioral Scientist, 2007, Vol. 50 (12), p. 592-609; 
Mathias Czaika and Mogens Hobolth, op.cit., 2016; Lebanon Support, “Formal Informality, Brokering 
Mechanisms, and Illegality. The Impact of  the Lebanese State’s Policies on Syrian Refugees’ Daily Lives,” 
Civil Society Knowledge Centre, Beirut, Lebanon Support, 2016.
16   Nicholas De Genova, Working the Boundaries: Race, Space, and “Illegality” in Mexican Chicago, Durham, 
NC, Duke University Press, 2005.
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17   Migdal, op.cit., 1988.
18   Ian Bache and Matthew Flinders, “Themes and Issues in Multi-Level Governance,” in Ian Bache 
and Matthew Flinders (eds.), Multi-level Governance, Oxford: Oxford University Press, 2005.
18   Alexander Betts, op.cit., 2011.
20   Fiona Adamson and Gerasimos Tsourapas, op.cit., 2019.
21   Sbeih Sbeih,”Les projets collectifs de développement en Palestine : Diffusion de la vulgate néolibérale 
et normalisation de la domination,” Civil Society Knowledge Centre, Beirut, Lebanon Support, 2018.
22   Marie-Noëlle AbiYaghi, Léa Yammine and Amreesha Jagarnathsingh,” Civil Society in Lebanon: 
The Implementation Trap,” Civil Society Knowledge Centre, Beirut, Lebanon Support, 2019.

considers alternative approaches to state-
society relations,17 as it entails a system of 
continuous negotiation, whereby governance 
authority is not only dispersed vertically 
among state actors in different governmental 
tiers, but also horizontally, across non-state 
actors, such as civil society, or security 
assemblages.18 Although this architecture 
indeed seems better fit in Middle Eastern 
and Turkish contexts, given that it captures 
hybrid forms of  governance between state 
and non-state, or formal and informal 
actors, it should be noted that the different 
levels are by no means clearly definable, 
but rather indicate a complex migration 
regime. Importantly, multi-level migration 
governance nevertheless assumes a top-down 
approach, and appears to focus on formal 
initiatives over informal ones. 

On the one hand, it can be argued that 
multi-level migration governance facilitates 
a fragmented governance framework, 
which arguably serves states’ interests.19 

On the other hand, whereas states are in 

charge of  facilitating mechanisms through 
which refugees and migrants have access 
to territory and protection, states’ actions 
are themselves, contingent on trends on 
“imperial collapse and decolonisation; 
idealies of  developmentalism; and the global 
rise of  deregulation and commodification”20 
– and are therefore increasingly shaped 
by transnational actors (e.g. international 
donors). State power is then being 
progressively redeployed away from national 
entities to intra- and supranational ones. 

Further, a variety of  state and non-state 
actors receive monetary funding by 
international donors to provide services 
for refugees and migrants. In the associative 
sector, which provides services typically 
offered by states, this not only created a 
market economy, reinforcing dependency 
structures on international donors,21 
but “trapped” civil society actors in 
implementing roles, as well.22 States, in 
that case, navigate between the anticipation 
of  (or even dependence on) foreign funds, 



while trying to maintain their sovereignty.23 
In turn, migrants become passive recipients 
of  services that are envisaged for them, 
rather than actively being involved or 
represented in decision-making processes. 
Lastly, exceeding this neoliberal doxa, 
academics note migration governance also 
as “a means of  forcibly constituting national 
populations in an attempt to create ethno-
religious homogeneity,”24 or, for example, to 
enforce “affiliation” with regimes in power. 

In an attempt to challenge how “governance” 
materialises in reality in the Middle East 
and Turkey, this issue goes beyond binary 
oppositions of  “good” or “bad” governance 
in “weak” or “strong” states, but rather 
questions the mere perception of  “crises” 
that need top-down management.The 
10 papers included stem from a variety 
of  disciplines, theoretical backgrounds, 
and research methods. The majority of 
papers revolve around the experiences of, 
or interventions targeting Syrians, who 
constitute the most recent and substantial 
group of  displaced in the Middle East and 
Turkey. Some papers examine Palestinian 
or Kurdish migratory experiences, as well. 
The individual trajectories, as well as 

organisational interventions and responses, 
are analysed in geographical spaces of  the 
Middle East (Lebanon, Jordan, Egypt), 
Turkey, as well as some European countries 
(including Denmark, Germany). Lastly, this 
issue also takes into account the experiences 
of  other migrants, such as domestic and 
construction workers. 

As will be argued below, all papers, both 
explicitly or implicitly, challenge the way 
in which migration is governed in the 
Middle East and Turkey. They explore 
how, at all levels, agency is articulated, 
shaped, and continuously adjusted in 
migration processes. In doing so, they bring 
to the forefront a rather complex, dynamic 
aspect of  power relations and hierarchies 
between actors at various levels. As such, 
although the outline of  this issue is organised 
through different levels of  analysis (namely 
subnational, individual, and national or 
supranational, respectively), it by no means 
intends to present them as distinguishable 
levels of  migration governance. Instead, it 
seeks to explore the nature of  interactions 
between the levels, and the way in which 
actors engage in networks of  governance, 
as part of  a complex reality.

23   Michel-Rolph Trouillot, “The anthropology of  the state in the age of  globalization.” Current 
Anthropology, 2001, Vol. 42, p.125-138.
24   Fiona Adamson and Gerasimos Tsourapas, op.cit., 2019; Heather Rae, State Identities and the 
Homogenisation of  Peoples, Cambridge, Cambridge University Press, 2002; Darshan Vigneswaran, Territory, 
Migration and the Evolution of  the International System, London: Palgrave Macmillan, 2013.
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Rethinking Top-Down Humanitarianism: 
Roles and Constraints of  Solidarity 
Networks and Local Level Interventions 

The first section of  this issue challenges the 
top-down character of  local level initiatives 
by humanitarian and faith-based actors, 
in their effort to “govern” migration. It 
explores how some initiatives, upon closer 
scrutiny, seem to perpetuate structural 
inequalities, thereby defeating their self-
proclaimed purposes. Lewis Turner, for 
example, highlights how refugee men, 
particularly single men, do not seem 
to be the focus of  most humanitarian 
organisations in Za’atari camp in Jordan. 
His paper explores humanitarian workers’ 
understanding of  Syrian men and 
masculinities as a “challenge,” and argues 
that humanitarian actors’ work can center 
around their own values and understandings 
of  “vulnerability,” rather than the priorities 
of  refugees. In doing so, humanitarian 
interventions can perpetuate inequalities 
of  power and social injustice. 

Exist ing or emerging networks of 
solidarity, which often remain invisible and 
understudied, would present alternatives to 

humanitarianism. Going beyond the logic 
of  victimisation prevalent in humanitarian 
interventionism, such (in)formal networks 
and shared social spaces25 in which migrants 
and refugees actively participate, generally 
provide for more horizontal relations of 
mutual support, and can play important 
roles in their integration into host societies. 
Towards this end, Michael Kaplan argues 
that shared modes of  association, such as 
religion, can offer generative insight into 
processes of  agency and emplacement 
among refugees, and can shape relationships, 
new forms of  identities, and solidarities. As 
such, he steers away from victimising aid-
provider and aid-receiver relationships, but 
emphasises these networks’ fluctuating roles 
and responsibilities.

However, the role of  religion or ethnicity as 
unifying factors should not, by any means, 
be glorified or idealised. By analysing the 
daily struggles, aspirations, and longings of 
Syrian Kurdish migrants in Turkey, Adnan 
Keği and Saygun Gökarıksel demonstrate 
how the formation of  solidarity relations 
between internally displaced Turkish Kurds 
and recently arriving Syrian Kurds is not 

25   Elena Fiddian-Qasmiyeh, “Refugee-refugee relations in contexts of  overlapping displacement,” 
website, International Journal of  Urban and Regional Research, 2016, available at: https://www.ijurr.org/
spotlight-on/the-urban-refugee-crisis-reflections-on-cities-citizenship-and-the-displaced/refugee-refugee-
relations-in-contexts-of-overlapping-displacement/; Firat Genç, “Migration as a Site of  Political Struggle. 
An Evaluation of  the Istanbul Migrant Solidarity Network,” Movements. Journal for Critical Migration and Border 
Regime Studies, 2017, Vol. 3(2), p.117-132.



at all a straightforward process. In fact, it 
is a process full of  tensions, dilemmas, and 
challenges, arising from social differences 
and hierarchies of  class, gender, and 
ethnicity. In the same vein, Zeynep Şahin 
Mencütek highlights the shortcomings 
of  interventions, even when local and 
refugee-led, as she explores the mechanisms 
and strategies used by Syrian faith-based 
actors, and their interactions with Turkish 
authorities in order to “prevent violence.” 
Her case study of  Şanlıurfa, a Turkish 
border city, illustrates how Syrian faith-based 
actors, in their attempts to reduce tensions, 
can implicitly serve the Turkish state’s 
priorities of  controlling Syrian presence, 
rather than actively negotiate in setting 
priorities to advance Syrians’ access to rights.

Nevertheless, although the papers in this 
section acknowledge the increased influence 
of  non-state actors, none of  the papers 
received analyse challenges experienced by 
activists, grassroot movements, institated 
resistances, and mobilisations – whether they 
are operating from their host country, home 

26   Yann Moulier Boutang, “Europa, Autonomie der Migration, Biopolitik,” in Marianne Pieper, Thomas 
Atzert, Serhat Karakayalı, and Vassilis Tsianos, Campus Verlag, Empire und die biopolitische Wende: Die internationale 
Diskussion im Anschluss an Hardt und Negri, 2006, p. 169-80; Dimitris Papadopoulos, Niamh Stephenson and 
Vassilis Tsianos, “Escape Routes: Control and Subversion in the Twenty-First Century”, London; Ann Arbor, 
MI, Pluto Press, 2008; Sabine Hess, “Border Crossing as Act of  Resistance: The Autonomy of  Migration 
as Theoretical Intervention into Border Studies,” in Martin Butler, Paul Mecheril, and Lea Brenningmeyer 
(eds.), Resistance: Subjects, Representations, Contexts, Bielefeld: Transcript Verlag, 2017, p. 87-100.
27   Nicola Genova, “The Incorrigible Subject: The Autonomy of  Migration and the US Immigration 
Stalemate,” in Andreas Oberprantacher, Andrei Siclodi (eds.) Subjectivation in Political Theory and Contemporary 
Practices. Palgrave Macmillan, London, 2016.

country, or in transnational dimensions 
between both. It would be interesting, in 
further research, to consider how these 
initiatives are rooted in society, how they 
relate with their “beneficiaries,” and whether 
or not they manage to inform institutional 
or policy reform.

Lives and Trajectories of  Migrants: 
Negotiating, Subverting, or Resisting 
Restrictive Contexts

The second section in this issue centers 
around the impact of  restrictive migration 
“governance,” policies, or a lack thereof, 
at the individual level. Using a variety of 
participatory research methods, the papers 
explore refugees’ and migrants’ everyday 
struggles and negotiations in settling in 
varying host countries, and place these in 
larger contexts of  consecutive displacement, 
or “permanent temporariness.” 

Indeed, when analysing migration 
governance, it is essential to acknowledge 
migrants as autonomous individuals26 that 
have aspirations, needs, and desires,27 who, 
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moreover, develop mechanisms to navigate 
or resist restrictive migration policies. 
Towards this end, the papers of  Mette 
Edith Lundsfryd Stendevad and Ruba Totah 
present narratives of  displaced Palestinian 
women from Syria (Lundsfryd Stendevad) 
and Syrian and Palestinian Syrian artists 
(Totah) who migrated across the Middle East 
and Europe in order to navigate structural 
discriminative settings in different national 
contexts. In this sense, Lundsfryd Stendevad 
and Totah, while highlighting migrants’ 
continuous struggle to negotiate the right 
to belong in a host country, as well as the 
right to return to their home countries, 
are no exception. However, Lundsfryd 
Stendevad reveals how such challenges 
can reverberate over multiple generations, 
and can be juxtaposed by intersecting 
challenges of  being stateless, female, and 
refugee. Totah, instead, emphasises on 
processes of  “home-making,” by illustrating 
how cultural institutions and relational 
dynamics come together and influence 
disentanglement processes from prior social 
networks and political understandings. As 
such, she underlines the significant role 
that subnational actors can play in shaping 
migrants’ experiences. 

At the same time, migrants’ strategies and 
practices of  negotiation and resistance may 
challenge established orders of  knowledge, 
and clash with logistical rationalities of 
governance systems managing the terms 
and conditions for refugee inclusion into 
the host society.28 Towards this end, Jennifer 
Gordon, through a discussion with Alia 
Hindawi, an advocate for the rights of 
migrant and refugee workers in the Middle 
East, explores interactions between the kafala 
(migrant sponsorship) system, and formal 
and informal structures on the transnational, 
national, subnational, and individual level 
– in order to fully understand exploitative 
structures engaging migrant workers in 
Jordan. Importantly, Hindawi argues that 
allowing the civil society actors a bigger space 
to operate, as well as increasing accountability 
of  international financial institutions and 
multinational firms, could contribute to 
counter the exploitation of  migrants. 

Lastly, the section shed light on the limited 
extent to which migration policies, as well as 
local level interventions, take into account 
diversity of  individual motivations and 
trajectories within wider macro-social 
structures based on ideologies, religion, 

28   Moritz Altenried, Manuela Bojadžijev, Leif  Höfler, Sandro Mezzadra and Mira Wallis, “Logistical 
Borderscapes: Politics and Mediation of  Mobile Labor in Germany after the ‘Summer of  Migration’,” 
South Atlantic Quarterly, 2018, Vol.117 (2), p. 291–312.



class, gender, or ethnicity.29 However, while 
the papers illustrate how migrants adjust 
their trajectories in order to “integrate” 
in host communities and how agency is 
produced, they merely hint at the existence 
or emergence of  informal structures. 
Similarly, the (un)intended effects of  broker 
mechanisms on the integration process, as 
well as a critical re-evaluation of  the concept 
of  “integration”deserves more attention in 
further research. In order to deconstruct 
victimising or criminalising narratives on 
migrants and refugees, it is worthwhile 
to further investigate how migrants and 
refugees construct their own narratives and 
forms of  knowledge in new spaces. 

Navigating (Supra)National Agendas: 
Conflicting Priorities and Bargaining Power

The third and last section of  this issue 
provides insight into the significant role of 
transnational actors in shaping migration 
“governance.” Scholars have emphasised the 
need to renounce general conceptions of  the 
“migration state”30 which are predominanty 
suited to advanced liberal democracies, 
and urge to consider alternative forms of 

migration management regimes outside the 
Global North.31 As such, rather than feeding 
into “weak state” perspectives, in which 
states in the Global South would depend 
on supranational financial support from the 
Global North, the papers in this section, by 
Nefise Ela Gökalp Aras and Clothilde Facon, 
instead, illustrate governance modalities 
in which state and non-state actors can 
interact, thereby challenging normativities 
of  migration governance and dominant 
assumptions on what constitutes a “weak” 
state.32

Importantly, they emphasise the dynamic 
character of  emerging power relations 
between subnational, national, and 
supranational institutions, that is contingent 
on changing contexts over time. Gökalp Aras 
sheds light on recent changes in Turkey’s 
border governance, and highlights how non-
state actors, such as (I)NGOs, have assumed 
changing roles in border management 
processes. Nonetheless, she questions to what 
extent non-state actors, mainly (I)NGOs, are 
given space to operate, as they are mainly 
delegated to deliver the “care” functions 
by implementing service provisions, while 

29   Joey Ager, Faith, Secularism, and Humanitarian Engagement: Finding the Place of  Religion in the Support of 
Displaced Communities, NY, Palgrave Macmillan, 2015.
30   James Hollifield, op.cit., 2004.
31   Fiona Adamson and Gerasimos Tsourapas, op.cit., 2019.
32   Jamil Mouawad,, and Hannes Baumann. “Wayn Al-Dawla?: Locating the Lebanese State in Social 
Theory.” Arab Studies Journal, 2017. Vol.25 (1),2017, 66 – 90.
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the state retains “control” functions of 
regulation. This illustrates how non-state 
actors have to navigate the limitations of 
freedom of  association, and (shrinking) 
spaces for civil society. 

In contrast, Clothilde Facon argues 
how states, in fact, can capitalise on the 
governance of  refugee “crises,” and gain 
bargaining power in negotiations with 
supranational actors. She highlights the 
change in these interactions, by analysing 
the refugee response in Lebanon in terms 
of  reception, employment, education, and 
return. In doing so, her research challenges 
the traditional conception that “structural 
inequality inevitably underpins North-South 
relations,” by demonstrating a multifaceted 
relationship between the state and the 
supranational agenda, revealing a complex 
interplay of  gain and losses on both sides. In 
this case, evolving dynamic power relations 
emerge whereby states are able to challenge 
supranational agendas. 

Whereas both papers shed light on ways 
through which policies adopted in the region 
have managed people on the move, little 
significance is paid to the extent to which 
they are in accordance with human rights. 
Moreover, the emergence of  assemblages, 
and how these might be informed by 
clientelist practices – for example based 
on ethnic, primordial, sectarian, or other 
identities – remains unexamined. 

Localised Knowledge Production 
in the Global South: The Need for 
Grounded Analyses

The cross-cutting theme in this special issue 
appears to be the emphasis on mechanisms 
through which (non-)state actors in the 
Middle East and Turkey challenge top-
down migration governance strategies – 
be it humanitarian interventions, national 
state policies, or the supranational order. 
Importantly, the papers illustrate that in 
reality, networked modes of  governance exist 
in which a pluriformity of  actors interact, 
and continuously negotiate their roles in 
society. Hence, the issue calls for a broader, 
less normative, and bottom-up perspective 
on migration governance, in which the 
articulation of  agency processes at all levels 
remains central. 

Towards this end, the papers of  Kaplan, 
Şahin Mencütek, and Keği and Gökarıksel 
highlight the role of  solidarity networks 
in creating more equal support systems at 
the local level, and invite revisiting their 
challenges and constraints. Other papers, 
instead, focus on the individual strategies 
to navigate increasingly restrictive contexts 
(Lundsfryd Stendevad, Totah, Gordon), or 
illustrate how states interact and negotiate 
with supranational bodies (Facon, Gökalp 
Aras). These findings, at least to a certain 
extent, favour more grassroots, tailored, 
and locally grounded interventions over 
global initiatives, and invite to rethink 



“weak” state perspectives. This issue thus 
argues for a re-evaluation of  migration 
governance strategies at the supranational 
level, with more careful attention to the 
national, local and individual levels and their 
caveats. This underlines the importance of 
local knowledge production in the Global 
South. In particular, knowledge produced 
using participatory research methods, could 
provide a space for the displaced to voice 
their experiences and priorities, and inform 
sound policy-making.

Indeed, currently, there are over 70 million 
forcibly displaced individuals world wide, 
of  which 84% live in the Global South.33 

The Middle East and Turkey are currently 
both the largest source and largest recipients 
of  refugees globally.34 Yet, most migration 
theories and subsequent policies are 
almost exclusively derived from studies in 
“advanced,” high-income countries in the 

Global North, with a favourable bias towards 
liberal democratic states.35 Thus, findings 
cannot be transferred to current realities 
in countries of  the Global South. Some 
concepts have largely assumed migration 
from developing to developed countries, 
as is the case for push and pull factors,36 

for facilitators and barriers of  integration, 
or for theories about migration drivers – 
whereby migration is explained by wage 
differentials.37 As such, in essence, they fail 
to shed light on the integration of  migrants 
into “developing” countries, or South-to-
South migration.38

Indeed, there are differences between the 
Global North and Global South that ought 
to be considered in terms of  migration 
management, networks of  governance, 
border enforcement, rights protection 
regime, level of  formality-informality, 
and different histories of  migration.39 As 

33   United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR Figures at a Glance, website, 19 June 2019, 
available at: https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html [last accessed 20 March 2020].
34   Forced Migration Review, “Displacement in the Middle East,” Website, Forced Migration Review, 
2017, available at: https://www.fmreview.org/middle-east-cfa [last accessed 20 April 2020].
35   Fiona Adamson and Gerasimos Tsourapas, op.cit., 2019.
36   Guido Dorigo and Waldo Tobler, “Push-Pull Migration Laws,” Annals of  the Association of  American 
Geographers, 1983, Vol. 73 (1), p. 1-11.
37   In line with, following a neoclassical economic approach: Lewis Arthur, “Economic development 
with unlimited supplies of  labor,” The Manchester School of  Economic and Social Studies, 1954, Vol. 22, p. 139-
191; Gustav Ranis, and John Fei. “A theory of  economic development,” American Economic Review, 1961, 
Vol. 51, p. 533-565; John Harris, and Michael Todaro, “Migration, unemployment, and development: A 
two-sector analysis,” American Economic Review, 1970, Vol. 60, p. 126-142.
38   Stephanie Nawyn, “New Directions for Research on Migration in the Global South,” International Journal 
of  Sociology, 2016, Vol. 46 (3), p. 163-168.
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migrant and refugee realities are entangled 
with and reflect on the existing social, 
economic, and political transformations 
taking place in both receiving and sending 
countries,40 there is a need to place migrants 
in the larger context of  life in the Middle 
East and Turkey. Yet, this region has only 
recently joined the multitude of  empirical 
testing grounds for migration concepts and 
theories. Local input, too often, remains 
invisible in the global migration debates, 
public discourses, and academic literature. 
Although this topic in itself  deserves a 
new discussion, this could be attributed to 
limited research funding and training in the 
region, and funding from abroad generally 
appears to be geared towards production of 
reports, rather than in-depth analyses and 
theory development. Therefore, this special 
issue is particularly invested in furthering 
efforts in localised knowledge production 
and providing an exchange platform for 
emerging researchers.

In this vein, in order to contribute to more 
nuanced conceptualisations of  migration 
governance, and to bring theories in 
migration studies into dialogue with local 
contexts and South-South migration, Souad 
Osseiran’s Postface paper outlines how 

the status of  refugee is formulated due to 
different histories of  migration and state 
formation in the Middle East and Turkey, 
and explores the ways in which migrants’ 
and refugees’ presence is portrayed as 
“permanently temporary.” In the process, 
she ties the multiplicity of  statuses developed 
for migrants, but more importantly, the 
conditions of  presence for refugees, to 
the underlying labour market relations 
impacting Syrian refugee presence. Here, 
unpacking refugee incorporation into 
local economies as surplus labour serves 
to highlight the economic underpinnings of 
migration and asylum policies and politics. 
In light of  this context, she argues that 
the Syrian refugee presence in countries 
across the Middle East and Turkey has 
been constituted as temporary, tying their 
position as a precarious and exploitable 
labour power. 

This issue seeks to challenge migration 
governance as theorised in the Global 
North, by exploring the nature, roles, and 
limitations of  actors involved, the top-
down character of  initiatives, underlying 
power dynamics, and agency produced at 
all levels, with particular attention to local 
contexts in the Middle East and Turkey. As 

39   Stephanie Nawyn, op.cit., 2016.
40   Stephen Castles, Derya Özkul, and Magdalena Arias Cubas (eds.) Social Transformation and Migration: 
National and Local Experiences in South Korea, Turkey, Mexico and Australia, London, Palgrave Macmillan UK, 2015.



such, the issue underlines the importance 
of  contextualised knowledge-production, 
that is grounded in local contexts, with 
specific attention to bottom-up and grassroot 
initiatives. 
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ABSTRACT
This paper critically engages with Turkey’s 
refugee governance by offering insight into 
the daily struggles, aspirations, and longings 
of  Syrian Kurdish migrants living in the 
inner-city neighbourhood of  Demirkapı, 
Istanbul. It aims to sketch a multifaceted 
Kurdish geography of  displacements beyond 
nation-state borders and to show how social 
differences and hierarchies of  class, gender, 
and ethnicity shape greatly the experiences 
of  the groups living in the neighbourhood. 
The paper is based on an ethnographic 
field research that consists of  first-hand 
observations, conversations, and 25 semi-
structured in-depth interviews with Kurdish 
migrants. The emplaced, ethnographic 
research is particularly promising to 
understand the daily lives of  migrants and 
their multi-layered history of  displacement 
and migration within and across borders. 
This history, we underscore, is not a past 
history, but one that unfolds in the present, 
within the current social hierarchies and 
in the midst of  the ongoing crises in Syria 
and Iraq that poignantly shape the feelings, 
expectations, and memories of  the Kurdish 
people currently living in Demirkapı. Each 
life trajectory, that we briefly describe, 
involves a strenuous effort to establish a 
relatively stable and enriching life under 
the precarious conditions of  ongoing crises 
and authoritarian neoliberal capitalism.



INTRODUCTION
With its more than 3.5 million Syrian refugees, Turkey is often hailed as the world’s top 
refugee hosting country. Of  all the cities in Turkey, Istanbul accommodates the largest 
number of  Syrian refugees, close to 600,000. These numbers still only include “registered” 
refugees and do not count migrants from other countries such as Iraq and Afghanistan.1 
However, the large number of  Syrian migrants does not simply translate to their public 
visibility and active participation in the political life of  the city or the country. Located 
predominantly in low-income neighbourhoods of  Istanbul, Syrian migrants are often 
excluded from the rest of  Istanbul, which puts them in a specifically vulnerable position 
under the precarious conditions of  authoritarian neoliberal capitalism and nationalist 
politics of  security. 

The civil society organisations, closely cooperating with the state, tend to reproduce 
the vulnerability and marginalisation of  Syrian migrants. Embracing the language of 
humanitarianism or neo-Ottomanism, which construes Syrian migrants as “guests,” these 
organisations and state agencies construct a hierarchical relationship with the migrants. 
In this relationship, the migrants mainly figure as victims in need of  protection or saving 
or as mere recipients of  “hospitality,” the special social services envisaged for them. In 
either way, the migrants are largely constructed as passive subjects, who are supposed 
to be only temporarily in Turkey and do not belong to the national polity.2 Thus, their 
lives, aspirations, and sentiments are not important considerations. Instead, important 
considerations are rather their sheer number, the statistical information collected by 
state agencies in order to “manage” them more efficiently and swiftly through top-down 
policies, and various projects of  “integration,” assimilation, or deportation. 

This paper critically engages with this type of  refugee governance by offering insight into 
the daily struggles, aspirations, and longings of  the Syrian migrants living in the inner-
city neighbourhood of  Demirkapı, Istanbul. This ethnographic focus on the urban daily 
life of  Demirkapı harbours some surprises. When we started the research, we realized 
that Demirkapı, in fact, has brought together Kurdish migrants from Efrîn3 in northwest 
Syria, and Kurdish people from Bitlîs in Turkey’s Kurdistan, who had been forcefully 

1  Didem Danış and Dilara Nazlı, “A Faithful Alliance Between the Civil Society and the State: Actors and 
Mechanisms of  Accommodating Syrian Refugees in Istanbul,” International Migration, 2018, Vol. 57(2), p. 143-157.

2  Ibid.

3  Efrîn region is one of  the three main Kurdish enclaves in Syria together with Kobanê and Jezîre. It is
historically known as Kurd Dagh (Kurdish Mountain), a name from Ottoman times. Çiyayê Kurmênc is 
its literal Kurdish translation and how Efrînîs widely call it. Efrîn is the main town in the region which is 
composed of  360-366 villages. Throughout, we employ the Kurdish names the research participants use for 
those places. Similarly, we use the Kurdish suffix “-î” at the end of  the cities (e.g.: Efrînî, Bitlîsî) to denote the 
residency and origin of  people in and to that city..
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displaced in the 1990s, as a result of  the intensified war between the Turkish state and 
the PKK (Partiya Karkerên Kurdistan – Kurdistan Workers’ Party). Our ethnographic 
focus gradually became centred on the “unexpected” encounter of  these different 
Kurdish migrant groups, long divided by the sovereign territorial borders of  the Turkish 
and Syrian nation-states. We realized that underneath the seemingly “recent” so-called 
refugee problem stood a long history of  displacement and dispossession, experienced by 
the Kurdish people within and across various nation-state borders in the Middle East. 
After decades of  separation by those borders, how did those Kurdish groups relate to each 
other in the specific urban space of  Demirkapı? What were the challenges and possibilities 
of  that encounter? How did the social differences and hierarchies of  class, gender, and 
religion play out in their social relationships and daily lives? In what ways do the Turkish 
state and civil society organisations shape these relationships?   

In exploring these questions, we first suggest unpacking monolithic categories such as 
“Syrian migrants,” which mask the social differences or inequalities of  class, gender, 
ethnicity, and religion that divide the migrants and mark the social worlds which they 
inhabit in Turkey. Second, the paper critically evaluates dominant nation-state centred 
approaches to refugee or migration studies. Instead of  taking the nation-state territorial 
border as given or natural, we think that it is crucial to focus on the historical social 
relations of  power underlying it. In our study, we aim to problematize the nation-state 
territorial border by framing the Syrian Kurdish migrants’ experience within the long 
history and geography of  Kurdistan. This is not to deny the importance of  nation-state 
borders in dividing the people and shaping their identity. Instead, we want to understand 
how different kinds of  borders, both material and symbolic, play out in the daily lives of 
the migrants. In doing so, we attend to similar critical approaches to refugee studies that 
focus on border practices4. Finally, we suggest that the emplaced, ethnographic research 
is particularly promising to understand the daily lives of  migrants and their experience of 
the multi-layered history of  displacement and migration within and across borders. This 
history, we underscore, is not a past history, but one that unfolds in the present, within 
the current social hierarchies and in the midst of  the ongoing crises in Syria and Iraq 
that poignantly shape the feelings, expectations, and memories of  the Kurdish people 
currently living in Demirkapı.

The article consists of  two major sections. The first section provides a brief  overview of 
the histories of  migration and displacement, which intersect with each other in Demirkapı. 
It also outlines the fundamental features of  the refugee governance led by the Turkish 
state authorities.

4  Sandro Mezzadra and Brett Neilson, Border as Method, or the Multiplication of  Labor, Durham, Duke Uni-
versity Press, 2013; Prem Kumar Rajam, “Refugees as Surplus Population: Race, Migration and Capitalist 
Value Regimes,” New Political Economy, 2018, Vol. 23(5), p. 627-639.



The second half  of  the paper offers ethnographic insight into the lives of  a few Kurdish 
migrants from Syria in Demirkapı. Through this focus, we show how two Kurdish 
groups, namely from Syria and from Turkey, relate to each other in the specific space 
of  the neighbourhood and deal with the challenges they face in different spheres of  life, 
especially in the informal labour and housing market. Social differences and hierarchies 
of  class, gender, and ethnicity shape greatly the experiences of  these groups, as they 
struggle to form solidarity relations and make a living. Each life trajectory that we briefly 
describe involves a strenuous effort to establish a relatively stable and enriching life under 
the precarious conditions of  ongoing crisis and authoritarian neoliberal capitalism. 

ISTANBUL AS A SPACE OF OVERLAPPING DISPLACEMENT 
OF KURDS
Since the very beginning, the displacement of  Kurds has shaped the history of  forced 
migration in Turkey and the way in which state authorities govern it. Istanbul occupies a 
special place in this history. Although, since the 1960s, Turkey has been mainly regarded 
as an emigration country, particularly of  labour migration to Europe5, the country has 
increasingly become “a regional hub for receiving continuous flows of  forced migration6”. 
More recently, since 2011, Turkey has become a transit country for migrants heading to 
Europe, although, in practice, it has been functioning as an asylum country, mainly for 
refugees from Middle Eastern countries7. The first and only large-scale arrival or “mass 
influx” of  refugees before the Syrian Civil War was that of  the Kurdish refugees from 
today’s Kurdistan Region of  Iraq between 1988 and 1991, which Kemal Kirişçi suggests 
“amounted to almost half  a million” registered refugees. Upon such incidences, Turkey 
developed the Asylum Regulations in 19948.  Turkey’s recent military incursion in the 
Kurdish regions of  Northern Syria and Iraq has also shaped its migration governance by 
increasingly employing security measures and even waging a “war on irregular migration.”  

The Kurdish people in Turkey have been subjected to systemic political violence, 
dispossession and impoverishment since at least the foundation of  the Turkish Republic9.  

5  Stephen Castles, Hein De Haas and Mark J. Miller, The age of  migrations, New York,Palgrave Mac-
millan, 2014.

6  Nergis Canefe, “Management of  irregular migration: Syrians in Turkey as paradigm shifters for 
forced migration studies,” New Perspectives on Turkey, 2016, Vol. 54, p. 9–32.

7  Kemal Kirişci, “Turkey: A country of  transition from emigration to immigration,” Mediterranean 
Politics, 2007, Vol. (12)1, p. 91-97; Deniz Ş. Sert, “From skill translation to devaluation: the de-qualification 
of  migrants in Turkey,” New Perspectives on Turkey, 2016, Vol. 54, p. 97–117.

8  Kemal Kirişçi, op.cit., 2007,p. 95.

9  Onur Günay, “In war and peace: Shifting narratives of  violence in Kurdish Istanbul,” American 
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The situation of  Kurds in Syria does not differ much. The post-French mandate history 
of  Syria was characterized by anti-Kurdish state policies, which in 1962 reached the 
point of  termination of  citizenship rights of  120.000 Kurds living in the Jezîre region, 
on the pretext that their residency in the country since 1945 was not proven10. 

While there were no instances of  declared violence, the systemic impoverishment of  Kurds 
led to (forced) migration – one of  the most frequently used ways for states to dismantle 
“counterinsurgencies” in the region. This pattern can also be observed in the case of 
the Syrian Kurds, who were displaced to Syria’s larger cities.  Similarly, Turkish Kurds 
were forcibly displaced, due to the counter-insurgency war in the Kurdish provinces of 
Turkey. This resulted in the deprivation of  their main livelihoods. In the early 1990s, 
during the war between the PKK and the Turkish army, many Kurdish people were 
forced to become “village guards” in their villages. Those who refused had no other 
option but to leave their war-torn villages and join the working-class in the metropolitan 
cities of  Western Turkey, especially Istanbul. In the 1990s, approximately 4000 villages 
and smaller rural settlements were evacuated. While the official statistics indicate 
370.000 displaced people, numbers given by independent humanitarian organisations 
vary between one to four million people11. As such, Istanbul has always been a city of 
immigrants. Moreover, unlike the migration waves before the 1990s, these waves were 
less circular and more permanent migrations in nature.

All of  the Turkish Bitlîsî interviewees in Demirkapı are from those villages, which until 
today are still subjected to armed conflicts. Starting as early as 2012, the displaced 
Kurds from Syria also “chose” to live in the predominantly Kurdish neighbourhoods of 
Istanbul such as Esenyurt, Küçükçekmece, and Başakşehir12.  With the arrival of  Syrian 
Kurdish refugees, Demirkapı, like these neighbourhoods, became one of  the important 
urban spaces of  “overlapping displacements,” rooted in state violence and connecting 
different memories together13. 

Anthropologist, 2019, Vol.121, p. 554-567; Veli Yadırgı, The Political Economy of  the Kurds of  Turkey: From the Ottoman 
Empire to the Turkish Republic, Cambridge, Cambridge University Press, 2017.

10  Seda Altuğ, “Sectarianism in the Syrian Jazira: Community, land and violence in the memories 
of  World War I and the French Mandate (1915-1939),” Unpublished doctoral thesis, Utrecht, Utrecht 
University, 2011.

11  Onur Günay, op.cit., 2019.

12  Gülay Kılıçaslan, “Forced migration, citizenship, and space: the case of  Syrian Kurdish refugees 
in İstanbul,” New Perspectives on Turkey, 2016, Vol. 54, p. 77–95.

13  Elena Fiddian-Qasmiyeh, “Refugee-refugee relations in contexts of  overlapping displacement,” 
Website, International Journal of  Urban and Regional Research, 2016, available at: https://www.ijurr.org/spotlight-on/
the-urban-refugee-crisis-reflections-on-cities-citizenship-and-the-displaced/refugee-refugee-relations-in-con-
texts-of-overlapping-displacement/ [last accessed 3 August 2019].



TURKEY’S GOVERNANCE OF SYRIAN REFUGEES  
Despite the presence of  a large number of  Syrian refugees in Turkey, the public 
discussions on this issue are very limited. The great majority of  people are considered 
mere spectators of  state policies designed to manage the refugee population, which 
renders it extremely difficult to form reciprocal social bonds between Syrian migrants 
and the Turkish society at large. This section outlines some of  the fundamental features 
of  migration governance led by the Justice and Development Party (AKP) government. 
This governance has specific effects on the living conditions of  Kurdish people – Turkish 
citizens or not – in Demirkapı, as we describe in the next sections. 

From the 1950s until 2013, the laws or regulations concerning migrants and refugees in 
Turkey were minimal. The state mainly concentrated on the surveillance of  these groups 
through security institutions, but did not directly engage with any social provisions. 
After 2013, the AKP14 government started to become more visibly and proactively 
involved. While establishing its control in the field through consolidating the authority 
of  the Ministry of  Interior, the government introduced “liberal” strategies on paper in 
the legal framework of  governing the refugees. Although these strategies       appeared 
to involve an increased presence in the field and they adopted more liberal policies of 
engagement with non-citizens residing in the country, in reality, there are major gaps 
between “policies as designed (outputs) and policies that actually impact the daily lives 
of  individual migrants and refugees (outcomes)”.15

This can be observed best in the participation of  refugees in the labour market. While 
there is no restriction in obtaining a work permit, employers often choose not to issue 
work permits in order to make more profit, enjoying the little to no legal supervision 
on the ground. What is more, Syrian asylum seekers were taken under the status of 
“temporary protection” and their presence was regulated under the Law on Foreigners 
and International Protection.16 The Directorate General for Migration Management 

14  AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi – Justice and Development Party) is a political party ruling Turkey 
since 2002. Founded as a “conservative democratic party”, it has increasingly gained an authoritarian 
character under the unquestionable central leadership of  Recep Tayyip Erdoğan. The government’s 
authoritarian practices have significantly been rising especially since 2013 after the violent suppression of 
Gezi Park demonstrations. 

15  Kelsey P. Norman, “Inclusion, exclusion or indifference? Redefining migrant and refugee host state 
engagement options in Mediterranean ‘transit’ countries,” Journal of  Ethnic and Migration Studies, 2019, Vol. 
45(1),  p.42-60. 

16  Ahmet İçduygu and Damla B. Aksel, “Migration Realities and State Responses: Rethinking Inter-
national Migration Policies in Turkey,” In Stephen Castles, Dinem Ozkul, and Ana M. Cubas Alvariño  
(eds.), Social Transformation and Migration, 2015, p. 115–131.
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(DGMM)17 was established and became the main actor. As of  then, security institutions 
were no longer responsible for migration issues. As Danış and Nazlı18 suggest, the 
government also formed “faithful alliances” with large non-governmental organisations 
and local municipalities that stayed loyal to its rules and nationalist religious politics 
of  humanitarian aid. The oppositional or “unfaithful” civil society organisations and 
municipalities were marginalized and excluded from these alliances through restrictions 
imposed on their practice; a large number was even closed. The outbreak of  the Syrian 
Civil War and political developments in the Syrian Kurdish region offered fertile soil 
for authoritarian state practices and increased suppression of  oppositional political and 
civil society actors. This was exacerbated by the urban warfare in Turkey’s Kurdish 
provinces in 2016-2015, as well as the failed coup attempt of  15 July 2016 and the state 
of  emergency that followed. 

However, “the smaller and less organized” civil society organisations still continued 
their “embedded and context-specific” activities to support Syrians. These include 
local initiatives and volunteering groups with small-scale finances, which enjoy a certain 
degree of  autonomy. Their activities usually stay within a specific area (from city to 
district and even a neighborhood) and range from providing “needs based” and “rights 
based” social services to cultural activities.19 In general, however, the AKP government’s 
influence on refugee governance resulted in increasing political instrumentalisation and 
professionalisation in Turkish migration governance – and consequently, restricted the 
space in which civil society actors operate. 

Moreover, the economic crisis has been worsening  labour conditions and contributed 
to increased informalisation of  the labour market. The Syrian migrants’ ambiguous 
legal position as “guests” (now under temporary protection) and the lack of  government 
supervision over work permit issues have contributed to exploitative dynamics, as Syrian 
migrants constitute a “cheap source of  labour”. With increased competition in the 
labour market, they have become an easy target of  other marginalized and low income 
populations that constitute the urban poor in Turkey. 20

17  “Göç İdaresi” in Turkish as widely known among the migrants. Its countrywide organisation dates 
back only to 2013 subsequent to the mass arrival of  the Syrian refugees.

18  Didem Danış and Dilara Nazlı, op.cit., 2018.

19  Helen Mackreath and Şevin Gülfer Sağnıç, “Civil Society and Syrian Refugees in Turkey,” 
Kağıthane, Citizens' Assembly Turkey, 2017, available at: https://www.hyd.org.tr/attachments/article/215/
civil-society-and-syrian-refugees-in-turkey.pdf  [last accessed 3 October 2017].

20  Didem Danış and Dilara Nazlı, op.cit., 2018; Eder Mine and Derya Özkul, “Editors’ introduction: 
precarious lives and Syrian refugees in Turkey,” New Perspectives on Turkey, 2016, Vol. 54, p. 1–8.



In the next section, we will discuss how Syrian Kurds, together with Turkish Kurds, 
navigate the legal framework, as well as the peripheral urban space of  Demirkapı and 
how it affects their livelihoods under challenging conditions of  neoliberal conservative 
authoritarianism. In this respect, we will pay particular attention to the way in which 
they reflect on their past and present lives, as well as to the way in which gender and 
class dynamics shape our interlocutors’ differential experiences of  vulnerability and 
(im)mobility in Istanbul. 

BETWEEN EFRÎN, BITLÎS, AND DEMIRKAPI: 
THE SPACE AND MEMORY OF DISPLACEMENT
In March of  2019, in a park named Ceviz Bahçesi (Walnut Garden) located in Demirkapı, 
a group of  elderly Kurdish men wearing traditional caps and baggy trousers and playing 
checkers and backgammon in the roofed picnic tables of  the park could be witnessed. 
They were displaced from the Turkish Bitlîs area due to the counter-insurgency war 
of  the state in the 1990s. There were some other groups of  men in the park sitting 
separately, yet speaking Kurmancî with some discernible local differences. They were 
elders of  another displaced Kurdish community, this time from the Syrian Efrîn or Kurd 
Dagh region. In general, it was hard to meet Syrian women in the public spaces of  the 
neighbourhood. The first woman, whom we had a conversation with, was Meta Cevrîye,21 
a 55-year-old woman of  six children, who has been living in Demirkapı since she left 
her village in Efrîn almost six years ago. As we understood from her narrative, Ceviz 
Bahçesi occupies a special place in her emplacement process. At some point during our 
conversation, observing her uneasiness about being in Turkey, we asked whether living 
in Istanbul had gotten any better since she came to Istanbul six year ago. She explained: 

“When I first came here, it was hard at the beginning, really hard. Exile (xerîbî)22  is tough. 
There is nothing like xerîbî. If  it had not been dangerous and shameful, I would have returned 
[to Syria] right away. I could not bear it here. I used to sit in the park (Ceviz Bahçesi) every day 
from early mornings to late evenings. I could not stay at home. I could not bear being indoors. This 
lasted for a year. In the park, I could breathe a bit. I saw people sitting and walking around. It 
was green. If  I saw someone from Efrîn or [other parts of] Syria, ohh, my heart would beat fast. 
We would sit together, have a chat, and relax a bit.”

We quoted this conversation in detail to highlight the way in which the material space, 

21  All names of  the interlocutors are pseudonyms in order to avoid retrospective identification. 
Throughout the text, we use the terms of  kinship before some names –especially for the names of  elderlies. 
These terms were used in the interviews, as a moral code of  showing respect. Ap-ê means paternal uncle 
in Kurdish, met-a means paternal aunt.

22  ‘X’ in Kurdish corresponds to the sound “kh” in English. 
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specifically the park, shapes the experiences of  displacement and emplacement of  our 
Syrian Kurdish interlocutors. This material space is not just a setting or container of 
social relations, but constitutes them by evoking memories, connecting people, and 
orienting their sense of  the world. Efrînîs, like other displaced people, form “multiplicity 
of  attachments to places through living in, remembering and imagining them.”23

This conversation with Meta Cevrîye took place in the hair salon that Cennet and her 
husband Weysî started to run recently. This salon turned out to be another important 
location for the research, as it brought together a number of  people whom we could not 
have had the chance to meet otherwise. By paying attention to the casual conversations 
among the visitors of  the salon, we could observe how Efrînî migrants shared their 
memories of  what they had gone through; how they expressed their feelings of  loss, 
longings for Efrîn, and daily challenges of  living in Istanbul. Due to the dire economic 
conditions and state surveillance, many Efrînîs were entrapped in the neighbourhood, 
which brought particular intensity to their memories of  homeland and displacement. 
These memories mediated the way in which they talked about their current challenges, 
especially economic hardships caused by the unfolding economic crisis. In order to pay 
arbitrarily rising rent prices and increasing bills of  basic amenities, they have to spend 
considerable time and effort under informal and particularly exploitative conditions, 
notably in textile and construction sectors. 

Almost all interlocutors indicated  that the search for a better ma’işet24 (meaning livelihood 
in Arabic) was their primary motivation to leave Syria. As such, our interlocutors did 
not dismiss the Civil War as the primary cause of  their displacement. However, their 
experience of  the war, just like that of  displacement, can be characterised as multi-layered. 
As Gmelsch et al.25 suggested, even “in extreme cases of  hardship such as famine and 
war,” migration is not “motivated by a single factor. [...] Migration must be viewed as a 
process in which individuals consciously change their own situation in search of  a more 
rewarding life.” In this respect, both the pre-war migratory patterns of  Efrînîs, as well 
as Efrîn’s state from the Civil War until the incursion of  Turkey in 2018 exemplify how 
migrants or refugees might have multi-layered motivations to move from where they live. 
Impoverished systematically, Efrînîs had been earning their lives in the larger cities of 
Syria, mostly in Aleppo. As for the period of  the Civil War, the Kurdish regions in Syria 
are generally considered ‘relatively’ stable. The Efrîn region specifically, unlike Kobanê 

23  Hariz Halilovich, Places of  pain: forced displacement, popular memory and trans-local identities in Bosnian War-torn 
communities, New York, Berghahn Books, 2007.

24  Ma’işet has been one of  the most frequently used words by Efrînîs in the interviews.

25  George Gmelch, Robert V. Kemper and Walter P. Zenner, Urban life, Long Grove, Waveland Press 
Inc, 2010.



and Jezîre, had not been targeted by ISIS or other armed Islamist or pro-Syrian regime 
groups. As such, the region received a massive number of  IDPs from other conflicted 
areas, notably Aleppo. As a result, Efrînîs had started to leave Syria well before Efrîn 
became a zone of  armed conflict.

In this sense, Cennet and Weysî’s migratory pasts are similar, as are the displacement 
stories of  many Efrînîs. Originally from Efrîn, Cennet and Weysî used to live in Aleppo 
until the clashes erupted in the city. Back in Aleppo, Weysî worked as a tailor for at least 
ten years, while Cennet used to run a hairdressing salon. Weysî managed the financial 
and bureaucratic tasks of  the salon behind the scenes, whereas Cennet and her sister 
would run the salon. Considering the unequal gender relations in the neighbourhood, 
Weysî’s major task was to make this women-run enterprise socially acceptable. The 
Syrian Kurds who were interviewed often indicated that the war and displacement 
brought about some freedom and empowerment for women, who traditionally did not 
join economic activities out of  domestic spheres before the war. Yet, this “empowerment” 
of  women in the non-domestic economic spheres, usually happens in adverse conditions, 
as Syrian refugee women and children constitute an even easier source of  cheap labour 
to be exploited in the informal workplaces. Cennet, therefore, was relatively successful in 
her salon business. Yet, in a country where the work permit system for refugees does not 
function well, many women did not have such a chance of  starting their own business.  

Cennet and Weysî both highlighted the generous welcome they received from Demirkapı 
residents when they first arrived in the neighbourhood. However, they also sorrowfully noted 
how their relations with the local Kurdish residents later changed. Everyone, including 
Syrian migrants and Demirkapı residents, initially thought that the settlement of  Syrian 
Kurdish migrants would be short-term. Cennet and Weysî thought the same. However, 
at the time of  doing fieldwork, it was already their seventh year in the neighbourhood.   

The desire to return was indeed widely shared among the Efrînî migrants. That is partly 
why some have decided to remain in Turkey or Kurdistan Regional Government instead 
of  migrating to Europe. From time to time, during Islamic holidays, for instance, they 
would visit their homeland, Efrîn. They would travel back either with official permits or 
through the help of  smugglers. However, when the Turkish military started the “Olive 
Branch Operation” in early 2018,26 these visits became almost impossible for Efrînîs.

26  According to a recent report by a civil society organisation called IMPACT- Civil Society Research
and Development (previously known as Citizens for Syria): “(…) the situation in Afrin district, which came 
under de facto Turkish control after operation “Olive Branch” (January-March 2018), is characterized 
by high levels of  instability. There, the displacement of  local residents and the resettlement of  IDPs have 
exacerbated pre-existing ethnic tensions. The situation is characterized by high discrepancies between 
local residents and IDPs in terms of  access to personal security, livelihood, freedom of  movement and 
the ability to practice one’s own traditions. Local residents in Afrin district have also been the victims of 
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Not only did they become too dangerous, but smuggling also became increasingly 
expensive. Efrînîs’ hope for return shattered, as the distance between their homelands 
appeared greater than ever. As such, the families became further fragmented and dispersed. 

For different reasons, the Efrînîs who remained in Syria were mostly elder parents. The 
majority of  them could not bear the emotional burden of  leaving home, and others could 
not take the dangerous journeys that required physical strength. Cennet underlined a 
few times that it has been over six years since she has seen her parents. Weysî explained 
his 55-year-old mother passed away of  “qahr” (great sorrow), witnessing the Turkish 
military incursion and being forcibly displaced. He also argued to believe these sorrows 
had fatal consequences for many elderly Efrînîs. Many of  the Efrînîs in Turkey lost 
their hopes to return to Syria. They feel stuck in Turkey, and therefore left for Europe, 
often through dangerous sea journeys, given that chances of  formal resettlement are 
extremely limited. As a result, the Turkish state had become the actor that exacerbated 
their displacement. The Turkish state was an important part of  their displacement and 
the reason that delayed their return. Moreover, the Syrian migrants had to shoulder 
the burden of  the impending economic crisis that diminished their employment and 
housing options.

KURDISH SOLIDARITY RELATIONS UNDER PRECARIOUS 
CONDITIONS
On another day of  field research in Ceviz Bahçesi park, it was, as usual, filled with 
elderly Efrînî and Bitlîsî men playing chess and checkers on the picnic tables. There, 
Apê Heme, a 52-year-old man, who had been living in Demirkapı for the last six years, 
explained to earn his livelihood in Damascus until the war broke out. Not being able to 
settle down anywhere in Efrîn which was overwhelmed by the internally displaced people, 
he came to Demirkapı, which he already knew to be predominantly Kurdish, given his 
preference to live among people who spoke Kurdish and experiencing similar forms of 
anti-Kurdish oppression. Moreover, he expected to find some Kurdish solidarity networks 
in the neighbourhood for job and housing possibilities. Although he did get assistance 
from such networks it remained limited. Against many expectations, Syrian presence 
in Turkey became protracted. In addition, the increasing criminalisation of  Kurdish 
groups in Turkey since 2015, which marked the end of  the peace process between the 
Turkish state and the Kurdish political movement adversely affected Kurdish solidarity 

serious human rights violations and discriminatory practices imposed by armed opposition groups (AOGs), 
who are also seen as giving privileges to IDPs with connections to AOGs.” See: IMPACT- Civil Society 
Research and Development, “Socioeconomic Impact of  Displacement Waves in Northern Syria,” Berlin, 
IMPACT- Civil Society Research and Development 2019, p. 9, available at: https://www.impact-csrd.org/reports/
Socioeconomic_impact_of_Displacement_EN_web.pdf  [last accessed on 3 August 2019].



networks. Moreover, recent military incursion in Northern Syria further deepened 
senses of  isolation and fear in terms of  publicly identifying oneself  as a Kurd – let alone 
of  forming solidarity alliances through Kurdishness. Lastly, many Kurdish networks 
in Turkey were shut down, causing them to lose resources and capacity for solidarity 
action, but rather being in need of  support themselves. 

In the midst of  economic hardships and increasing social and political precarity in 
Demirkapı, Syrian Kurdish interviewees indicated to feel atomized and isolated. They      
compete with Turkish Kurds and other underprivileged people over scarce resources, 
such as housing and employment, and also over poor welfare services such as health 
and education. In addition, Apê Heme was crystal clear about the lack of  support he 
received in the face of  difficulties in finding a job, as he said, “We did not and we do 
not want anything from the people of  Turkey. We are human beings, we are strong.” 
However, finding a job proved nearly impossible, especially as a middle-aged Syrian 
migrant. Although he used to work as a mechanic in Damascus, there seemed to be no 
need for him in Demirkapı, as employers preferred to illegally employ Syrian migrants’ 
children, who constitute an even cheaper and more exploitable labour force than adult 
women and men. Similarly, young migrant women were employed in the informal 
labour market, being considered ‘vulnerable,’ ‘disposable,’ and therefore cheap labour. 
By neglecting the supervision over the functioning of  work permits for migrants, the 
AKP government abandoned Syrian migrants to the vagaries of  the informal, flexible 
labour market. 

Notwithstanding these hardships and life between super-exploitation and abandonment by 
capital, Syrian migrants additionally have been facing rising anti-immigrant sentiments, 
fueled by narratives of  Syrians undeservedly depleting  scarce public resources, and 
as job competitors to local subaltern and working-class people. In the midst of  all 
this perilous scapegoating of  refugees, and increasing precarious living and working 
conditions, people like Apê Heme struggle to maintain their life by finding temporary 
jobs. Solidarity relations between Kurdish people appeared to be difficult to develop 
and sustain under those conditions. 

Certainly, not every Kurdish migrant from Syria faced this challenge of  economically dire 
conditions in a similar manner, which, for example, was the case for Şemam, a 22-year-
old woman, living with her family in Bayramtepe neighbourhood of  Başakşehir, not 
far from Demirkapı. Similar to Demirkapı, Başakşehir is a low-income neighbourhood, 
predominantly populated by Syrian Kurds and Turkish Kurds. It had been seven years 
since she and her family left Aleppo. Her family was among the few Efrînî families, 
which could afford the material expenses of  building a new life by themselves, that is, 
to rent a liveable house and afford the basic amenities. Furthermore, Şemam’s brother 
owning a textile workshop enabled the family to accumulate capital.  
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Similar to Cennet, Şemam managed to become relatively “successful” in economic life 
in Turkey. When the clashes broke out in Aleppo in 2012, the rest of  the family travelled 
through the border gate to join Şemam’s brother, who arrived three months earlier. 
Şemam, unlike most Efrînîs of  her age – who were mostly young and single males– was 
well supported by her family. This shaped her whole trajectory of  migration. With the 
support of  her family, she finished the last year of  high school in Turkey. Later, she took 
private Turkish and English language courses. Her fluency in Kurdish, Arabic, English 
and Turkish, allowed her to start working in the last three years as a part time interpreter 
and translator in two different leading international NGOs in the field of  migration. 
In parallel, she studied food engineering at a private university in Istanbul. Aware of 
the general hardships and challenges faced by her Efrînî fellows, she acknowledged her 
privilege of  having a family to support her emotionally and financially. 

When asked about her initial experiences of  migration in Turkey, Şemam offered a 
straightforward and year-by-year short narrative in Kurdish: “In the first year when I 
came to Turkey, I sank into depression (‘depresyona girdim’).”  She elaborated:

“I did not witness much of  the Syrian Civil War, no blood and things. But I was displaced 
from my city, left my friends. Most significantly, I left my school. I did not know the language 
[herein Turkey]. I saw people laughing and talking with each other and getting around all the 
time, everywhere. [But having fled] you do not know any of  them. This is why I suffered from 
depression. But the major reason was school. I was fond of  my studies. Then, when I had to 
leave, I was left with nothing. When I was overwhelmed, I used to talk to my mom. We used to 
go out together. The few friends I had in Turkey were not like minded, even though most of  them 
were Kurds of  Istanbul. They were working anyways. Many of  them would say, ‘You Syrians, 
you came here to destroy our country too.’ And things like that.”

Through her years of  long education and language acquisition Şemam struggled hard – 
despite her relatively privileged position in comparison to other Syrian Kurdish migrants 
– to make a living. As she puts it succinctly, she had to make something out of  herself:       

“Over time you reach a point and say, ‘I am going to stay here for quite a while with these people. 
I have to make something out of  myself. What am I here?’ [...] You have to show them that you 
are a hard worker, so that they can understand you are a human being, and that you are not just 
a Syrian who fled from some war. You are also someone who is a hard-worker.”

It was an active attitude: nothing could be taken for granted. Şemam’s switches in 
languages during the conversation were revealing. She has been struggling to remake 
her life in Istanbul. It is in a sense a struggle of  reclaiming the “normality” of  life that 
was eroded by the forced displacement and dire conditions of  refuge in Istanbul.  

 



CONCLUSION
All the life experiences, briefly discussed here, offer insight into the different ways Syrian 
Kurdish migrants struggle to reshape life trajectories, which has been largely confined 
to the situations they are usually portrayed in, that is the condition of  being the victim 
of  an ongoing Civil War and to the temporariness and exceptionality of  being a refugee 
in Turkey. Şemam’s first year in Istanbul, just like that of  Meta Cevrîye, was marked by 
the exhaustion of  displacement and depression. While Meta Cevrîye could endure that 
by spending time in Ceviz Bahçesi with her fellow Efrînîs, Şemam relied on her family 
and “hard work,” as she put it. Recently, Şemam was accepted for resettlement by a 
European country. With her education background, language skills, and young age, she 
is among the small minority of  “fortunate” Syrian Kurdish refugees. Meta Cevrîye, on 
the other hand, despite the life she built anew over the years in Istanbul, counts as an 
“irregular migrant,” as she does not have the required documentation. As such, she is 
among the hundreds of  thousands of  Syrian Kurds waiting for an indefinite future that 
is subjected to the whims and interests of  international politics, refugee governance, 
and proxy wars in Syria. Facing an indefinite future under the increasingly restricting 
policies, Cennet had to close down her hair salon recently. Now that Efrîn seems more 
distant than ever under the de facto Turkish control, Apê Heme, kept his hope of  return 
to a distant and unknown future. 

The different life trajectories of  Syrian Kurds in Istanbul shed light on the way they 
experience the social differences and hierarchies of  class, gender, and ethnicity in the 
low-income neighbourhood of  Istanbul. Migration experiences thus reveal crucial 
insights about the structures of  power that play out at different levels in our interlocutors’ 
lives. They point to border practices that are essential to the making of  the state and 
capitalism. These borders concern not only the territorial sovereign nation-state borders, 
but also the material and symbolic borders of  class, race, and gender. Many groups, 
Turkish citizens or not, face such dynamics, but because of  their legal status, migrants are 
particularly vulnerable to different marginalisations and exclusions by border practices. 
The ongoing Civil War in Syria ironically brought Kurdish people together in Istanbul 
after long years of  separation by wars and nation-state borders. In Demirkapı, different 
Kurdish groups had the chance to interact and live more closely. However, our study 
shows that forming solidarity relations between them is not at all a straightforward 
process. It is full of  tensions, dilemmas, and challenges that arise out of  the precarious 
political and economic conditions, the social hierarchies of  class, gender, and ethnicity, 
which mark the histories and present-day living conditions of  Kurdish people. It should, 
however, be noted, that the Turkish state and pro-government civil society organisations 
contribute remarkably to the migrants’ marginality, invisibility, and vulnerability due 
to the ambiguous legal strategies and security measures they have employed, and the 
hierarchical relations they have established with the migrants. 



45

Our ethnographic study partly aimed to show that the Syrian migrants are not just passive 
recipients of  aid or public services, provided by the state institutions and pro-government 
civil society organisations, but are also active agents who try to make their living. They 
are not mere consumers of  these services, but also contribute to the urban social life. 
Any progressive social engagement with the migrants, we suggest, needs to work toward 
building the conditions for a flourishing common life of  citizens and non-citizens. 
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ABSTRACT
This paper summarises the findings of  a 
research project on humanitarian work 
with Syrian refugee men, focused on Za‘tari 
Refugee Camp in Jordan. It argues that, 
for humanitarians, refugee men present a 
challenge. They are read in gendered and 
racialized ways, as independent, agential, 
political and at times threatening, and 
thereby disrupt humanitarian visions of 
refugeehood as a passive, feminised subject 
position. In this paper, these arguments are 
demonstrated through an exploration of 
some of  the key areas the research focused 
on: how Syrian men were understood 
as objects of  humanitarian care, how 
humanitarians understood Syrian men’s 
(non-)“vulnerability,” and Syrian men’s 
attempts to create livelihoods opportunities 
in the camp. The paper is based on extensive 
ethnographic participant-observation in the 
camp, and interviews with humanitarian 
workers and Syrian refugees in Jordan, 
which was undertaken in 2015-2016. 



INTRODUCTION 
“I’m really glad that you are asking these sorts of  questions,” an NGO program 
manager said to me over coffee, as we sat in one of  the most popular cafés for foreign 
humanitarian workers in Amman, “because there is no-one working on men, especially 
single young men.” I told him a story that another NGO worker had told me, that every 
six months or so in a meeting, someone would raise the lack of  progress on a “men and 
boys’ strategy.” This lack of  progress would be lamented, briefly, but then the meeting 
would end, everyone would be busy, and nothing would happen until the same issue 
was brought up again six months later. He looked me straight in the eyes and replied: 
“It is exactly like that!” 

I was intrigued by this reaction to my research project, which was framed around refugee 
men and masculinities in the Syria response in Jordan. Was it really the case that there 
was “no-one” focusing on refugee men? What did “men and boys’ strategies” seek to 
achieve? What areas of  work did they (not) include? And what did the answers to these 
questions tell us about humanitarian workers’ understandings of  refugee men and 
masculinities? Were these understandings formed from the “transferable” knowledge 
that is operationalised across different humanitarian contexts, or were they specifically 
about Syrian men? Arab men? Muslim men? These are some of  the central questions 
that animated my PhD research, which this paper summarises.1

These questions link very closely to the theme of  this issue of  the Civil Society Review, 
which invites us to rethink inequalities and informality in contexts of  migration, mobility, 
and circulation in the Middle East. In its close-knit examination of  the life and governance of 
Za‘tari Refugee Camp, the largest refugee camp for Syrians in the Middle East, my research 
analyses the ways in which humanitarian governance of  refugees perpetuates inequalities of 
power and social injustices, and reduces the possibility for refugees to exercise agency. My 
approach, which centres on an intersectional analysis of  gender,2 is a particularly appropriate 
way to explore these questions, and to shed new light on them through an examination of 
a topic that has not typically gained significant attention in research.3 

1  Lewis Turner, “Challenging Refugee Men: Humanitarianism and Masculinities in Za‘tari Refugee 
Camp”, PhD Thesis, London,  SOAS University of  London (Department of  Politics and International 
Studies), 2018, available at: https://eprints.soas.ac.uk/30291/1/4581_Turner_redacted.pdf  [last accessed 
25 August 2019].

2  Kimberlé Crenshaw, “Demarginalizing the Intersection of  Race and Sex: A Black Feminist Critique 
of  Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics,” University of  Chicago Legal Forum, 
1989, Vol. 1989, p. 139-167.

3  Magdalena Suerbaum, “Defining the Other to Masculinize Oneself: Syrian Men’s Negotiations of 
Masculinity during Displacement in Egypt,” Signs: Journal of  Women in Culture and Society, 2018, Vol. 4 (3), p. 
665–686.
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In exploring these questions, my work takes as a starting point two crucial insights from 
critical, feminist scholarship that has examined humanitarian work with refugees. Firstly, 
scholars have documented numerous ways in which central aspects of  the refugee regime 
have been based on “gender-blind” assumptions that privilege the (expected) experiences 
of  heterosexual, cisgender men. These include the kinds of  persecution included in the 
definition of  refugeehood in the 1951 Refugee Convention, and the patrilineal models 
that have been used in some contexts to establish refugee status.4 At the same time, and 
consistent with patriarchal assumptions, refugee “womenandchildren”5 become a central 
object of  concern for humanitarian actors in contexts of  displacement.6 These valuable 
insights, however, do not reveal how humanitarian workers think about or relate to refugee 
men in their everyday work, how they conceptualise their responsibilities towards this 
demographic, or how understandings of  masculinities shape humanitarianism. In this 
short paper, I will offer an overview of  the arguments offered by this research project. 
After outlining the methodology used to conduct the research, and some of  the relevant 
questions of  positionality and ethics, I will subsequently explain the key arguments of  the 
research, with reference to three themes: refugee men as objects of  humanitarian care, 
refugee men and “vulnerability,” and refugee men and livelihoods. Finally, I will explain 
the contributions this research makes to both scholarship and humanitarian practice. 

Methodologically, the research is based on extensive primary fieldwork that was undertaken 
in Jordan between September 2015 and August 2016. During this period, I conducted a 
total of  70 interviews with humanitarian and NGO workers, security personnel in Za‘tari, 
employers, donor agencies, Syrian refugees living in Za‘tari, and in host communities. 
I also conducted a group discussion with 12 Syrians at the Questscope Youth Centre in 
the camp, as well as extensive participant observation in Za‘tari with the NGO Arab 
Renaissance for Democracy and Development (ARDD).7

4  Erin Baines, Vulnerable Bodies: Gender, the UN and the Global Refugee Crisis, London, Routledge, 2004; Christine 
M. Cervenak, “Promoting Inequality: Gender-Based Discrimination in UNRWA’s Approach to Palestine 
Refugee Status,” Human Rights Quarterly,1994, Vol. 16(2), p. 300-374; Jane Freedman, “Mainstreaming 
Gender in Refugee Protection,” Cambridge Review of  International Affairs, 2010, Vol. 23(4), p. 589-607.

5  Cynthia Enloe, The Morning After: Sexual Politics at the End of  the Cold War, Berkeley, University of  California 
Press, 1993.

6  Jennifer Hyndman and Wenona Giles, “Waiting for What? The Feminization of  Asylum in Protracted 
Situations,” Gender, Place & Culture, 2011, Vol. 18 (3), p. 361–379; Heather Johnson, “Click to Donate: Visual 
Images, Constructing Victims and Imagining the Female Refugee,” Third World Quarterly, 2011, Vol. 32(6), 
p. 1015–1037.

7  For a more detailed discussion of  methodology, see: Lewis Turner, op.cit., 2018.



Research in contexts of  forced displacement is characterised by power inequalities, which 
can readily lead to the exploitation of  refugees, and disrespect for their time, needs, and 
perspectives.8 In my case, as a white man holding UK citizenship, these inequalities 
ran along (at least) lines of  gender, race, and citizenship, in addition to other resultant 
inequalities, such as access to space and territory, which made my research possible in 
the first place. Working in accordance with established ethical guidelines,9  I attempted 
to ensure that I was constructively contributing to humanitarian work and assistance 
throughout the research process, by doing volunteer work and giving donations, and 
I have continued to contribute to multiple humanitarian organisations in the years 
after my fieldwork. In choosing my research topics, I was also cognisant of  the broader 
political context in which it would be interpreted, and prevailing narratives about 
Syrian refugee men, who are often assumed to be (potentially) violent, and a threat to 
“western” states and societies.10 This context informed my decision to centre my analysis 
on humanitarianism, and thereby to “study up;” that is, to study those who hold power 
in a particular context.11

REFUGEE MEN, “VULNERABILITY,” AND AUTONOMY IN 
HUMANITARIAN SPACES
The central argument of  this research is that, for humanitarians working in the Syrian 
refugee response,12 refugee men present a challenge. They are read in gendered and 
racialized ways, as independent, agential, politically active, and at times threatening 

8  Manar Bilal, “Our Refugee Camps Are Not Tourist Attractions,” website, The Huffington Post, 6 
December 2017, available at: http://www.huffingtonpost.com/manar-bilal/our-refugee-camps-are-not-
tourist-attractions_b_9041800.html [last accessed 25 August 2019]; Moe Ali Nayel, “Palestinian Refugees 
Are Not at Your Service,” website, The Electronic Intifada, 5 May 2013, available at: https://electronicintifada.
net/content/palestinian-refugees-are-not-your-service/12464 [last accessed 25 August 2019]; Maissam 
Nimer, “Reflections on the Political Economy in Forced Migration Research from a ‘Global South’ Per-
spective,” website, The Sociological Review, 26 June 2019, available at: https://www.thesociologicalreview.
com/reflections-on-the-political-economy-in-forced-migration-research-from-a-global-south-perspective/ 
[last accessed 25 August 2019].

9  Christina Clark-Kazak, “Ethical Considerations: Research with People in Situations of  Forced 
Migration,” Refuge: Canada’s Journal on Refugees, 2017, Vol. 33 (2), p.11-17.

10  Lesley Pruitt, Helen Berents and Gayle Munro, “Gender and Age in the Construction of  Male Youth 
in the European Migration ‘Crisis,’” Signs: Journal of  Women in Culture and Society, 2018, Vol. 43 (3),  p. 687–709.

11  Laura Nader, “Up the Anthropologist - Perspectives Gained from Studying Up,” in Dell Hymes 
(ed.), Reinventing Anthropology, 1972, p. 284–311.

12  I use terms such as ‘humanitarians’ and ‘humanitarian organisations’ to refer to individuals and 
organisations involved in the wide-ranging provision of  aid, shelter, support, programmes and services for 
refugees, by a collectivity of  United Nations agencies, international organizations, and international and 
national non-governmental organisations, under the banner of  the ‘refugee response.’
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— and thereby disrupt humanitarian visions of  refugeehood. Syrian men in Za‘tari 
refugee camp are often read as troublemakers who are difficult to govern and work 
with, for example when they attempt to exercise influence over the spatial organisation 
of  the camp, when they pursue independent economic activities, and when they protest 
humanitarian decisions. Refugee men thus become a problem for humanitarians to 
repress, reform, regulate, or ignore, while, in contrast, refugee women, with whom many 
humanitarians are more comfortable working, become a canvas onto which humanitarian 
agendas can be imposed. In these governance strategies, humanitarian actors rely on 
supposedly “global” knowledge, while the knowledge and priorities from both the Syrian 
community and the Jordanian context are deemed inferior due to their designation as 
“local.” In doing so, humanitarians consistently prioritise their own goals, logics, and 
understandings of  gender, over those of  Syrians themselves, actively disempowering their 
“beneficiaries.” In the remainder of  this paper, I will demonstrate these arguments by 
focusing on three key aspects of  this research project. Firstly, whether Syrian refugee men 
are understood to be objects of  humanitarian care; secondly, whether Syrian refugee 
men are understood to be “vulnerable,” and thirdly, I will highlight Syrians’ attempts 
to create livelihoods opportunities in the camp. 

One of  the major findings of  this research is that, for many humanitarian actors, 
Syrian refugee men have an uncertain position as objects of  humanitarian care. As 
feminist scholars have demonstrated, the vision of  the refugee in the “Global South,” 
particularly in contexts of  encampment, is of  a passive, feminised, and de-politicised 
subject position.13 Syrian men, by contrast, were assumed to be independent, agential, 
and in particular to be able to rely on their own participation in the labour market to 
provide for themselves. These ideas were based on a racialised vision of  masculinity, 
in which Syrian men, as Arab men, were understood to somehow be immune to the 
violence and precarity of  the labour market in Jordan. Refugee women, on the other 
hand, were assumed to need “empowerment” (in the specific ways imagined for them 
by humanitarians), even if  that “empowerment” ended up increasing women’s burdens,14 
or encouraging women’s participation in initiatives they found exploitative.15

Similar ambiguities and uncertainties emerged in discussions of  Syrian men’s positions 
within, and relationships to, humanitarian work on “gender.” Humanitarians knew 
that their grant and project proposals needed to show “gender awareness,” and that 

13  Jennifer Hyndman and Wenona Giles, op.cit., 2011; Heather Johnson, op.cit., 2011.

14  Sarah Tobin and Madeline Otis Campbell, “NGO Governance and Syrian Refugee ‘Subjects’ in 
Jordan,” Middle East Report, 2016, Vol. 278,  p. 4–11.

15  Katharina Lenner and Lewis Turner, “Making Refugees Work? The Politics of  Integrating Syrian 
Refugees into the Labor Market in Jordan,” Middle East Critique, 2019, Vol. 28 (1), p. 65–95.



the key way to demonstrate this was to linguistically emphasise accounting for the 
distinct needs of  “women, girls, boys and men.” However, only rarely were refugee 
men considered as people who were themselves living through gendered experiences of 
displacement.16 Therefore, as one of  my interviewees said, it is difficult for humanitarian 
workers to “actually choose to be against” refugee men, because they are part of  the 
broader population humanitarians are there to work with, but that does not necessarily 
mean that they are “for” them either.17 This analysis demonstrates, I argue, that for 
many humanitarians, refugee men’s position and status within humanitarian work was 
ambiguous. I characterise this ambiguity as Syrian refugee men having an uncertain 
position as objects of  humanitarian care.

Humanitarian determinations of  “vulnerability” were one central field in which these 
dynamics played out. In the earlier years of  the Syria refugee response in Jordan, 
“vulnerability” was often calculated using the “group approach.” For example, according 
to a document from the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
and International Relief  and Development (IRD), refugee populations contain six 
“vulnerable” groups: women at risk, elderly/older person at risk, child at risk, single 
parent or caregiver, people with disabilities, and people with serious medical conditions.18  
In Jordan, this system was largely replaced, because it generalised groups, and could 
not account for the causes of, or changes in, “vulnerability.” The new system was the 
Vulnerability Assessment Framework – a large-scale survey designed to measure refugees’ 
“vulnerability” – but informal understandings of  who was, and who was not, “vulnerable,” 
continued to be widely shared and influential among humanitarian workers. 

Women who were living with children but not with men, in so-called “female-headed 
households,” were assumed, by virtue of  this family arrangement, to be particularly or 
especially “vulnerable.” This same designation of  “female-headed household” is used 
generically regardless of  the reason why the woman is living without a partner. When 
a woman is living with a partner who is a man, the household is typically assumed and 
understood to not be “female-headed;” that is, women only “head” their households in the 
absence of  a man. As Susie Jolly argued, this terminology is troublingly heteronormative, 
ignoring “the possibility that [the household] could be female-headed by choice,” run 

16  Lewis Turner, “Syrian Refugee Men as Objects of  Humanitarian Care,” International Feminist Journal 
of  Politics, 2019, Vol. 21 (4), p. 595–616.

17  Interview with Curt Rhodes, International Director of  Questscope, Amman, 19 May 2016.

18  United Nations High Commissioner for Refugees, and International Relief  and Development. 
“Vulnerability Criteria - English,” website, United Nations High Commissioner for Refugees, n.d., available at: http://
data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107 [last accessed 25 August 2019].



55

by a lesbian couple, for example, or by a woman who prefers to live without a husband.19

Refugee men, on the other hand, were typically assumed not to be “vulnerable.” The 
consensus that refugee women and children were (the most) “vulnerable” appeared to 
form part of  the “common sense” of  the everyday world of  humanitarian workers, and 
thus not to require explanation or justification. Whether one is deemed to be “vulnerable” 
by humanitarian actors (as well as by states and judicial systems) can have important 
implications for refugees’ lives and welfare – being recognised as (among the most) 
“vulnerable” is often a prerequisite to accessing humanitarian aid and programmes, as 
well as resettlement opportunities. Humanitarians, it therefore appeared, were much 
more comfortable working with, and far too comfortable holding power over, refugee 
women, rather than refugee men.20

Nevertheless, as I have argued at length elsewhere,21 understanding refugee men’s lives 
and needs through an analytical framework of  “vulnerability” could also have negative 
implications for refugee men themselves. Doing so would perpetuate an oppressive 
system where resource distribution is done according to humanitarian frameworks, ideas, 
and calculations. Researchers and humanitarians alike need to, instead, centre their 
analysis of  refugees’ lives on the frameworks, concepts and ideas that are meaningful 
to refugees themselves.22

The third area through which I wish to explore and demonstrate the central arguments 
of  this research project, is the attempts of  Syrian men to build livelihoods opportunities 
outside of  the control of  humanitarian and state actors. As soon as Za‘tari camp opened, 
Syrians began to conduct informal economic activity, exchanging and marketising goods 
that were distributed to them by humanitarian agencies. This market grew to contain 
approximately 3,000 businesses, which were overwhelmingly set up, run, and staffed by 
men. The gendered nature of  this activity reflected the centrality of  “breadwinning” to 
many Syrian men’s understandings of  masculinities, broader gendered understandings of 
work and responsibility, but also other (often interrelated) factors such as access to capital.

Humanitarian responses to this activity were varied. Humanitarian workers “on the 
ground” in Za‘tari were more likely to be relatively sympathetic to Syrians’ actions in 

19  Susie Jolly, “Why Is Development Work so Straight? Heteronormativity in the International Devel-
opment Industry,” Development in Practice, 2011, Vol. 21(1), p. 18–28.

20  Lewis Turner, op.cit., 2018.

21  Lewis Turner, “The Politics of  Labeling Syrian Refugee Men as ‘Vulnerable,’” Social Politics: International 
Studies in Gender, State and Society, forthcoming.

22  Olivia Umurerwa Rutazibwa, “What’s There to Mourn? Decolonial Reflections on (the End of) 
Liberal Humanitarianism,” Journal of  Humanitarian Affairs, 2019, Vol. 1 (1), p.65–67.



setting up a market, and to recognise the inevitability of  informal economic activity in 
a camp context. Other humanitarian actors, however, would lament that Syrians were 
using resources in ways that humanitarians had not intended, and undertook extensive 
efforts to limit Syrians’ capacities to re-shape the space and life of  the camp in these 
ways. UNHCR’s leadership in the country, and the Jordanian government, were both 
troubled by the market, the independence it allowed, and the permanence that they 
thought could potentially develop from it. While humanitarians were, at times, happy 
to promote Syrians as “entrepreneurs,” Syrians’ activities extensively disrupted the 
authoritarian governance strategies that many humanitarian and state actors aim to 
employ in refugee camps. In this context too, therefore, refugee men were seen as too 
agential, too political, and a “problem” for humanitarians to repress or regulate. 

In the broader research project,23 these arguments and analysis are applied to a wider range 
of  topics and humanitarian interventions, including: work that attempted to “engage” 
Syrian men as allies in preventing sexual and gender-based violence, humanitarian 
“Cash for Work” programmes, refugee camp governance, and the humanitarian 
“innovation” agenda. Taken together, these findings have extensive relevance to both 
academic scholarship and humanitarian practice, the most important of  which are 
summarised below. 

MOVING FORWARD: RESEARCHING AND WORKING WITH 
REFUGEE MEN
In examining humanitarian understandings of  refugee men and masculinities, a topic 
that has rarely received systematic attention, this research offers substantive new 
contributions to scholarship. Existing academic analysis on humanitarian work with 
refugee men tends to focus only on gender programmes or gender-based violence work;24 
in contrast, my research examines the ways in which understandings of  refugee men 
and masculinities are sutured throughout, and have a profound influence on all aspects 
of  humanitarian work. It is thereby of  particular relevance to scholars, often working 
in feminist International Relations, who seek to explore and uncover the ways in which 
gender, and the structures of  power and differentiation with which it intersects, are 
central to the operations of  international power. It will also be of  extensive interest to 
those working on the Syria “crisis” and responses, and offers a novel vantage point from 

23  Lewis Turner, op.cit., 2018.

24  For example, see Barbra Lukunka, “New Big Men: Refugee Emasculation as a Human Security 
Issue,” International Migration, 2012, Vol. 50 (5), p. 130–141; Elisabeth Olivius, “Refugee Men as Perpe-
trators, Allies or Troublemakers? Emerging Discourses on Men and Masculinities in Humanitarian Aid,” 
Women’s Studies International Forum, 2016, Vol. 56, p. 56–65.
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which to analyse and understand these events. Its in-depth and layered exploration of  the 
life, governance and politics of  Za‘tari will be of  relevance to scholars of  contemporary 
Jordan, of  humanitarianism, and of  gender and refugeehood. 

Similarly, this work is of  extensive relevance to individuals and organisations working 
in the humanitarian and NGO sectors, especially (but not exclusively) those working 
with Syrian refugees or in contexts of  the Middle East. It offers a new perspective from 
which to understand and reflect on humanitarian work. It does not offer a conventional 
“evaluation” of  humanitarian work, nor does it answer whether it was “successful,” 
according to donor or humanitarian criteria. Rather, it follows in a line of  critical, 
ethnographically-informed scholarship that asks how such projects and interventions 
work.25 In doing so, it calls for a deep re-evaluation of  the ways in which humanitarian 
work with refugees is conducted. A running theme of  the argumentation, as discussed 
above, how humanitarian actors consistently centre their own – rather than refugees’ – 
values, frameworks and priorities, including their own understandings of  gender. The 
takeaway for practitioners and policy-makers should therefore not be to simply “include” 
refugee men more in humanitarian work. Instead, the analysis begs the question of  how 
humanitarian work can instead genuinely centre refugees – their lives, their understandings, 
and their conceptual frameworks – to build a more emancipatory humanitarianism for 
those who will need solidarity in the days, months, and years to come.
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ABSTRACT
A considerable body of  research explores 
the ways in which refugees exert agency and 
establish belonging in exile. This scholarship 
challenges popular tropes that reduce the 
varied experiences of  displacement to 
generalized themes of  crisis, uprootedness, 
and suffering. Through exploring refugee 
involvement in Islamic communities in 
Turkey, this paper considers the role played 
by informal social networks and actors in 
both helping Syrian refugees to secure their 
basic needs, as well as in fostering subjectiv-
ities of  belonging. Drawing on secondary 
research as well as on participant observa-
tion and interviews conducted with Syrians 
living in Turkey, it argues that attention to 
social networks built upon shared modes 
of  identification, such as being devoutly 
religious, can offer generative insight into 
processes of  emplacement among refugees. 
These networks not only make visible some 
of  the problematic aspects of  humanitar-
ianism associated with non-governmental 
organizations, but also present alternative 
models built upon mutual support and 
care. At the same time, while recognizing 
the benefits of  informal social networks, 
this paper also considers the potential for 
new boundaries and exclusions to emerge 
where others recede.  



INTRODUCTION
In December 2012, Hisham, then a 20-year-old Syrian, arrived at the Turkish border 
province of  Hatay to receive medical treatment for wounds sustained while fighting 
alongside the Free Syrian Army (FSA). Unlike the many Syrians who sought support 
through a network of  non-governmental organisations (NGOs) along the border, Hisham 
remembered that he had met several Turkish students studying theology in Damascus 
while he was pursuing his undergraduate degree. He contacted them and found that 
they were eager to support their “Muslim brother.” They travelled to Hatay to assist 
him through his medical treatments, and then accompanied him several months later 
to Istanbul, where they offered him housing and employment at an Islamic school they 
managed. Seven years later, Hisham is still involved with the school. As he explained:

“If  it wasn’t for them, my experience in Turkey would have been very different. The people who 
were helping me did so based on religious reasons, not any other reasons, such as a humanitarian 
reason, or because they had to. It was their own choice. They came to see me, I didn’t go to them. 
They came from Istanbul to Hatay to help me, and they brought me back to Istanbul on their 
own account… They told me, ‘Don’t worry, we are going to take you with us. We will take care 
of  everything.’ They were like my second family.”1

Hisham’s story offers an alternative focus to policy-oriented scholarship in refugee and 
migration studies that emphasises legal, economic, and political precarity as the primary 
experience of  refugees in Turkey and the Middle East more broadly.2 Indeed, while he 
complained of  many of  the same bureaucratic complications that continue to burden 
Syrians living in Turkey, he had developed a tight-knit social network and a sense of 
belonging in Istanbul.

As Tara Polzer notes, academic scholarship has a tendency to overlook the experiences 
of  refugees who are well-integrated into their host countries.3 While this derives, in 
part, from an interest in those who are most vulnerable and a desire to call into account 
government policies that disadvantage refugees, it simultaneously operates to reproduce 
an image of  the refugee as a passive victim out of  place and in need of  saving.4

1  Interview by the author with Hisham, a Syrian refugee in Istanbul, Turkey, via Skype, 15 March 2019.

2  To read about the many legal challenges Syrians face, see: Feyzi Baban, Suzan Ilcan, and Kim Rygiel, 
“Syrian Refugees in Turkey: Pathways to Precarity, Differential Inclusion, and Negotiated Citizenship 
Rights,” Journal of  Ethnic and Migration Studies, 2017, Vol. 43(1), p. 41–57.

3  Tara Polzer, “Invisible Integration: How Bureaucratic, Academic and Social Categories Obscure 
Integrated Refugees,” Journal of  Refugee Studies, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 477.

4  Critiques of  depictions of  refugees as passive and out of  place are common, but are often influenced 
by Liisa Malkki, “Refugees and Exile: From ‘Refugee Studies’ to the National Order of  Things.” Annual 
Review of  Anthropology, 1995, Vol. 24(1), p. 495-523.
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In this paper, I would like to suggest that, in the context of  the large-scale displacements 
from Syria, attention to alternative modes of  identification, such as being religiously 
affiliated, can provide a helpful mode of  analysis for scholars seeking to understand 
emplacement among refugees. This approach considers forms of  identification that 
become important in context of  displacement, looking beyond national identity as the 
sole, or primary, social identifier. Indeed, among the Syrians I met in Turkey, those who 
had proclivities toward Islamic action and education often felt secure and confident 
about their place in the country. They had connected with informal support networks 
that, while assisting with practical concerns, such as finding housing and employment, 
also offered spiritual support, companionship, and community.

Much of  this paper draws on secondary scholarship in the social sciences, primarily 
anthropology, pertaining to displacement and humanitarianism, suggesting approaches 
to understanding belonging, identity, and social networks. These secondary sources 
are supplemented through accounts from my own ethnographic fieldwork in Turkey 
in Summer 2019, as well as several earlier and extended periods of  reporting as a 
journalist.5,6 I spent three months in the Istanbul neighborhood of  Fatih, where I 
attended weekly gatherings organized by an Islamic community. Although institutionally 
independent, this community developed out of  the larger Nurcu movement — a vast 
revivalist movement with various splinter communities that all read the writings of 
the Turkish theologian Said Nursi (d. 1960) — with the intention of  reading Nursi’s 
work in English. The community attracted educated Turks, international Muslims 
living in Turkey as professionals or students, and economic and political refugees. My 
research, which included participant observation and interviews with around a dozen 
Syrians, extended beyond the formal community, and instead considered the personal 
relationships interlocutors had built with one another. In light of  discourses I regularly 
heard which depicted Istanbul as bifurcated between Syrian and Turkish spheres, I 
was surprised to find that many Syrian men7 — sometimes in groups and sometimes as 
individuals — attended Turkish religious events and had become involved in Turkish 
Islamic communities, even in spite of  language barriers. In general, when asked about 
their support and connections, they indicated that they did not receive services from 
formal NGOs and instead depended upon informal community relationships. Donations 
were distributed, not through organised humanitarian bureaucracies intended to aid 

5  Note that names have been changed throughout the paper in order to protect the privacy of  all 
interlocutors.

6  While my experience as a journalist helped me to better understand the lives of  my interlocutors, 
and to build important connections, this paper is primarily rooted in my recent ethnographic fieldwork.

7  Due to cultural norms, I primarily had access to male gatherings.



refugees, but instead on ad hoc, case-by-case basis intended to help “a brother” in a 
difficult situation. I thus treat these religious communities as social networks, which I 
define as the interpersonal relationships through which migrants secure basic needs and 
develop feelings of  emplacement and belonging.8

In the analysis that follows, I present a broad overview of  the situation for refugees in 
Turkey and raise questions pertaining to shared identity and Islam. I then explore the 
salience of  the category of  “refugee” and suggest ways in which their experiences align 
with, and diverge from, commonly held assumptions about refugees and humanitarian 
support. Not wanting to idealise the notion of  a shared identity, in the conclusion, I 
suggest new problematics, fractures, and boundaries that have emerged in the context 
of  socio-religious networks built upon shared affiliation. The conflict in Syria and the 
subsequent refugee influx has come about at a particularly critical juncture in Turkish 
history, insofar as religiosity as a unifying identity (among those Turks who do, indeed, 
identify as religious) has become an increasingly important social identifier9 under the 
Justice and Development Party (AKP).10 In some ways, Syrians are both the beneficiaries 
of  the AKP’s commitment to a pan-Islamic vision, one that expresses particular concerns 
about fellow Muslims in need and, as such, they are also held up as its evidence.

TURKEY AS A CASE FOR THINKING OUTSIDE THE NGO
Turkey provides an illustrative study into the practices of  agency and emplacement 
among refugee communities. According to the Center for American Progress, a vast 
majority of  Syrian refugees in Turkey, some 96 percent, live outside of  refugee camps, 
in either urban or semi-urban areas. With nearly four million refugees living in Turkey, 
Syrian restaurants, cafes, and small businesses have been established throughout major 
cities. A majority of  Syrians remain in the country’s southern provinces, close to the 
Syrian border, but about one million Syrians are living in Istanbul, the economic capital.11

8  Note that I borrow the first part of  this definition, relating to basic needs, from Brigitte Suter, but 
add to the definition a sense of  belonging, in line with how my interlocutors understood the role of  these 
Islamic communities. Brigitte Suter, “Social Networks in Transit: Experiences of  Nigerian Migrants in 
Istanbul,” Journal of  Immigrant & Refugee Studies, 2012, Vol. 10 (2), p. 209.

9  Ihsan Yilmaz, “Islamic Populism and Creating Desirable Citizens in Erdogan’s New Turkey,” 
Mediterranean Quarterly, 2018, Vol. 29(4), p. 52-76.

10  The Islamist-leaning AKP, led by President Recep Tayyip Erdogan, encourages family values 
and has overturned many of  Turkey’s formerly secular laws. Under the AKP government, many Islamic 
organizations and communities have enjoyed widening influence throughout the country.

11  This number is according to the Istanbul mayor, although only 500,000 Syrians are officially regis-
tered in the city, according to figures from the Interior Ministry. See: Sarah Dadouch and Khalil Ashawi, 
"Istanbul gives Syrians one month to return to provinces in which they are registered,” website, Reuters, 22 



65

As Turkish authorities attempt to phase out the refugee camps,12 they are also implementing 
policies intended to integrate Syrian children into Turkish schools and Syrian workers 
into the economic system. As various studies have shown, few refugees have plans to 
return home anytime in the foreseeable future.13 While some 75,000 Syrians have 
become naturalised Turkish citizens, a vast majority remain in limbo under temporary 
protection status.14 The situation of  refugees in the country thus represents that of  a 
refugee population and humanitarian situation that is indefinite and in process of  growing 
long-term and multi-generational.15

To meet the needs of  a diverse, and often economically desperate population, a vast 
network of  NGOs exists in Turkey today. As of  2017, a Turkish official stated that 
48 foreign NGOs had received permission to operate in the country, although some 
(including International Medical Corps and Mercy Corps) were shuttered for their alleged 
cooperation in providing Syrian Kurds with humanitarian relief.16 Many NGOs and 
international associations, including United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR), the United Nation’s refugee agency, remain active in providing educational 
services and other programming and services to Syrians. However, a vast majority of 
humanitarian endeavours are led by Turkish NGOs, often working in partnership with 
international organisations. My interlocutors were most familiar with the work of  the 
Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief  (IHH), a Turkish 

July 2019, available at: https://www.reuters.com/article/us-turkey-syrians/istanbul-gives-syrians-one-month-
to-return-to-provinces-in-which-they-are-registered-idUSKCN1UH1Y6 [last accessed 20 August 2019].

12  According to Alan Makoyvky, decisions to close the camps have been influenced, in part, by the 
economic success of  Syrians residing outside of  the camps; UN officials have also cited  the importance 
of  ensuring refugees are integrated into their “host” communities and live self-reliantly. Many refugees 
have themselves chosen to settle outside of  refugee camps, and the UNHCR provides a stipend to help 
support settlement outside of  the camps. See: Alan Makovsky, "Turkey's Refugee Dilemma: Tiptoeing 
Toward Integration," website, Center for American Progress, 2019, available at: https://www.americanprogress.
org/issues/security/reports/2019/03/13/467183/turkeys-refugee-dilemma [last accessed 15 May 2019].

13  Alan Makovsky, op.cit, 2019.

14  Syrians are able to apply for temporary protection in Turkey, which, while protecting their rights 
to remain in Turkey, does not afford them rights laid out in international conventions for refugees. Those 
under temporary protection are legally prohibited from traveling to other provinces, unless granted special 
permission.

15  Turkey is just one country in the region that is currently hosting a large population of  Syrian refu-
gees. In Lebanon, there are more than 1.5 million refugees, and in Jordan, 1.4 million. About 20 percent 
of  refugees in Jordan live in camps, while Lebanon was wary to create camps due to its experiences with 
protracted Palestinian displacement. Both countries, as well as Turkey (explored further in the section below, 
“Fragmented Belongings”) have experienced growing anti-refugee sentiment.

16  Bülent Aras and Yasin Duman, “I/NGOs’ Assistance to Syrian Refugees in Turkey: Opportunities 
and Challenges,” Journal of  Balkan and Near Eastern Studies, 2019, Vol. 21(4), p. 478-491.



Islamic charity that operates globally. Their headquarters is located in the neighbourhood 
of  Fatih in Istanbul, where my interlocutors primarily lived.

Because this paper focuses precisely on those refugees who “don’t need help” — at 
least not from international NGOs — and who are “not immediately distinguishable 
from the general population,” quantitative data is difficult to come by.17 That noted, I 
do not intend to argue whether or not these experiences of  participation in religious 
life, or in other forms of  social networks, are reflective of  a substantial percentage of 
Syrians living in Turkey. However, areas where Syrian commercial activities and social 
lives thrive, such as in the Fatih neighbourhood of  Istanbul, suggest that many Syrians 
have built lives for themselves and experience emplacement and belonging in Turkey 
— which, of  course, is not to suggest that they are content with their circumstances 
or the policies that regulate their lives. Rather, I consider these cases of  Syrians who 
have become involved in Turkish socio-religious life for what they might reveal about 
the nature of  displacement and identity in the Middle East. That includes how they 
might encourage scholars to expand their conception of  humanitarianism beyond the 
workings of  NGOs and to remain attentive to the role played by informal social actors 
and networks, whether they are built upon religious identity or other potential modes 
of  affiliation that transcend that of  the nation.

BEYOND ‘OUT-OF-PLACENESS:’ FROM REFUGEE TO MUHACIR
In recent decades, scholars within the social sciences have become increasingly sceptical 
of  depictions of  a generalised “refugee experience,” reducible to narratives of  out-of-
placeness.18 In the early 1990s, Liisa Malkki suggested that popular discourse, academic 
and policy-oriented literature, and refugee management has produced a ubiquitous way of 
thinking about (and conflating) identity/culture and territory/nation. These assumptions 
are reflected through the lexicon commonly available to speak about refugees: terms like 
“displacement” and “uprootedness,” often associated with crises, insinuating a metaphysical 
attachment between place and identity. Malkki’s own work with Hutu refugees, both 
within and outside of  refugee camps, showed that interpretations of  exile and home, as 
well as notions of  identity and nation, varied depending on the circumstances of  one’s 
exile.19 Since then, anthropology has seen a proliferation of  studies exploring the ways 
through which the category of  “refugee” can be a malleable one — sometimes providing 
the grounds upon which people stake political and historical claims, construct senses of 

17  Tara Polzer, op.cit., 2008, p. 477.

18  Liisa Malkki, “National Geographic: The Rooting of  Peoples and the Territorialization of  National 
Identity Among Scholars and Refugees,” Cultural Anthropology, 1992, Vol. 7(1), p. 24-44.

19  Ibid., p. 34-37.
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belonging, and build solidarities.20 This has, in many ways, weakened an emphasis on the 
“refugee” as the paradigmatic case of  “bare life” to whom Giorgio Agamben referred, 
and instead encourages scholars to view refugees as agentive subjects. 21

As Giulia El Dardiry observes, within studies of  the Middle East, scholars have often 
highlighted a regionalist paradigm to counter a discourse that assumes refugees to be 
people out of  place. This approach instead focuses on local and regional affiliations (often 
times Arabism and Islam) that become important in cases of  mass-scale migrations and 
displacements. In a context of  neoliberal restructuring programs, scholars also point to 
the relevance of  socioeconomic relationships.22 In the Turkish case, there remains a fairly 
clear division in public discourses between Syrians and Turks — especially, perhaps, 
given their linguistic and ethnic distinctions. Rather than reject difference, interlocutors 
often reproduced (and idealised) ethno-national diversity, expressing a cosmopolitan 
intrigue with culinary, linguistic, and other cultural practices. At the same time, they 
emphasised the importance of  another, unifying identity: belonging to a global Muslim 
community, which they referred to as the umma.23

In many respects, the umma was spoken about in aspirational terms — something that 
Muslims must strive to realise. Participants of  the religious communities (which, as a 
broad category, are referred to as the cemaat) often referred to Syrians as muhacir, invoking 
the early Muslim emigrants who fled persecution with the Prophet Muhammad from 
Mecca to Medina.24 Turkish interlocutors often said that Turks should act like the ansar, 
referring to those Muslims already living in Medina who welcomed and sheltered the 
Muslim emigrants. The analogy was explained to me as an attempt to recognise and 

20  This is a theme explored in anthropological literature pertaining to Palestinian refugees especially, 
given the protracted nature of  their displacement. See, for instance, Julie Peteet, Landscapes of  Hope and 
Despair: Palestine Refugee Camps, Philadelphia, University of  Pennsylvania Press, 2005; Ilana Feldman, Life Lived 
in Relief: Humanitarian Predicaments and Palestinian Refugee Politics, Oakland, University of  California Press, 2018.

21  Giorgio Agamben, “We Refugees,” Symposium, 1995, Vol. 49(2), p. 116.

22  Giulia El Dardiry, “‘People Eat People’: The Influence of  Socioeconomic conditions on Experiences 
of  Displacement in Jordan,” International Journal of  Middle East Studies, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2017, p. 703.

23  In her ethnography of  migrants’ conversions in Kuwait, Attiya Ahmad explores the relationship 
between Islamic da’wa movements, cosmopolitanism, and the umma concept. See: Attiya Ahmad, Everyday 
Conversions: Islam, Domestic Work, and South Asian Migrant Women in Kuwait, Durham, Duke University Press, 2017, 
p. 165-169.

24  While deployed here as a form of  camaraderie and solidarity, it is worth noting that the term muhacir, 
as the term musafir (guest), has been mobilised by politicians as a strategic alternative to referring to Syrians 
as refugees. As noted earlier, Syrians are granted temporary protection status, but are denied recognition 
as refugees, which would entitle them to certain rights.



negotiate ethno-national distinction, while understanding that Turks held a special 
responsibility to embrace their “Muslim brothers from Syria,” just as the early Muslims 
had done with those fleeing Mecca. Within the religious communities in Fatih, usage 
of  the term muhacir was seen as standing in contradistinction to terms like “refugees” 
or “guests” — terms viewed as alienating. It signalled an implicit critique of  the wider 
Turkish public for failing to uphold their Islamic duties to support their co-religionists.

REFUGEE AS RECIPIENT AND PROVIDER
Much literature in migration studies has focused on the role of  shared identity with 
regards to the proliferation of  Islamic NGOs.25  These NGOs interweave a discourse of 
both Islamic solidarity and compassion and of  neoliberal humanitarianism. While much 
of  this literature offers generative insight into the way shared identity can be mobilised, 
and the multiplicity of  forms humanitarianism can take, these studies tend to uphold 
the stark dichotomy between those “being saved” and those doing the saving — that 
is, humanitarian actors. They thus reproduce a generalisable image of  the refugee-as-
helpless-victim. Attention to social networks, on the other hand, reveals how refugees 
are simultaneously the recipients of  support, while also participants and contributors 
to a community — thereby challenging the challenges of  paternalism that, as many 
scholars note, are often associated with humanitarian endeavours.26

Within the socio-religious communities, interlocutors understood themselves as both 
recipients and providers of  support. Those who provided them with help were not 
impersonal bureaucratic aid workers, but instead participants in their own communities. 
Tarek, a Syrian man in his early 30s, who is involved with one of  the communities in 
Fatih and works as a teacher, explained how support within the religious communities 
functioned: 

“My situation in this country is difficult. I’m having difficulty with my kimlik [an identification 
card] so sometimes I need help. I can ask [a respected person in the community] to help me and he 
will [ask the others]. They helped me to find an apartment that way, and helped me pay it when 
I didn’t have work. Then someone else will need some help. [A respected person] will come to me, 
he will say ‘this brother needs help’ and then I can help him.”27

25  See, for instance: Mayka Kaag, “Transnational Islamic NGOs in Chad: Islamic Solidarity in the 
Age of  Neoliberalism,” Africa Today, 2008, Vol. 54(3), p. 3-18.

26  Estella Carpi, “The Political and the Humanitarian in Lebanon. Social Responsiveness to Emergency 
Crisis from the 2006 War to the Syrian Refugee Influx,” Oriente Moderno, 2014, Vol. 94(2), p. 409.

27  Interview by the author with Tarek, a Syrian refugee, in Istanbul, Turkey, 13 July 2016.  Interestingly, 
Tarek’s kimlik issue resolved shortly following our initial interview, and he managed to secure semi-reliable 
employment.
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The cyclical nature of  giving reflects that which Marcel Mauss described as a cycle of 
reciprocity, helping to bind a community together.28 Mauss suggests that individuals engage 
in acts of  gift-giving that, although feeling to be voluntary, are circumscribed by social 
obligation, engaged in reciprocal cycles of  giving, receiving and returning gifts. At the 
time of  my fieldwork in Summer 2019, Tarek was renting out a room in his apartment 
at a low cost to a Turkish friend who had fallen on difficult financial circumstances — 
further reflecting the cycle of  reciprocity that occurs within this context. Apartment 
sharing was one common way Syrians, and others, found support through the network. 
Several interlocutors who were struggling financially were given affordable housing 
through dormitories associated with religious communities.

Tarek’s role as both receiver and giver of  support reflects what Noga Malkin, writing in a 
context of  formalised humanitarian endeavours, describes as “a more fluid understanding 
of  refugees as people located in various, fluctuating, positionalities.”29 Indeed, Syrians 
like Tarek who had been involved in a community for extended periods of  time often 
served in multiple symbolic and practical capacities and had gained a level of  respect 
that they often did not feel in other spaces. Because Syrians were often viewed as being 
well educated in traditional Islamic studies, including Qur’anic recitation, they were 
often called upon to lead the community in prayers. This was the case not only within 
the weekly gathering I attended, but also within the other Sufi communities I observed, 
where the leaders of  the religious orders would occasionally step aside to allow a Syrian 
theology student or elder to lead. 

In terms of  serving in functional humanitarian roles, Syrians who had strong networks 
with both Turks and Syrians were often called upon as intermediaries in charitable giving. 
Shadi, another long-time participant in the community, said that Turkish friends would 
often ask him if  he knew of  families that needed support, especially around holiday times.30  
“It has become about people you trust,” Shadi said, explaining why people elected to 
donate their charity through his social connections, rather than through NGOs. “It’s 
moved away from giving to [humanitarian organisations] to more private and personal 
giving. They [Turkish people] want to know that you know the person.” He, as the 
majority of  my Syrian interlocutors, voiced critiques of  how NGOs were thought to 
distribute their funds. Knowing that I was studying humanitarianism, Syrians would 
frequently engage me with questions (and opinions) along the following lines: “Do you 
think that [specific NGO] is really doing anything? Maybe they rarely do projects, but 

28  Marcel Mauss, The Gift: Forms and Functions of  Exchange in Archaic Societies, Chicago, Hau Books, 2016.

29  Noga Malkin, “My Brother’s Keeper: The Double Experience of  Refugee Aid-Workers,” Journal of 
Peacebuilding & Development, 2015, Vol. 10(3), p. 47.

30  Interview by author with Shadi, Syrian refugee, Istanbul, 5 August 2019.



there’s lots of  media and photographs. They exaggerate I think.” 31

These religious networks also provided Syrians with important social relationships that 
helped them feel grounded in Turkey. While Shadi appreciated the theological teachings, 
he spoke about the Nurcu community, and other religious involvements, primarily as 
fulfilling social and practical needs that helped him feel more comfortable in Turkey. 
He maintained a certain pride in being familiar with Turks, and believed that it would 
help his upward mobility. He explained:

“You need some way to meet new people. In Istanbul, it’s either mosques during prayer services, or 
the cemaats. Or you go and have coffee or something, but at a café, but practicing Muslims will 
not go there, for people who don’t want to be seen in that climate.32 Cemaat is the best substitute 
that there is now … It’s because of  the cemaats that I know the Turkish community here more 
than the Syrians. I wanted to know the Turkish [people], so I know how they act and so that I 
could learn Turkish.”

For many Syrians, the Turkish language posed a major barrier to feeling comfortable in 
the country. Shadi, having learned Turkish by living with Turkish-speakers and involving 
himself  in religious communities, emphasised that he held a certain attachment to Turkey 
that many other Syrians he had met did not experience. In general, the Syrians involved 
with the Islamic communities in Fatih had achieved basic proficiency in Turkish and 
also spoke of  a long-term future for themselves in Istanbul.

FRAGMENTED AND PRECARIOUS BELONGINGS
Feelings of  belonging were often brought into question by discrimination and discomfort 
Syrians faced in other contexts. In recent years, anti-refugee sentiment has grown 
increasingly pronounced in Turkey. While Turks initially believed that Syrians would 
return to their homes shortly after they began arriving to the country in 2011, their 
protracted presence has brought under scrutiny the AKP’s ostensibly hospitable policies, 
as well as its support for Syrian rebels fighting Bashar al-Assad. Increasingly, opposition 
parties have framed the AKP’s policies in Syria as entrenching Turkey in conflict with 
its neighbours and contributing toward an overburdening refugee crisis. In political 
discourse, the refugee situation has been blamed for a worsening economy and many 
secularists argue that Syrians are turning the country more conservative. Referring to 
“integration” in the public discourse is now politically untenable; politicians instead 
refer to “harmonisation.”33

31  Informal discussion between author and Syrian refugee, Istanbul, 25 June 2019.

32  He later explained that he preferred social spaces that were gender segregated.

33  Alan Makovsky, op.cit., 2019.
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The latter accepts Syrian presence within the country, while recognising them only as 
“guests” who, as a generalised collective, will eventually return home.

In the increasingly tense and polarised political climate, feelings of  belonging were 
fragmented and spatialised. Walking through the streets days after the Istanbul governor’s 
office announced heightened regulations on Syrians, Musaib, who settled in Istanbul 
in 2017, looked around vigilantly for police patrols. Without being registered legally 
in Istanbul, he was susceptible to detention and deportation to the province where he 
initially registered for his residency.34 As soon as we reached a café, where a table of 
Turkish friends, Syrians, and several other internationals waited, Musaib grew visibly 
at ease, his body relaxed. His dichotomised feelings — between fear/alienation and 
comfort/belonging — were reflected in Musaib’s very understanding of  the country 
and its demographics. He believed that the Turkish society was “split in two halves. 
One half  is accepting us, and loving us, and compassionate with us, they are from 
the same religion… but the other half, let’s say, the secular Turks are not accepting 
us.”35 I challenged him, noting that conservative politicians have pushed for tightened 
restrictions on Syrians lately and that many leftists supported Syrian rights. He added 
nuance to his position, explaining that some of  the religious Turks did not like Syrians 
either, but that they must be distinguished from those who believe that “all the people 
are the same, because we are Muslims.” He defined these people as belonging to the 
religious communities. 

Musaib’s experiences and interpretation here counters the notion of  religious identity as 
a generalised and shared affiliation. Not all Turks — even those who might be labelled 
“religious” in Turkish discourse (a dichotomy Musaib had adopted) — were understood 
to be welcoming simply because they shared a Muslim identity. And yet, a shared identity 
held acute salience in his experience, helping to build selective spaces and networks of 
fraternity and support where shared modes of  association — in this case, Islamic identity 
— were emphasised. In other words, shared religious identity provided the potential 
for connection, but it did not guarantee it. This serves to complicate discourses that 
treat integration as either-or, suggesting that one might feel at place in one space, while 
alienated elsewhere. It seems worth noting that, despite his anxieties in Turkey — and 
perhaps as much because of  those anxieties — Musaib has AKP flags hanging throughout 
his apartment. He would like to get married in Istanbul (“maybe to a Turk”) and has 
recently begun the lengthy process of  applying for citizenship.

34  Sarah Dadouch and Khalil Ashawi, op.cit., 2019.

35  Interview by author with Musaib, Istanbul, 28 July 2019.



EMERGENT BOUNDARIES AND STRATIFICATION
Scholars in migration studies have widely praised the role of  informal social networks in 
helping to integrate migrants into their new country. Yet, as Brigitte Suter argues through 
her study of  African migrant networks in Istanbul, scholarship has often overlooked 
the nature of  exploitation that occurs within such networks. She suggests that legal and 
economic difference, in addition to the different lengths of  time and acquired knowledge 
among migrants, produced new forms of  stratification that encouraged jealousy and 
distrust. She further highlights stratification based on pre-existing divisions, especially 
ethnic differences that existed among the migrant communities she studied. 36

Among the social networks I studied in Fatih, emergent hierarchies were subtle. The 
Nurcu community actively sought to eschew formalised positions of  authority, and instead 
intended the space to be one where “brothers come together and just read.”37  There 
was no formal membership. Nonetheless, within a network where, as I have argued, 
reciprocity is essential, being able to contribute (whether materially or immaterially) served 
as a form of  social currency. This meant that those with much to contribute — whether 
through contributing, for instance, knowledge, or who were well-connected — found 
considerable respect. Those with little to contribute — namely, the most needy and 
“under-educated” — were unlikely to find a place within the community. Interlocutors 
accepted that they could not accommodate everyone, and that they did not want people 
to start attending merely in hopes of  finding practical support — something they said 
occasionally occurred, especially when refugees first began settling in Fatih. One of  the 
long-time participants said, “We have tried to do our part for our brothers, but our part 
is little. We cannot help everyone.”38 In this sense, this community could not, and did 
not intend to, replace the role of  the NGO. 

Further, the refugee crisis has come at a particularly critical moment in Turkish politics 
and history — at a time when the Turkish government, under the AKP, has sought to 
promote a pan-Islamic vision. Indeed, under the AKP, the Turkish government has 
sought to extend its political reach beyond its own nation, especially in an effort to 
support disenfranchised and struggling Muslim communities globally, through what 
many label a form of  “soft power”.39 

36  Brigitte Suter, op.cit., 2012, p. 220.

37  Interview by author with halaqa founder, Istanbul, 30 July 2019.

38  Interview by author with Turkish organiser of  the halaqa, Istanbul, 11 July 2019.

39  Sinem Adar and Halil Ibrahim Yenigun, “A Muslim Counter-Hegemony?: Turkey’s Soft Power Strat-
egies and Islamophobia,” website, Jadaliyya, 2019, available at: https://www.jadaliyya.com/Details/38646. 
[last accessed 8 December 2019].
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As such, it is no surprise that Syrian refugees — given the presence of  nearly 4 million 
in the country — are often held up in public and political discourses as the paradigmatic 
beneficiaries of  Turkish hospitality and humanitarianism. Following the coup attempt 
in Turkey in July 2016, for instance, Turkish media outlets were quick to point out that 
many Syrian refugees were “among the strongest supporters of  the Turkish government.”  
40Due to the fact that much of  Turkey’s conservative population is proud of  the AKP’s 
positioning as a humanitarian government, it is worth considering further how discourses 
of  humanitarianism and cultural openness are mobilised, potentially pressuring Syrians 
to perform certain forms of  gratitude and express contentedness with their situation 
in Turkey. 

Syrians were generally wary to complain about their situation in the country near 
Turks. They proceeded into political discussions cautiously and generally emphasised 
their loyalties to Turkey. When I asked a Syrian interlocutor whether he and his Syrian 
friends complained about their situation in Turkey amongst themselves, he told me, as 
others, that “they do, but they wouldn’t want Turks to hear.” I could not help but noting 
that he distanced himself  from those who express criticisms, using the pronoun “they”.  
41This raises questions: What sorts of  acceptable speech and expressions are accepted 
within these social networks? What forms of  compromise and censorship are expected 
to make such spaces “work”?

CONCLUSION
Refugees living in protracted contexts of  displacement frequently encounter bureaucratic, 
legal, economic, and political issues. While much policy-oriented literature tends to focus 
on these challenges, many scholars have begun to consider the relationships, new forms 
of  identities, and the various solidarities and mutual support produced through processes 
of  emplacement. In this paper, I have suggested that shared modes of  association, 
and religion in particular, provide helpful modes of  analysis for the investigation and 
understanding of  inclusion and refugee support. While a focus on shared affiliation 
risks overstating religion’s role as a unifying social force, this paper instead shows that 
identities such as being Muslim emerge as important and unifying identities in limited 
spaces — analysed here through an interest in the role of  Islamic social networks — 
rather than broadly among a population.

40  TRT World, "Syrians in Turkey celebrate government triumph over coup attempt," online video, 
Youtube, 21 July 2016, available at: https://www.youtube.com/watch?v=FZhIsBSgRDo [last accessed 15 
May 2019].

41  Informal discussion between author and Syrian refugee, Istanbul, 15 July 2019.



These social networks offer refugees support that they otherwise are likely to receive 
only through humanitarian agencies, and thus, present an alternative form of  support 
and care.  Rather than reproducing divisions between aid-provider and aid-receiver, 
or, put differently, between saviour and victim, these social networks present cases of 
mutual support, where roles and responsibilities fluctuate. As presented in the case of 
Hisham, he contrasted the motivations of  those with whom he received support “based 
on religious reasons” to those who did so impersonally for “humanitarian reason or 
because they had to.”42 The former he spoke about in terms of  fictive kinship — that is, 
as his “second family.”43 While providing practical support, these cases reflect how social 
networks can provide forms of  camaraderie and community, thereby helping refugees 
to feel a sense of  belonging in their ostensible “host” nation. 

At the same time, there exists a risk in narrowly focusing on the beneficial outcomes of 
social networks that are built on shared modes of  identification, insofar as it ignores the 
role of  class, ethnicity, and politics.
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ABSTRACT
Preventing possible tensions between refugees 
and the host population has become a policy 
priority for countries hosting large numbers 
of  refugees. In addition to local, national and 
international humanitarian actors, faith-based 
actors from both host and refugee communities 
attempt to prevent any tension, as it may 
disrupt public order, migrant integration 
and social cohesion. However, little is known 
about the mechanisms and strategies used by 
refugee-led faith-based actors to take a role in 
reducing tensions between host-community 
and refugees. This article examines refugee-
organised faith-based actors’ capabilities, 
limits and interactions with host city actors 
in conflict prevention, by drawing from the 
case of  Şanlıurfa, a Turkish border province 
which hosts half  a million Syrian refugees. 
Based on ethnographic field research, including 
interviews and participant observation, as 
well as the analysis of  local media outlets, the 
paper focuses on the engagements of  faith-
based actors of  Syrian refugee community 
with the local actors of  Şanlıurfa. Findings 
illustrate that faith-based actors are able to 
prevent escalation of  social tensions in early 
stages when they coordinate and cooperate 
with local political and humanitarian actors. 
However, their effectiveness in preventing 
tensions in later stages remains limited and 
does not fully eliminate the risk of  violence, 
as such tensions are often underpinned by 
socio-economic factors. Finally, the case shows 
that faith-based actors’ engagement in refugee-
host community relations lead to small but 
significant contributions that come with risks 
and challenges. 



INTRODUCTION
Preventing conflict between refugees and host populations is a pressing policy issue in 
refugee host countries. Each country witnesses complex interactions between actors 
using varying strategies and resource capabilities to prevent potential conflict. Host state 
authorities often implement immediate security measures, while local associations and 
international non-governmental organisations focus on conflict prevention by adopting 
small-scale social cohesion projects. Faith-based actors from both host and refugee 
communities are often also involved in conflict prevention. 

The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) underlines the 
importance of  partnering with faith-based actors – grouped under three types: faith-
based organisations, local faith communities and faith leaders.1 Faith-based organisations 
encompass religious and religion-based organisations or networks, communities 
belonging to a place of  religious worship, specialized religious institutions and religious 
social service agencies, and registered or unregistered non-profit institutions that have 
a religious character or mission.”2 Local faith communities are not organised, rather, 
they are composed of  people who share common religious beliefs and values. Local 
faith communities mobilize and provide support through their membership and faith 
networks, often voluntarily, considering it a tenet of  their faith to do so in humanitarian 
emergencies. Though, they do not necessarily act by referring to humanitarian principles. 
Faith leaders, drawing power from trust and moral authority over members of  their local 
faith community, are those “who play influential roles within their faith communities and 
the broader local community.” They shape public opinion in the broader community.3 
It is worth noting that “a refugee who regularly attends a church or mosque does not 
necessarily identify themselves with the label ‘local faith community member,’ as current 
humanitarian language tends to capture them.”4

When responding to humanitarian crises and providing relief  and assistance to vulnerable 
people,5 faith-based actors sometimes have advantages over secular organisations. 

1  UNHCR, “Partnership note: On Faith-based organisations, Local Faith Communities, and Faith 
Leaders,” Website, UNHCR, 2014, available at: https://www.unhcr.org/539ef28b9.pdf  [last accessed 20 
April 2018].

2  Ibid.

3  Ibid.

4  Estella Carpi, “Does Faith-Based Provision Always Localise Aid?,” Website, Refugee Hosts, 22 January 
2018, available at: https://refugeehosts.org/2018/01/22/does-faith-based-aid-provision-always-localise-aid/ 
[last accessed 25 April 2019].

5  For discussions about faith and humanitarianism see: Elizabeth Ferris, “Faith and humanitarianism: 
It’s complicated,” Journal of  Refugee Studies, 2011, Vol. 24 (3), pp.606-625.
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These derive from their ability to respond faster through social networks, mobilisation 
experience and financial capital. Further, their religious affiliations may create affinity 
with the affected communities. 

However, there are also concerns about the neutrality and objectivity of  these actors as 
well as donor expectations, as they often fail to comply with international humanitarian 
standards.6 For example, Gulf-funded humanitarian organisations providing aid to Syrian 
refugees in Lebanon often make “ad hoc deliveries with few administrative procedures 
and lack of  transparency.”7  Despite this, acknowledging that their advantages outweigh 
their disadvantages, the UNHCR cooperates with some faith-based actors in forced 
migration responses, particularly in the global South.8

Faith-based actors occupy a range of  roles dealing with population displacement, mainly 
centred around provision of  basic needs and protection. These actors operate with diverse 
motives, donors and actor networks. Faith-based actors can also originate from within 
refugee communities that self-organise after displacement.9  Self-organised faith-based 
refugee groups share similar characteristics with other faith-based humanitarian actors, 
although they may have less resources and capacities. In refugee protection, faith-based 
actors present some benefits, such as providing shelter in places of  worship, assisting 
individual vulnerable cases, and ensuring access to healthcare and employment through 
their networks, and even accompanying detainees.10 

Moreover, these actors engage in community outreach and advocacy. They conduct 

6  See: Elena Fiddian-Qasmiyeh, “The pragmatics of  performance: Putting ‘faith’ in aid in the Sahrawi 
refugee camps,” Journal of  Refugee Studies, 2011 3, Vol 24 (3), pp. 533-547; Kathryn Kraft and Jonathan D. 
Smith, “Between international donors and local faith communities: Intermediaries in humanitarian assistance 
to Syrian refugees in Jordan and Lebanon,” Disasters, 2019, Vol 43 (1), pp. 24-45.

7  Susanne Schmelter, “Gulf  States’ Humanitarian Assistance for Syrian Refugees in Lebanon,” Civil Society 
Knowledge Center, 2019, p.15, available at: https://civilsociety-centre.org/paper/gulf-states%E2%80%99-hu-
manitarian-assistance-syrian-refugees-lebanon. [last accessed 15 May 2019].

8  UNHCR, op.cit.,2014.

9  For discussions about faith-based humanitarianism in the migration situations. See: Elena Fiddian-Qa-
smiyeh (ed) “Special issue: Faith-based humanitarianism in contexts of  forced displacement,” Journal of 
Refugee Studies, 2011, Vol. 24 (3), pp. 429-439.

10  For specific examples where faith-based actors provide services to refugees see: Jessica Eby, Erika 
Iverson, Jenifer Smyers, and Erol Kekic, “The faith community’s role in refugee resettlement in the United 
States,” Journal of  Refugee Studies, 2011, Vol 24 (3), pp.586-605; Alexander Horstmann, “Ethical dilemmas 
and identifications of  faith-based humanitarian organisations in the Karen refugee crisis,” Journal of  Refugee 
Studies, 2011, Vol 24 (3), pp. 513-532; Nkwachukwu Orji,“Faith-based aid to people affected by conflict 
in Jos, Nigeria: An analysis of  the role of  Christian and Muslim organisations,” Journal of  Refugee Studies, 
2011, Vol 24 (3), pp. 473-492; Victoria Palmer, “Analysing cultural proximity: Islamic relief  worldwide and 
Rohingya refugees in Bangladesh,” Development in Practice, 2011,Vol 21 (1), pp. 96-108.



activities supporting social cohesion between refugees and host communities. They 
contribute to mediating tension between refugees – or internally displaced persons – 
and host communities through reconciliation and peace-building activities that combat 
xenophobia and discrimination.11  Due to their capacity to promote social cohesion, host 
countries, national actors and international non-governmental organisations (INGOs) 
may work with faith-based actors. 

However, the implications of  cooperation with faith-based actors have not been adequately 
addressed in existing literature, providing only incomplete analysis on faith-based actor’s 
roles in reducing tension. This paper addresses this gap by exploring recent examples of 
faith-based actors involved in conflict prevention. The focus of  the study is Şanlıurfa, a 
Turkish border province which hosts almost half  a million of  Turkey’s current total of 
3.6 million Syrian refugees.12  This paper explores the mechanisms and strategies used 
by faith-based actors to reduce tensions in Şanlıurfa, with reference also to Gaziantep. 
Further, this paper focuses on faith-based actors’ interactions with host city actors and 
assesses the limits of  refugee-organised faith-based organisations’ capacities.

The research uses qualitative research methods, consisting of  45 semi-structured interviews 
conducted throughout 2018 with Syrian refugees, provincial Turkish authorities, and 
representatives from both international and national humanitarian organisations 
operating in Şanlıurfa.13 Additionally, field observations, informal conversations with host 
community members, researchers and native volunteers serving the refugee community, 
as well as discourse analysis of  local and national news helped to inform this paper. 

The paper argues that faith-based actors are able to prevent escalation of  social tensions 
in early stages, when they coordinate and cooperate with local political and humanitarian 
actors. However, their effectiveness in preventing tensions in later stages remains limited 
and does not fully eliminate the risk of  violence, as these tensions are often underpinned by 
socio-economic factors. 

11  UNHCR, op.cit., 2014.

12  Republic of  Turkey Ministry of  Interior, “Yıllara Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler,” 
Republic of  Turkey Ministry of  Interior, 18 April 2019, available at: http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-ko-
ruma_363_378_4713. [Last accessed 29 April 2019].

13  Field research for this paper was funded by RESPOND: Multilevel Governance of  Mass Migration 
in Europe and Beyond Project- Horizon2020 (#770564), European Commission. This paper was written by 
the author during her fellowship at the Kate Hamburger Kolleg/Centre for Global Cooperation Research, 
University of  Duisburg-Essen Germany (03/2019-02/2020). All opinions expressed are the responsibility 
of  the author.
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ŞANLIURFA: FROM QUIET HOST TO A TENSE COMMUNITY 
Since 2011, Şanlıurfa, a Turkish province bordering Syria, has become a transit and 
settlement location for Syrian refugees. At the time of  writing (April 2019), Şanlıurfa 
hosted Turkey’s second largest Syrian population at 451,434 – 22% of  the province’s 
population of  2,035,0893.14 Şanlıurfa is also one of  the ten poorest provinces in Turkey, 
where average family income is approximately half  of  the Turkish average.15 The province 
has limited job opportunities, is largely un-industrialised and relies on an agricultural 
economy. Seasonal agricultural jobs are the primary economic activity of  many locals. 
Many rely on secondary income from construction, service sectors, state social security, 
and NGOs. The geographic proximity, ethnic and social dynamics of  Şanlıurfa are 
significant factors in why nearly half  a million Syrian refugees remain in the province.

Şanlıurfa occupies 250 km of  Turkey’s 911 km Syrian border and many Turkish citizens 
live within 100 km of  the border. The provincial capital is 55 km away from the border 
and there are official border crossings in three different towns, namely Akcakale, 
Mursitpinar, and Ceylanpinar. These remained relatively open to Syrians until 2014, 
with intermittent closures following Turkish security concerns. Turks and Syrians in this 
area are also culturally, ethnically and linguistically close. Half  of  Şanlıurfa’s Turkish 
population speak Arabic and Kurdish, in addition to Turkish, and there are many kinship 
ties between Syrians and Turks in the area.16

The Turkey-Syria border can be defined as a “geopolitical” and “national border ” 
in William Walter’s categorisation. This means that it is a border marking both the 
limit of  state control over territory, and the limit of  the state’s ability to homogenise 
national identity. Despite efforts since the early 20th century,17 the borderlands in the 

14  Republic of  Turkey Ministry of  Interior, “Gecici Koruma,” Republic of  Turkey Ministry of  Interior, 
11 April 2019, available at: http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik. [Last 
accessed 20 April 2019]

15  Türkiye Istatistik Kurumu (TUIK), “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları,” 
27 September 2016, Turkish Statistical Institute file:///C:/Users/hp/Downloads/Gelir_ve_Ya%C5%-
9Fam_Ko%C5%9Fullar%C4%B1_Ara%C5%9Ft_27.09.2016.pdf. [Last accessed 20 April 2019].

16  Current borders of  Turkey were drawn by Treaty of  Lausanne in 1923 after Turkey’s War of 
Independence. During the Ottoman Empire, borders were more permeable, there were strong kinship, 
tribal, religious, ethnic ties. Due to Turkey’s national security related concerns and territorial disputes with 
neighbouring countries ( e.g. Syria over Hatay). The southeast borders remained important and subject to 
securitisation until the 2000s.

17  Hatice Pinar Senoguz, “Border Contestations, Syrian Refugees and Violence in the Southeastern 
Margins of  Turkey,” Movements. Journal for Critical Migration and Border Regime Studies, 2017, Vol. 3 (2), pp.165-178; 
William Walters, “Mapping Schengenland: Denaturalizing the Border,” Environment and Planning D: Society 
and Space, 2002, Vol. 20 (5), pp.561-580.



southeast of  Turkey and northern Syria have not been fully homogenised with the rest 
of  their respective nation states due to the continuation of  cross-border cultures after 
the demarcation of  national borders. Cross-border social and economic relations have 
continued in different forms from marriages to trade and smuggling, and even daily 
visits as border regulations have allowed. 

In the words of  sociologist Mahmut Kaya, “although a border is a physical fixed durable 
entity,”18 this border has never been accepted in the sociological imagination of  local 
people who consistently say that “these political borders were artificially and forcibly 
drawn by nation-states on the territories of  the Ottoman Empire, divided families and 
tribes, while the same border communities continued their relations in various forms.”19 
These ethnic, linguistic, religious, kinship, and tribal ties between locals and Syrians 
initially provided welcoming attitudes to refugee arrivals. Community leaders drew on 
social capital to self-initiate mediation when problems arose. 

TENSIONS EMERGE BETWEEN HOST COMMUNITIES AND 
SYRIAN REFUGEES
Şanlıurfa is one of  the most highly concentrated Syrian-hosting provinces after Istanbul.20 
According to media reports, fieldwork observations and interviews with key informants, 
the overall experience has been relatively peaceful between Syrian refugees and locals 
– compared to neighbouring province, Gaziantep – without major violent episodes 
until 2018. It should be noted that, in general, Turkey has witnessed only occasional 
outbreaks of  tension with Syrians, with few incidents of  heavy violence.21 In May 
2015, a protest marching under the banner of  “We do not want Syrians” was planned 
by locals in Şanlıurfa. However, the provincial government did not allow it, and even 

18  Turkey-Syria border formation went through different stages, including placing border markers 
(1923), launching wires and land mines (1950s-1980s), removing physical barriers at certain parts of  the 
Turkish-Syrian border (2008), mutually lifting visa requirements (2009), and erecting a security wall (2016-
2018). See: Aras Ramazan,“The Wall: (dis)continuities of  the state making practices on the Turkish-Syrian 
border,” The American Anthropological Association Annual Meeting, 29 November – 3 December 2017, Washington 
DC., USA.

19  Mahmut Kaya Speech, RESPOND Project 1st Roundtable Meeting, 17 December 2018, Istanbul.

20  Republic of  Turkey Ministry of  Interior, “Gecici Koruma,” Republic of  Turkey Ministry of  Interior, April 
2019, available at: http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik. [Last accessed 
20 April 2019]

21  Al-Araby, “Turkey jails two for life over murder and rape of  pregnant Syrian refugee,” Website, 
Al-Araby, 17 January 2018, available at: https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/1/17/turkey-jails-
two-for-life-over-syrian-refugee-murders [Last accessed 20 April 2018].
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arrested those disseminating similar slogans through social media.22 Despite government 
warnings, some locals still went to protest. However, many were immediately detained 
by security forces. 23

Tension escalated into violence between locals and Syrian refugees in October 2018. The 
trigger was the murder of  two Turkish brothers, and the wounding of  another two, by 
Syrians.24  Social media news of  the event spread rapidly and hundreds of  locals (Urfalılar) 
gathered in front of  the municipal town hall. The angry crowd mobilized to terrify Syrians 
and attacked some, chanting “We do not want Syrians.” Many Syrian stores were stoned 
and heavily damaged.25 Security forces intervened to stop protestors attacking Syrians and 
arrested eight Syrians allegedly involved in the fighting and the murders, while detaining over 
20 Turks who disseminated provocative messages on social media. They also placed extra 
security measures in neighbourhoods where Syrians lived in large numbers. Calming down 
the protestors took nearly a week,26 and many Syrians were afraid to leave their houses or 
open their stores for days. 27

Several months before the incident, during fieldwork, escalating tension was tangible through 
the anti-Syrian discourse among locals, including the key authorities such as muhtars,28 public 
bureaucrats, and directors of  line ministries’s provincial branches, e.g. Ministry of  Interior, 
Ministry of  Education, Ministry of  Labor, Family and Social Policies, and Ministry of  Health. 
In communication with locals, often the first topic on the table was the high number of  Syrians 

22  Göbeklitepe Haber, “Suriyelileri Istemiyoruz Provokasyonu Yasaklandı,” Website, Göbeklitepe Haber, 
15 May 2015, available at: http://www.gobeklitepehaber.com/haber/9883/suriyelileri-istemiyoruz-pro-
vakasyonu-yasaklandi.html, [Last accessed 20 April 2018].

23  Göbeklitepe Haber, “Urfa’da Suriyeli Protestosu Gerginliği,”Website, Göbeklitepe Haber, 17 May 2015, 
available at: http://www.gobeklitepehaber.com/haber/9909/urfada-suriyeli-prostesi-gerginligi.html [Last 
accessed 20 April 2018].

24  The murders happened as a result of  fighting between a Turkish and a Syrian family, which began 
with the fights among children in a neighborhood where mainly poor Syrians and locals live together. Two 
young sons of  Turkish family died. See: Urfahaber,”Urfa’da 2 kişinin ölümüne karışan 8 Suriyeli tutuklandı,” 
Urfahaber, 30 September 2018, available at: https://www.urfahaber.com/urfa-da-2-kisinin-olumune-kari-
san-8-suriyeli-tutuklandi/1892/ [Last accessed 20 April 2018]; Alinteri, “Urfa’da Suriyelilere saldırılar 
başladı,”, Alinteri, 29 September 2018, available at: https://gazete.alinteri1.org/urfada-suriyelilere-saldiri-
lar-basladi [last accessed 20 April 2018].

25  Tuba Cameli, “Vallahi Billahi Suriyeli Değiliz!,”Birartıbir, 3 January 2019, available at: https://www.
birartibir.org/goc-ve-multecilik/227-vallahi-billahi-suriyeli-degiliz [Last accessed 20 April 2018].

26  Ibid.

27  Mahmut Bozarslan, “Şanlıurfa’da neler oluyor,” Voice of  America (Turkish Edition), 30 September 2018, 
available at: https://www.amerikaninsesi.com/a/sanl%C4%B1urfada-neler-oluyor/4593584.html [Last 
accessed 20 April 2018].

28  Muhtar means the elected head of  a village and neighbourhood.



in the province and narratives around Syrian “wrongdoings.” Anti-Syrian statements included 
“Syrians are taking our jobs,” “They use the public buses freely,” “There is no space for us in 
the public parks, because all are filled by them,” and “Syrians do not behave properly as guests.” 

Some statements were highly gendered such as “Syrian men are shameless, they sit in front 
of  their houses and smoke water pipes,” “Syrian women wear a lot of  make-up, spend all of 
their money on coiffeur and cosmetics, they marry with our local men, often as a second wife.” 
Other negative statements contained prejudices, and discrimination. 29 I saw a restaurant in 
the main market with a sign saying “This store is not a Syrian store, it is Urfalı” protesting 
that Syrians opened their own stores on this shopping street. Along with other statements, 
this signalled that sharing economic resources had become a point of  tension between the 
host and refugee communities. 

As Senoğuz notes “reactions among the local population at the border have been shaped and 
turned into struggles over the definition and meaning of  society – over the question of  who 
belongs and who does not.”30 According to the people of  Şanlıurfa, Syrians do not belong 
to the city, thus they should not be too visible in urban space. Syrians’ “intense” usage of 
parks, pavements, public buses and markets made the host community concerned about the 
perceived changing ownership of  the city. 

Many interviewed Syrians were aware of  increasing anti-Syrian sentiments. They recalled 
incidents of  discrimination and assault experienced in public buses, work places, and 
neighbourhoods. However, none reported physical violence by locals against Syrians until 
June 2018. Gradually, anti-Syrian attitudes in the city became more widespread and violent, 
leading to multiple deaths of  Syrians in the city. 

As mentioned earlier, the level of  communal conflict remained relatively low until 2018,31 

29  For a survey results about local’s perception of  Syrians. See: Ahmet Doğan, Şanlıurfa'daki Yerel 
Halkın Suriyeli Sığınmacılara - Mültecilere Yönelik Algısı, 30 March 2019, available at: https://www.raporlar.org/
urfadaki-yerel-halkin-suriyeli-siginmacilara-yonelik-algisi-ahmet-dogan/. [last accessed 05 February 2019].

30  Hatice Pinar Senoguz, op.cit., 2017

31  Reported fighting and lynching attempts shared on the local and national media between Syrians 
and locals in which police intervened (chronologically): 1) Fighting between a local and Syrian group in 
a Syrian store, galvanised stoning of  Syrian houses and stores in the neighborhood on 20 August 2018. 
See: Urfadasin, “Şanlıurfa’da Suriyeli ve Türk İki Grup Birbirine Girdi!” Website, Urfadasin, 20 August 
2018, available at: https://www.urfadasin.com/Şanlıurfa-da-suriyeli-ve-turk-iki-grup-birbirine-girdi [last 
accessed 15 April 2019]; 2) Quarrel between groups in the city center market on 26 March 2017. See: 
Şanlıurfa 63 TV, “Şanlıurfa'da Şanlıurfalılar ve Suriyeliler kavga etti,” Video, Youtube, 26 March 2016, 
available at: https://www.youtube.com/watch?v=PPpBxFMIR58 [last accessed 15 April 2019]; 3) Lynch 
attempts against Syrian stores in parallel to the rumors about a Syrian man attacked Turkish police, on 5 
April 2017. See: Ali Guzel, “Urfa’da Suriyeliler yine hedefte,” Evrensel, 5 April 2017, available at: https://
www.evrensel.net/haber/314771/urfada-suriyeliler-yine-hedefte [last accessed 15 April 2019]; 4) Fighting 
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unlike the neighbouring province of  Gaziantep, which hosts less Syrians. It experienced violent 
riots on August 11, 2014, after the alleged murder of  a Turkish landlord by his Syrian tenant. 
Syrians were lynched and their shops, cars and houses were vandalized by Turkish locals.32 
Anti-Syrian riots occurred on July 15, 2016 in Ankara’s Önder neighbourhood, where more 
than 40,000 Syrians live, and houses and businesses of  Syrians were damaged.33

In addition, there are no legal deterrents imposed by state authorities. It is not yet fully 
understood which actors, factors, and mechanisms played roles in preventing the escalation 
of  violence in Şanlıurfa, before the end of  2018. 

SYRIAN REFUGEE ORGANISATIONS AND RELATIONS WITH 
LOCAL ACTORS 
Formal and informal organisations established by Syrians have flourished in Şanlıurfa since 
2012. Although there are no firm numbers about such organisations due to a lack of  registration, 
experts from Şanlıurfa estimate there are between 100 and 150 civil society organisations 
established by Syrians in the province, almost half  of  which are faith-based. Legally, only 
Syrians who have a residence permit are allowed to establish, and become members of, 
registered associations. 

Thus, many organisations do not register because most Syrians are neither holders of  Turkish 
passports nor of  residence permits, and some even lack temporary protection status.34 The 
organisations which are legally registered are often established in partnership with Turks and 

triggered by children’s quarrel on the Street, became large with the participation of  reportedly 100 people 
(beatings, stonings, wounding) on in a public park in Haliliye on 31 May 2017. See: NTV, “Şanlıurfa'da 
Suriyeliler ile mahalleli arasında kavga,” NTV, 31 May 2017, available at: https://www.ntv.com.tr/turkiye/
sanliurfada-suriyeliler-ile-mahalleli-arasinda-kavga,7BWO1Yeui0O_4wDOa9xiHQ [last accessed 15 April 
2019]; 5) Fighting between local and Syrian family, wounding, on 8 September 2016. See: Yenisafak, 
“Şanlıurfa’da mahalle karıştı; 3 yaralı - Urfa haberleri,” Yenisafak, 8 September 2016, available at: https://
www.yenisafak.com/Şanlıurfada-mahalle-karisti-3-yarali---urfa-haberleri-h-2528211 [last accessed 15 April 
2019]; 6) Street fighting between locals and Syrian groups in Haliliye, stoning of  stores and houses by two 
groups on 1 August 2014. See: Al Jazeera Turk, “Urfa'da Suriyeli gerginliği,” Al Jazeera Turk, 1 August 2014, 
available at: http://www.aljazeera.com.tr/haber/urfada-suriyeli-gerginligi [last accessed 15 April 2019]; 7) 
Fighting between locals and Syrians in a local store with the involvement of  20 people, many wounded on 
20 October 2013. See: Dogru haber, “Urfa`da halk ile Suriyeli mülteciler kavga etti: 20 yaralı,” Dogru haber, 
10 October 2013, available at: https://dogruhaber.com.tr/haber/102110-urfada-halk-ile-suriyeli-multe-
ciler-kavga-etti-20-yarali/ [last accessed 15 April 2019].

32  Hatice Pinar Senoguz, op.cit., 2017.

33  Feyzi Baban, Suzan Ilcan and Kim Rygiel, “Playing Border Politics with Urban Syrian Refugees. 
Legal Ambiguities, Insecurities, and Humanitarian Assistance in Turkey,” Movements Journal for Critical Migration 
and Border Regime Studies, 2017, Vol. 3(2), pp. 81-102.

34  Mahmut Kaya, “Komşuda misafirlik: Suriyeli sığınmacılara kurulmuş mülteci derneklerinin 
perspektifinden Türkiye’de yaşamak,” The Journal of  Academic Social Science Studies, 2015, Vol 39, pp. 263-279.



Syrians who are in possession of  a passport or who have obtained Turkish citizenship. The 
founders of  these organisations are usually highly educated Syrians with political, economic, 
and social capital. 

Refugee-created organisations carry out several services, and their functions are shaped by 
Syrians’ needs. Their primary service areas include education, vocational training, providing 
socio-psychological support, and caring notably for orphans and people with disabilities. 
For example, the Rakkaevi Association accommodated thousands of  newly arrived Syrians 
between 2013 and 2015, while the Yasmin Sham Association supports disabled Syrians.35 Some 
cultural centres such as Nofara Syria Cultural Centre serve as both shelters and platforms for 
organising panels, seminars, celebrations, conferences, and theatre activities.36 In recent years, 
due to increasing needs and funding conditionality, newly established Syrian organisations 
focused on employment and integration-related activities. For example, the Usame bin Zeyd 
Cultural Center – established in 2017 with the financial support of  Kuwaiti businessmen37 
– provides vocational training to Syrians.38 Organisations and businessmen from the Arab 
states of  the Persian Gulf, particularly those from Qatar and Kuwait also distribute cash and 
aid in-kind to Syrian refugees through Quranic courses and local faith associations. Funding 
from Gulf  countries is also used to finance educational facilities for Syrians. However, none of 
the Syrian associations interviewed indicated Gulf  countries as their sponsors. In Turkey, as in 
Lebanon, “these organisations function largely outside the United Nations’ response and rely 
on their own coordination structures,” nevertheless they coordinate with some state agencies.39

Some Syrian associations mediate between the Turkish state and Syrian communities, 
helping Syrians access public services such as civil registration, schooling, and making business 
investments. Beside their philanthropic priorities, some, such as Insan Foundation, organise 
activities for raising awareness about Syrian rights in Turkey. Local rights-based NGOs often 

35  Ibid., p.269.

36  Ibid.

37  The Said PhilanthropyAssociation of  Kuwait also opened orphanages for Syrian girls and plans to 
open a school in addition to its regular food aid deliveries. The Governorate of  Şanlıurfa and Provincial 
National Education directorate signed a protocol with the association and cooperated with its educa-
tional aids. See: The Ministry of  Education, “Kuveyt Said Yardım Derneği Şanlıurfa’da okul yapacak,” 
Website, The Ministry of  Education, 9 December 2017, available at: https://Şanlıurfa.meb.gov.tr/www/
kuveyt-said-yardim-dernegi-Şanlıurfada-okul-yapacak/icerik/1750 [Last accessed 20 April 2019].

38  Göbeklitepe Haber, “Kuveytlilerden Suriyelilere Kültür Merkezi,” Website, Göbeklitepe Haber, 04 
April 2017, available at: http://www.gobeklitepehaber.com/haber/14419/kuveytlilerden-suriyelilere-kul-
tur-merkezi.html. [Last accessed 20 April 2019].

39  Susanne Schmelter, op.cit., 2019.
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collaborate with international NGOs.40 There are also some Syrian NGOs organising cultural 
activities, religious courses, and publishing in Arabic to maintain refugees’ Syrian identity.41 
Such organisations also serve as community platforms for mediating problems between Syrians, 
including intra-family problems and divorce cases.42 While some are self-funded or receive 
grants from INGOs, international remittances from Syrians in Europe or Arab Gulf  countries 
also finance such associations and cultural centres.43 Some of  these actors among the Syrian 
refugee community are faith-based actors from Syria. Social recognition of  religious leaders 
persists after community disruption. In Şanlıurfa, substantial numbers of  Syrian religious 
figures44 run madrasas (schools) – often with orphanages or dormitories – which are mainly 
attended by Syrians. It is estimated that there are around 20 courses, with no precise figures 
on participant numbers. Course organisers and religious teachers serve as community leaders 
and have regular audiences participating in activities.45 With regular courses and interaction, 
they shape public opinion of  sections of  the Syrian refugee community in Şanlıurfa. 

Moreover, these community-based faith leaders often seek to create specialized religious 
institutions and religious social service agencies. Unlike the associations mentioned above, 
they are “unregistered non-profit institutions that have a religious character and mission.”46 
In Şanlıurfa, in 2014, a number of  Syrian religious scholars created an informal assembly 
called the “Şanlıurfa Sharia Assembly'' (Suriyeli Alimler Birliği). They aimed to solve the problems 
of  Syrian refugees in civil issues such as marriage, divorce, and inheritance, which marked 
early signs of  religious legal pluralism for Syrians in Turkey. This was necessary given that 
many Syrians lack legal refugee status in Turkey and are unable to apply to Turkish courts for 
family-related issues. The members of  the Assembly also issue fatawa (Islamic rulings) when 
needed and reconcile conflicting parties. 

40  Interview with the director of  Insan Foundation, Şanlıurfa, 18 July 2018.

41  Interview with the director of  Akım Foundation, 17 July 2019.

42  Interview with the Syrian religious scholar and manager of  the religious course for Syrians, Şan-
lıurfa, 19 July 2018.

43  Mahmut Kaya, op.cit., 2015, p.270.

44  They are called alim. They do not call them as molla, as they are from Sunni tradition. The concept 
of  molla is attributed to Shia tradition.

45  Author’s interview with the Syrian religious scholar and manager of  the religious course of  Syrians, 
Şanlıurfa, 19 July 2018; Author’s Interview with a teacher running three religious courses, 19 July 2018, 
Şanlıurfa, Turkey; UNHCR, op.cit., 2014..

46  Ibid.



RELATIONS BETWEEN HOST COMMUNITY ACTORS AND 
REFUGEE-CREATED FAITH-BASED ACTORS 
In Şanlıurfa, provincial state authorities have taken a flexible approach to the activities of 
formal and informal faith-based Syrian actors. However, they do not directly cooperate due to 
concerns about their legality. That is, although Syrian stakeholders often have legal status, their 
collectives – such as Quranic courses, masjids (praying places) or associations – often remain 
unregistered with state authorities. Instead, local NGOs which work closely with provincial 
state authorities build direct relations with Syrian NGOs. Thus, Turkish local NGOs became 
able to coordinate activities with Syrian faith-based organisations on behalf  of  state authorities. 
For example, national organisations such as the Humanitarian Relief  Foundation (IHH) and 
Insani Yardım Platformu47  – an umbrella forum bringing together 183 local NGOs – operate in 
Şanlıurfa. The same local NGOs are also supported by provincial and municipal governments. 
In fact, actors in those local NGOs, provincial and municipal governments are often from 
similar networks. They know each other well and worked together before the Syrian crisis. 
The forum coordinates the interactions of  some formal and informal Syrian organisations 
with the provincial and municipal governments. 

Thus, provincial state authorities collaborate with Syrian religious community leaders via 
this local forum. They established close relations with Syrian faith-based organisations, using 
religious solidarity as a point of  reference for building on trust networks. Islamic references 
to migration experiences such as “ensar,” (host community) “muhacir,” (migrant) and “hicra” 
(migration) enhance solidarity among Muslims. Their narratives centre around the idea 
that “any tension is because of  provocations aimed at dividing the Muslim community.”48 
This provocation-focused narrative aims to build conflict prevention mechanisms among 
locals and Syrians. The reactions to the anti-Syrian protests of  July 2017 typify interactions 
between faith-based refugee organisations and host community actors with regards to conflict 
prevention at the provincial level. In that month, anti-Syrian discourse started to be widely 
disseminated through social media, escalating tensions in the province. It followed a tragic 
event in which a pregnant Syrian was raped and bludgeoned to death by Turkish attackers 
in Turkey’s north-western Sakarya province.49

The province saw the emergence of  a grassroots initiative – the self-titled Akiller/Alimler Girişimi 

47  Author interview with the director of  Insani Yardım Platformu, Şanlıurfa, 25 July 2018.

48  Cinar’in Sesi, “Suriyeli alimler: hep birlikte sevgi ortaminı olustrumamız gerekiyor,” Website, 
Cinar’in Sesi, 14 July 2017, available at: http://www.cinarinsesi.com/suriyeli-alimler-hep-birlikte-sevgi-or-
tamini-olusturmamiz-gerekiyor-126770h.htm. [Last accessed 20 April 2019]

49  Al-Araby, “Turkey jails two for life over murder and rape of  pregnant Syrian refugee,” Website, 
Al-Araby, 17 January 2018, available at: https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/1/17/turkey-jails-
two-for-life-over-syrian-refugee-murders [Last accessed 20 April 2018].
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(Wise Men Initiative) that comprised mainly local organisations who invited refugee-created 
faith-based organisations. The Initiative was composed of  representatives from the umbrella 
forum Humanitarian Aid Platform and of  Syrian religious scholars and leaders. They organised 
a workshop called “Civic Prevention Mechanisms Workshop for the People’s Peace” to discuss 
how to prevent rising anti-Syrian sentiments from disrupting social cohesion in the city. 

The workshop also included Iraqi and Palestinian migrant associations and religious figures.50   
Participants in the workshop referred to themes such as ensar, muhacir, and Islamic brotherhoods. 
Turkish NGO representatives underlined the need for caution against provocateurs who try 
to “mess up Turkey.”51 The workshop produced a public statement warning Syrians not to 
disrupt the public order and norms of  locals. The statement contained seven points of  advice 
to Syrian refugees living in the city.

PUBLIC STATEMENT OF THE WISE MEN INITIATIVE: ADVICE TO 
SYRIAN REFUGEES IN ŞANLIURFA 
1. Develop social relations with local neighbours in a kind manner.

2. The most common complaint about Syrians in the city is about Syrians’ noisy 
lifestyle bothering locals in the same building. Be careful about the sensitivities of 
your neighbours, respect them. You will see that they will reciprocate with respect. 
The worldwide norm is that guests comply with the rules of  the host. We should be 
grateful to the people of  this country, the people of  this city and the government 
which opened their arms to us like ensar in our hardest times. If  it is not urgent, please 
do not go out after 23.00. 

3. Do not smoke water-pipe tobacco, play, lay down to relax, listen to music and speak 
on the phone in high volume in public places such as parks, squares, and streets. Do 
not laugh loudly and make a mess in your neighbourhood. Do not loiter if  there is 
no need to. Please warn Syrians who do not behave properly.

4. Do not hang around as a sole individual or as a big group of  Syrians. Hang around 
as 2-3 persons. If  possible, hang around with your local neighbours. This is important 
for your security and to have a witness if  something happens.

5. Do not respond if  someone teases you in provocation. If  this person insults you badly, 

50  Göbeklitepe Haber, “Şanlıurfa’daki stk lardan tedbir çalıştayı,” Website, Göbeklitepe Haber, 7 October 
2017, available at: http://www.gobeklitepehaber.com/haber/14752/Şanlıurfali-stklardan-tedbir-calistayi.
html [Last accessed 20 April 2018]; Göbeklitepe Haber, “Suriyeli aydınlar uyardı,” Website, Göbeklitepe 
Haber, 7 July 2017, available at: http://www.gobeklitepehaber.com/haber/14745/suriyeli-aydinlar-suriye-
lileri-uyardi.html, [Last accessed 20 April 2018].

51  Göbeklitepe Haber, “Şanlıurfa’daki stk lardan tedbir çalıştayı,” op.cit., 2017.



call the 155 police line to ask for help.

6. As provincial security forces informed us, Syrians involved in crime and those who 
encourage others in crime will be immediately deported in order to protect innocent 
Syrians.

7. We hope that you will take our warnings into account for the security of  the Syrian 
and Turkish publics. We hope that better days await the peoples of  Syria and Turkey 
and that God will help us as muhacir and Urfa people as ensar. We hope that God will 
not give opportunities to people with bad intentions. 52

In addition to sharing this statement with the media, representatives from the workshop 
made house visits in neighbourhoods with large Syrian populations. During these visits, they 
communicated the aforementioned statement.53 Recognising locals’ increasing hostility and 
seeking to avoid further tensions, Syrians seemed to accept these measures. However, it was 
difficult to assess the exact impact of  such statements on the Syrian refugee community. As 
such, there is not sufficient evidence to argue that this initiative alone reduced the tension. 
Nevertheless, this statement is worth analysing as an instance in which Syrian and local faith-
based actors came together to reduce communal tensions. 

Although the initiative seemed promising for also including Syrian faith-based actors in activities 
aimed at preventing tension, its advice is problematic. This, as it reinforces the hierarchical 
relationship between locals and Syrians, putting the Syrians in an inferior position. It is based 
on the premise of  the “guest” status of  Syrians vis-à-vis the “host” status of  local people. The 
recommendations are problematic for rights-based approaches to Syrian refugees as they imply 
limiting Syrians’ freedom and basic rights. Most of  the advice urges Syrians to maintain a low 
profile and avoid disrupting the lifestyle of  locals. Additionally, warnings about deportation 
feed into a constantly looming threat. Moreover, the advice of  calling the police if  a Syrian is 
insulted seems unrealistic, considering that Syrians suffer mistreatment from security forces 
and that some lack legal documents. The last point, inferring ensar and muhacir, has a strong 
religious connotation and reproduces Turkish state discourse about refugee governance. 

Despite its highly controversial content, the implementation of  this initiative through collaboration 
between local and refugee faith-based actors makes it a significant tool for conflict prevention. 
As such, it was an underdeveloped conflict prevention mechanism in border provinces 
hosting large numbers of  Syrians like Şanlıurfa. Furthermore, it was a promising example 
of  collaboration between Syrian and local associations, as well as indirect cooperation with 

52  Göbeklitepe Haber, “Suriyeli aydınlar uyardı,” op.cit., 2017.

53  Interview by the author with a local informant who was involved in the workshop and house visits 
(phone interview), 5 April 2019.
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state authorities. These characteristics gave it potential for increasing Syrian participation 
in refugee governance at the local level. However, it should be noted that in this particular 
instance, “participation” in reality came down do “compliance” with the “other’s” terms. 

After a year and half, tensions in the province worsened and became more violent. State 
authorities then bypassed faith-based Syrian actors, which kept a low-profile. The response 
to a second incident is helpful in better understanding the interactions between refugee faith-
based organisations and host province authorities. In October 2018, Şanlıurfa saw the murder 
of  two Turkish citizens by Syrians, sparking long-running protests and lynchings that targeted 
all Syrians living in the city. Provincial state authorities took a strict stance against all forms of 
violence. The provincial government made announcements to calm the public by attributing the 
escalation to acts by isolated provocateurs. This narrative of  provocation appeased parties who 
feared that the escalation would reach uncontrollable levels. Moreover, such announcements 
aimed to demonstrate that the provincial government had taken decisive action. It stated that 
“eight Syrians involved in criminal activities were under judicial investigation, and around 639 
Syrians were deported due to criminal ties.”54 Nevertheless, many locals did not believe such 
explanations, feeling they were designed to threaten Syrians and appease locals.55

Unlike the 2017 incidents, provincial authorities did not seek collaboration with “Wise Men 
Initiative”, despite its recent establishment to enhance collaboration. Rather, they specifically 
targeted local tribal actors for cooperation because of  the context that triggered the tensions. 
The family of  the murdered sons belonged to a large Arab tribe in the city. Thus, there was 
a risk that the members of  the tribe would become involved in fighting and escalate tensions. 
The governor talked to leaders of  the tribe about calming down and not seeking revenge. 
To assist, tribal leaders made a public announcement noting that “security forces took all 
necessary measures. We invite people of  our city to calm down. We announce that we are 
with our state and we will not take part in any provocative events against Syrians.”56 This 
announcement implied that these leaders supported the measures taken by the governorate 
and security forces and that they would discourage their communities from becoming involved 
in protests and violence. 

Syrian community and faith leaders came together with the governor in consultations. The 
governor warned Syrians to respect the lifestyle of  locals, specifically by avoiding noise at 

54  Mahmut Bozarslan, “Şanlıurfa’da neler oluyor,” Website, Voice of  America (Turkish Edition), 30 September 
2018, Available at: https://www.amerikaninsesi.com/a/sanl%C4%B1urfada-neler-oluyor/4593584.html 
[Last accessed 20 April 2018].

55  Tuba Cameli, op.cit., 2019.

56  Urfahaber, “Urfa’da 2 kişinin ölümüne karışan 8 Suriyeli tutuklandı, Urfahaber, 30 September 2018, 
available at: https://www.urfahaber.com/urfa-da-2-kisinin-olumune-karisan-8-suriyeli-tutuklandi/1892/ 
[Last accessed 20 April 2018].



night in their neighbourhoods and public places. Syrian community leaders agreed that the 
measures were appropriate. They also expressed their sorrow at the murders. Recognising their 
limitations, they stated that “it is impossible for them to access all Syrians in the city, nevertheless 
they would do whatever they could do to prevent further escalation.”57 They again expressed 
gratitude to locals, their support of  the Turkish state, and to help assist implementation. 58

As in Gaziantep, community perceptions are not static. They can be “quickly upended by 
nationalist violence and trans-border ethnic ties.”59 Despite strong familial and tribal ties across 
the border, Şanlıurfa has seen major violence at least twice. Although local non-state authorities 
carried out preventive roles, it was again the state, represented by the provincial government 
and security forces, that exercised the largest influence in stability and assimilation of  Syrian 
refugees into the host community. It did so by supporting a framework of  compliance with 
host community norms. 

Though provincial authorities seek stability and the compliance of  the Syrian refugee community 
with the terms of  the local population, I was told by a state officer directing a Youth Center 
in the province that state authorities tacitly allowed protestors to terrify Syrian refugees for 
several days without intervening fully. The goal was to “teach” Syrians their limits and that 
the city belongs to locals. Şanlıurfa, like other cities, saw the rioters occasionally set the limits 
of  spatial control over the refugees. Additionally, “emergency responses to the anti-Syrian 
riot reinforced ‘national’ boundaries between locals and refugees.”60 It is inevitable that these 
boundaries also set limits for Syrian faith-based actors. 

According to local experts, sharing economic resources and opportunities was a major cause of 
violent incidents between Syrians and Turks.61 Faith-based actors have far less influence over 
this factor. In 2018, Turkey experienced a currency and debt crisis that led to the closure of 
many companies, including small- and medium-sized businesses. The crisis saw the price of 
imported items and some foods rise along with higher unemployment. In Şanlıurfa – where 
economic development is relatively low and unemployment was already high – the crisis 
hit strongly. Increased food prices and unemployment negatively influenced the majority 

57  Haberler, “Şanlıurfa valisi Suriyeli kanaat önderleriyle görüştü,” Haberler, 1 October 2018, available 
at: https://www.haberler.com/Şanlıurfa-valisi-suriyeli-kanaat-onderleriyle-11285480-haberi/ [Last accessed 
20 April 2018].

58  Haberturk, “Suriyeli kanaat önderleriyle yapılan toplantıda sağduyu mesajı verildi,” Haberturk, 1 
October 2018, available at: https://www.haberturk.com/sanliurfa-haberleri/63702643-suriyeli-kanaat-onder-
leriyle-yapilan-toplantida-sagduyu-mesaji-verildi [Last accessed 20 April 2018].

59  Hatice Pinar Senoguz, op.cit., 2017, p.165.

60  Ibid., p.170

61  I would like to thank Dr. Mahmut Kaya for directing my attention to this dimension with his feedback.
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of  the population, who already lived under the poverty line. Şanlıurfa shopkeepers had to 
close their shops due to accumulating debts worsened by the currency collapse.62  Within this 
environment, refugees’ high visibility, increasing businesses ownership and labour market 
participation made them an easy scapegoat. 

Analysing the two episodes illustrates how faith-based actors, despite their good intentions, can 
implicitly serve the Turkish state priority of  controlling Syrians’ presence through a narrative 
of  social cohesion-social and harmony. Rather, it is an act of  token inclusion of  the Syrian 
community to local affairs because they are mainly expected to comply, but the relation is not 
regarded as one of  mutual cooperation. 

CONCLUSION
The 2018 incident made it clear that the once welcoming attitudes and narratives of  Şanlıurfa 
locals are no longer valid and that the refugees’ presence had been challenged, or even 
criminalized. A local researcher studying Urban Sociology noted that “Even if  the war ends 
in Syria, a socio-economic war will continue in Turkey.”63 He adds that “right now Syrians 
are afraid, but the anger of  locals is not over.”64 It seems that the murders in Şanlıurfa may 
worsen already-poor local perceptions of  Syrians. Moreover, scarce economic resources mean 
that the economy will remain a potential factor influencing communal tension. Such incidents 
and responses show that Syrian refugees face tenuous insecurity in all Turkish urban centres 
regardless of  initially welcoming approaches. 65

Despite promising initial efforts, including Syrian faith-based actors in the context of  economic 
crisis and escalating communal tensions, their role was limited. Furthermore, their efforts, 
intentionally or not, seemed to rather comply with the Turkish state’s efforts to control Syrian 
presence, under the guise of  “social cohesion.” The precarious position of  Syrian refugees 
in Turkey is furthered by their temporary protection status. As such, Syrian refugees in 
Turkey appear to have gradually lost their ability to claim some rights, and remain objects 
of  humanitarian assistance and other means of  civil assistance from national actors. Until 
now, faith-based actors seem unable to eliminate inequalities and limited access to rights and 
freedoms for Syrians. 

62  Urfanatik, “Bahçelievler’de esnaf  dertl,” Urfanatik, 18 January 2017, available at: http://www.
urfanatik.com/yerel/bahcelievler-de-esnaf-dertli-h59216.html, [Last accessed 20 April 2019]; Urfahaber, 
“Ekonomik krizin alasını yaşıyoruz,” Urfahaber, 19 December 2018, available at: https://www.urfahaber.
com/ekonomik-krizin-alasini-yasiyoruz/2669/.[Last accessed 20 April 2019].

63  Tuba Cameli, op.cit., 2019.

64  Ibid.

65  Feyzi Baban, Suzan Ilcan and Kim Rygiel, op.cit., 2017, p. 81.



In light of  this case study, further research is necessary to investigate ways in which faith-
based actors attempt to prevent violence between refugees and host communities in countries 
hosting large refugee populations. It is crucial to explore mechanisms for tension reduction, 
peace-building activities, and advocacy combating xenophobia and discrimination. It is also 
important to understand their coordination, cooperation and competition with other local 
actors in the refugee protection and integration fields. While faith-based actors form an 
important part of  the context “involving local and religious actors should become neither a 
quick recipe for success nor a standardized strategy of  action that separates out the local from 
the international, the religious from the secular.”66

66  Estella Carpi, op.cit., 2018.
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ABSTRACT
Knowledge about the stateless Palestinian 
population of  Syria is limited, and 
the experiences of  Palestinian women 
particularly remains uncovered. This 
paper argues that the loss of  Syria as a 
safe home affects Palestinian woman born in 
Syria in several ways. The paper explores 
twelve constraints that bear an impact on 
women’s lives, including female experiences 
of  statelessness, denial of  “the right of 
return,” forced family separations and lack 
of  access to uninterrupted family life, lack 
of  freedom of  movement, the inability to 
pass nationality onto children, denial of 
UNRWA services, lack of  rights to political 
participation, unemployability, lack of  access 
to protection as refugees, lack of  rights to 
belong via citizenship, and experiences of 
racialisation. The structural constraints have 
disproportional implications with regards to 
the women’s age, education level, mari tal 
status, maternity status, and their current 
place of  exile. The results presented here 
are based on women’s oral history as part 
of  a decolonial intersectional feminist 
epistemology centralised in Palestine 
Studies. This paper illustrates a prolonged, 
transgenerational, and cross-continental 
marginalisation of  Palestinian women 
from Syria, while also documenting their 
endeavours to speak up for their right to 
belong where they are, as well as to return 
to Palestine. 



INTRODUCTION
Scholars and activists alike have argued that Palestinians in Syria have experienced a 
“unique integration” into Syrian society since 19531 unique due to the level of  civic 
rights such except political and citizenship rights, as rights to education, integration into 
the workforce,  adult Palestinian men’s right to own real estate and establish intellectual 
institutes, and for males compulsory military services. Some of  those, who had arrived 
before 1956, had more civic rights in Syria than those who were registered later; those 
who arrived before 1956, for instance, were granted Syrian travel documents. Today many 
Palestinians from Syria miss their homes in Syria yet also describe the unique integration 
as a “unique form of  oppression and containment.”2 The uniqueness of  Palestinians’ 
experiences in Syria came to a stark rupture with the outbreak of  the Syrian conflict 
in 2011 and the vulnerabilities of  the stateless population were once again targeted. 
Those who had inherited travel documents could flee the warzone, while those who 
had not, became caught in the crossfire. In June 2019, the Institute on Statelessness and 
Inclusion (ISI) stated that there is an urgency in acquiring and analysing knowledge on the 
situated, intersecting, and gendered consequences of  statelessness.3 Oppression against 
women is found to be aggravated by statelessness and displacement, as evidenced by 
their unequal access to resources, gender segregation in labour markets and education 
systems, a gender and ethnicity pay gap, violence against women and girls, reproductive 
rights, health conditions, and gendered social norms. Stateless women are specifically 
targeted by being prohibited from passing their nationality onto their children, as well 
as by being denied the right to political participation and free movement.4 

This paper presents a transgenerational selective analysis of  stateless women’s lived 

1   Laurie A. Brand “Palestinians in Syria. Politics of  Integration,” The Middle East Journal, 1988, Vol. 
42(4), p.621–637; Nidal Bitari, “Yarmouk Refugee Camp and the Syrian Uprising,” Journal of  Palestine 
Studies, 2014, Vol. 43(1), p. 61–78.

2   Conversation with Amal Wissam February 2018. 

3   Nina Murray, “Join the feminist revolution in work to address statelessness,” Website, European Network 
on Statelessness, 18 July 2019, available at: https://www.statelessness.eu/blog/join-feminist-revolution-work-
address-statelessness [Last accessed on 22 November  2019]; Institute on Statelessness and Inclusion, “World 
Conference on Statelessness,” The Hague, Institute on Statelessness and Inclusion, 2019, available at: https://
www.institutesi.org/conference [Last accessed on 27 February 2020].

4   Nira Yuval-Davis, “Women and the Biological Reproduction of  “the nation”,” Women’s Studies 
International Forum, 1996, Vol. 19(1-2), p. 17-24; Suad Joseph, Gender and Citizenship in Middle Eastern States, 
New York, Syracuse University, 2000; Nadje Al-Ali,  Secularism, Gender & the State in the Middle East: The 
Egyptian Women’s Movement, Cambridge, Cambridge University Press, 2000; Islah Jad, “Rereading the British 
Mandate in Palestine: Gender and the Urban – Rural Divide in Education,” International Journal of  Middle 
East Studies, 2007, Vol. 39, p. 338-342; Rania Maktabi, “Gender, Family law and Citizenship in Syria,” 
Citizenship Studies, 2010, Vol. 14(5), p. 557-572.
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experiences, with a focus on structural continuous constraints and the meaning of  the 
loss of  Syria to Palestinian women born in Syria.5 The four generations of  women 
interviewed in this study echo the same sentiment: despite thorough integration into 
the Syrian society, they have all experienced continuous constraints as stateless women. 
The phrase “structural continuous constraints” refers to multi-layered and interlocking 
forms of  oppressions that are shaped by structural power mechanisms, both colonial 
and post-colonial. These constraints have occurred in women’s lives repeatedly, and 
cross-generationally, in three different contexts: Palestine, Syria, and Europe. They 
are linked to the history of  British colonial rule in mandate Palestine and to Al-Nakba.6 

Between 1947 and 1949, some 800,000 people were evicted from Palestine. The war 
razed 531 villages to the ground and depopulated 11 towns.7 The vast majority of 
exiled Palestinians were forced to live in refugee camps of  Lebanon, Syria, and Jordan.8 
Approximately 80% of  the displaced population to Syria were women and children.9 
At least 82,000 Palestinian people fled Palestine to the newly established nation-state of 
Syria. The rights that the Palestinians had lost in Palestine during the British occupation 
and the escape from Palestine between 1917 and 1948, were transferred into exile, 
where they became third range inhabitants of  the host country, enjoying fewer rights 
than Syrian nationals.

5   Throughout this paper, the different terms used to describe the participants – “Palestinian from 
Syria,” “Palestinian of  Syria,” “Palestinian Syrian,” and “Palestinian born in Syria” – reflect the preferred 
use of  each participant.

6   Al-Nakba is an Arabic term that means “the catastrophe”. It refers to the catastrophe of  war, 
displacement, eviction, and occupation of  Palestine. 

7   Nur Masalha, Expulsion of  the Palestinians. The concept of  Transfer in Zionist Political Thought, 1882-1948,  
Beirut, Institute for Palestine Studies, 1992; Nafez Nassal, The Palestinian Exodus from Galilee, 1948, Beirut, 
Institute for Palestine Studies, 1978; Rosemary Sayigh, “Women’s Nakba Stories: Between Being and 
Knowing, ” In Ahmed Sa’di and Lila Abu-Lughod (eds.), Nakba: Palestine, 1948, and Claims of  Memory, New 
York, Columbia University Press, 2007, p. 135-160; Rosemary Sayigh, “The Nakba’s Exclusion from the 
“Trauma Genre”,” Journal of  Palestine Studies, 2013, Vol. 43(1), p. 51-60; Ahmed Sa’di and Lila Abu-Lughod, 
NAKBA: Palestine, 1948, and the Claims of  Memory, New York, Columbia University Press, 2007; Anaheed 
Al-Hardan, “Remembering the Catastrophe: Uprooted Histories and the Grandchildren of  the Nakba,” 
PhD Dissertation, Dublin, University of  Dublin, 2011. 

8   Elise G. Young, Gender and Nation Building in the Middle East: The Political Economy of  Health from Mandate 
Palestine to Refugee Camps in Jordan,  London, Bloomsbury Academic, 2012.

9   Hamad Said Al-Mawed, The Palestinian Refugees In Syria Their Past, Present and Future, Ottawa, International 
Development Research Centre, 1999; Rosemary Sayigh, Palestinians: From Peasants to Revolutionaries, London, 
Zed Books Ltd, 1979. 



This subsequently marginalised the indigenous Palestinian women10 as they were 
denied equal access to education, equal access to women-oriented healthcare, political 
participation, and employment in Palestine and beyond.11 

Gendered aspects of  the occupation and Al-Nakba have been revisited by a number of 
feminist and decolonial scholars.12 They argue that Al-Nakba is not a single dated event 
– 15 May 1948 – but a collection of  crucial events that began prior to 1948. Several 
historians trace Al-Nakba back to three settler colonial historical events and plans for 
population transfer: the 1882 Zionist summit;13 the 1914 British-French Sykes-Picot 
Agreement; and the 1917 Balfour Declaration, which led to the British occupation of 
Palestine and the incremental settler colonialism.14 Furthermore, experiences of  Al-Nakba 
continue to seep into the present through prolonged displacement, statelessness, and 
rejection of  the United Nations’ (UN) stipulated “right of  return of  all displaced persons 
and their descendants to their homeland in Palestine.”15 Al-Nakba is thus past, present, 
and future, all at once. 

This paper explores how structural constraints intersect with the categories of  age, 

10   Islah Jad, op.cit., 2007; Nadera Shalhoub-Kevorkian, “Palestinian Women and the Politics of 
Invisibility: Towards a Feminist Methodology,” Peace Prints: South Asian Journal of  Peace building, 2010, Vol. 
3(1), p.1-21; Nahla Abdo, Women in Israel Race, Gender and Citizenship, London, Zed Books Ltd, 2011; Nahla 
Abdo and Nur Masalha,  An Oral History of  the Palestinian Nakba, London, Zed Books Ltd, 2018. 

11   Elise G. Young, “From Data to Doctor. Health, Gender, and the Race for Control of  Knowledge-
Making in Mandatory Palestine,” Thamyris, 1997, Vol. 4 (2), p.347–58; Islah Jad, op.cit., 2007.

12   Rosemary Sayigh, “Nakba Silencing and the Challenge of  Palestinian Oral History,” In Nahla Abdo 
and Nur Masalha (eds.), An Oral History of  the Palestinian Nakba, London, Zed Books, 2018, p.114-135; Elise 
G. Young, Keepers of  the History: Women and the Israeli Palestinian Conflict, New York, Teachers College Press, 
1992; Annelies Moors,  “On Appearance and Disappearance. Representing Women in Palestine under 
the British Mandate,” Thamyris, 1996, Vol. 3(2), p.279–310; Ellen L. Fleischmann, The Nation and Its “New” 
Women: The Palestinian Women’s Movement 1920-1948, Los Angeles, University of  California Press, 2003; Islah 
Jad, op.cit., 2007; Nahla Abdo and Nur Masalha, op.cit., 2018; Nur Masalha, The Palestine Nakba: Decolonising 
History, Narrating the Subaltern, Reclaiming Memory, London, Zed Books Ltd, 2012; Anaheed Al-Hardan, op.cit., 
2011; Anaheed Al-Hardan, Palestinians in Syria: Nakba Memories of  Shattered Communities, Columbia, Columbia 
University Press, 2016; Ruba Salih, “Bodies That Walk, Bodies That Talk, Bodies That Love: Palestinian 
Women Refugees, Affectivity, and the Politics of  the Ordinary,” Antipode, 2016, Vol. 49, p.742– 760.

13   Nur Masalha, op.cit., 1992; Nur Masalha, op.cit., 2012. 

14   Nur Masalha, op.cit., 2012; Lorenzo Veracini, Settler Colonialism: A Theoretical Overview, Hampshire, 
Palgrave Macmillan, 2010.

15   Susan M. Akram,“Myths and Realities of  the Palestinian Refugee Problem: Reframing the Right 
of  Return” In Michael Lynk, Michael Dumper, Susan Akram, Iain Scobbie (eds.), International Law and the 
Israeli-Palestinian Conflict. A Right-Based Approach to Middle East Peace, New York, Routledge, 2011, p.183-198.
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education, employment, marital status, maternity status, and place of  living.16 The 
constraints that affect women’s daily lives in Syria and the grief  resulting from the 
loss of  Syria are paramount to understanding the complexity of  these women’s lived 
experiences. This is why the analysis conducted here includes constraints in addition to 
experiences of  loss. Though the participants have reached safe havens, they continue 
to experience aggravated oppression, whether in Europe or in war-torn Syria, which is 
why speaking of  Syria “mithl maa kaanat [as it was]” tends to be sentimentalised in light 
of  this loss. Jescala Al-Homsia,17 a young female participant displaced from Al-Aidin 
camp in Homs (Syria) to Denmark, eloquently articulates the continuousness of  complex 
displacements and gendered statelessness: 

“My grandmother was Palestinian from Palestine, made stateless and a refugee; my mother is 
a stateless Palestinian refugee from Syria; I am a stateless Palestinian refugee from Syria in 
Denmark. I can never imagine calling myself  a Palestinian from Denmark. I wonder what my 
daughter will be.”18

This paper is based on my doctoral dissertation (to be completed in 2021), which provides 
a thorough understanding of  cross-generational continuities, and an in-depth analysis 
of  the ongoing war in Syria, seen through the lens of  the women of  the Palestinian 
communities in Syria. This is achieved through recorded oral histories with 21 Palestinian 
women from four generations, and conversations with 29 additional individuals – all 
originally Palestinians but born in Syria. Moreover, five participants, which I refer to 
as “public participants,” were interviewed for background information. Three public 
participants are represented in this paper as informants with significant background 
knowledge: Leila Al-Shami, a Syrian-British author and human rights activist; Hady 
Ibrahim, a Palestinian activist and freelance journalist born in Syria, and Buthaina 
Shaheen, a Syrian-Palestinian activist and the director of  the Syrian Cultural Institute 
in Denmark. These public participants’ in-depth knowledge about the topics investigated 
and the different research fields helped to fill various gaps in the existing literature on 
the history of  Palestinians from Syria. 

16   “Place of  living” is a sociological term that denotes the place in which a person is physically present, 
even if  he/she does not have a permanent or legal residency in this specific place, meaning that they might 
be residing there temporarily. Anthropologist Julie Peteet used the term “place of  living” to describe the 
places in which Palestinians in Lebanon live, e.g. a refugee camp, a temporary home, or a territory where 
you do not have any rights, but in which you still exist. The term is used here instead of  “country of 
residence.” See: Julie Peteet,  Landscape of  Hope and Despair: Palestinian Refugee Camps, Philadelphia, University 
of  Pennsylvania Press, 2005.

17   Participants have been anonymised by self-chosen pseudonyms. 

18   Reflexive notes and conversation with Jescala Al-Homsia, January 25 Feb 2018. 



The oral history participants identify as cis women from low-income families, born 
into three different Palestinian communities in Syria, all of  which have been targets 
of  sieges, bombardments, artillery attacks, and starvation since 2012. The women 
were born and raised during four different historical junctions: the period in time that 
immediately followed Al-Nakba; the period that is marked by the Palestinians’ resistance 
to the occupation of  Palestine after 1967; the Lebanese Civil War (1975-1990), when 
Palestinians from Syria fought alongside either the Palestinians in Lebanon or the Syrian 
army in the PFLP-GC; and the beginning of  the 21st century, which saw a change in 
the Syrian regime, with Bashar al-Assad becoming president.

The four generations are named and defined by the participants via the political 
events that have unfolded the past 70 years.19 This paper investigates twelve continuous 
constraints faced by the participants: female experiences of  statelessness and the denial 
of  “the right of  return” to Palestine; forced family separations at borders/checkpoints; 
the inability to pass down nationality to children; access to political participation across 
continents; employment; access to UN services; access to the human right of  uninterrupted 
family life,20experiences of  racialisation affected by the intersections of  age, education, 
employment, marital status, maternity status, and place of  living.

The socio-historical experiences of  Palestinian women from Syria living in exile in 
Europe, or internally displaced in Syria, remain under-documented. Some scholars 
have, however, highlighted the lived experiences of  Palestinian communities in Syria.21 

19   The conceptualisation of  generations will be unpacked in the section “Renewing Women’s Oral 
History.”

20   As defined by Article 8 of  the European Convention on Human Rights (1953),  the ability of  families 
to live habitually together as an entity without interference from state authorities. 

21   Laurie A. Brand, op.cit., 1988; Hamad Said Al-Mawed, op.cit., 1999; Åge A. Tiltnes, “Palestinian 
Refugees in Syria: Human Capital, Economic Resources and Living Conditions”, Borggata, FAFO, 2006, 
available at: https://www.fafo.no/index.php/en/publications/fafo-reports/item/palestinian-refugees-
in-syria-human-capital-esconomic-resources-and-living-conditions [Last accessed on 27 February 2020]; 
Anaheed Al-Hardan, op.cit., 2011;Anaheed Al-Hardan, “Decolonizing Research on Palestinians: Towards 
Critical Epistemologies and Research Practices,” Qualitative Inquiry, 2013, Vol. 20(1), p.61–71; Anaheed 
Al-Hardan, op.cit., 2016; Salah Hassan, “Palestinians in Syria and the Syrian Uprising,” Doha, Arab 
Center for Research and Policy Studies, 11 October 2012, available at: https://www.dohainstitute.org/en/lists/
ACRPS-PDFDocumentLibrary/Palestinians_in_Syria_and_the_Syrian_Uprising.pdf  [last accessed 27 
February 2020]; Nell Gabiam, The Politics of  Suffering: Syria’s Palestinian Refugee Camps, Bloomington, Indiana 
University Press, 2016; Buthaina Shaheen, “Yarmouk Minors: Their Situation and Displacement… Their 
Agency through Cultural Forms, Psychosocial Activities and through Daily Life Actions,” British Journal 
of  Middle Eastern Studies, November 2018, p.1–16; Rafeef  Ziadah, “Journeys of  Dispossession: Palestinian 
Refugees from Syria Confronting Fortress Europe, ” Website, Darkmatter, 2016, available at:  http://www.
darkmatter101.org/site/2016/05/16/journeys-of-dispossession-palestinian-refugees-from-syria-confronting-
fortress-europe/ [Last accessed on 27 February 2020]. 
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Most recently, Al-Hardan recorded the recollections of  Al-Nakba of  three generations 
before the war broke out in Syria, with a specific focus on generations one and three;22 
Gabiam created a unique ethnography of  the Neirab and Ein Al-Tal camps;23 and 
Shaheen documented the experiences of  Palestinian minors from the Yarmouk camp.24 
Finally, Ziadah analysed the struggles and hardship of  Palestinians from Syria as they 
have been on the move towards Europe, and the challenges within European asylum 
systems.25 

This paper consists of  three main sections. The first section outlines the methodology 
used in this paper. The second section presents an analysis of  gendered statelessness and 
women’s rights in Syria, focusing on the structural constraints and their implications 
on the contemporary experiences of  Palestinian women in Syria. The third and final 
section draws the attention to the different combinations of  loss, which participants 
across generations highlight in their oral histories. Each generation of  Palestinian 
women experiences loss in a different way; the categories of  age, level of  education, 
marital status, maternity status, and the place of  living, shape the means through which 
memories of  what was lost connects the participants to Palestine. The loss of  Syria as a 
safe home marks a new period for the participants, which started with a call for freedom 
and dignity, that remains unheard. 

RENEWING WOMEN’S ORAL HISTORY 
This research unfolds based on women’s oral history as a tool to document the history 
of  a recent past.26 The recordings of  their oral histories are collected through numerous 
one-on-one recordings of  conversations that took place between January 2018 and 
January 2020.

22   Anaheed Al-Hardan, op.cit., 2011; Anaheed Al-Hardan, op.cit., 2016.

23   Nell Gabiam, op.cit., 2016. 

24   Buthaina Shaheen, op.cit., 2018. 

25   Rafeef  Ziadah, op.cit., 2016.

26   Kristina Minister “A Feminist Frame for the Oral History Interview,” In Sherna B. Gluck  and 
Daphne Patai (eds.), Women’s Words, New York, Routledge, 1991, p. 27-42; Ronald J. Grele and Studs 
Terkel, Envelopes of  Sound: The Art of  Oral History, London, Praeger, 1991; Susan H. Armitage, “The Stages 
of  Women’s Oral History,” In Donald A. Ritchie (eds.), The Oxford Handbook of  Oral History, Oxford, Oxford 
University Press, 2012, p.169-185; Lynn Abrams, Oral History Theory, New York, Routledge, 2010; Anne 
Valke and Leslie Brown, Leslie Living with Jim Crow: African American Women and Memories of  the Segregated South, 
New York, Palgrave Macmillan, 2010; Sherna Gluck, “What’s so Special about Women? Women’s Oral 
History.” Frontiers:A Journal of  Women Studies, 1977, Vol. 2(2), p.3–17. 



In addition, “speaking back sessions” were developed:27 participants were re-invited to 
listen to their own recordings, reinterpret them, and decide which themes are relevant 
for further publication, in order to create a space of  shared authority.28 The intention 
was to make a conscious effort to think otherwise and write with people rather than about 
people, while asking how this research makes a difference.29 In practice, this means that 
a longitudinal aspect is built into the research design, which maintains the connection 
between the researcher and the participants, and helps to document fluidity and changes 
within the narratives of  the participants. As such, the societal changes that affect the 
participants’ daily lives are also documented, such as discussions around “repartition and 
deportations of  Syrian refugees to Syria,” a debate that took sail during the field research.

The recordings and observations were collected across a scattered and porous field 
in Denmark, Germany, Lebanon, and Syria. The lived experiences recounted by the 
women are told as a mix of  linear, circular, and repetitive events, a process that merges, 
pauses, and rebuilds memories. They are documented via oral history recordings, 
discussed and reorganised with and by the women themselves, in cooperation with 
the author, through several processes. These include informal meetings, informal 
hangouts,30 recording sessions, online conversations, sharing of  pictures, items, and 
official oral history recordings, interviews, and post-recording sessions called speaking 
back sessions. Divided into two groups, seven participants are represented. Four main oral 
history participants are presented here through pseudonyms they allocated to themselves: 
Teta Loubia, Amal Wissam, the Pharmacist, and Jescala Al-Homsia. These women 
are of  Palestinian heritage and were born in Syria. They resided in Syria’s Palestinian 
communities Yarmouk camp (Damascus), Khan Es-Sheih camp (south of  Damascus), 
and Al-Aidin camp (Homs). Moreover, three “public participants” contribute to the 
research with their knowledge on the field(s) through their positions as human rights 
activists, authors, and intellectual activists. 

27   Bell Hooks, “Choosing the margin as a space of  radical openness.” Framework: The Journal Of  Cinema 
and Media, 1989, Vol.36, p.15–23. 

28   Anne Valk and Leslie Brown, op.cit., 2010; Anne Valk et al., “Engaging Communities and Classrooms: 
Lessons from the Fox Point Oral History Project,” The Oral History Review, 2011, Vol. 38 (1), p. 136–57; 
Michael Frisch, A Shared Authority. Essays on Craft and Meaning of  Oral and Public History, New York, State 
University of  New York Press, 1990. 

29   Ghassan Hage, “Towards a Critical Arab Social Science,” Website, Critical Legal Thinking, 8 April 
2013, available at:  http://criticallegalthinking.com/2013/04/08/towards-a-critical-arab-social-science/ 
[Last accessed on 27 February 2020].

30   Janelle L. Dance, Mary Hermes and Gutierrez Rochelle, “More Like Jazz Than Classical: Reciprocal 
Interactions Among Researchers and Respondents,” Harvard Education Review, 2010, Vol. 80(3), p. 327-352. 
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The oral history participants come from low-income backgrounds and range from 22 
to 70 years of  age. Recordings were made in colloquial Arabic and were subsequently 
translated by the author into English. The different generations are conceptualised 
through the labels used by the participants to describe the one they believe they belong 
to and they were divided accordingly. The first generation studied in this paper, is born 
in Palestine or Syria between 1947 and 1953, and is known amongst Palestinians as “the 
Generation of  the Nakba” [jīl al-nakba].31 The second generation, born between 1964 and 
1985, is known amongst Palestinians as “the Generation of  the Revolution” [jīl al-thawra] 
named after the Revolution of  1965.32 The third generation, born between 1985 and 
1995, is referred to by participants as “the Generation which fuelled the Uprisings and 
lost Syria” [jīl wuqud al-thawra wa faqd sūrīa]. Finally, the fourth generation, born between 
1995-2000, is known as “the Generation of  the Struggle and the Return… to Palestine” 
[jīl al-kafāḥ wu al-ʿawda… ila filasṭīn]. 

STATELESS, WHILE WOMAN, AND REFUGEE
The legal status of  “stateless” was created as a legal label for “Palestine refugees” world-
wide between 1948 and 1951.33 The refugee status legalises a lack of  political and civic 
rights such as equal access to education, employment, health services, and aid throughout 
the United Nations Relief  and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 
(UNRWA) mandate area. The temporariness of  these statuses for Palestinians has endured 
almost perpetually, calcifying into “statelessness.” The same is true of  Palestinians in 
Syria, even though Syrian nationals who hold Syrian citizenship had a larger extent of 
pro forma participatory citizenship than women in neighbouring countries in the region,34 
and opposed to Palestinians in Lebanon,35 and modern-day Israel,36 who have fewer 
political rights than their female counterparts in the region. 

31   The youngest generation born in Palestine in the beginning of  the 20th century has been named 
“the Generation of  Palestine” [jīl filasṭīn]. See: Rosemary Sayegh, op.cit., 1979, p.58; Rosemary Sayegh, 
op.cit., 2018.

32   Rosemary Sayegh, op.cit., 1979, p.58; Rosemary Sayegh, Too Many Enemies. The Palestinian Experience 
in Lebanon, London, Zed Books Ltd, 1994.  

33   Susan M. Akaram, op.cit., 2011. 

34   Suad Joseph, op.cit., 2000; Susanna Ferguson,“Listening to Rights Talk in Damascus,” Comparative 
Studies of  South Asia, Africa and the Middle East, 2015, Vol. 35(3), p. 557-574. 

35   Rosemary Sayigh, “Palestinian Camp Women as Tellers of  History,”Journal of  Palestine Studies, 1998, 
Vol. 27(2), p. 42-58; Ruba Salih, op.cit., 2016. 

36   Nadera Shalhoub-Kevorkian, op.cit., 2010; Nahla Abdo, op.cit., 2011. 



Nevertheless, Palestinians in Syria were granted some formal rights, such as employment 
and education, though they did not have the right to vote or run for office. They can 
organise themselves through workers’ unions, but they cannot do so independently from 
the government, the way that Syrian citizens can.37 Palestinian women thus experience 
both structural and personal limitations within the society they lived in. The greatest 
threat to women’s political activism in Syria today, remains the Syrian regime.38 The 
women who participated in this study spoke of  the regime’s authoritarian oppression, 
which further deprived them of  their right of  freedom of  speech and movement due to 
statelessness and gender. Amal Wissam said that “everyone who argues that Palestinians 
in Syria are not discriminated against, is lying. We all know this. As Palestinian women, 
men, and children, what we lost in Syria, we had already lost in Palestine; and we never 
got it back.”39 She went on to describe the discrimination that women face in terms 
of  salaries, job opportunities, and freedom of  movement. When she says that “what 
was lost in Syria, we had already lost in Palestine,” she refers to women’s right to be 
equal citizens with equal opportunities, equal protection for their children, the ability 
to transfer citizenship to their children, freedom of  movement, and the ability to return 
to Palestine and to leave Syria. 

Four women in this study reveal twelf  constraints that they still face following their forced 
escape from Syria (4-5 years ago), all of  which will be elaborated on in this section. The 
theme – loss of  Syria – echoes the experiences that are encapsulated in the title of  this 
paper, “What we lost in Syria we had already lost in Palestine.” This phrase evokes a 
sentiment that all participants have: the fact that Syria was a safe home for them for a 
significant amount of  time, but that the rights which they were denied in Syria, both 
as women and as stateless Palestinians, were aggravated through their experiences as 
refugees, whether in Europe or through internal displacement in Syria. The different 
generations that these women belong to; their level of  education and employment, 
their ability to learn a new language, their country or place of  living; marital status; 
and maternity status are all factors that affect the participants differently, and often in 
a disproportionate manner. Gendered statelessness is a dark cloud that impacts and 
obscures various aspects of  women’s lives. They carry the burden of  statelessness (1); 
are denied the right of  return (2); have been the target of  forced family separations and 
been denied family unification (3); and cannot pass citizenship onto their children either 
because they have no legal citizenship or because they are women (4). They can only 
pass their statelessness. This has been the case across the four generations of  women 

37   Laurie A. Brand, op.cit., 1988. 

38   Skype Interview with Leila Al-Shami, 20 March 2018.

39   Wissam, Amal, Oral History Recording, 9 March 2018, Copenhagen.
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whose oral life stories have been recorded here. It goes back even further in time, and 
has also been extended into the European context. Women in Denmark with citizenship, 
for example, can pass their citizenship onto their children, but children in Denmark 
born to women with refugee status and stateless status will not automatically be granted 
Danish citizenship. This applies to stateless children, making them equally stateless by 
birth unless their parents apply for citizenship, which can only be done after birth, and 
is not guaranteed.40 

The specificities of  displacement and statelessness in Syria changed the narrative of  Syria 
as a safe home for Palestinians. During the early days of  the uprising in Syria, families’ 
freedom of  movement became limited fairly quickly (5), and the country became “a 
world of  checkpoints” overnight.41 Women on the move alone without their fathers, 
husbands or brothers would be detained and harassed due to a Syrian Family Law 
which makes it illegal for women to move without their legal male guardian i.e. their 
wali.42 Many women describe how they before the war could move alone, but after the 
escalation of  violence this law was suddenly effectuated. Furthermore, Palestinians 
were denied access to UNRWA services (6), and upon attempting to cross the borders 
to Jordan, Turkey, or Lebanon, they were completely stripped from their rights (both as 
stateless citizens and as refugees) due to the UN “protection gap” (7). This meant that 
stateless Palestinian refugees staying in the UNRWA mandate area would be ineligible 
for UNHCR services as refugees, while also being excluded by national laws.43 Some 
were pushed back due to their Palestinian identity documents and were not allowed 
to flee the war zone. At borders/checkpoints, all women describe being discriminated 
against with regards to their gender, nationality, and statelessness. They were subjected 
to slurs, racialised as Palestinians, presumed to be sex workers, and ultimately denied 
access, or forcefully separated from their family members. While some of  them were able 
to cross the border, others were pushed back. The women described clandestine border 
crossings where they were divided into male and female groups, and during which their 
young male children or grandchildren were forcefully taken from them. It was often 
the case that the female group would be able to cross the border, while the male group 
would not, resulting in the separation of  mothers, daughters and grandmothers from 

40   Anja Kublitz, “From Revolutionaries to Muslims: Liminal Becomings Across Palestinian Generations 
in Denmark,” International Journal of  Middle East Studies, 2016, Vol. 1, p. 67-86.

41   Walid in: Mette Heide-Jørgensen Lundsfryd, “Speaking Back to a World of  Checkpoints: Oral 
History as a Decolonizing Tool in the Study of  Palestinian Refugees from Syria in Lebanon,” Middle East 
Journal of  Refugee Studies,  2017, Vol. 2(1), p.73-95.

42   Rania Maktabi, op.cit., 2010.

43   Susan M. Akram, op.cit., 2011.



their husbands, brothers, sons, fathers, and male friends.

As a consequence of  the limitations of  free movement and family separations, the women 
who participated in this study, regardless of  their age, had all suffered from a lack of 
uninterrupted family life (8). This is caused by the forced separations described earlier, 
as well as by European host countries’ denial of  family reunifications. The generation of 
the Nakba (the first generation), is particularly vocal about this. In many cases, the elderly 
had either been left behind in Syria, or had travelled alone and been separated from the 
rest of  their families. This means that grandmothers from the generation of  the Nakba live 
by themselves in Syria or Europe, while their daughters and granddaughters have been 
reunited in a new setting. Women, in general, suffer from severe interruptions in their 
family lives. Their families become scattered globally. Though they used to live closely 
together in Syria, family members ultimately disperse across Syria, Palestine, Denmark, 
Germany, Sweden, Austria, Canada, and Australia. Several families had lost family 
members; some have passed away, and others remain as disappeared persons. Others 
are separated and the ability to communicate with or travel to see family members in 
other countries is severely restricted, due to travel bans for refugees and asylum seekers 
and the lack of  financial resources. 

These constraints lead to the lack of  rights to belong as legal citizens or even as counted 
within national statistics (9). The structural constraints that women face in Syria are 
reproduced in the European context. In various European national statistics, there is 
insufficient documentation on the figures of  stateless populations.44 The exact number 
of  Palestinians from Syria in Europe remains unknown due to challenges in the 
documentation process. Over the past few years, few efforts have been made by European 
official institutions and statistics departments to provide a well-studied database.45 For 
example, it is impossible to determine the number of  Palestinian women from Syria in 
Denmark or Germany. According to Statistics Denmark, the central bureau on Danish 
statistics on in-migration, Palestinians who arrived from Syria are either registered as 
“stateless” or as “stateless arriving from a third country” (outside Europe), e.g. Turkey or 
Lebanon. This means that their historical trajectory as being “Palestinians from Syria” 
remains unlabelled and unregistered, and the statistics do not show that they come from 
Syria or Palestine, but rather, that they are “stateless”.46 This affects the women and 

44   Action Group for Palestinians of  Syria and The Palestinian Return Centre, “Palestinians of 
Syria and the Closed Doors”,  London, Action Group for Palestinians of  Syria and The Palestinian Return Centre, 
2017,p.41, available at: https://www.actionpal.org.uk/en/pdf/closeddoor2016.pdf  [last accessed on 27 
February 2020]; Anja Kublitz, op.cit., 2016. 

45   Action Group for Palestinians of  Syria and The Palestinian Return Centre, op.cit., 2017, p.41. 

46   Email correspondence with Anna Dorthe Bracht from Statistics, Denmark, April 16 2019. When 
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their children, should they choose to claim a legal place of  belonging at a later stage.

The women who participated in this study were denied the right of  political participation 
(10) through a denial of  their right to vote, and the oldest generation talk of  their mothers 
and grandmothers also being denied the right to vote in Palestine during the mandate 
and Zionist settlements. Essentially, the political voices of  these women, men, and 
children residing in Europe continue being silenced, since they still live under stateless 
circumstances, with no access to political participation, whether as refugees or asylum 
seekers, in Europe. None of  the women in this study had the right to vote in any of 
the countries in which they took up residence. They spoke of  the harrowing effect that 
non-participation had on their lives. Shaheen explained: “Not being able to participate 
politically in a society to which I contribute so much on a daily basis, in a country in 
which my children are citizens, but I am not, is one of  the greatest injustices.”47 

The women belonging to the first and second generations (respectively, the generations 
of  the Nakba and of  the Revolution) find themselves in a limbo-like state of  permanent 
temporariness, unemployment, and ostracism. They spent most of  their lives in Syria, 
where they were doubtlessly discriminated against, at least to some degree, as stateless 
women. Nevertheless, it was a place in which they had a home and belonged to a 
community – they spoke the same language as the rest of  society and were familiar 
with the local culture and societal norms. The women in exile further away from Syria 
report that the prolonged nature of  the temporary status keeps them from living together 
as families and communities. Unemployability, the level of  education, and the lack of 
political rights permeate the three eldest generations (the generations of  the Nakba, of 
the Revolution, and the generation fueling the Uprisings) and crosscut countries, from 
Palestine and Syria to European territories. Unemployability (10) seems to antagonise 
the second generation of  women the most, as they had lost their full-time jobs in Syria, 
thus compromising their position as co-breadwinners. As a consequence, they are either 
jobless, working internships, which are in fact unpaid work, or doing low-skilled work 
that includes cleaning and organising the storage facilities of  supermarkets. In Europe, 
much like in Syria, the second generation of  women recounted being denied the ability 
to stay in their line of  work because they were both Palestinian and women. Their 
foremothers were denied work as midwives and nurses in Palestine during the British 

asked how many Palestinians from Syria (men, women and children) have arrived in Denmark since 2011, 
she responded: (translated from Danish): “Unfortunately, Statistics Denmark does not have information on 
Palestinians in Denmark. Most Palestinians will be included in our population statistics with the country 
of  origin Lebanon. But unfortunately, we cannot say what proportion of  Lebanese people the Palestinians 
make up.” Also see: Anja Kublitz, op.cit., 2016. 

47   Interview with Buthaina Shaheen, Copenhagen, 13 February 2018.



occupation; today, they are being denied work within their specialised fields as refugees 
in Denmark and Germany.48 

In contrast, the younger generation of  women, now settled in Europe, have been given 
access to formal education and have successfully passed national language tests and 
high school exams; those of  them who are now settled in Denmark and Germany have 
learned their host country’s language, and passed preparatory courses for university. 
As such, they venture into a new period of  their lives, metaphorically pregnant with 
hope, while their mothers remain unemployed, struggle to learn a new language, and 
grapple with severe depression. These women’s grandmothers live in different countries 
and find themselves cut off  from their new society in relation to language, cultural 
dissimilarities, and (un)employment. The eldest generation of  women from Syria, 
who have little or no education, are perceived by their host countries as being unable 
to contribute to their new setting and are often left to their devices as a consequence. 
The women who participated in this study reported that the fathers in their families 
used to be the family’s co-breadwinners in Syria. Currently, however, these fathers hold 
different positions. Many are severely ill, unemployed, have become unable to speak 
due to post-traumatic stress disorder or injuries to the brain, have been captured by the 
Syrian regime, or suffer in other ways leaving their wives and older children to become 
the family’s main breadwinners. Members of  the younger generation, who have become 
adept at new languages and skills, are now students, and have to work up to three side 
jobs to be able to provide for their families. Meanwhile, the mothers feel destitute and 
ostracized. Many of  them search for any job they can get, but feel that they have been 
misguided by their host country (Shaheen 2020), landing jobs as dishwashers, storage 
workers in supermarkets, and cleaning ladies, all under the flag of  “language training” 
and “internships that will benefit integration.”49

Finally, the women found it crucial to include their experiences of  racialisation in exile 
(12). Though they all express gratitude to their host country and the local population, 
the women pinpointed several instances during which they experienced racism. They 
perceive statelessness and the denial of  return to Palestine as racial structural laws that 
keep them away from their homeland and from citizenship rights in their new host 
country, while also giving way for further ostracization and stereotyping. They describe, 
for instance, being physically and verbally abused because of  their headscarves,50 the men 
in their families being targets for arrests, and their narratives being deemed unworthy. 

48   Elige G. Young, op.cit., 2012. 

49   Buthaina Shaheen, “Ambivalences of  Citizenship: Syrians with Refugee Status Responding to 
Ambivalences of  Citizenship in Denmark,”Journal of  Refugee Studies, 2020, fez107.

50   Not all women in this study wear a hijab (headscarf).
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The women of  the fourth generation maintained that, in Europe, they are often treated 
as if  they were “ignorant” and “backwards” because of  their nationality or accents. 
These experiences differ from the ones they had in Syria, and from the memories 
recounted to them by the Palestinian women of  the first generation. In Syria, however, 
the women indicated that Palestinians are generally perceived as “intelligent” and “well 
educated,” while contrastingly, in Europe, they are perceived as “thugs,” “ignorant,” 
backwards,” “dirty,” “submissive,” and “promiscuous.” As a participant said, “in Syria 
I am Palestinian, in Denmark I am Syrian”. Such experiences affect their daily lives and 
tasks, such as walking on the street, sitting in a classroom, or taking the bus. 

These constraints affect all women in this study, regardless of  their age, marital status, 
maternity status, and level of  education. Still, not everyone experiences unemployability; 
mothers of  the second generation are affected the most. Being denied the freedom of 
movement, and uninterrupted family life, political participation, and civic rights impacts 
all the participants. It is striking, therefore, that they all find that they are subjected to no 
less than twelve different continuous structural constraints (as outlined in this section), 
which have not been resolved as they have moved to a “safe place” in more “democratic” 
countries, such as Denmark and Germany, where they have now resided 5 years. Their 
statelessness feeds into every part of  their everyday lives, whether in Europe or in Syria. 

PALESTINIAN WOMEN FROM SYRIA SPEAK OF LOSS 
The specificities of  what each individual, who once lived in Syria, had lost, is seldomly 
public knowledge. The women who participated in this study had lost their homes, and 
the trauma they had been subjected to made them lose some of  their memories.51 One 
lost a son, another lost her friends, and all of  them lost the feeling of  freedom. One 
young woman described how she never felt like a refugee until she arrived in Denmark. 
“Before that, I never knew what it was like, even though I was born a stateless refugee 
in Syria,” she said. Much more than could be captured here has been lost and remains 
unbeknownst to anyone apart from those who have experienced this loss. 

51   Didier Fassin and Richard Recthman, The Empire of  Trauma: An Inquiry into the Condition of  Victimhood, 
New Jersey, Princeton University Press, 2009; Veena Das,“The Act of  Witnessing: Violence, Poisonous 
Knowledge, and Subjectivity” In Mamphela Ramphele, Arthur Kleinman, Pamela Reynolds, and Veena 
Das (eds.), Violence and Subjectivity, Berkeley, University of  California Press, 2000, p.215-225; Rosemary 
Sayigh, op.cit., 2013.



All participants said that they had lost the right to be connected and unified as families 
and as communities. They have repeatedly and agonizingly used the expression rāḥat 
sūryā [“Syria is lost” or “Syria has gone away”], whether they are reflecting on their 
memories of  Syria, speculating about the future, where to go next, or where they risk 
being deported to. 

At the same time, participants revealed that displacement had allowed them to redefine 
themselves, leading to “liberating experiences” or “improved circumstances,” through 
new avenues of  education and new skills learned. They have come to have a strong 
sense of  independence; yet these newfound freedoms do not eclipse the affection they 
still feel towards Syria. They, at once, value the new experiences and miss the life they 
had in Syria. 

In Europe, the second generation of  women who participated in this study lead a more 
domestic life due to unemployment and to the fact that they now live in more isolation. 
Work-life balance is radically different from the way it was before. This is due to limited 
access to education, language barriers, mental and physical health issues, post-traumatic 
stress disorder symptoms, mourning both the loss of  Syria and the death of  family 
members and friends, and feelings of  confinement after having been detained by different 
authorities.52 More optimism awaits the fourth generation of  women, who have had 
better access to education, and have thus expanded their networks and language skills 
at a much faster rate than their mothers and grandmothers. For the fourth generation 
of  women, the future holds more promise with regards to both employment and 
relationships, romantic or otherwise. 

As was mentioned previously, all participants expressed a heartfelt melancholy at the 
“loss of  Syria.” In order to document this feeling of  loss, which is experienced by the 
different generations of  Palestinian women born in Syria, researchers need to understand 
what the participants had in Syria. In the following section, I will present Teta Loubia 
from the first generation (of  the Nakba) and Amal Wissam from the second generation (of 
the Revolution). Teta Loubia53 is a 65-year-old woman who used to live in the Yarmouk 
camp near Damascus who had been separated from the rest of  her family when they 
attempted to leave Syria together in 2013. She was born in Syria shortly after her 

52   Maya Abyad, “Imprisoned By The Regime, And Ostracised By Society. Consequences 
of  detention for Syrian women,” Website, Syria Untold, 2019, available at https://syriauntold.
com/2019/10/07/imprisoned-by-the-regime-and-ostracised-by-society/?fbclid=IwAR03V5qI_
mEWQ4TpsTsiKWXOEsGiQTpfi3tsDRNH7hFaUMs4y9Sp_AcNg_A [last accessed 27 February 2020] 

53   Teta is a common phrase used to refer to one’s grandmother in colloquial Arabic. Loubia is the 
name of  her village in Palestine and a nickname she gave her granddaughter. Teta Loubia is a pseudonym 
chosen by the participant . 
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mother’s arrival to the country; she had left Haifa for Syria during the Nakba of  1948, 
and was already pregnant then. In 2013, Teta Loubia was separated from the other 
members of  her family – as they were fleeing the Yarmouk camp near Al-Tadamon 
– by Syrian soldiers, who had installed spontaneous checkpoints all over the country. 
She managed to get to the Lebanese-Syrian border, where she was allowed to cross to 
Lebanon. The rest of  her family, however, was pushed back by the Lebanese General 
Security at Al-Masnaa border crossing.54 Teta Loubia could not expound on what she 
had in Syria without shedding more light on what she had lost. She said that she had 
one daughter and one grandson in Syria, another daughter in Denmark, two sons in 
Germany, and her only granddaughter was traveling to Denmark on her own. Teta 
Loubia was stuck in Lebanon, unable to go back to Syria, and did not have the means 
to fly out of  Lebanon. Her 24-days tourist visa in Lebanon was long expired. Like the 
majority of  Syrians and Palestinians from Syria in Lebanon, she was without legal status.55 
I met Teta Loubia again in 2016 when she had finally made it to Germany, three years 
after being separated from the rest of  her family. 

“My husband died of  cancer in Syria in 2011, before the war. Allah yarhamuhu [may God 
protect him]. He did not live to see the destruction and forced separation we have had to endure. 
Sometimes I think it’s better that way; it would have broken his heart. We used to all live very 
close to one another in the same building. We had a home. Now, I have a daughter in Syria, a 
daughter in Denmark, and two sons in Germany, and we will never be united in the same place 
for Eid al-fitr [Festival of  Breaking the Fast] again. We see each other on the phone [video call] 
when we have internet and electricity, and that’s it. I can’t read or write, so I only communicate 
with them using pictures, flowers and hearts emojis, and voice messages.”56

Teta Lubia went on to explain that the loss of  her home in Syria affects all aspects of 
her life today. The new place of  living is neither a home nor a safe place. She explained, 
“I sleep, eat and shower here, but it is not a home”. Her adult children used to be a 
big part of  her house but now they are scattered across Europe and Syria. She further 
explained that she had been found ineligible to take German language classes because 
she was “too old” to work and this prevented her from building real connections with 
the new local community and new friendships. In Syria, her Yarmouk apartment was 
a hub for the entire extended family. Teta Lubia was preoccupied with domestic work, 
taking care of  her grandchildren and other children in the ḥara (neighbourhood).

54   Lebanese border patrols officially closed the borders for Palestinians from Syria in May 2014. Since 
2013, Amnesty International and Human Rights Watch have reported push backs of  Palestinians from Syria 
fleeing the war. See:  Mette Heide-Jørgensen Lundsfryd, op.cit., 2017.

55   Ibid.

56   Oral History Recording, Teta Loubia, March 2018.



She also helped to run errands for her daughter’s shop, which was placed just under 
her apartment in the three stories building. “I used to be like the rawda (daycare) for the 
children in Yarmouk, so everyone knew me there, here in Germany, no one recognises me 
in the neighbourhood,’’ she said. In Syrian, she also used to feel at home because her late 
husband’s grave was nearby, in the burial ground of  Yarmouk Camp. Today, her children 
are alive, but she lost her husband and a grandson, and their graves are in Syria. The graves 
symbolise the loss of  a relative, a part of  one’s family, and collective history, all at once. 

Amal Wissam,57 a 48-year-old woman belonging to the second generation of  stateless 
Palestinians, first left Syria for Denmark in 2012. Her grandparents had left the coastal 
town of  Jaffa in Palestine for Syria during the Nakba of  1948. She reminisced about her 
home in Syria, showing me pictures of  her house on her phone; she had been renting 
a newly refurbished apartment, with a kitchen full of  plastic flowers and marble, and a 
veranda full of  natural orange flowers. For Amal, the loss of  Syria is equated with the 
loss of  a real home. She explained that Denmark is like a beit amen [a safe house], but not 
a beit ḥaqīqī [a real home]. She misses the feeling of  being recognised on the street and 
knowing every area and person in the neighbourhood. Amal tragically lost her teenage 
son during the early days of  the Syrian uprisings in 2011. Mourning his death, and 
being forced to leave behind his grave in the Yarmouk camp, weighed heavily on her. 
Her life is a testament to the countless catastrophes that exist within the prolonged Nakba 
narratives. In the spring of  2011, the Assad regime made it possible to play the young 
Palestinian protesters out against their primary enemy, the Israeli army, at the Golan 
Heights for the commemorations of  Al-Nakba Day58 and Al-Naksa Day59,60 

“I went into my son’s bedroom, shortly after he was killed on the Syrian-Palestinian border. I 
came across several notebooks filled with handwritten poems to and about Palestine, as though they 
were love letters to a secret girlfriend. He died in 2011, at the age of  sixteen, while protesting for 
our right of  return to the land we had lost in 1948. He was shot in the eye at the Golan Heights 
by Israeli snipers. He was buried in the Yarmouk camp in Syria. The cemetery of  Yarmouk was 
destroyed by Dāʿish61 and the Syrian regime. In Denmark, I have nothing but my memories of 
him, and his martyr pictures on the wall. I called my sister, who is still in Damascus, and she 
showed me his destroyed grave.”62

57   Amal Wissam is a self-chosen pseudonym. Amal means hope in Arabic. 

58   Al-Nakba Day is the annual public commemoration of  the eviction from Palestine.

59   Al-Naksa Day is the annual public commemoration of  the 1967 war and the military occupation 
of  Palestine.

60   Nidal Bitari, op.cit., 2014; Salah Hassan, op.cit., 2012; Skype interview with Leila Al-Shami, op.cit., 2018.

61   dāʿish Arabic abbreviation for the Islamic State of  Iraq and the Levant.

62   Oral History Recording #2 with Amal Wissam, March 2018.
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The quote above shows both the complexity of  regional conflicts and the prolonged 
displacement of  the Palestinian population. Despite Amal’s grandparents’ forced 
expulsion from Jaffa in 1948, her son was killed by Israeli snipers in Syria 63 years later. 
Twelve to eighteen63 young Palestinians from the Yarmouk camp were killed that same 
day. Amal’s son did not live to see the uprisings, the war, or his family’s separation and 
escape. He never met his youngest sister, who was playing on the floor next to me, as 
his mother told me his story. His funeral, which took place on 6 June 2011, became 
the first big anti-regime protest in the Yarmouk camp, initiated by the Palestinians of 
Yarmouk.64 The Palestinian community was furious that the young protestors were 
scapegoated by the Syrian regime, and that Israeli snipers had been allowed into Syrian 
territory, shooting live ammunition and throwing tear gas bombs. Amal had lost both 
her home and her son. On her way to Denmark, Amal had lived in temporary exile in 
Lebanon from 2012 to 2014 in the camp of  Ein El-Helweh, near Saida. Her husband 
travelled to Sudan by boat, and she separated from him as well as her eldest daughter 
until they were united in 2014 in Copenhagen. In Lebanon, Amal was pregnant and 
gave birth to her daughter in Ein El-Helweh. Despite the tragedy of  losing her son and 
having to leave Syria, she managed to set up a life for her family in Denmark. She is 
now attending language classes, and her husband, with whom she was reunited, has 
a job and shares the daily chores of  cooking, cleaning, and picking up their youngest 
daughter from nursery school. 

Amal Wissam’s and Teta Loubia’s stories show the complexity of  their experiences of 
loss, despite belonging to different generations of  Palestinian women. Both women are 
daughters, mothers, and grandmothers. They now live in separation from their mothers 
and grandchildren, and both have lost family members whose final resting place is in 
Syria. Yet, the two women speak of  Syria in different ways. For Teta Loubia, who belongs 
to the first Generation, namely that of  the Nakba, Syria is a temporary home and her 
first place of  refuge as an infant. She recalls Palestine as her mother’s home and her 
own place of  connection. 

“To be able to return to Palestine is a dream. Palestine is my home country; it’s where my mother 
and father were born. I was still in my mother’s womb when she left Palestine. But now that 
both my parents, my husband, and my grandson, are buried in Syria, home can only be where 
their final resting place is.”65 

63   Sources give conflicting numbers, Amal Wissam and newspaper outlets say 18 while Bitari writes 
of  twelve persons killed that day. See: Nidal Bitari, op.cit., 2014. 

64   Ibid. 

65   Oral History Recording with Teta Loubia, March 2018.



In the present, the loss of  her beloved eclipses the loss of  Palestine, and somehow makes 
what was lost in Palestine and what was lost in Syria merge in a single narrative of  home; 
a home that is neither Palestine, nor Syria. “I mean, my grandchildren might one day 
be able to see Haifa if  they are granted European passports [inshallah], but we will never 
return to Syria. Syria is lost, and for me Palestine is also lost,” said Teta Loubia.66 

Amal Wissam, who belongs to the second generation of  Palestinian women (the generation 
of  the Revolution), views Syria as her real home, and Denmark as a “safe house.” When 
she spoke of  Palestine, she recalled her grandfather’s narratives of  the country, and of 
Jaffa in particular. The coast in her own narrative holds a symbolic value and is a very 
physical element that shows the simultaneous connection and disconnection. 

“If  I had been born in Palestine like my parents and grandparents, I would have known the sea 
of  Jaffa. We call it ʿarūs al saḥil [The bride of  the coast]. Ever since I was a little girl, my 
father would talk about Palestine and how he used to play on the beach... because we had never 
seen the sea. He told me he used to play along the beach, but also in the sea. He knew it by heart. 
[…] I grew up never knowing Palestine, but I have told my children about Jaffa, the same way 
I had learned about it from my own father. […] In Syria, we had a place to call our home. We 
built a life for ourselves there. I still dream of  being able to return to Palestine, but I don’t think 
I’ll be able to or even have the right to in my lifetime.”67

There is a stark difference when it comes to the narrative of  return to Palestine among 
the generation of  women born between 1985 and 1995 (The Pharmacist) and those 
born between 1995 and 2000 (Jescala Al-Homisa). For women belonging to the third 
generation, such as in the case of  The Pharmacist, anger and frustration prevail over 
the failed revolutions and the ongoing war. Women of  the fourth generation, such as 
Jescala Al-Homsia, seem to be hopeful that a brighter future awaits them, and that 
returning to Palestine will be feasible through the persistent demand of  the right of 
return and citizenship, political participation, education, and being granted passports 
in European countries. “Europe is the door leading to Palestine. Though it would take 
less than an hour to drive from Damascus to Palestine, the road to Palestine today goes 
through Europe.”68 As will be shown in the next section, however, differences within 
each generation dictate how past events and the current place of  residence colour and 
contour these women’s views of  the future. 

66   Oral History Recording with Teta Loubia, March 2018. 

67   Oral History Recording with Teta Loubia, February 2018. 

68   Oral History recording #2 Jescala Al-Homsia, August 2019.
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HOPE AND HOPELESSNESS: DIVERGENCE AND CONVERGENCE 
BETWEEN THE TWO YOUNGEST GENERATIONS 
This section presents the narratives of  two women belonging to the two youngest 
generations of  Palestinians. They are both single, have no children, and grew up in 
different parts of  Syria. The first woman was born in 1986, and educated as a pharmacist 
in Syria. She belongs to the third generation of  Palestinians, which she called “the 
Generation which fuelled the Uprisings and lost Syria.” The name matches the one 
attributed to this generation by public participant Hady Ibrahim from the Palestinian 
Refugees Portal.69 The second woman is Jescala al-Homsia, who belongs to the fourth 
and youngest generation of  Palestinians. She called her generation “the Generation of 
the Struggle and the Return… to Palestine.” The ways in which the women belonging 
to these two generations diverge and converge are compelling because they have both 
undergone crucial personal developments since 2011, albeit in different directions: the 
first through political activism and the second through education in exile. Their lives are 
shaped by the milieu that they inhabit, and the destruction of  their former communities. 

The Pharmacist,70 the only participant in this study who remains in Syria, has a significantly 
different narrative from the three other women. There is a difference between remaining 
in the warzone and the experiences of  escape, resettlement, and integration into a 
new society, away from war. In the literature, few scholars have engaged with women 
who remain in Syria, due to their inability to travel to Syria and the risk of  deterrents. 
Author Samar Yazbek’s novels and nonfiction work resonate with women’s narratives 
from Syria.71 Some of  Yazbek’s narratives resemble the Pharmacist’s. The Pharmacist 
calls Syria a “country of  war.” Her activism prompted her to stay in Syria even when 
the borders were still open, and though she had hoped to leave, she told me that doing 
so was no longer an option for her, since she was so politically involved. As a medical 
professional, she felt that she had a crucial role to play in her community. The shortage 
in medication for the treatment of  war injuries and other health issues is tremendous, 

69   Interview with Hady Ibrahim, April 2018; Palestinian Refugees Portal, Website, Palestinian Refugees 
Portal, available at: http://palref.com/. [Last accessed on 27 February 2020]

70   The Pharmacist is the participant’s self-chosen pseudonym. To learn more about the challenges 
connected to anonymity and representation in small communities. See: Dheeba Moosa, “Challenges to 
anonymity and representation in educational qualitative research in a small community: a reflection on my 
research journey,” Compare: A Journal of  Comparative and International Education, 2013, Vol. 43(4), p. 483-495. 

71   Women Now for Development, Website, Women Now for Development, available at: https://women-now.
org/  [Last accessed on 27 February 2020]; Samar Yazbek, Al-Mashāʾa [The Walker], Beirut, Dar Al-adab 
Al-Aula, 2017; Samar Yazbek, 19 imra’a: souriyyat yarwayn [19 women: Tales of  resilience from Syria], Milano, 
Manshurat al Mutawassit, 2018. 



and she has spent years creating a women-led network of  pharmacists who can provide 
access to medications for elders, new-born children, pregnant women, mothers, and 
disabled people. 

The Pharmacist went from being a religious graduate student about to get married, to 
becoming a revolutionary feminist within eight years. She said that women have been very 
present on the field in Syria, fighting the forces of  the regime, Dāʿish, and other Islamist 
rebels and male revolutionaries who do not wish to empower their female counterparts 
in the patriarchal society. She remains hopeful that the regime will fall; for her, “a Syria 
for all free Syrians” is the future. She has been evacuated to different locations over ten 
times in the past five years. She named her generation “the Generation that Fuelled 
the Uprisings and Lost Syria,” and described the social structures and the role they 
played in the failure of  the popular uprisings. She sees how the world and the regime 
are silencing women in Syria. For her, being Palestinian in war-torn Syria is at once a 
major issue and yet it seems to be less pertinent than her daily struggles with the Syrian 
regime. She emphasises the solidarity between the different ethnic and religious groups 
in Syria, as they all share a common goal: freedom from oppression. She has witnessed 
Palestinians being rejected after standing in line for hours, waiting for aid supply (the 
aid kartone [box] distributed by UNRWA), or medical care. She has seen the Palestinian 
communities in Syria living under siege and being treated like fugitives. She expressed 
concern over Palestinian children’s lack of  access to education and proper health care 
and fears that the next generation will be unable to stand up to oppressive forces due to 
the lack of  education and increasing poverty. The Pharmacist cannot access her home 
or see her siblings and parents, because of  military checkpoints surrounding the area 
and the need for permits from the regime. She avoids checkpoints in fear of  persecution. 
The Pharmacist explained that “the Syria that we [the Palestinian communities] had 
is lost.” There is an urgent need for rebuilding the Palestinian communities in Syria, so 
that both Syrian and Palestinian communities can flourish again. 

Jescala Al-Homsia,72 who belongs to the fourth generation of  Palestinian women, lives 
near Copenhagen. When we first met in 2018, Jescala was 22 years old. She had just 
finished her first term at the University of  Copenhagen. She arrived with her father in 
Denmark in 2014. Jescala’s family is from the village of  Al-Jish in northern Palestine. The 
village was occupied on 29 October 1948 and has been under Israeli occupation since. 
Jescala’s grandparents escaped to Lebanon, travelled to Syria by train, and re-settled in 

72   Jescala Al-Homsia is a self-chosen pseudonym. Jescala is the female version of  the noun and village 
name Al-Jish. Al-Homsia (female adjective) is the female adjective derived from the noun Homs; it means 
“woman hailing from Homs.” 
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Al-Aidin camp in the Syrian city of  Homs.73 Before fleeing Syria, Jescala had witnessed 
siege, shelling, and massive destruction. She said that an entire generation of  young 
people were either killed or had left Al-Aidin camp. Jescala thought that it was very 
important to hold on to Syria the way she remembered it – the same Syria she would 
want her future children to know about:

“If  my children should know anything about Syria, I wouldn’t want them to be bombarded with 
stories about the war. […] I want to share with them the pleasant memories I have about that 
place; the way we lived together, and what our lives were like in Syria. […] I want to tell them 
about what the schools were like, and how the school system was, because it’s very different from 
the way it is here. […]. Especially for me as a muḥajaba (veiled woman) […] to me that was 
like freedom, because I used to go to an all-girls’ school in Syria, and many other students wear 
the veil. […] At my old school, there were many festivals that focused on Palestinian heritage, the 
Palestinian time [zamān filasṭīn], Palestinian dances, like dabka, it was really beautiful. […] We 
took classes that focused on several topics relating to Palestine; we would make dresses and learn 
embroidery, or study Palestinian history… things like that. But that is lost now. [Deep sigh].”74

In the quote above, Jescala is talking about Homs, the city she is from in Syria, and how 
it gave her and her schoolmates a way to remember and learn about Palestine. The 
quote also shows how Jecsala connects these memories to her new life in Denmark, and 
how different life is there. At the same time, it is clear that she does not wish for the 
next generation to become familiar with her own experiences and memories of  the war. 
Like Amal Wissam and Teta Loubia, it was difficult for Jescala to talk about the war in 
Syria, often avoiding the topic altogether. However, when speaking about her childhood 
memories she explained that she had gotten access to a part of  her life that she had left 
behind. Knowing that war and armed conflict exist and can be part of  life is one thing, 
and experiencing war, especially on a sensorial level, is another: its smells, sounds, and 
sights. As Jescala fittingly says: “I will never forget [the war], and at the same time I 
don’t want to remember it. So it’s actually nice to remember the camp in which we lived 
and the school I used to go to as a child – and my old teachers; I wonder where they 
are now. No one has asked me these questions before.”75 The loss that Jescala describes 
echoes through the four generations. But Jescala’s narrative bears more hope, and she 
believes that her education and volunteering as a medical professional in an NGO can 
help her travel to Palestine. 

73   The city of  Homs was severely bombarded since 2013. See: Action Group for Palestinians of  Syria, 
“Shelling Targets Al-Aedein Camping Homs and Khan Al Shieh in Damascus Suburb and Clashes Continue 
in Yarmouk”, London, Action Group for Palestinians of  Syria, 8 June 2015, available at: http://actionpal.co.uk/
en/reports/daily/08-6-2015.pdf  [last accessed on 27 February 2020]. 

74   Oral History Recording #1 Jecala Al-Homisa, Copenhagen, 16 February 2018.

75   Ibid.



“I left Syria as a girl. Now, I am a woman, and I have to provide for my parents and siblings. 
Education is my only weapon against further oppression as a stateless Palestinian. […] I remember 
that my Jeddoh (grandfather) in Syria once said to me: ‘Let education be your weapon, and that 
will be your resistance [muqāwama] to oppression.’ […] So, when we were young, we thought 
that we could contribute to Palestine’s growth through education.”76 

The two young women in this section have different views of  the future. While Jescala 
sees hope in education and has no wish to be politically active, The Pharmacist is wary 
of  the next generation’s lack of  access to education and fears that it will affect the 
Palestinian community in Syria. For her, political activism is the only way to free Syria 
and to ultimately return to Palestine. Despite the discrimination that Palestinians are 
subjected to in Syria, the loss of  Syria is for the participants perceived as catastrophic, 
and bears both emotional and practical consequences on the Palestinian community, 
as this paper has shown. 

CONCLUSION
Based on women’s oral history, this paper presented glimpses of  transgenerational 
narratives of  Palestinian women born in Syria. By including women from four different 
areas and generations in this study, it becomes clear that there is no single category of 
“Palestinian women from Syria” that fits all women. The women talk about the lives of 
the people in their communities, families, children, fathers, husbands, other women, and 
about their own struggles and endeavours. This paper has shown that the literature on the 
socio-historical experiences of  Palestinian women residing in Syria since 1948 is limited, 
and that these narratives should be uncovered in order to gain a better understanding of 
global systems of  oppression and to argue for change. It also argues that the structural 
discriminative settings created over the past 138 years still affect Palestinians from Syria 
today, whether they currently reside in Syria, Europe, or elsewhere; being both a stateless 
refugee and a woman has engendered structural oppressive continuities across more than 
four generations. Twelve constraints in total have been identified by the women. The 
participants of  the oral history project helped to fill some of  the knowledge gaps as they 
countered misrepresentations, recounted several of  their experiences. Their narratives all 
together emphasise their strengths and their active presence in this world, in opposition 
to what is often seen as a forgotten past. 

The results of  the research show that experiences of  loss crosscut generations. There 
are diverse experiences of  the present across the four generations, including both new 
avenues of  opportunity for the women and several kinds and combinations of  loss e.g. 
loss of  identity, family members, job loss, loss of  free movement, and loss of  Syria as a 

76   Ibid. 
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safe home. The loss of  Syria reveals the prolonged temporariness of  the participants’ 
statelessness. It also reminds the younger generations of  the differences between what they 
have had to live through today, and what their grandparents lived through before, during 
and immediately after 1948. I argue that it is only through listening to the experiences 
of  these groups of  women, that we can begin to learn more about the past. By taking 
the responsibility of  listening and knowing, researchers can gain insight into the plight 
of  the stateless Palestinian women in Syria, who have been displaced within Syria, or 
relocated to Europe. As oral historian and anthropologist Rosemary Sayigh writes: “It 
is in this battleground that we need to situate these Palestinian women’s narratives, and 
ourselves as listeners: first as challenging the silencing of  Palestinian history, second as 
challenging colonialist constructions of  Arab/Muslim women that are part of  a larger 
enterprise to dominate and exclude; and third, as challenging a social structure and 
attitude that would limit their speech and agency.”77

The women in this project are compelled to navigate between East and West, Europe 
and West Asia, European languages and Arabic. Social-nationalistic, settler colonial, 
and totalitarian state efforts deny them the right to return to their homeland, while also 
prohibiting them from fully belonging in their new host communities. The experiences 
and histories of  Palestinian women born in Syria are hence both local and global. The 
women uphold that despite being discriminated against in Syria, the country must also be 
understood as a real and good home, in contrast to a temporary safe space that they inhabit. 
What was lost, must not be reduced to a discourse of  “good versus evil.” The women 
who participated in this study lost their former homes, the graves of  their loved ones, 
their lives, communities, and founding years. The important task that lies ahead is to 
avoid demonising these communities, while highlighting that these women experience 
new and aggravated kinds of  oppression in Europe, in the form of  islamophobia and 
xenophobia, among others. The oral histories collected here are narrated by stateless 
refugee women who have been separated from their families and homeland under the 
current-day war, asylum, and refugee regimes. It is crucial to notice how in the midst 
of  loss, these women insist on their right to return to Palestine, while arguing for the 
right to fully belong in their host country. In order to reach real social change, we need 
to listen to these narratives as reasonable political demands. 

77   Rosemary Sayigh, op.cit., 2007, p.154.  
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نـوّد التعبيـر عـن خالـص امتناننا إلـى جميـع الُمراِجعيـن لمشـاركة مالحظاتهم القّيمـة على المقـاالت في 
هـذا اإلصـدار الخـاّص. كما نوّد أن نشـكر المسـاهمين على تعاونهـم الممتع خـالل الفترة الماضيـة. عالوًة 
علـى ذلك، نشـكر فريق »دعـم لبنان« وهيئة تحريـر صحيفة المجتمـع المدنـي Civil Society Review، على 
م بالشـكر  إتاحـة الفرصـة إلعداد هذا اإلصـدار الخاّص، وعلـى صبرهم وعملهـم المتأنّي والجـاّد. أخيرًا، نتقدَّ

سـة فورد« على المسـاعدة فـي إنجاز هـذا العمل.  إلـى »مؤسَّ

شكر وتقدير



األساسـية للتنمية االقتصادية والسياسـية، في حين 
أنَّ ممارسات الحوكمة السـّيئة )على غرار الفساد، أو 
غياب الشـفافية، أو المسـاءلة المحـدودة، أو غيرها( 
تُشير إلى »افتقار الدولة إلى التطوُّر«.4 في الحقيقة، 
إنَّ تصوُّرات الحوكمة السّيئة في بلدان الشرق األوسط 
وتركيـا، على غرار بعـض البلدان األخـرى في »جنوب 
الكـرة األرضيـة«،5 تُشـير إلى »ضعف« الـدول »غير 
القـادرة« على فـرض إرادتها على المجتمعـات.6 لهذا 
السـبب، تخضع هـذه الـدول لضوابط أكثـر صرامًة، 
ـالٍت أكثر حزًما، وبرنامج إصالح سياسـي صريح  وتدخُّ
يُتيح للجهات الخارجية – القادمة من بلدان »متقّدمة« 
فـي معظم األحيـان - تمريـر معاييرهـا الخاّصة، من 
دون مراعاة السياقات المحّلية. وتُساِهم هذه األحكام 
فـي إخفاء ديناميكيات القّوة التـي تكُمن وراء حوكمة 
ن يملك  الهجـرة. عـالوًة على ذلـك، فإنَّها ال تسـأل عمَّ
السـلطة والشـرعية النهائية في اتّخاذ القـرار لتحديد 

القواعد األساسـية للحوكمة الرشيدة. 

تحّدي »حوكمة الهجرة« في الشرق 
األوسط وتركيا: عالقات القّوة الديناميكية، 

والتدّخالت الجدلية، واالستراتيجيات الفردية
يهـدف هـذا اإلصـدار الخـاّص إلـى تحـّدي طريقـة 
»حوكمة« الهجرة في الشـرق األوسط وتركيا. ينطوي 
مفهـوم حوكمـة الهجـرة علـى »القواعـد والهيـاكل 
د كيفية اسـتجابة الدول  التنظيميـة التي تضبط وتُحدِّ
للهجـرة الدوليـة«.1 يُسـتخَدم المفهـوم علـى نحـو 
معيـاري باإلجمـال؛ إذ يُعتَقد أنَّه في أساِسـه مفهوٌم 
جّيـد ومفيـد مـن حيـث تمكين الـدول مـن معالجة 
»مشـاكل« الهجرة، وتحديـًدا ما يتعّلـق بـ«أزمات« 
الالجئين على سبيل المثال، بأكثر الطرق فّعاليًة.2 في 
الواقع، يرّكـز الكثير من االختصاصييـن واألكاديميين 
فـي دراسـاتهم عموًما علـى الخصائص التي تُشـكِّل 
»حوكمـة رشـيدة« أو »حوكمة سـّيئة« أو »حوكمة 
رشـيدة بمـا فيـه الكفايـة«.3 فالحوكمة الرشـيدة، أو 
الرشـيدة بما فيـه الكفايـة، تَُعّد شـرًطا من الشـروط 

مقـّدمـة
أمريشا جاغارناثسينغ، ميسم نمر

1  أليكسـاندر بيتـس، "مقّدمـة: حوكمـة الهجـرة العالميـة" “Introduction: Global Migration Governance”، فـي: 
أليكسـاندر بيتـس )تحريـر( حوكمـة الهجـرة العالميـة Global Migration Governance، أكسـفورد، منشـورات جامعـة 

أكسـفورد، 2011. 
 Depoliticising 2  أنطـوان بيكـو، نـزع الطابـع السياسـي للهجـرة. سـرديات الحوكمـة العالميـة والهجـرة الدوليـة

Migration. Global Governance and International Migration Narratives، هامبشـاير، بالغرايـف، 2015.
 ،”Good Enough Governance Revisited“ "3  ميريلـي غريندل، "إعادة النظر في الحوكمة الرشـيدة بما فيـه الكفايـة

صحيفة سياسـات التنمية Development Policy Review، 2007، 25 )5(، ص. 574-553.
د لخلـل الدولة فـي أفريقيا جنوب الصحـراء الكبرى"  4  روبـرت كلوزوويتـز، "مشـكلة الحوكمة السـّيئة كعامٍل ُمحدِّ
 ،Politeja بوليتييا ،”The Problem of Bad Governance as a Determinant of State Dysfunctionality in Sub-Saharan Africa“

2018، العدد 56، ص. 22-9. 
5  إنَّ مصطلَحـْي "جنـوب الكـرة األرضيـة" و"شـمال الكـرة األرضية" ال يُشـيران بأيِّ حـاٍل من األحوال إلـى مفاهيم 
ثابتـة محصـورة بالمسـاحة الجغرافيـة. بصـورة عاّمـة، يُشـير مصطلح "جنـوب الكـرة األرضيـة" باإلجمال إلـى "العالم 
الثالـث" أو المناطـق "الناميـة" فـي أميـركا الالتينيـة وآسـيا وأفريقيا، فـي حين يضـّم "الشـمال" المناطـق "الغربية" 

مثل أوروبـا وأميركا الشـمالية.
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علـى الرغم مـن أنَّ مصطلـح »حوكمـة الهجرة« قد 
يُستخَدم بطريقٍة غير معيارية لوصف أنماط التعاون 
ه يحمل العديـد من القيـود. على  القائمـة،7 غيـر أنَـّ
سبيل المثال، واستناًدا إلى المفاهيم »الوستفالية« 
حـول سـيادة الدولـة، غالًبا مـا يتـّم تحليـل الدولة 
باعتبارهـا »جهًة فاعلة منطقية موّحـدة تضّم أجهزًة 
الـة لصنـع السياسـات وأداء الوظائـف اإلدارية،  فعَّ
ضمـن حـدود وطنيـة واضحـة، وفي ظلِّ حـسٍّ من 
الهويـة الوطنيـة المتماسـكة«.8 ولكـْن، علـى أرض 
الواقـع، سـواء فـي الجنـوب أو الشـمال، نـادرًا مـا 
ه  يكـوُن المنطـق هـو المفهـوم الوحيـد الـذي يُوجِّ
عمليـة صنـع السياسـات: فقـد تعتمـد الحكومـة 
بمسـتوياتها المختلفـة والجهات الفاعلة السياسـية 
مواقف متباينة حيال مسـألة حوكمـة الهجرة، وغالًبا 
مـا يتمثَّل ذلك في سلسـلٍة متتالية من السياسـات 
صـة، التي قـد تتحوَّل في نهايـة المطاف، أو  المخصَّ

6  جويـل ميغـدال، المجتمعـات القويّـة والـدول الضعيفة: العالقـات بيـن الدولة والمجتمـع وقـدرات الدول في 
 ،Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World العالـم الثالـث

برينستون: منشـورات جامعة برينسـتون، 1988. 
7  أليكساندر بيتس، المرجع السالف الذكر، 2011. 

8  فيونـا أدامسـون وجيراسـيموس تسـوراباس، "حالـة الهجـرة فـي بلـدان الجنـوب: نمـاذج التجنيـس والنماذج 
 The Migration State in the Global South: Nationalizing, Developmental,“ "اإلنمائيـة والنيوليبراليـة فـي إدارة الهجـرة
and Neoliberal Models of Migration Management”، صحيفـة الهجـرة الدولية International Migration Review، 2019؛ 
كيّنيـث والتز، نظريـة السياسـة الدوليـة Theory of International Politics، ريدينغ، ماساتشوسـتس، أديسـون-ويبلي، 
1979، ص. 111-14؛ جايمـز هوّليفيلـد، "دولـة الهجـرة الناشـئة" “The Emerging Migration State”، صحيفـة الهجـرة 

الدوليـة International Migration Review، 2004، 38)3(، ص. 912-885.
 Official“ "9  للمقارنـة: كريـم المفتـي، "الـرّد الرسـمي على أزمـة الالجئين السـوريين في لبنان، سياسـة الال سياسـة الكارثيـة
response to the Syrian refugee crisis in Lebanon, the disastrous policy of no-policy”، بّوابـة المعرفـة للمجتمـع المدنـي، بيـروت، 

دعم لبنـان، 2014.   
10  فـي هـذا اإلصدار الخاّص، نسـتخدم مصطلح "المهاجرين" لإلشـارة إلى األشـخاص الذين انتقلوا طوًعا أو قسـرًا. ونسـتخدم 
كذلـك مصطلـح "الالجـئ"، فـي حين تجدر اإلشـارة إلـى أنَّ الدولة قد ال تعترف رسـمًيا بهـذه الصفة لألفـراد في حاالٍت كثيـرة. وكما 
تلحـظ عسـيران فـي الكلمـة الختاميـة الُملَحقـة بهـذا اإلصـدار، "إنَّ صـورة الالجئ التـي تظهر هي صـورٌة قريبـة من صـورة العامل 

المهاجـر - فكالهمـا يّتصفـان بالوجـود المؤّقـت والدائم في آٍن مًعـا، من دون اللجوء بشـكل عام إلـى أيِّ وضٍع طويـل األجل".

ل، إلى إطاٍر متماسـك. قـد ال تتحـوَّ

باإلضافة إلـى ذلك، فإنَّ مفهوم حوكمة الهجرة يغفل 
أنَّ الدول قـد اعتمَدت في البداية اسـتراتيجيًة قائمة 
علـى عـدم التدّخـل فـي حوكمـة الهجرة فـي العديد 
من سـياقات الشـرق األوسـط، ال سـيَّما فـي أعقاب 
النزوح الفلسـطيني والعراقي والسوري: »حوكمة الال 
حوكمة«.9 يمكُن القول إنَّ غياب القرار االسـتراتيجي 
ربَّما يُشـير إلـى موقٍف سـلبّي غير فاعـل من جانب 
الدولـة، أو حّتـى الالمبـاالة إزاء ظواهـر الهجرة – في 
حيـن ال مجـاَل لإلنكار بـأنَّ دول المنطقة تسـتضيف 
فعلًيا ماليين الالجئين،01 على عكس العديد من بلدان 
الشـمال. ومع ذلك، يجوز أيًضا تحليل مسـألة غياب 
االستراتيجيات المتماسـكة لحوكمة الهجرة باعتبارها 
شـكاًل مـن أشـكال نهـج السـلطة اللّينـة، كوسـيلٍة 
ضمنية لخدمة برامج سياسـية – قد تشمل »أمننة« 



سياسـات الهجـرة، أو الدعـم المالـي، أو »تخريـج« 
الحـدود األوروبية، أو االنضمام إلـى االتّحاد األوروبي. 

فـي المقابـل، جـادَل بعـض االختصاصييـن حـول 
مـا إذا كاَن مـن الممكـن ضبـط الهجـرة الدولية في 
الواقـع،11 أو شـّددوا على افتقار الدول إلى السـلطة 
الالزمـة لتنفيذ سياسـات الهجـرة.21 ويذهب البعض 
اآلخـر إلـى الحديث عـن اآلثـار العكسـية »للحوكمة 
دة«31 التـي تتجاهـل مثاًل حقيقـَة أنَّ إيقاف  الُمشـدَّ
حـركات التدفُّـق يزيـُد فعلًيا مـن االسـتيطان الدائم 
لألجانـب. قـد تـؤّدي هـذه الهجـرة، »اآلن وإالَّ فال«، 
إلـى محاصـرة األفراد فـي البلـد الُمضيف، غيـر أنَّها 
قـد تدفعهم أيًضـا إلى حـاالٍت غير نظاميـة.41 فضاًل 
عـن ذلـك، تميـل القيـود المتزايـدة فـي سياسـات 
الهجـرة إلـى التغاضـي عـن مسـألة االعتمـاد علـى 
قطـاع العمـل غير الرسـمي بُحكـم األمـر الواقع، أو 
نشـوء آليات السمسـرة غير الرسـمية - إْن لم تحمل 

طابًعـا إجرامًيا - والتي غالًبا مـا تُدِخل المهاجرين في 
دّوامـٍة من الهياكل االسـتغاللية.51 أّمـا األكاديميون 
فيعتمـدون نهًجـا ماركسـًيا حيـال موضـوع حوكمة 
الهجـرة، ويُسـلِّطون الضوء علـى أنَّ حوكمـة الهجرة 
قـد تـؤّدي إلـى تعزيز االسـتغالل مـن خـالل ظاهرة 
التصنيـف العنصـري، وتبعيـة العمـل، والتصنيـف 
الطبقـي، والخطابـات المتمحـورة حـول »األجانـب 
غيـر الشـرعيين«،61 كما تُشـير سـعاد عسـيران في 

الكلمـة الختاميـة الُملَحقة بهـذا اإلصدار. 

مـن ناحيـة أخـرى، فـإنَّ مفهـوم »حوكمـة الهجرة 
المتعّددة المستويات« هو مفهوٌم يتحّدى التعريفات 
المعيارية للدول باعتبارها الجهات الفاعلة الرئيسـية 
المعنّيـة بحوكمـة الهجـرة، وينظـر فـي المقاربـات 
البديلة للعالقات بين الدولة والمجتمع.71 يُشـير هذا 
المفهـوم إلـى نظاٍم قائـٍم على التفاوض المسـتمرّ، 
حيـث ال تنحصر سـلطة الحوكمـة عمودًيـا بالجهات 

 ،Foreign Affairs الشـؤون الخارجيـة ،”Borders Beyond Control“ "11  جاغديـش بهاغواتـي، "الحـدود خـارج نطـاق السـيطرة
borders-/01-01-2003/https://www.foreignaffairs.com/articles :مجلس العالقـات الخارجية، 2003، متوّفـر عبـر الرابـط التالـي

 Why Migration“ "آخر زيارة للرابط في 20 نيسـان/أبريل 2020[؛ سـتيفين كاسـلز، "لماذا تفشـل سياسـات الهجرة[ beyond-control
Policies Fail”، الدراسـات اإلثنيـة والعرقيـة Ethnic and Racial Studies، 2004، 27 )2(، ص. 205–227؛ جايمـز هوّليفيلـد، فيليـب 
 Controlling Immigration: A Global مارتـن، تايكيوكي تسـودا ووايـن كورنيليوس )تحريـر(، التحكُّم بالهجرة الوافـدة: منظـوٌر عالمـي

Perspective، سـتانفورد، منشـورات جامعة سـتانفورد، 2004.
12  جايمز هوّليفيلد، المرجع السالف الذكر، 2004. 

13  ماثيـاس زايـكا وموغنـس هوبولث. "هل تُسـاِهم السياسـات المتشـّددة المتعّلقة باللجوء والتأشـيرات فـي تعزيز الهجرة 
غيـر النظامية إلـى أوروبـا؟" “Do Restrictive Asylum and Visa Policies Increase Irregular Migration into Europe?”، سياسـة االتّحاد 
األوروبي European Union Politics، 2016، 17)3(، ص. 345-65؛ دوغالس ماّسـي وكارين برين، "التبعات غير المقصودة للسياسـة 
 Unintended consequences“ "المتعّلقـة بالهجـرة الوافـدة إلى الواليات المّتحدة: شـرح الطفرة بعد العـام 1965 من أميـركا الالتينيـة
 Population صحيفة اسـتعراض السـّكان والتنمية ،”surge from Latin America 1965-of US immigration policy: Explaining the post

and Development Review، 2012، 38)1(، ص. 29-1. 
 The Age of 14  هايـن دي هاس، سـتيفين كاسـلز ومـارك ميللر، عصر الهجـرة: الحركات السـّكانية الدولية في العالم المعاصـر
Migration: International Population Movements in the Modern World، نيويـورك، منشـورات ذا غيلفورد، الطبعة السادسـة، 2020 

ِل مرّة فـي العام 1993[. ]نُِشـَر ألوَّ
15  ديّنيـس بـرودرز وغودفرايـد إنغبيرسـن، "الصـراع ضّد الهجرة غيـر القانونية - سياسـات التعريـف واالسـتراتيجيات المضاّدة 
للمهاجريـن" “The Fight Against Illegal Migration – Identification Policies and Immigrants’ Counterstrategies”، صحيفـة عالـم 
السـلوك األميركـي American Behavioral Scientist، 2007، العـدد 50 )12(، ص. 592-609؛ ماثيـاس زايـكا وموغنـس هوبولـث، 
المرجـع السـالف الذكـر، 2016؛ دعـم لبنان، "اإلجـراءات المنّظمـة غير النظاميـة وآليات السمسـرة واألوضـاع غير القانونيـة. تأثير 
سياسـات الدولـة اللبنانيـة فـي حياة الالجئيـن السـوريين اليومية"، بّوابـة المعرفـة للمجتمع المدني، بيـروت، دعم لبنـان، 2016.

 Working the 16  نيكـوالس دي جينوفـا، عمـل الحـدود: العـرق، والمسـاحة، و"عـدم المشـروعية" فـي شـيكاغو المكسـيكية
Boundaries: Race, Space, and ”Illegality“ in Mexican Chicago، دورهـام، نـورث كاروالينـا، منشـورات جامعـة ديـوك، 2005.

17  ميغدال، المرجع السالف الذكر، 1988. 
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Themes and Issues in Multi-“ "18  إيـان بايتـش وماثيو فليندرز، "الموضوعات والمسـائل في الحوكمة المتعـّددة المسـتويات
Level Governance”، فـي: إيـان بايتش وماثيو فليندرز )تحرير(، الحوكمة المتعّددة المسـتويات Multi-level Governance، أكسـفورد: 
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الحكوميـة بمختلـف مسـتوياتها، بـل تمتـّد أفقًيـا 
أيًضـا لتشـمل الجهـات الفاعلـة غيـر الحكوميـة، 
مثـل المجتمـع المدنـي أو المجموعـات األمنية.81 
وبالرغـم مـن أنَّ هـذا الهيكل يبـدو مناسـًبا بالفعل 
ه  فـي السـياَقْين الشرق-أوسـطي والتركـي، بمـا أنَـّ
يتنـاول أشـكااًل هجينـة مـن الحوكمة بيـن الجهات 
الحكومية وغير الحكومية، أو الجهات الرسـمية وغير 
الرسـمية، إنَّمـا تجدُر اإلشـارة إلـى اسـتحالة تحديد 
تلك المسـتويات المختلفة تحديًدا واضًحا، بل يرتبط 
األمر بنظاٍم معّقد ومتشـابك بشـأن الهجرة. واألهّم 
من ذلـك أنَّ حوكمة الهجـرة المتعّددة المسـتويات 
تفتـرض مع ذلك نهًجا تنازُلًيا مـن القّمة إلى القاعدة، 
ويبـدو أنَّها تُركِّـز على المبـادرات الرسـمية أكثر من 

تركيزهـا علـى المبادرات غير الرسـمية.

يمكن القول، من جهـة، إنَّ حوكمة الهجرة المتعّددة 
المسـتويات تُساِهم في نشـوء إطار ُمجزَّأ للحوكمة، 
األمـر الذي يخـدم مصالح الدول.91 مـن جهة أخرى، 
وفي حيـن أنَّ الـدول مسـؤولة عن تسـهيل اآلليات 
التي تُتيـح لاّلجئين والمهاجرين الوصـول إلى األرض 
والحمايـة، فـإنَّ إجـراءات الـدول نفسـها مرهونـٌة 
اإلمبراطـوري وإنهـاء  الُحكـم  باتّجاهـات »انهيـار 
االسـتعمار؛ والمثاليات التنمويـة؛ والزيادة العالمية 
في ظاهـرة تحريـر القيـود والتسـليع«02 – وبالتالي 
فهـي تتأثَّر بشـكٍل مّطرد بالجهـات الخارجيـة )مثاًل: 

الجهـات المانحة الدوليـة(. وعلى هـذا النحو، تخرج 
سـلطة الدولـة تدريجًيا عن نطاق الكيانـات الوطنية، 
وتُصِبح مرتبطـة بالكيانات الداخليـة والخارجية التي 

تتعّدى الحـدود الوطنية.  

كذلـك، يقـوم المانحـون الدوليـون بضـّخ التمويـل 
النقـدي لمجموعـٍة متنّوعـة مـن الجهـات الفاعلـة 
الحكومية وغير الحكومية، في سبيل توفير الخدمات 
لالجئيـن والمهاجريـن. وفي قطـاع الجمعيات الذي 
يُعنـى بتقديـم خدمـات تمنحهـا الـدول عـادًة، لـم 
يـؤدِّ ذلـك إلى نشـوء اقتصـاد سـوقّي فحسـب، ما 
عـزََّز هياكل االعتماد علـى المانحيـن الدوليين،12 بل 
سـاهَم أيًضا في »حصر« هيئـات المجتمع المدني 
ضمن نطاٍق ضّيـق يقتصر علـى األدوار التنفيذية.22 
وتتأرجـح الدول، في هـذه الحالة، بيـن توقُّع األموال 
األجنبيـة )أو حّتـى االعتمـاد عليهـا(، بينمـا تُحـاِوُل 
في الوقـت عينه الحفـاظ على سـيادتها.32 بدورهم، 
يتحـّول المهاجرون إلـى متلّقين سـلبيين للخدمات 
المرصودة لهم، بدالً من أن يُشـارِكوا أو يُمثَّلوا بشكٍل 
فاعـل فـي عمليات صنع القـرار. وأخيـرًا، وبعيًدا عن 
هذه العقيـدة النيوليبراليـة، يُشـير األكاديميون إلى 
مسـألة حوكمة الهجرة باعتبارها »وسـيلًة لتشـكيل 
السـّكان الوطنيين باإلكراه فـي محاولٍة لخلق نوٍع من 
التجانـس اإلثني-الدينـي«42 أو، على سـبيل المثال، 
لفـرض »االنتماء« لألنظمـة الحاكمة في السـلطة.



يسـعى هذا اإلصـدار إلى طرِح أسـئلٍة تتحّدى كيفية 
تطبيـق مفهـوم »الحوكمـة« في الشـرق األوسـط 
وتركيـا علـى أرض الواقع، فـي إطاٍر يتجـاوز التعارُض 
الثنائي للحوكمة »الرشيدة« أو »السّيئة« في الدول 
»الضعيفـة« أو »القويّة«، مع التسـاؤل حول فكرة 
»األزمات« التي تقتضي إدارًة من القّمة إلى القاعدة. 
اشـتملت المقاالت العشر على مجموعة متنّوعة من 
االختصاصـات والخلفيات النظريـة والطرق البحثية. 
تتمحـور غالبية المقـاالت حول تجارب السـوريين أو 
الت التي تستهدفهم، بما أنَّهم يُشكِّلون أحدث  التدخُّ
وأكبـر مجموعـة مـن النازحين في الشـرق األوسـط 
وتركيـا. تتطـّرق بعض المقـاالت إلى تجـارب الهجرة 
الفلسطينية أو الكردية أيًضا. ويتّم تحليل المسارات 
الت واالسـتجابات التنظيمية،  الفردية، وكذلك التدخُّ
فـي المسـاحات الجغرافيـة ضمـن منطقة الشـرق 
األوسـط )لبنـان واألردن ومصر( وتركيـا، وكذلك في 
بعـض البلـدان األوروبية )بينهـا الدنمـارك وألمانيا(. 
وختاًما، يأخـذ هذا اإلصدار أيًضا فـي االعتبار تجارب 
المهاجريـن اآلخريـن، مثـل العامليـن فـي الخدمة 

المنزلية وعّمـال البناء.

وكما سُيناَقش أدناه، تتحّدى جميع المقاالت، بصورٍة 
صريحة أو ضمنية، طريقة حوكمة الهجرة في الشرق 
األوسط وتركيا. فهي تبحث، على جميع المستويات، 
عـن كيفيـة التعبير عـن السـلطة وكيفيـة صياغتها 
وتعديلها باسـتمرار في سـياق عمليات الهجرة. وفي 
معـرض هذا البحث، يتّم تسـليط الضـوء على جانب 
ديناميكي معّقـد نوًعا ما لعالقات القّوة والتسلسـل 
الهرمي بيـن الجهـات الفاعلة على مختلـف الُصُعد. 
بالتالي، وعلـى الرغم من أنَّ الخطـوط العريضة لهذا 
اإلصدار تسـتند إلى مسـتويات مختلفة من التحليل 
)أي المسـتوى دون الوطني، والفـردي، والوطني، أو 
فـوق الوطنـي، علـى التوالـي(، فإنَّه ال يعتـزم طرحها 
بأّي شـكٍل من األشكال على أنَّها مسـتويات متباينة 
فـي حوكمـة الهجـرة. بـداًل مـن ذلـك، يسـعى هذا 
اإلصـدار إلى استكشـاف طبيعة التفاعـالت بين تلك 
المسـتويات، والطريقـة التـي تنخرط فيهـا الجهات 
الفاعلـة فـي شـبكات الحوكمـة، فـي إطـاٍر ينطوي 

علـى الكثير مـن التعقيدات. 

إعـادة النظـر في العمـل اإلنسـاني مـن القّمة إلى 
القاعـدة: األدوار والقيـود فـي شـبكات التضامـن 

ـالت علـى المسـتوى المحّلي  والتدخُّ

يتنـاول القسـم األّول مـن هـذا اإلصـدار الطابـع 
»التنازُلـي« )مـن القّمة إلـى القاعدة( الـذي تّتخذه 
المبادرات على المسـتوى المحّلي مـن ِقَبل الجهات 
الفاعلة اإلنسـانية والدينية، فـي جهودها الرامية إلى 
»حوكمـة« الهجـرة. يبحـث هـذا القسـم كيـف أنَّ 
ـخ  بعـض المبـادرات تبدو، بعـد التدقيق، وكأنَّها تُرسِّ
التفاوتـات الهيكليـة، ما يُشـكِّل تعارًُضـا صارًخا مع 
أغراضهـا الُمعَلنـة. علـى سـبيل المثـال، يتحـّدث 
لويـس تورنـر كيـف أنَّ الالجئيـن الرجـال، وال سـّيما 
الرجـال العازبـون، ال يندرجـون ضمن محـور اهتمام 
معظم المنّظمات اإلنسـانية في مخّيـم الزعتري في 
األردن. تستكشـف ورقته البحثيـة نظرَة العاملين في 
المجال اإلنسـاني حيـال الرجال السـوريين والرجولة 
«، ويعتبر أنَّ عمل الجهـات الفاعلة  علـى أنّها »تحـدٍّ
فـي المجـال اإلنسـاني قـد يكـون متمحـورًا حـول 
ِقَيمهـم الخاّصـة ومفهومهم »للضعـف«، بداًل من 
التركيـز على أولويـات الالجئين. وبذلك، قد تُسـاِهم 
الت اإلنسـانية في ترسـيخ أوجه عدم المساواة  التدخُّ

في السـلطة والظلـم االجتماعي.

إنَّ شـبكات التضامن القائمة أو الناشـئة، التي غالًبا 
ما تبقـى غير مرئية وغير مدروسـة، قد تقـّدم بدائل 
للعمل اإلنسـاني. بعيًدا عن منطق »التضرُّر« السائد 
الت اإلنسـانية، من شـأن هذه الشـبكات  فـي التدخُّ
الرسـمية )وغير الرسـمية( والمسـاحات االجتماعية 
المشـتركة52 التي ينخرط فيهـا المهاجرون والالجئون 
بشـكٍل فاعـل، أن توّفر المزيد مـن العالقات األفقية 
القائمـة علـى الدعـم المتبـادل بشـكل عـام، وقـد 
تلعب أدوارًا مهّمة في اندماجهم ضمن المجتمعات 
الُمضيفـة. في هذا الصـدد، يعتبر مايـكل قبالن أنَّ 
أنمـاط االرتبـاط المشـترك، مثـل الديـن، يمكـن أن 
تقـّدم نظرة ثاقبة حـول عمليات التمكُّـن والتموضع 
بين الالجئيـن، ويمكن أن تطبع العالقات واألشـكال 
الجديـدة للهويات وأوجه التضامـن. على هذا النحو، 
يبتعـد عن العالقات القائمة علـى مفهوم »التضرُّر« 
بين مقّدم المسـاعدة والمتلّقي، ولكنَّه يشـّدد على 
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األدوار والمسـؤوليات المتقّلبة في هذه الشـبكات.

ومـع ذلك، فـإنَّ دور الدين أو العـرق كعوامل توحيد 
ال ينبغـي بـأيِّ حاٍل من األحـوال أن يُعتَبـر عظيًما أو 
مثالًيا. من خالل تحليل النضاالت اليومية والتطّلعات 
والرغبات لدى المهاجرين األكراد السوريين في تركيا، 
يوِضح عدنان كايي وسـايغون غوكاريكسـل كيف أنَّ 
تكويـن عالقات التضامن بين األكـراد األتراك النازحين 
داخلًيـا واألكراد السـوريين الذين وصلـوا مؤّخرًا ليَس 
عمليًة مباشـرة على اإلطالق. في الواقـع، إنَّها عملية 
مليئة بالتوتُّرات والمعضالت والتحّديات الناجمة عن 
االختالفـات االجتماعية والتسلسـل الهرمي المرتبط 
بالطبقـة والجنـس والعـرق. ومن المنطلق نفسـه، 
تُسـلِّط زينـب شـاهين منسـوتك الضوء علـى أوجه 
ـالت، حّتـى عندمـا تّتخـذ طابًعا  القصـور فـي التدخُّ
محّلًيـا ويقودهـا الالجئون، بينما تستكشـف اآلليات 
واالسـتراتيجيات التـي تسـتخدمها الجهـات الدينية 
السـورية، وتفاعالتها مع السـلطات التركية من أجل 
»منع العنف«. توضح دراستها حول »شانلي أورفا«، 
وهـي مدينة حدوديـة تركيـة، كيف يمكـن للجهات 
الفاعلة السـورية الدينية، في محاوالتهـا الرامية إلى 
الحـّد من التوتّرات، أن تخدم ضمنًيـا أولويات الدولة 
التركيـة في السـيطرة على الوجود السـوري، بداًل من 
التفاوض بشـكٍل ناشـط في تحديد األولويات لتعزيز 

وصول السـوريين إلى الحقوق.

ولكـْن، علـى الرغم من أنَّ المقاالت في هذا القسـم 
تُِقـّر بالتأثيـر المتزايد للجهات الفاعلة غير الرسـمية، 
ا مـن المقـاالت التي تـّم اسـتالمها ال تُحلِّل  إالَّ أنَّ أيًـّ
التحّديات التي يواجهها الناشطون والحركات الشعبية 
وحـركات المقاومـة والتعبئة - سـواء كانـوا يعملون 
مـن البلد الُمضيف أو مـن البلـد األّم، أو بينهما في 
أبعـاد عابـرة للحـدود الوطنية. سـيكون مـن المثير 
ـخ  لالهتمـام أن تنظـر أبحاث أخـرى في كيفية ترسُّ
هـذه المبـادرات فـي المجتمـع، وكيفيـة ارتباطهـا 
بـ»المسـتفيدين«، ومـا إذا كانت تنجـح أو ال تنجح 
في الدفع باتّجاه اإلصالح المؤّسسـي أو السياساتي.

مسـارات المهاجريـن والمهاجـرات: التفـاوض أو 
التقويـض أو مقاومـة السـياقات التقييديـة

يرّكـز القسـم الثانـي مـن هـذا اإلصـدار علـى تأثيـر 
سياسـات »حوكمـة« الهجـرة التقييديـة، أو غيابها، 
على المسـتوى الفردي. وباستخدام مجموعة متنّوعة 
مـن أسـاليب البحـث التشـارُكي، تعالـج المقـاالت 
النضاالت والمفاوضات اليومية التي يختبرها الالجئون 
والمهاجـرون في اسـتقرارهم في البلـدان الُمضيفة 
المختلفة، وتضعها في سـياقات أكبر مرتبطة بالنزوح 

المتتالـي، أو الطابع »المؤّقـت الدائم«.

في الواقع، عنـد تحليل حوكمة الهجرة، من الضروري 
االعتـراف بالمهاجريـن كأفـراد مسـتقّلين62 لديهـم 



تطّلعـات واحتياجات ورغبات،72 كمـا يطّورون آليات 
من أجـل التعامل مـع سياسـات الهجـرة التقييدية 
أو مقاومتهـا. في هـذا الصدد، تقـّدم مقاالت ميتي 
إديث لوندسـفريد سـتندفاد وربا طوطـح روايات عن 
نسـاء فلسـطينيات نازحات من سـوريا )لوندسفريد 
سـتندفاد( وفّنانين سـوريين وفلسـطينيين سوريين 
)طوطح( هاجروا عبر الشرق األوسط وأوروبا من أجل 
التعامـل مع األُُطـر التمييزية الهيكلية في سـياقات 
وطنيـة مختلفـة. وبهـذا المعنـى، فإّن لوندسـفريد 
سـتندفاد وطوطـح، وفـي حيـن تُسـلِّطان الضـوء 
علـى نضـال المهاجرين المسـتمّر للتفاوض بشـأن 
الحـّق فـي االنتمـاء في بلـٍد ُمضيـف، وكذلـك الحّق 
فـي العـودة إلى بلدانهـم األصلية، ليسـتا اسـتثناًءا 
عـن القاعدة. ولكْن، تكشـف لوندسـفريد سـتندفاد 
كيـف يمكـن أن يتـرّدد صدى هـذه التحّديـات على 
مـدى أجيال متعـّددة، ويمكـن أن ترافقهـا تحّدياٌت 
أخرى إذا كاَن الشـخص عديم الجنسـية، أو إذا كانت 
أنثـى، أو إذا كاَن الجًئـا. فـي المقابـل، تؤّكـد طوطح 
علـى عمليـات »صنـع الوطـن«، من خـالل توضيح 
كيفية تالقـي المؤّسسـات الثقافيـة والديناميكيات 
العالئقيـة مًعـا، وتأثيرهـا علـى عمليـات االنفصـال 
عـن الشـبكات االجتماعيـة والتفاهمات السياسـية 
د علـى الـدور الهـام الذي  السـابقة. بالتالـي، تُشـدِّ
يمكن أن تلعبه الجهات الفاعلة على المسـتوى دون 

الوطنـي في تشـكيل تجـارب المهاجرين.

وفـي الوقـت عينـه، فـإنَّ اسـتراتيجيات المهاجرين 
وممارسـات التفاوض والمقاومة قـد تتحّدى أنظمة 
المعرفـة القائمـة، وقـد تتعـارض مـع المبـّررات 
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اللوجسـتية ألنظمـة الحوكمـة التـي تُديـر أحـكام 
وشـروط دمج الالجئين ضمـن المجتمع الُمضيف.82 
في هذا الصدد، تستكشف جنيفر غوردون، من خالل 
مناقشـٍة مـع عليـا هنداوي، وهـي ُمناِصـرة لحقوق 
العّمـال المهاجرين والالجئين في الشـرق األوسـط، 
التفاعـالت بيـن نظام الكفالـة )كفالـة المهاجرين(، 
والهيـاكل الرسـمية وغيـر الرسـمية على المسـتوى 
عبـر الوطنـي، والوطنـي، ودون الوطنـي، والفردي - 
مـن أجـل تحقيق فهـم كامـل للهياكل االسـتغاللية 
التـي ينخـرط فيهـا العّمـال المهاجرون فـي األردن. 
واألهـّم من ذلك، تعتبـر هنداوي أنَّ إتاحة مسـاحة 
أكبـر لعمل الجهـات الفاعلة في المجتمـع المدني، 
باإلضافـة إلى تعزيـز مسـاءلة المؤّسسـات المالية 
الدولية والشـركات المتعّددة الجنسـيات، يمكن أن 

تُسـاِهم في التصـّدي السـتغالل المهاجرين.

َط القسـم الضـوء على المـدى المحدود  ختاًما، سـلَّ
الـذي تُراعي فيه سياسـات الهجـرة، والتدّخالت على 
المستوى المحّلي، تنوُّع الدوافع والمسارات الفردية 
ضمن الهياكل االجتماعية الكّلية األوسـع نطاًقا على 
أسـاس اإليديولوجيات أو الدين أو الطبقة أو الجنس 
أو العـرق.92 ومع ذلك، وفي حين أنَّ المقاالت توِضح 
كيف يقـوم المهاجرون بتعديل مسـاراتهم من أجل 
»االندمـاج« في المجتمعات الُمضيفة وكيف ينشـأ 
التمكيـن والعمـل الناشـط، إال أنَّها بالكاد تُشـير إلى 
وجـود أو ظهـور الهياكل غير الرسـمية. كذلـك، فإنَّ 
اآلثـار )غيـر( المقصـودة آلليـات السمسـرة علـى 
عملية االندمـاج، وإعادة التقييم الحاسـمة لمفهوم 
»االندمـاج«، يسـتحّقان المزيـد مـن االهتمام في 
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أبحـاث أخـرى. ومن أجل دحـض روايـات التضرُّر أو 
التجريـم بشـأن المهاجريـن والالجئين، مـن المفيد 
النظـر بشـكٍل أعمـق فـي كيفيـة بنـاء المهاجريـن 
والالجئيـن لرواياتهـم الخاّصـة وأشـكال المعرفـة 

الخاّصـة بهـم في األماكـن الجديدة.

التعامـل مـع األجنـدات الوطنيـة )فـوق الوطنية(: 
أولويـات متضاربـة وسـلطة التفاوض 

يقّدم القسـم الثالث واألخير من هـذا اإلصدار نظرًة 
ثاقبـة حـول الـدور الهـاّم للجهـات الفاعلـة العابرة 
َد  للحدود الوطنية في تشكيل »حوكمة« الهجرة. شدَّ
االختصاصيـون علـى ضـرورة التخّلي عـن المفاهيم 
العاّمـة لـ«دولـة الهجرة«03 التي تتـالءم في الغالب 
مـع الديمقراطيـات الليبراليـة المتقّدمـة، ويحّثـون 
علـى النظـر في أشـكال بديلـة ألنظمـة إدارة الهجرة 
خـارج إطـار بلـدان الشـمال.13 بالتالـي، بـداًل مـن 
تغذية منظـورات »الدولة الضعيفـة«، حيث تعتمد 
دول الجنـوب علـى الدعـم المالي فـوق الوطني من 
بلـدان الشـمال، تُشـير المقـاالت في هذا القسـم، 
بقلـم نفيـس إيـال غوكالـب آراس وكلوتيلـد فاكون، 
إلـى طرائـق الحوكمـة التـي يمكـن أن تتفاعـل فيها 
الجهـات الرسـمية وغير الرسـمية، وبالتالـي تتحّدى 
معاييـر حوكمـة الهجـرة واالفتراضات السـائدة حول 

ما يشـّكل دولـًة »ضعيفة«.23

واألهـّم مـن ذلـك أنّهمـا تشـّددان علـى الطابـع 
الديناميكي لعالقات القّوة الناشـئة بين المؤّسسـات 
دون الوطنيـة والوطنيـة وفوق الوطنيـة، التي تعتمد 
علـى تغيير السـياقات بمرور الوقت. تُسـلِّط غوكالب 
آراس الضـوء علـى التغييـرات األخيـرة فـي حوكمـة 
الحـدود التركية، وتُشـير إلى كيفية اضطـالع الجهات 
الفاعلة غير الحكومية، مثل المنّظمات غير الحكومية 

)الدوليـة(، بـأدوار متغّيرة في عمليـات إدارة الحدود. 
ومع ذلك، فإنَّها تتسـاءل إلـى أّي مدى تُمَنح الجهات 
الفاعلـة غير الحكوميـة، وبالدرجة األولـى المنّظمات 
غيـر الحكومية )الدولية(، مسـاحًة للعمل، حيث يتّم 
تكليفها بشـكل رئيسـي بتقديـم وظائـف »الرعاية« 
من خـالل تنفيذ أحكام الخدمة، بينمـا تحتفظ الدولة 
بوظائـف »السـيطرة« في التنظيم. ويـدّل ذلك كيف 
ه يتعّيـن على الجهـات الفاعلـة غيـر الحكومية أن  أنَـّ
تتغلَّـب على القيـود المفروضة على حّريـة التنظيم، 
والمساحات )المتضائلة( الممنوحة للمجتمع المدني.

مـن جهـة أخـرى، تُجـاِدل كلوتيلـد فاكـون كيـف 
يمكـن للـدول، في الواقع، أن تسـتفيد مـن حوكمة 
»أزمات« الالجئين، وأن تكتسـب سـلطة  التفاوض 
فـي المداوالت مـع الجهـات الفاعلة فـوق الوطنية. 
تُسـلِّط الضـوء علـى التغييـر فـي هـذه التفاعالت، 
مـن خـالل تحليـل االسـتجابة المتعّلقـة بالالجئيـن 
في لبنان مـن حيث االسـتقبال والتوظيف والتعليم 
والعـودة. ومـن خـالل القيام بذلـك، يتحـّدى بحثها 
المفهـوم التقليدي القائـل بأنَّ »التفـاوت الهيكلي 
يطبـع العالقات بين الشـمال والجنـوب ال محالة«، 
عـن طريـق إظهار عالقة متعـّددة األوجه بيـن الدولة 
واألجنـدة فوق الوطنية، ما يكشـف عن تفاعل معّقد 
بين المكاسـب والخسـائر علـى الجانَبْيـن. في هذه 
الحالـة، تبـرز عالقات قـّوة ديناميكية متطـّورة حيث 
تسـتطيع الـدول التصـّدي لألجندات فـوق الوطنية.

وعلى الرغم مـن أنَّ المقالَتْين تُسـلِّطان الضوء على 
الطرق التي تمّكنت من خاللها السياسـات المعتمدة 
فـي المنطقة من إدارة النـاس أثناء التنّقل، إال أنّه لم 
يتّم التركيز على مدى انسـجام هذه السياسـات مع 
حقـوق اإلنسـان. عـالوًة على ذلـك، لم يتـّم التطّرق 
بشـكٍل كاٍف إلى مسـألة ظهـور المجموعات، وكيف 

30  جايمز هوّليفيلد، المرجع السالف الذكر، 2004. 
31  فيونا أدامسون وجيراسيموس تسوراباس، المرجع السالف الذكر، 2019.
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Locating the Lebanese State in Social Theory”. صحيفـة الدراسـات العربيـة Arab Studies Journal، 2017، العـدد 25)1(، 2017، 

ص. 66 – 90.



قد تسترشـد هذه المجموعات بالممارسـات القائمة 
علـى المحسـوبيات – مثـاًل: علـى أسـاس الهويـات 

اإلثنية أو األصوليـة أو الطائفية أو غيرها. 

إنتـاج المعرفة المحّلية في بلـدان الجنوب: الحاجة 
إلى التحليالت المتوازنة 

يبدو أنَّ الموضوع الشـامل في هـذا اإلصدار الخاّص 
هـو التركيـز علـى اآلليـات التي تتحـّدى مـن خاللها 
الجهات الفاعلة )غير( الحكومية في الشـرق األوسط 
وتركيـا اسـتراتيجيات حوكمـة الهجرة مـن القّمة إلى 
ـالت اإلنسـانية أو سياسـات  القاعـدة - سـواء التدخُّ
الدولـة الوطنيـة أو النظـام الـذي يتجـاوز الحـدود 
الوطنيـة. واألهـّم من ذلـك أنَّ المقـاالت تُبيِّـن أنّه 
فـي الواقع، توجد أنمـاط حوكمة متشـابكة، يتفاعل 
فيهـا عـدٌد وافر مـن الجهـات الفاعلـة، ويتفاوضون 
باسـتمرار حـول أدوارهم في المجتمـع. وعليه، تبرز 
الدعوة إلى منظوٍر أوسع نطاًقا بشأن حوكمة الهجرة، 
بحيث يكون غيـر معياري وُمنطلًِقا مـن القاعدة نحو 
القّمـة، حيـث تبقـى عمليـات التمكين علـى جميع 

المسـتويات أمرًا محورًيا. 

في هـذا الصـدد، يتـّم تسـليط الضوء فـي مقاالت 
قبالن وشـاهين منسـوتك وكايي وغوكاريكسل على 
دور شـبكات التضامن في إنشـاء أنظمـة دعم أكثر 
مساواًة على المستوى المحّلي، مع الدعوة إلى إعادة 
النظر فـي ما تنطوي عليـه من تحّديـات وقيود. بدالً 
مـن ذلـك، ترّكز مقـاالٌت أخـرى على االسـتراتيجيات 
الفرديـة للتعامـل مـع السـياقات التي تّتخـذ طابًعا 
تقييدًيـا متزايـًدا )لوندسـفريد سـتندفاد، طوطـح، 
غـوردون(، أو توضح كيـف تتفاعل الـدول وتتفاوض 

مع الهيئات فـوق الوطنية )فاكـون، غوكالب آراس(. 
إنَّ هـذه النتائـج تدعـم، إلـى حـدٍّ مـا علـى األقـّل، 
التدّخـالت الشـعبية المخّصصة والمحّليـة، بداًل من 
المبـادرات العالميـة، وتدعـو إلى إعـادة التفكير في 
منظـورات الدولـة »الضعيفـة«. بالتالـي، يدعو هذا 
اإلصدار إلى إعادة تقييم استراتيجيات حوكمة الهجرة 
على المسـتوى فـوق الوطنـي، مع إيـالء المزيد من 
االهتمام إلى المستويات الوطنية والمحّلية والفردية 
ومـا تحملـه من تحّفظـات. وهذا يؤّكـد أهمية إنتاج 
المعرفـة المحّليـة فـي بلـدان الجنـوب. وعلى وجه 
الخصوص، من شـأن المعرفـة المتوّلدة باسـتخدام 
طـرق البحـث التشـارُكي أن توّفر مسـاحة للنازحين 
للتعبير عن تجاربهم وأولوياتهـم، والتأثير في عملية 

صنع السياسـات السليمة.

في الحقيقة، يوجد حالًيا أكثر من 70 مليون شـخص 
نـازح قسـرًيا حول العالـم، ويعيـش 84% منهم في 
بلـدان الجنـوب.33 ويُعتبـر كّل من الشـرق األوسـط 
وتركيـا حالًيـا أكبـر مصـدر وأكبـر متلـقٍّ لالجئيـن 
علـى مسـتوى العالـم.43 ومـع ذلـك، فـإنَّ معظـم 
نظريات الهجرة والسياسـات المسـتمّدة منها تنبثق 
بشـكل حصـري تقريًبا مـن الدراسـات فـي البلدان 
»المتقّدمـة« ذات الدخل المرتفع في الشـمال، مع 
انحيـاٍز تجاه الدول الديمقراطيـة الليبرالية.53 بالتالي، 
ال يمكن نقـل النتائج إلى الحقائـق الحالية في بلدان 
الجنـوب. افترضـت بعـض المفاهيـم إلى حـّد كبير 
أنَّ الهجـرة تحصـل من البلـدان النامية إلـى البلدان 
المتقّدمـة، كمـا هـو الحـال بالنسـبة إلـى عوامـل 
الدفـع والجـذب،63 سـواء من ناحيـة العوامـل التي 
ل االندمـاج أو تعرقله، أو من ناحيـة النظريات  تُسـهِّ
المتعّلقـة بدوافع الهجرة - حيث يتّم تفسـير الهجرة 

33  المفّوضيـة السـامية لألمم المّتحدة لشـؤون الالجئين، أرقام ومعلومـات، موقع إلكترونـي، 19 حزيران/يونيو 2019، متوّفر 
عبـر الرابط التالـي: html.4be7cc27207/https://www.unhcr.org/ar ]آخر زيارة للرابـط في 20 آذار/مارس 2020[. 

34  نشـرة الهجرة القسـرية، "التهجير في الشـرق األوسـط"، موقع إلكتروني، نشـرة الهجرة القسـرية، 2017، متوّفر عبر الرابط 
التالـي: https://www.fmreview.org/ar/middle-east. ]آخر زيارة للرابط في 20 نيسـان/أبريل 2020[.

35  فيونا أدامسون وجيراسيموس تسوراباس، المرجع السالف الذكر، 2019.
 Push-Pull Migration Laws“، Annals of the Association of“ "36  غيـدو دوريغـو ووالدو توبلـر، "قوانين الهجـرة، الدفـع والجـذب

American Geographers، 1983، العـدد 73 )1(، ص. 11-1. 
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مـن خالل فوارق األجـور.73 على هـذا النحو، فهي لم 
تنجـح فـي أساسـها في إلقـاء الضـوء علـى اندماج 
المهاجريـن فـي البلـدان »الناميـة«، أو الهجرة من 

الجنوب إلـى الجنوب.83

بالفعـل، ثّمة اختالفـات بين بلدان الشـمال وبلدان 
الجنـوب يجـب النظـر فيها مـن حيـث إدارة الهجرة، 
وشـبكات الحوكمـة، وإنفـاذ الحدود، ونظـام حماية 
الرسـمي،  الرسـمي-غير  والمسـتوى  الحقـوق، 
والخلفيـات التاريخيـة المتنّوعـة للهجـرة.93 وبما أنَّ 
واقـع المهاجريـن والالجئيـن يتداخـل ويتفاعل مع 
التحّوالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية الراهنة 
التي تحـدث في البلـدان الُمضيفة كما فـي البلدان 
الُمرِسـلة،04 تبـرز الحاجـة إلى وضـع المهاجرين في 
سـياق الحياة األوسـع فـي الشـرق األوسـط وتركيا. 
ت مؤّخـرًا فقط إلى  غيـر أنَّ هـذه المنطقة قـد انضمَّ
مروحة أراضـي االختبار التجريبي لمفاهيم ونظريات 
الهجـرة. وغالًبـا ما تبقى مسـاهماتها غيـر مرئية في 
المناقشات والخطابات العاّمة والدراسات األكاديمية 
العالميـة حـول الهجـرة. وعلـى الرغـم مـن أنَّ هـذا 
الموضوع يسـتحّق بحّد ذاته مناقشـًة جديـدة، إاّل أنَّ 
ذلـك قـد يُعـزى ربَّما إلـى محدوديـة تمويـل البحث 
والتدريـب فـي المنطقـة، ويبـدو أنَّ التمويـل مـن 
ه بشـكل عام نحو إعـداد التقاريـر، بدالً  الخـارج ُموجَّ
من أن يكون موّجًها نحو التحليالت المتعّمقة وتطوير 
النظريـات. لذلك، يتّم اسـتثمار هذا اإلصدار الخاّص 
تحديـًدا في سـبيل تعزيـز الجهود في إنتـاج المعرفة 

المحّليـة وتوفير منّصـة تبادل للباحثين الناشـئين. 

في هـذا المنحى، ومـن أجل المسـاهمة في تكوين 
مفاهيـم أكثـر دّقـة حـول مسـألة حوكمـة الهجرة، 
ومـن أجـل طـرح النظريـات فـي دراسـات الهجـرة 
علـى طاولة الحوار مع السـياقات المحّليـة والهجرة 
بين الجنوب والجنوب، تحّدد خاتمة سـعاد عسـيران 
الختامية كيـف تتّم صياغة وضع »الالجئ« بسـبب 
الخلفيـات التاريخية المتنّوعـة للهجرة وتكوين الدول 
في الشـرق األوسط وتركيا، وتستكشـف الطرق التي 
يتـّم من خاللهـا تصوير وجود المهاجريـن والالجئين 
علـى أنّه وجـوٌد »مؤّقـٌت ودائم فـي آٍن مًعـا«. في 
دية التصويـرات التي تمَّ  هذا السـياق، تربـط بين تعدُّ
تطويرُهـا للمهاجريـن، ولكْن األهّم من ذلك شـروط 
وجـود الالجئيـن، وعالقات سـوق العمل األساسـية 
التي تؤثّـر على وجـود الالجئين السـوريين. والالفت 
هنا أنَّ إظهار دمج الالجئين في االقتصادات المحّلية 
كعمالـٍة فائضـة يُسـاِهم فـي تسـليط الضـوء على 
األُُسـس االقتصادية لسياسـات الهجرة واللجوء. في 
ضـوء ذلك، تُجاِدل الكاتبة ُمعتِبـرًة أنَّ وجود الالجئين 
السـوريين في بلدان الشـرق األوسـط وتركيـا قد تمَّ 
تشـكيله علـى أنَّه وجـوٌد مؤّقت، مع ربـط وجودهم 

كقـّوة عاملة غيـر ثابتة وقابلة لالسـتغالل.

إًذا، يسـعى هذا اإلصدار إلى تحـّدي نظريات حوكمة 
الهجـرة الُمعتَمـدة فـي بلـدان الشـمال، مـن خالل 
استكشـاف طبيعـة وأدوار وقيـود الجهـات الفاعلة 

37  تماشـًيا مـع اتّبـاع نهج اقتصـادي نيوكالسـيكي: لويس آرثـر، "التنميـة االقتصادية مع إمـدادات غير محدودة مـن العمالة" 
“Economic development with unlimited supplies of labor”، كّليـة مانشسـتر للدراسـات االقتصاديـة واالجتماعيـة، 1954، العـدد 
22، ص. 139-191؛ غوسـتاف رانيـس وجـون فـاي. "نظريـة التنميـة االقتصاديـة" “A theory of economic development”، صحيفـة 
االسـتعراض االقتصـادي األميركـي American Economic Review، 1961، العـدد 51، ص. 533-565؛ جـون هاريـس ومايكل تودارو، 
"الهجـرة والبطالـة والتنمية: تحليل مـن قطاَعْيـن" “Migration, unemployment, and development: A two-sector analysis”، صحيفة 

االسـتعراض االقتصـادي األميركـي American Economic Review، 1970، العـدد 60، ص. 142-126.
 New Directions for Research on Migration in“ "38  سـتيفاني ناويـن، "اتّجاهـات جديـدة ألبحاث الهجـرة فـي بلـدان الجنـوب
the Global South”، الصحيفـة الدوليـة لعلـم االجتمـاع International Journal of Sociology، 2016، العـدد 46 )3(، ص. 168-163.

39  ستيفاني ناوين، المرجع السالف الذكر، 2016. 
40  سـتيفن كاسـلز، ديريا أوزكول، وماغدالينا أرياس كوباس )تحريـر(، التحويل االجتماعي والهجرة: التجـارب الوطنية والمحّلية 
 Social Transformation and Migration: National and Local Experiences in South فـي كوريا الجنوبيـة وتركيـا والمكسـيك وأسـتراليا

Korea, Turkey, Mexico and Australia، لنـدن، بالغرايف ماكميـالن – المملكة المّتحدة، 2015.



المعنّية، والطابـع »التنازُلي« للمبادرات )من القّمة 
إلـى القاعدة(، وديناميكيـات القّوة الكامنـة وراءها، 
والتمكيـن المتوّلد على جميع المسـتويات، مع إيالء 
اهتمـام خاّص إلـى السـياقات المحّلية في الشـرق 
األوسـط وتركيا. على هـذا النحو، يؤّكـد اإلصدار على 
أهميـة إنتاج المعرفـة المرتبطة بالسـياق بالمحّلي، 
والتـي تسـتند إلـى هـذه السـياقات المحّليـة، مع 
التركيـز بصورة خاّصة على المبادرات الشـعبية وتلك 

التـي تنطلق مـن القاعدة إلـى القّمة. 
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تعرّف إلى 
المحّررين

أمريشا جاغارناثسينغ
 انضّمـت إلى جامعة أمسـتردام الحـرّة )كّلية العلوم 
االجتماعيـة، علـوم التنظيـم( في العـام 2020، بعد  
عملها مـع مركز دعـم لبنان. تسـتند أبحاثها بشـكل 
رئيسـي إلى تحليل اآلثار االجتماعيـة للهجرة وحوكمة 
اللجـوء فـي لبنان، وال سـّيما في ضوء أزمـة الالجئين 
السـوريين. ويتطّرق بحثهـا على وجـه الخصوص إلى 
دور منّظمـات المجتمع المدني فـي حوكمة الهجرة، 
والتفاعل بيـن الجهات الوطنية والدولية الذي يرسـم 
معالم التدّخالت اإلنسـانية، إلى جانب العمل الناشط 
والفّعـال في أوسـاط الالجئين. تشـمل المنشـورات 
 Lebanon’s Border Regime:“ المّتصلـة بهذه القضايـا
 Fluid Rigidity, Foreign Interference and Hybrid Security
Assemblages” )مشروع ريسبوند: أفق 2020، 2019(، 
"المجتمع المدني في لبنان: فّخ التنفيذ" )باالشـتراك 
مـع م.ن. أبي ياغي ول. يّمين، مرصد الفضاء المدني 
في العالم العربي، 2019(، و"اإلجراءات المنّظمة غير 
النظامية وآليات السمسـرة واألوضاع غيـر القانونية. 
تأثيـر سياسـات الدولـة اللبنانيـة في حيـاة الالجئين 
السـوريين اليومية" )باالشـتراك مع م. يونس وم.ن. 
أبي ياغـي، بّوابة المعرفة للمجتمـع المدني، 2016(. 
حازت أمريشا على شهادتَْي البكالوريوس والماجستير 

من جامعة أمسـتردام فـي هولندا.

ميسم نمر
هـي مختّصة في علـم االجتماع وتعمـل في مجاالت 
الهجـرة، والتعليـم، واللغـة، وانعـدام المسـاواة 
االجتماعيـة والقائمة علـى النوع االجتماعـي. أنجزت 
نمر أعمااًل في جامعة كوتش في اسـطنبول، تمحورت 
حـول دمـج الالجئين السـوريين الشـباب فـي تركيا. 
وبصفتهـا ُمشـارِكة فـي برنامـج ميركاتـور – مركـز 
اسـطنبول للسياسـات )IPC( في جامعة سـابانجي، 
وحائـزة علـى منحـة ابتدائية لمّدة سـنة مـن جامعة 
كوتـش، توّسـعت نمـر فـي استكشـاف دور تعليـم 
اللغة فـي إدماج الالجئين السـوريين فـي تركيا. وفي 
أطروحتها للدكتوراه في جامعة باريس ساكالي )حيث 
نالت شهادة الدكتوراه في تّموز/يوليو 2016(، تناولت 
آليات االنتقاء االجتماعي والثقافي التي تُفّسـر انعدام 
المسـاواة في الوصول إلى التعليـم العالي في لبنان. 
وقد نُشـرت أعمالهـا في مجـاّلت أكاديميـة إقليمية 
 Gender and Education، Third World ودوليـة، بينهـا
 Quarterly، Sociological Research Online، International
Studies in Sociology of Education، إلـى جانب مجّلة 
 New Middle Eastو ،Civil Society Reviewإضافـات، و
Studies. وتحمل نمر شـهادة ماجسـتير فـي العلوم 
من كّليـة لنـدن لالقتصـاد وشـهادة بكالوريوس من 

الجامعـة األميركية فـي بيروت.
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تعرّف إلى 
المؤّلفين

ميت إديث لوندسفريد ستينديفاد
هـي مرّشـحة لنيل الدكتـوراه في علـوم االجتماع من 
 Speaking“ جامعة اليسيستر. تشمل منشوراتها األخيرة
 Back to a World of Checkpoints: Oral History as a
 Decolonizing Tool in the Study of Palestinian Refugees
from Syria in Lebanon” )2017(. وفـي حيـن رّكـزت 
أبحاثها السـابقة على تجارب الالجئين الفلسـطينيين 
من سـوريا الذيـن صّدتهم السـلطات الحدودية، فإنَّ 
أعمالهـا الحاليـة تتمحور حـول إعادة صياغـة التاريخ 
الشفهي، كوسيلٍة نسـوية متعّددة األوجه ومناهضة 
لالسـتعمار لتوثيـق التجـارب العابرة لألجيال للنسـاء 
الفلسـطينيات اللواتي ُولـدن في سـوريا، والنازحات 
داخـل سـوريا أو خارجهـا. تحمـل أطروحتهـا العنوان 
 Grandmother, Mothers, and Daughters as :التالـي
 Narrators of History: The Case of Palestinian Women
Born in Syria )مرتقـب، 2021(. وهـي تسـتعرض 
األساليب المختلفة التي تستجيب المرأة الفلسطينية 
من خاللها إلى العنف المسـتمّر في سـوريا، واإلخالء 
من فلسطين التاريخية، واالنفصال القسري، وانعدام 

الجنسـية القائم على النـوع االجتماعي.

عدنان كايي
هـو طالـب دراسـات عليـا فـي علـوم االجتمـاع في 
جامعـة البسـفور. اكتسـَب خبـرًة فـي العمـل فـي 
منّظمـٍة دولية لاّلجئين في العـام 2018. ويرّكز بحثه 
األخيـر فـي الدراسـات العليا علـى التجـارب اليومية 
للمهاجريـن السـوريين األكراد في األحياء الهامشـية 
لمدينة اسطنبول. يحمل شهادة بكالوريوس مزدوجة 
فـي التاريخ وعلـوم االجتمـاع من جامعة البسـفور.

سايغون غوكاريكسل
 هو أسـتاذ مسـاعد فـي علـوم االجتماع فـي جامعة 
البسـفور. يتناول بحثه الحالي األنثروبولوجيا القانونية 
والسياسـية لحقوق اإلنسـان، وتصفية الحسـاب مع 
الماضي الشـيوعي فـي أوروبا الشـرقية، مـع التركيز 
علـى مواضيـع الذاكرة والعمالـة والعنف والسـيادة. 
 Facing History: Sovereignty“ :تشمل أحدث منشوراته
 and the Spectacles of Justice and Violence in Poland’s
Capitalist Democracy” )دراسات مقارنة في المجتمع 
والتاريخ، كانون الثاني/يناير 2019(، و)باالشـتراك مع 
 The Banality of Exception? Law and“ )أومـوت توريم
 South Atlantic صحيفة( ”Politics in Post-Coup Turkey
 Neither“ كانـون الثاني/ينايـر 2019(، و ،Quarterly
 Teleologies  nor ’Feeble Cries’: Revolutionary Politics
and Neoliberalism in Time and Space” )صحيفـة 

Dialectical Anthropology، آذار/مارس 2018(.



لويس تيرنر
هـو باحث أّول فـي معهـد أرنولد بيرغشتراسسـر في 
فرايبورغ، ألمانيا. يرّكز بحثه على االسـتجابة اإلنسانية 
لاّلجئيـن السـوريين في الشـرق األوسـط، وال سـّيما 
فـي األردن. ويسـتعرض مسـائل النـوع االجتماعـي 
)وخصوًصا الرجال والذكورية(، والعرق والعمل وأسواق 
العمـل والمخّيمات. يحمل تيرنر شـهادة دكتوراه في 
السياسـة والعالقـات الدوليـة مـن كّلية الدراسـات 
الشـرقية واألفريقيـة فـي جامعـة لنـدن، وقـد برزت 
 Forced أعماله فـي العديد من المجاّلت بما فـي ذلك
 International Feminist Journalو ،Migration Review
 Review ofو ،Mediterranean Politicsو ،of Politics
International Studies. فـاَز بجائـزة شـيرين م. راي 
لألطروحات للعـام 2019 عن فئة العالقـات الدولية، 
التـي تقّدمهـا رابطـة الدراسـات السياسـية، وجائـزة 
مايـكل نيكولسـون لألطروحـات للعـام 2019، التي 

تقّدمهـا الرابطـة البريطانية للدراسـات الدولية.

مايكل قبالن
هو طالب دكتوراه في قسـم األنثروبولوجيا في جامعة 
جورج واشنطن، في واشنطن العاصمة. أجرى مايكل، 
بدعٍم من معهد دراسات الشرق األوسط، عماًل ميدانًيا 
إثنوغرافًيـا فـي المجتمعـات المحّلية اإلسـالمية في 
اسـطنبول، تركيا، خـالل صيف العام 2019. تشـمل 
اهتماماته البحثية اإلصالح اإلسـالمي وحركات اإلحياء 
اإلسالمية، والالجئين والهجرة، والخطابات والممارسات 
اإلنسـانية مـا بعـد االسـتعمار. قبـل انضمامـه إلى 
جامعة جورج واشـنطن، أكمَل مايـكل البكالوريوس 
في التاريـخ في الكّليـة الجديدة في مدينـة نيويورك، 
كما حاَز على شـهادة ماجسـتير في دراسات اإلسالم 
والشـرق األدنـى مـن جامعـة واشـنطن في سـانت 
لويـس. وعمَل لعّدة سـنوات كصحفي، حيث تناولت 
تقاريره بشكٍل رئيسـي مواضيع الدين والنزاع والهجرة 

وحقوق اإلنسـان في الشـرق األوسط.
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ل لألكراد  كشـف خفايا تاريخ النـزوح: اللجوء الُمطـوَّ
السـوريين في اسطنبول

عدنان كايي وسايغون غوكاريكسل

 الالجئون السوريون الرجال في مخّيم الزعتري: العمل 
اإلنساني، وصفات الذكورة، و»مواطن الضعف«

لويس تيرنر 

ما وراء اإلغاثة اإلنسـانية: الشبكات االجتماعية ودور 
الهويـة المشـتركة فـي تعزيـز حـّس االنتمـاء لـدى 

الالجئيـن ودعمهم فـي تركيا
مايكل قبالن 

إعادة النظر في 
العمل اإلنساني من 
القّمة إلى القاعدة:  
األدوار والقيود في 
شبكات التضامن 
الت على  والتدخُّ
المستوى المحّلي
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كشف خفايا تاريخ 
النزوح: اللجوء الُمطوَّل 
 لألكراد السوريين
في اسطنبول
عدنان كايي وسايغون غوكاريكسل

الكلمات الرئيسية: النزوح القسري، سرديات الهجرة، 
األكراد السوريون، المساحة الحضرية، تركيا، الحدود.
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الملّخص
يُلقـي هـذا المقال نظـرًة ناقدة على مسـألة حوكمة 
اللجوء فـي تركيا، ُمسـتعرًِضا النضـاالت والتطّلعات 
والرغبـات التّواقـة اليوميـة للمهاجريـن السـوريين 
األكـراد الـذي يقطنـون حـّي ديميـر كابـي، داخـل 
مدينـة اسـطنبول. يهـدف المقـال إلى رسـِم صورٍة 
مقتضبـة لحركة النـزوح الكردية بأوجههـا الجغرافية 
ًطا الضوء  التـي تتعّدى حدود الدولـة القومية، ُمسـلِّ
علـى التأثير الكبير الـذي تُخّلفه الفـوارق االجتماعية 
والتراتبيـات الطبقية والجندريـة والعرقية في تجارب 
المجموعـات الُمقيمـة فـي هـذا الحّي. يسـتند هذا 
العمـل إلـى بحـٍث ميدانـي إثنوغرافي، ينطـوي على 
مشاهداٍت مباشرة ومحادثات، إلى جانب 25 مقابلة 
معّمقـة شـبه ُمنظَّمـة مـع عـدٍد مـن المهاجريـن 
األكـراد. ويُعتَبـر هـذا البحـث اإلثنوغرافي السـياقّي 
واعًدا بشـكل خاّص، لفهم الحياة اليومية للمهاجرين 
وتاريـخ نزوحهم وهجرتهم بمراحله المختلفة، سـواء 
داخـل حـدود الدولة الواحـدة أو عبر الحـدود. وال بدَّ 
مـن التنويه بـأنَّ هذا التاريـخ ليَس ماضًيـا غابرًا، بل 
هو تاريٌخ تتكّشـف طّياتُه في زمننـا الحاضر، في إطار 
التراتبيـات االجتماعيـة الحالية وفي خضـّم األزمات 
المسـتمرَّة في سـوريا والعراق، التي تؤثّـُر تأثيرًا بالًغا 
علـى مشـاعر وتوّقعـات وذكريـات الشـعب الكردي 
الماكـث حالًيا فـي ديمير كابي. في كّل مسـار حياة 
يصُفـه هذا المقال بإيجاز، ترتسـُم معالَم كفاٍح مرير 
مـن أجل بنـاِء حياٍة مسـتقرّة وغنّية نسـبًيا، في ظّل 
الظـروف المترّديـة التي تفرضها األزمـات المتواصلة 

والرأسـمالية النيو ليبرالية االسـتبدادية.



المقّدمة
غالًبـا مـا تتّم اإلشـادة بتركيا باعتبارهـا البلد الذي يسـتضيف أكبَر عدٍد مـن الالجئين في العالـم، حيث تضّم 
فـي كنِفهـا أكثـر مـن 3.5 مليون الجئ سـوري. ومـن بين جميـع الُمـُدن التركيـة، تحتضن اسـطنبول أعلى 
نسـبة مـن الالجئين السـوريين الذين يُناِهـز عدُدهم 600 ألـف الجئ. غيـر أنَّ هذه األرقام تشـمل الالجئين 
لين« فقـط، وال تتضّمـن المهاجريـن مـن البلـدان األخـرى على غـرار العـراق وأفغانسـتان.1 لكنَّ  »الُمسـجَّ
العـدد الهائـل للمهاجرين السـوريين ال يُترَجم ببسـاطة فـي ظهورهم العاّم ومشـاركتهم الفاعلـة في الحياة 
السياسـية للمدينـة أو البلـد. فـإذ يُقيـم معظـم المهاجرين السـوريين في األحيـاء المنخفضـة الدخل في 
اسـطنبول، غالًبـا مـا يتـّم إقصاؤهم عـن باقي المدينـة، ما يضعهـم في وضٍع ضعيـف على وجـه التحديد، 
فـي ظّل الظـروف المترّدية التي تفرضها الرأسـمالية النيو ليبرالية االسـتبدادية والسياسـات األمنية القومية.

تميـل منّظمات المجتمع المدني، التي تتعاون بشـكٍل وثيٍق مع الدولة، إلى تعزيـز حالة الضعف والتهميش 
التـي يُعانيهـا المهاجـرون السـوريون. تعتمد هـذه المنّظمات والـوكاالت الحكوميـة لغَة الميدان اإلنسـاني 
ـة بالعثمانيـة الحديثـة، فتنظر إلـى المهاجرين السـوريين بوصفهـم »ضيوًفا«، مـا يدفع بها  أو تلـك الخاصَّ
إلـى بنـاِء عالقـٍة هرمية مـع المهاجرين. وفـي هذه العالقـة، يَُعّد المهاجرون بشـكٍل رئيسـي بمثابـة ضحايا 
بحاجـة للحمايـة أو اإلنقاذ، أو مجرّد ُمسـتفيدين من خدمات »ُحسـن الضيافة«، والمقصـوُد بذلك الخدمات 
االجتماعيـة الخاّصـة المرصـودة لهـم. في الحالَتْيـن، يتّم تصويـر الالجئين إلى حـدٍّ كبير على أنّهم أشـخاص 
غيـر فاعليـن، مـن المفتـرض أن يكـوَن وجوُدهم فـي تركيا مؤّقًتـا، وال ينتمـون إلى نظـام الحكـم الوطني.2 
بالتالـي، ال تُشـكِّل حياتهـم وتطّلعاتهـم وعواطفهـم اعتبـاراٍت مهّمـة، بـل تقتصـر االعتبـارات المهّمة على 
أعدادهـم المطلقـة والمعلومـات اإلحصائيـة التي تجمعها الـوكاالت الحكومية مـن أجل »إدارتهـم« بمزيٍد 
مـن الكفـاءة والسـرعة، عـن طريـق السياسـات التنازليـة مـن األعلى إلى األسـفل، وعبـر مختلف مشـاريع 

»اإلدمـاج«، أو االسـتيعاب، أو الترحيل.

يُجـري هـذا المقـال تحليـاًل ناقًدا حـول هذا النـوع مـن حوكمـة اللجـوء، ُمسـتعرًِضا النضـاالت والتطّلعات 
والرغبـات التّواقـة اليوميـة للمهاجرين السـوريين الُمقيميـن في حّي ديميـر كابي، داخل مدينة اسـطنبول. 
ويُخفـي هـذا التركيـز اإلثنوغرافـي علـى الحيـاة اليوميـة الحضريـة فـي ديميـر كابي، بعـَض المفاجـآت في 
طّياتـه. فعندمـا شـرعنا فـي البحـث، أدركنـا أنَّ ديميـر كابي تجمـع في الواقـع بيـن المهاجرين األكـراد من 
عفريـن3 فـي شـمال غرب سـوريا، وأكـراد محافظة بدليـس في كردسـتان تركيا، الذيـن تّم تهجيرهم قسـرًيا 
فـي التسـعينيات نتيجـة اشـتداد الحـرب بين الدولـة التركيـة وحـزب العّمـال الكردسـتاني. وينتقـل تركيزنا 
اإلثنوغرافـي تدريجًيـا للبحث فـي اللقاء »غيـر المتوّقع« بين هذه المجموعـات الكردية المهاجـرة المختلفة، 

1   ديديـم دانيـش وديـالرا نزلـي، »تحالٌف وفـّي بين المجتمـع المدني والدولـة: الجهات الفاعلـة واآلليات السـتيعاب الالجئين 
السـوريين في اسـطنبول، “صحيفة الهجرة الدوليـة،2018 ،  المجّلـد57)2(، ص. 143 – 157. 

2   المرجع نفسه.

3   منطقـة عفريـن هـي أحد المعاقـل الكرديـة الثالثة الرئيسـية في سـوريا، إلى جانـب كوباني )عين العـرب( والجزيـرة. تُعرَف 
تاريخًيـا بإسـم جبـل األكراد، وهو إسـٌم يعوُد إلـى الزمن العثمانـي. أّمـا Çiyayê Kurmênc فهي الترجمـة الكردية الحرفية وهو اإلسـم 
الشـائع الـذي يطلقـه سـّكان عفرين علـى المنطقة. تُعتَبـر عفرين البلدة الرئيسـية فـي المنطقة المؤّلفـة من 360 إلـى 366 بلدًة. 
فـي هـذا العمل، نسـتخدم األسـماء الكردية التي يسـتعملها المشـاركون في البحـث للداللة على هـذه األماكن. كذلك، اسـُتخِدَمت 
الالحقـة الكرديـة “-î” فـي أواخر أسـماء الُمـُدن باللغـة االنكليزيـة )مثـاًل: Efrînî )عفرينـي( وBitlîsî )بدليسـي(( للداللـة على مكان 

إقامة األشـخاص وأصلهم.
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التـي لطالما شـرذمتها الحـدود اإلقليمية السـيادية للدولَتْين القوميَتْيـن التركية والسـورية. وأدركنا أنَّ خلَف 
مشـكلة اللجوء المزعومة التي تبـدو »حديثة العهد«، ثّمة تاريٌخ طويل من النزوح والتجريد، اختبرَه الشـعب 
الكـردي داخـل حـدود الدولـة القومية الواحـدة وعبر الحـدود في الشـرق األوسـط. فبعد عقوٍد مـن الفصل 
الـذي أقامتـه تلـك الحدود، كيف اسـتطاعت هـذه المجموعات الكرديـة أن تَِجَد مـا يجمع بينها فـي الفضاء 
الحضـري المحـّدد فـي ديميـر كابي؟ ما هـي التحّديـات واالحتمـاالت التي تكتنف هـذا اللقاء؟ كيـف تجلَّت 
الفـوارق االجتماعيـة والتراتبيـات الطبقيـة والجندريـة والدينية في عالقاتهـم االجتماعية وحياتهـم اليومية؟ 

وكيـف تؤثّـر الدولـة التركية ومنّظمـات المجتمـع المدني على هـذه العالقات؟

من أجل سـبر هذه األسـئلة، نقترح أّواًل النظر فـي التصنيفات الجامعة، على غرار »المهاجرين السـوريين«، 
التـي تخفـي الفـوارق االجتماعيـة أو أوجـه عدم المسـاواة القائمة علـى الطبقـة والنوع االجتماعـي والعرق 
والديـن، والتـي تُحِدث انقسـاًما بيـن المهاجرين وترسـم حـدود العوالم االجتماعيـة التي يعيشـون ضمنها 
فـي تركيـا. في المقـام الثاني، يتضّمن هـذا المقـال تقييًما ناقـًدا للمقاربـات المرتكزة على الدولـة القومية 
المهيمنـة علـى الدراسـات حـول اللجـوء أو الهجـرة. فعوًضا عـن اعتبار الحـدود اإلقليميـة للدولـة القومية 
عنصـرًا طبيعًيـا أو مسـّلًما بـه، نـرى أنّـه مـن الضـروري التركيز علـى عالقـات القـوى االجتماعيـة التاريخية 
الكامنـة وراءهـا. نهـدف في دراسـتنا إلى طرِح إشـكاليٍة حول الحـدود اإلقليميـة للدولة القوميـة، من خالل 
تأطيـر تجربـة المهاجرين السـوريين األكـراد في التاريـخ الطويل لكردسـتان وجغرافّيته. وال يعنـي ذلك نكران 
أهميـة حـدود الـدول القوميـة فـي فصل الشـعوب وتشـكيل هويّتهـم. غيـر أنّنا نحـاول فهم طريقـة تأثير 
الحـدود علـى اختالفهـا، الماّدية والرمزيـة منها، على الحيـاة اليومية للمهاجرين. وسـنتطّرق إلـى المقاربات 
الناقـدة المماثلـة لدراسـات اللجـوء التـي ترّكـز علـى الممارسـات المرتبطـة بالحـدود.4 وأخيـرًا، نعتبر هذا 
البحـث اإلثنوغرافي السـياقي واعًدا بشـكٍل خاّص لفهم الحيـاة اليومية للمهاجرين واختبارهـم لتاريخ النزوح 
د مـرّة أخرى علـى أنَّ هـذا التاريخ ليس  والهجـرة المتعـّدد الطبقـات، سـواء داخل الحـدود أو عبرها. ونُشـدِّ
ماضًيـا غابـرًا، بـل هو تاريٌخ تتكّشـف طّياتُـه في الحاضـر، ضمـن التراتبيـات االجتماعية الحاليـة وفي خضّم 
األزمـات المسـتمرّة فـي سـوريا والعـراق التـي تؤثّر تأثيـرًا بالًغا في مشـاعر الشـعب الكـردي الماكـث حالًيا 

فـي ديمير كابـي وتوّقعاتـه وذكرياته.

ل نبذًة موجـزة عن تاريـخ الهجرة وتاريـخ النزوح  ْين. يعـرض القسـم األوَّ يتأّلـف المقـال من قسـَمْين رئيسـيَّ
اللذيـن يتقاطعـان فـي ديمير كابـي. ويسـتعرض كذلك المالمـح الرئيسـية لحوكمـة الالجئين التـي تقوُدها 
سـلطات الدولـة التركية. أّما القسـم الثاني من المقـال فيّقدم لمحـًة إثنوغرافية عن حياة بعـض المهاجرين 
األكـراد من سـوريا فـي ديمير كابي. ومـن خالل هـذه النظرة، نُسـلِّط الضوء علـى كيفية ارتبـاط مجموعَتْين 
كرديَتْيـن، أي التـي من سـوريا والتي من تركيـا، ضمن المسـاحة المحّددة لهـذا الحّي، إلى جانـب التحّديات 
التـي يواجهونهـا فـي مختلف مجاالت الحياة، ال سـّيما العمالة غير النظامية وسـوق اإلسـكان. تؤثّـر الفوارق 
االجتماعيـة والتراتبيـات الطبقيـة والجندريـة والعرقية إلى حـدٍّ كبير في تجـارب هاتيـن المجموعَتْين، حيث 
تُكاِفحـان مـن أجـل كسـب العيش وبنـاء عالقـات قواُمهـا التضامـن. وينطـوي كّل مسـار من المسـارات 
الحياتيـة التـي نصفهـا بشـكٍل موجز، علـى جهٍد مرير إلرسـاء حياة مسـتقرّة وغنّية نسـبًيا، في ظـّل الظروف 

المترّديـة التـي تفرضها األزمة المسـتمرّة والرأسـمالية النيو ليبرالية االسـتبدادية.

4   سـاندرو ميـزادرا وبريت نيلسـو، الحـدود كمنهجية، أو تكاثـر العمل، دورهام، منشـورات جامعة ديـوك، 2013؛  بريم كومار 
راجـارام، »الالجئـون كشـعب فائض: العـرق، والهجـرة، وأنظمة القيمـة الرأسـمالية،« االقتصاد السياسـي الجديـد،2018، المجّلد 

23)5(، ص. 627 – 639.



اسطنبول، مساحة نزوح متداخل لألكراد
منـذ البداية، سـاهَم نزوح األكراد في رسـم مالمح تاريخ الهجرة القسـرية في تركيا، وطريقة إدارة السـلطات 
التركية لها. تحتّل اسـطنبول مكانًة خاّصة في هذا التاريخ. فعلى الرغم من أنَّ تركيا اعُتِبرَت، منذ السـّتينيات، 
لت شـيًئا فشـيًئا إلـى »مركز إقليمي  بلـًدا مصـدرًا للهجرة، ال سـّيما هجرة اليد العاملة إلى أوروبا،5 إاّل أنّها تحوَّ
يسـتقبل موجات مسـتمرّة من الهجرة القسـرية«.6 ومؤّخـرًا، منذ العـام 2011، باتَْت تركيا تُشـكِّل بلَد عبوٍر 
ُل فعلًيا بلـَد لجوٍء، ال سـّيما لالجئين من بلدان الشـرق  للمهاجريـن المتوّجهيـن إلـى أوروبـا، علًمـا أنَّها تُشـكِّ
األوسـط.7 ولعـلَّ الحـدث األّول والوحيد الذي َشـِهَد وصـواًل أو »تدّفًقا َجَماعًيا« واسـع النطـاق لالجئين قبل 
الحـرب األهلية السـورية كاَن تواُفـد الالجئين األكراد مّمـا يُعرَف اليوم بإقليم كردسـتان-العراق بيـن العاَمْين 
لين بحسـب كمال كيريشـي إلى »نحو نصـف مليون«.  1988 و1991، حيـث وصـَل عـدد الالجئين الُمسـجَّ
وعقـب هـذه األحداث، قاَمـت تركيا بصياغـة القواعد التنظيميـة الخاّصة باللجـوء عام 8.1994 وجـاَء التوغُّل 
العسـكري التركـي األخيـر لمناطـق األكراد في شـمال سـوريا والعـراق ليؤثّـر أيًضا فـي حوكمتهـا للهجرة، ما 

تجّلـى فـي االسـتخدام المتزايـد للتدابير األمنية وصواًل إلى شـّن »حـرب على الهجرة غيـر النظامية«.

لقد تعرََّض الشـعب الكردي في تركيا للعنف السياسـي الُممنَهج وللتجريد والتفقير، منذ تأسـيس الجمهورية 
التركيـة علـى األقـّل.9 أّمـا في سـوريا فال يختلـف وضع األكـراد كثيرًا. فـي الواقع، اتََّصـَف تاريخ سـوريا، بعد 
االنتـداب الفرنسـي، بسياسـاٍت حكوميـة مناهضـة لألكراد، وصَلـْت في العـام 1962 إلى حّد سـلب حقوق 
المواطنـة مـن 120 ألـف كردي مـن الُمقيمين فـي منطقـة الجزيرة، بحّجـة عدم توفُّـر أدّلة تُثِبـت إقامتهم 

في البلد منـذ 10.1945

وفـي حيـن لم تبـرز أّي حوادث عنـف ُمعَلن، أدَّت سياسـة التفقيـر الُممنَهج لألكـراد إلى هجرٍة )قسـرية( – 
وهـي إحـدى الوسـائل األكثر اسـتخداًما مـن ِقَبل الـدول لتفكيك عمليـات »التمـرّد ضّدها« فـي المنطقة. 
ويمكـن مالحظـة هذا النمط أيًضا لدى السـوريين األكراد الذين تّم تشـريدهم إلى الُمُدن الكبرى في سـوريا.

علـى نحو مشـابه، تّم تشـريد األكراد األتراك بشـكٍل قعلى الرغم من وجـود عدد كبير من الالجئين السـوريين 
فـي تركيـا، تُعتَبر النقاشـات العامة حول هذه المسـألة محدودة جـًدا. فالغالبية العظمى لألشـخاص يَُعّدون 
مجـرّد متفرّجيـن على سياسـات الدولة المصّممة إلدارة الالجئين، ما يصّعب بشـّدة إقامـة عالقات اجتماعية 

5   ستيفين كاسلز، هاين دي هاس ومارك ج. ميلر، »زمن الهجرات«، نيويورك،  بالغريف ماكميالن، 2014.

6    نرجيـس كانيفـي، »إدارة الهجرة غير النظامية: السـوريون في تركيا ودورهم في النقلة النوعية لدراسـات الهجرة القسـرية،« 
منظورات جديدة بشـأن تركيا، 2016، المجّلد 54، ص. 9 -32.

7   كمـال كريشـي، »تركيا: بلد انتقالـي من الهجرة الصادرة إلـى الهجرة الوافدة«، السياسـة المتوّسـطية،2007 ، المجّلد 12))1، 
ص. 91 – 97؛ دينيـز. ش. سـيرت، »مـن ترجمـة المهارات إلى خفـض القيمة: إلغاء أهليـة المهاجرين في تركيـا، “منظورات جديدة 

بشـأن تركيا،2016 ، المجّلد 54، ص..117 – 97 

8   كمال كيريشي، المرجع السالف الذكر، ص. 95.

9   أنـور غونـاي، »في الحرب والسـالم: تحويل روايات العنف في اسـطنبول الكردية، “أميـركان أنثروبولوجسـت،2019 ،  المجّلد 
121، ص. 554 – 567؛ فيلـي ياديرجي، االقتصاد السياسـي ألكراد تركيا: من االمبراطوريـة العثمانية إلى الجمهورية التركية، كامبريدج، 

منشورات جامعة كامبريدج، 2017.

10   سـيدا ألتـو، »الطائفيـة فـي الجزيـرة السـورية: المجتمـع واألرض والعنـف فـي ذاكرة الحـرب العالميـة األولـى واالنتداب 
الفرنسـي،)1939 – 1915( “، أطروحـة دكتـوراه غيـر منشـورة، أوترخـت، جامعة أوترخـت،2011.
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متبادلـة بيـن المهاجريـن السـوريين والمجتمع التركي بشـكٍل عام. يسـّلط هذا القسـم الضـوء على بعض 
العناصـر الرئيسـية لحوكمـة الهجـرة التي تقوُدهـا حكومة حـزب العدالة والتنميـة. وتحمل طريقـة الحوكمة 
هـذه تأثيـرات خاّصـة علـى الظروف المعيشـية للشـعب الكردي – أكانـوا مواطنيـن أتـراك أم ال -  في ديمير 

ـٌل في األقسـام التالية. كابـي، كما هو ُمفصَّ

منـذ الخمسـينيات وصـواًل للعـام 2013، كانـت القوانيـن أو األنظمـة الخاّصـة بالمهاجريـن والالجئيـن في 
تركيـا محصـورًة. فغالًبـا ما ركَّزَت الدولة بشـكٍل رئيسـي على مراقبة هذه المجموعات بواسـطة المؤّسسـات 
األمنيـة، مـن دون أن تنخـرط مباشـرًة فـي أّي أحـكام اجتماعيـة. وبعـد العـام 2013، بـدأت حكومة حزب 
العدالـة والتنميـة11 باالهتمـام بهذه المسـألة بمزيد مـن الوضوح واالسـتباقية. فإلى جانب فرض سـيطرتها 
علـى األرض من خـالل تعزيز سـلطة وزارة الداخلية، اعتمـدت الحكومة اسـتراتيجياٍت »ليبراليـة« على الورق 
فـي اإلطـار القانونـي لحوكمـة الالجئيـن. وعلـى الرغم مـن أنَّ هذه سـري، نظـرًا لحـرب مكافحة التمـرّد في 
األقاليم الكردية في تركيا، ما أّدى إلى حرمانهم من ُسـُبل عيشـهم الرئيسـية. وفي أوائل التسـعينيات، خالل 
الحـرب بيـن حزب العّمـال الكردسـتاني والجيش التركـي، أُجِبـر الكثير من األكـراد على لعـب دور »حرّاس« 
فـي قراهـم. أّمـا الذين رفضـوا ذلك فلـم يكن لديهـم خيار آخر سـوى مغـادرة قراهم التـي مزّقتهـا الحرب، 
واالنضمـام إلـى الطبقـة العاملة فـي الُمـُدن الكبرى غـرب تركيا، ال سـّيما اسـطنبول. وخالل التسـعينيات، 
تـّم إخـالء حوالـي 4000 قريـة ومسـتوطنة ريفية صغيـرة. وفي حين تُشـير اإلحصـاءات الرسـمية إلى 370 
ألـف نـازح، تتـراوح األعداد المعطـاة من ِقَبـل المنّظمات اإلنسـانية المسـتقّلة بيـن مليون وأربعـة ماليين 
شـخص.12 إًذا، لطالمـا كانـت اسـطنبول مدينـًة للمهاجرين. عـالوًة على ذلـك، وخالًفا لموجـات الهجرة قبل 

التسـعينيات، تمّيـزت موجـات الهجرة هـذه بكونها أقـّل دائريـًة وأكثر ديمومـًة بطبيعتها.

تجـدُر اإلشـارة إلـى أنَّ جميـع األتراك البدليسـيين المشـاركين فـي المقابالت فـي ديمير كابي هـم من تلك 
القـرى التـي ما زالـت ُمعرَّضة حّتـى اليوم لنزاعاٍت مسـّلحة. ومنـذ العـام 2012، »اختاَر« النازحـون األكراد 
مـن سـوريا أن يعيشـوا أيًضا في أحياء اسـطنبول التي يهيمـن عليها األكراد، على غرار أسـن يـورت، وكوجك 
جكمجـة، وباشاكشـهر.13 ومع وصـول الالجئين السـوريين األكراد، أصبـَح ديمير كابي، تماًما كهـذه األحياء، 
َر عنـُف الدولة وتالَقت  إحـدى أهّم المسـاحات الحضرية التي شـهَدت »موجات نـزوح متداخلة«، حيث تجذَّ

ذكرياٌت مختلفة.14

ـَس كـ«حـزب ديمقراطي محافظ«،  11   حـزب العدالـة والتنمية هو حزب سياسـي يتوّلى الحكم في تركيا منذ العام 2002. تأسَّ
واكتَسـَب طابًعـا اسـتبدادًيا متزايـًدا تحت القيـادة المركزية المطلقة لرجـب طيب أردوغان. وقد تصاعدت الممارسـات االسـتبدادية 

للحكومة بشـكٍل ملحوظ، ال سـّيما منـذ عام 2013، بعد القمـع العنيف لمظاهـرات حديقة غيزي.  

12   أنور غوناي، المرجع السالف الذكر.

13   غوالي كيليكاسـالن، »الهجرة القسـرية والمواطنية والمسـاحة: حالة الالجئين السـوريين األكراد في اسـطنبول، “منظورات 
جديدة بشـأن تركيا، 2016 ،المجّلد 54، ص. 77 – 95. 

14   إيلينـا فديان-قاسـمية،«العالقات بيـن الالجئيـن في سـياقات النـزوح المتداخـل، “الصحيفـة الدولية لألبحـاث الحضرية 
https://www.ijurr.org/wp-content/uploads/2016/11/Refugee-Spotlight-Overlapping- :واإلقليمي،2016  ، متوّفر عبـر الرابط التالي

Displacement-Fiddian-Qasmiyeh.pdf
]آخر زيارة للرابط في  3آب/أغسطس.[2019 



حوكمة تركيا لالجئين السوريين
االسـتراتيجيات بـَدت وكأنّهـا تتمّثل بوجـوٍد متزايٍد علـى األرض وباعتماد سياسـاٍت أكثر ليبراليـًة في التعامل 
مـع األشـخاص غيـر المواطنيـن الُمقيمين فـي البلـد، إنّما هناك فـي الواقع ثغـراٌت كبيرة بين »السياسـات 
مـة )النواتـج( والسياسـات التـي تؤثّر فعـاًل علـى الحيـاة اليومية لـكّل مهاجر ولـكّل الجئ  كمـا هـي ُمصمَّ

)النتائج(«.15

وأفضـُل مثـاٍل علـى ذلك هو مشـاركة الالجئين في سـوق العمل. ففي حيـن ال تُفرَض أّي قيـود في الحصول 
علـى رخصـة عمـل، غالًبا مـا يختار أصحـاب العمل عـدم إصدار رخـص العمل مـن أجل كسـب المزيد من 
األربـاح، مسـتفيدين من غياب اإلشـراف القانوني أو ضعفه علـى األرض. عالوًة على ذلـك، أُدرَِج طالبو اللجوء 
السـوريون ضمن وضع »الحماية المؤّقتة« وتّم تنظيم وجودهم بموجب قانون األجانب والحماية الدولية.16 
وأُنشـئت المديريـة العامـة إلدارة الهجـرة )DGMM(17 لتصبـح الجهـة الفاعلة الرئيسـية في هـذا المضمار. 
ومنـذ ذلـك الحيـن، لم تُعـد المؤّسسـات األمنية مسـؤولًة عن قضايـا الهجرة. وكما يُشـير دانيـش ونزلي،18 
شـكََّلت الحكومة أيًضـا »تحالفاٍت وفّية« مـع منّظمات غير حكوميـة كبيرة ومع المجالـس البلدية المحّلية 
التـي حافظـت على والئها لقواعـد الحكومة وسياسـتها الدينية القومية المتعّلقة بالمسـاعدة اإلنسـانية. أّما 
منّظمـات المجتمـع المدنـي والمجالـس البلدية الُمعارِضـة أو »غير الوفيـة« فتّم تهميُشـها وإقصاؤها عن 
هـذه التحالفـات، مـن خالل فـرض قيود علـى ممارسـاتها؛ حّتـى أنَّ عدًدا كبيـرًا منها قـد أُغلِق. وجـاء اندالع 
الحـرب األهلية السـورية والتطّورات السياسـية التي شـهدها اإلقليم الكردي في سـوريا ليؤّمـن أرًضا خصبة 
لممارسـات الدولـة االسـتبدادية والقمع المتزايـد للجهات الُمعارِضـة، أكانت من األطراف السياسـية أو من 
المجتمـع المدنـي. واشـتدَّ ذلـك جـرّاء الحـرب الحضرية فـي األقاليم الكرديـة في تركيـا فـي العاَمْين 2015 

و2016، إلـى جانـب محاولـة االنقالب الفاشـلة في 15 تّموز/يوليـو 2016 وحالة الطـوارئ التي تلتها.

لكـنَّ منّظمـات المجتمـع المدنـي »األصغـر حجًمـا واألقـّل تنظيًمـا« اسـتمرّت مـع ذلـك فـي أنشـطتها 
ـخة وذات السـياق المحـّدد« لدعـم السـوريين. تشـتمل هـذه األنشـطة علـى المبـادرات المحّلية  »الُمرسَّ
والمجموعـات التطّوعيـة ذات التمويـل الصغيـر، التـي تتمّتع بدرجـة معّينة من االسـتقاللية. غالًبـا ما تبقى 
أنشـطة هـذه المنّظمـات محصورًة ضمـن منطقـة معّينـة )المدينـة أو المنطقة أو حّتـى الحـّي(، وتتراوح 
بيـن تقديـم الخدمـات االجتماعيـة »القائمـة علـى االحتياجـات« أو »القائمـة علـى الحقوق«، وصـواًل إلى 
األنشـطة الثقافيـة.19 غيـر أنَّ تأثيـر حكومـة حـزب العدالة والتنميـة على حوكمـة الالجئين أدَّى بشـكٍل عام 
إلـى زيـادة احتـراف السياسـة واسـتخدامها كأداٍة فـي حوكمة الدولـة التركيـة للهجـرة – مّما آَل بـدوره إلى 

15   كيلسـي ب. نورمـان، »اإلدمـاج، أم اإلقصاء، أم الالمباالة؟ إعادة تحديد خيارات المشـاركة في الـدول الُمضيفة للمهاجرين 
والالجئين في بلدان »العبور« المتوّسـطية،«صحيفة الدراسـات اإلثنية ودراسـات الهجرة، 2019، المجّلد 45)1(، ص. 42 – 60. 

16   أحمـد إيكدويغـة ودامـال ب. أكسـل، »حقائـق الهجـرة واسـتجابات الـدول: إعـادة التفكير في سياسـات الهجـرة الدولية 
فـي تركيـا، “في: س. كاسـلز، د. أوزكـول، و م. أ. كوباس )ناشـرون(، بعنوان التحويـل االجتماعي والهجـرة، 2015، ص. 115 – .131

Göçidaresi  17” ” باللغـة التركيـة كمـا يُشـير إليهـا المهاجـرون على نطاٍق واسـع. يعـود تاريـخ المنّظمة على مسـتوى البالد 
إلـى العـام 2013 فقط، عقـب التواُفـد الَجَماعي لالجئين السـوريين.

18   ديديم دانيش وديالرا نزلي، المرجع السالف الذكر.

19   هيليـن ماكريث وشـيفين غولفر سـانيش، »المجتمع المدني والالجئون السـوريون في تركيا،« كجثنـه، جمعية المواطنين 
https://www.hyd.org.tr/attachments/article/215/civil-society-and-syrian-refugees-in- :تركيـا، 2017، متوّفـر عبـر الرابـط التالـي

turkey.pdf ]آخـر زيـارة للرابط في 3 تشـرين األّول/أكتوبر 2017[.
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تضييـق المسـاحة التي تنشـط فيهـا هيئـات المجتمـع المدني.

كذلـك، سـاهمت األزمـة االقتصادية فـي مفاقمة ظروف العمـل وفي زيادة نسـبة العمل غيـر النظامي في 
سـوق العمـل. فإنَّ الوضع القانوني الُمبَهم للمهاجرين السـوريين باعتبارهم »ضيوًفـا« )باتوا يحصلون حالًيا 
علـى الحمايـة المؤّقتـة( وضعـف إشـراف الحكومـة على المسـائل المرتبطـة برخـص العمل، قد أسـفَر عن 
بـروز ديناميكيـات اسـتغاللية، حيث يشـّكل المهاجرون السـوريون »مصـدرًا لليد العاملـة الرخيصة«. ومع 
تزايد المنافسـة في سـوق العمل، أصبحوا هدًفا سـهاًل للسـّكان اآلخرين المهّمشـين ذوي الدخل المنخفض 
والذيـن يمّثلون فقـراء الُمُدن في تركيا.20 في القسـم التالي، سـوف نناقش كيف يتعامل األكراد السـوريون، 
واألكـراد األتـراك، مـع اإلطـار القانونـي، وسـنتطّرق إلى المسـاحة الحضريـة الطرفيـة لديمير كابـي وكيفية 
تأثيـر ذلك على ُسـُبل عيشـهم فـي ظّل الظـروف الصعبة للنظام االسـتبدادي النيـو ليبرالـي المحافظ. وفي 
هـذا السـياق، سـيتّم إيالء اهتمام خـاّص للطريقـة التي يتأّمـل فيها المتحّدثـون في ماضيهـم وحاضرهم، 
إلـى جانـب تأثيـر الديناميكيـات الجندرية والطبقية علـى تجاربهم المختلفـة مع حالة الضعـف والقدرة على 

التنّقل في اسـطنبول )أو عـدم القدرة علـى التنّقل(. 

بين عفرين وبدليس وديمير كابي: مساحة النزوح وذاكرته
فـي شـهر آذار/مـارس 2019، فـي حديقٍة تُدعـى حديقـة الجـوز )Ceviz Bahçesi( فـي ديمير كابـي، اجتمَع 
بعـض الرجـال األكراد الطاعنين في السـّن، مرتديـن القّبعات التقليدية والسـراويل الفضفاضـة، للعب الداما 
والزهـر علـى الطـاوالت المسـقوفة في الحديقـة. وكاَن هـؤالء قد نزحـوا من منطقـة بدليس التركيـة نتيجة 
حـرب مكافحـة التمـرّد التي شـّنتها الدولة فـي التسـعينيات. وكانـت مجموعاٌت أخـرى من الرجال جالسـة 
فـي الحديقـة على حـدة، غير أنّهم كانـوا يتحّدثـون اللغة الكرمنجيـة، مع بعض الفـوارق المحّليـة الواضحة. 
كانـوا أيًضـا رجـااًل طاعنيـن في السـّن مـن مجتمٍع كـردٍي نازٍح آخـر، وتحديـًدا من منطقـة عفرين السـورية 
أو جبـل األكـراد. وبشـكٍل عـام، كاَن مـن الصعب رؤية نسـاء سـوريات فـي المسـاحات العامة مـن الحّي. 
فالمـرأة األولـى التي تحّدثنا إليها كانت العّمة سـيفريي21، البالغـة 55 عاًما من العمر. هي أمٌّ لسـّتة أطفال، 
تعيـش فـي ديميـر كابي منذ أن غـادرت قريتها في عفرين قبل حوالي سـّت سـنوات. وبحسـب مـا فهمناه 
مـن سـرد العّمة سـيرفيي، تّتصـف حديقة الجـوز بمكانـٍة خاّصة فـي عملية اسـتقرارها. ففي لحظـٍة معّينة 
خـالل حديثنـا معهـا، وبعد أن الحظنـا عدم ارتياحهـا إزاء اإلقامة فـي تركيا، سـألناها ما إذا كانـت اإلقامة في 

اسـطنبول قد تحّسـنت منـذ وصولها قبل سـّت سـنوات. فقالت: 

عندمـا وصلـُت إلـى هنا، كانـت الحياة صعبًة فـي البدايـة، صعبـًة للغايـة. فالمنفـى )xerîbî( 22 صعب. ما 
مـن شـيٍء يشـبهه. لـو لم يكـن األمر خطيـرًا ومخزًيـا، كنـُت ألعوَد ]إلـى سـوريا[ حااًل. لـم أكن قـادرة على 
ـل العيـش هنـا. كنُت أجلس فـي الحديقـة )حديقة الجـوز( كّل يوم منذ الصبـاح الباكر وحّتى سـاعات  تحمُّ
المسـاء المتأّخـرة. لـم أسـتطع البقاء فـي المنـزل. لم أتحّمـل البقاء فـي الداخـل. بقيُت على هـذه الحال 

20   ديـدام دانيـش وديـالرا نزلـي، المرجع السـالف الذكـر؛ إيدير ميـن وديريا أوزكـول، »مقّدمـة المحّرريـن: الحيـاة المترّدية 
والالجئـون السـوريون فـي تركيـا، “منظورات جديـدة بشـأن،2016، المجّلـد54 ، ص. 1 – .8

21   إنَّ جميـع أسـماء المتحّدثين هي أسـماء مسـتعارة اسـُتخِدمت لتجّنب التعرّف إلى هويتهم. نسـتخدم، فـي كامل النّص، 
مصطلحـات القرابة قبل بعض األسـماء – ال سـّيما أسـماء كبار السـّن. وقد اسـُتخِدمت هـذه المصطلحات في المقابـالت، كقاعدٍة 

أخالقيـة إلظهـار االحتـرام. فمصطلح Ap-ê بالكرديـة يعني »العّم«، في حيـن أنَّ مصطلـح met-a يعني »العّمة«.

X«  22« بالكردية يُلَفظ مثل حرف »خ« بالعربية. 



لمـّدِة سـنٍة كاملـة. فـي الحديقة، كنـُت أسـتطيع أن أتنّفس الصعـداء قلياًل. كنُت أرى أشـخاًصا يجلسـون 
ويتمّشـون، والَخضـاُر يعـّم المكان. وإْن التقيُت بشـخٍص آخر من عفريـن أو ]أيِّ منطقٍة أخرى في[ سـوريا، 

كانـت تتسـارُع نبضات قلبـي. ُكّنا نجلـس مًعا، ونتحّدث، ونسـترخي بعض الشـيء.

اقتبسـنا هـذا الحديث بالتفصيـل من أجل تسـليط الضوء علـى الطريقة التي تؤثّـر فيها المسـاحة الماّدية، 
والحديقـة بالتحديـد، علـى تجـارب النـزوح واالسـتقرار لـدى المتحّدثيـن السـوريين األكـراد الذيـن تكّلمنـا 
معهـم. ال تقتصـر هـذه المسـاحة الماّديـة على محيـٍط أو إطاٍر للعالقـات االجتماعيـة، بل تُسـاِهم في بناء 
هـذا المحيـط أو هـذا اإلطار من خـالل إثـارة الذكريات، وربط األشـخاص ببعضهـم البعض، وتوجيـه نظرتهم 
للعالـم. فالعفرينيـون، تماًما كالنازحين اآلخريـن، يمّثلون »تعّدديـة االرتباطات باألماكن، وذلـك عبر اإلقامة 

فيها وتذّكرهـا وتخّيلها«.23

داَر هذا الحديث مع العّمة سـيفريي في صالوٍن للحالقة افتتحته سـيّنيت وزوجها وايسـي مؤّخرًا. ولقد تحّوَل 
هـذا الصالـون إلـى موقٍع مهمٍّ آخـر للبحث، كونه جمَع عدًدا من األشـخاص مـا كّنا لنتمّكن مـن االلتقاء بهم 
بطريقـٍة أخـرى. ومن خالل التركيز علـى المحادثات العاديـة التي يُجريهـا زّوار الصالون، اسـتطعنا أن ناُلِحظ 
كيـف يلجـأ المهاجـرون العفرينيـون إلى تشـارُك ذكرياتهـم عن األحـداث التـي خاضوها، وطريقـة تعبيرهم 
عن مشـاعر الخسـارة واالشـتياق إلـى عفرين، إلـى جانـب التحّديـات اليومية التي تنطـوي عليهـا الحياة في 
اسـطنبول. ونظـرًا للظروف االقتصاديـة المترّدية ورقابة الدولـة، حوصر الكثير من العفرينييـن في حّي ديمير 
كابـي، األمـر الذي أضاَف زخًمـا ُمضاعًفا لذكرياتهم حـول الوطن األّم والنزوح. جاءت هذه الذكريات لتتوّسـط 
حديثهـم عـن تحّدياتهم الحالية، ال سـّيما الصعوبـات االقتصادية الناتجة عـن األزمة االقتصاديـة الراهنة. في 
الواقـع، لكـي يتمّكنـوا من تسـديد تكاليف اإليجـار اآلخذة في االرتفاع بشـكٍل عشـوائي، والفواتيـر المتزايدة 
للخدمـات األساسـية، يتوّجـب عليهم قضاء وقت طويل نسـبًيا وبـذل جهد حثيث في ظّل ظروف اسـتغاللية 

وغيـر نظامية فـي العمل، ال سـّيما في قطاَعْي النسـيج والبناء.

َل الحافز الرئيسـي الذي  أشـاَر معظم المتحّدثين إلى أنَّ البحث عن معيشـٍة أفضل )ma’işet24 بالتركية( شـكَّ
دفـَع بهـم إلى مغـادرة سـوريا. كذلك، لم ينكـر المتحّدثـون أنَّ الحـرب األهليـة كاَن لها الدور الرئيسـي في 
ديـة الطبقات.  نزوحهـم. غيـر أنَّ تجربتهـم مـع الحرب، تماًمـا كتجربتهم مع النـزوح، يمكـن أن تّتصف بتعدُّ
فبحسـب »غمليـش وآخريـن«،25 حّتى »في الحـاالت القصوى مـن المعاناة علـى غرار المجاعـة والحرب«، 
مـا »مـن عامٍل واحـٍد فقط يحّفـز علـى« الهجـرة. ]...[ »فيجـب النظر إلـى الهجـرة باعتبارها عمليـًة يقوم 
فيهـا األفـراد بتغييـر حالتهـم الراهنـة عـن وعـي، بحًثا عـن حياٍة أفضـل«. في هـذا اإلطـار، إنَّ أنمـاط هجرة 
العفرينييـن مـا قبـل الحرب، مصحوبـًة بوضع عفرين مـن الحرب األهلية، وصـواًل إلى التوغُّـل التركي في عام 
ـد كيف قد يكـون للمهاجرين أو الالجئين حوافـز متعّددة تدفع بهم إلـى االنتقال إلى  2018، هـي أمثلـٌة تُجسِّ
مـكان إقامتهـم الحالي. بعـد تفقيرهـم الُممنَهج، كاَن العفرينيون يكسـبون معيشـتهم في الُمـُدن الكبرى 
فـي سـوريا، ال سـّيما في حلب. أّمـا خالل فترة الحـرب األهليـة فتمّيزت المناطق الكردية في سـوريا بشـكٍل 
عـام باالسـتقرار »النسـبي«. وعلـى وجه التحديـد، لم تُسـتهَدف عفرين، على عكـس كوبانـي والجزيرة، من 

23   حـارز حليلوفيتـش، أماكـن األلم: النزوح القسـري، والذاكرة الشـعبية، والهويات العابـرة للحدود المحّلية فـي المجتمعات 
البوسـنية التي مزّقتها الحـرب، نيويورك، بيرغهـان بوكس، 2007.

24   شّكلت كلمة Ma’işet )معيشة( أحد المصطلحات األكثر استخداًما بين العفرينيين في المقابالت.

25   جورج غمليس، روبرت ف. كيمبر ووالتر ب. زينير، الحياة الحضري، لونغ غروف، مؤّسسة وايفالند للنشر، 2010.
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ِقَبـل داعـش أو غيره مـن المجموعات اإلسـالمية المسـّلحة أو الموالية للنظام السـوري. وعليه، اسـتقبلت 
المنطقـة عـدًدا هائاًل من األشـخاص النازحين داخلًيا مـن المناطق األخرى التـي طالها النزاع، ال سـّيما حلب. 

بالتالـي، بـدأ العفرينيـون بمغادرة سـوريا، قبل أن تصبـح عفرين منطقة نزاع مسـّلح.

فـي هـذا اإلطـار، يُعتَبـر ماضي الهجـرة لـدى كلٍّ من سـيّنيت ووايسـي متشـابَهْين، كمـا هي حـال العديد 
مـن قصص النـزوح لـدى الكثير مـن العفرينيين. كاَن سـيّنيت ووايسـي، المتحـّدران من عفرين، يعيشـان 
فـي حلـب، إلى حيـن اندالع االشـتباكات فـي المدينة. فـي حلب، عمَل وايسـي خّياًطا لمّدة عشـر سـنوات 
علـى األقـّل، فـي حيـن كانت سـيّنيت تُديـر صالونًـا لتصفيف الشـعر. كاَن وايسـي يتوّلـى المهـام المالية 
والبيروقراطية للصالون خلف الكواليس، في حين كانَت سـيّنيت وشـقيقتها تُديران الصالون. ونظرًا للعالقات 
غيـر المتكافئـة بين الجنَسـْين فـي الحّي، تمثََّلت مهّمة وايسـي الرئيسـية في إضفاء طابـع اجتماعي مقبول 
علـى هذه المؤّسسـة التـي تُديرها امرأتان. فغالًبا ما أشـاَر السـوريون األكراد الذين أُجرَيـت معهم المقابالت 
إلـى أنَّ الحـرب والنـزوح أنعما علـى المرأة ببعٍض مـن الحّرية والتمكيـن، إذ لم تكن هذه األخيـرة قبل الحرب 
تُشـارِك فـي األنشـطة االقتصاديـة خارج المنـزل. غيـر أنَّ »تمكين« النسـاء هذا فـي األوسـاط االقتصادية 
خـارج المنـزل، عـادًة ما يحـُدث في ظـّل ظروف سـلبية، سـّيما وأنَّ النسـاء واألطفـال الالجئين السـوريين 
يشـّكلون مصدرًا أسـهل لليد العاملـة الرخيصة التي يتّم اسـتغاللها في أماكن العمل غيـر النظامية. بالتالي، 
كانـت سـّينيت تتمّتـع بنجـاٍح نسـبي في صالـون تصفيف الشـعر الخاّص بهـا. ولكْن، فـي بلٍد حيـث يُعاني 
نظـام إصـدار رَُخـص العمـل لالجئيـن من عيـوب عديـدة، ال تحصل نسـاء كثيرات علـى فرصٍة كهذه إلنشـاء 

مؤّسسـات تجاريـة خاّصة بهّن.

َد كلٌّ مـن سـيّنيت ووايسـي علـى الترحيب الحـاّر الـذي تلّقياه من سـّكان ديميـر كابي عنـد وصولهما  شـدَّ
إلـى الحـّي. غيـر أنّهما أشـارا بحـزٍن إلـى أنَّ عالقاتهما مـع الُمقيميـن المحّليين األكـراد تغّيرت الحًقـا. فكاَن 
الجميـع، بمـا فـي ذلـك المهاجـرون السـوريون وسـّكان ديمير كابـي، يعتقـدون بـأنَّ اسـتقرار المهاجرين 
السـوريين األكـراد سـيكون قصير األمد. وهذا ما اعتقده أيًضا كلٌّ من سـيّنيت ووايسـي. ولكـْن، أثناء القيام 

بهـذا العمـل الميدانـي، كانا قد دخال سـنتهما السـابعة فـي الحّي.

أعـرَب العديـد مـن المهاجرين العفرينييـن األتراك بالفعل عـن رغبتهم بالعـودة. وهذا ما دفـَع جزئًيا بالبعض 
منهـم إلـى البقـاء فـي تركيـا أو إقليـم كردسـتان عوًضا عـن الهجرة إلـى أوروبـا. ومن وقـٍت إلى آخـر، خالل 
أيّـام العطـل اإلسـالمية مثـاًل، يقـوم العفرينيـون بزيارة مسـقط رأسـهم عفرين، فيسـافرون إّمـا من خالل 
تصاريـح رسـمية وإّما بمسـاعدة المهّربيـن. إنّما بعَد أن أطلـَق الجيش التركـي »عملية غصـن الزيتون« في 
مطلـع العام 201826، أصبحت هذه الزيارات شـبه مسـتحيلة بالنسـبة إلـى العفرينيين. فلم يصبح السـفر 

26   بحسـب تقريـٍر نشـرته مؤّخـرًا منظمـٌة مـن المجتمع المدنـي تُدعى إمباكـت – أبحـاث المجتمـع المدني والتنميـة )التي 
كانـت تُمعـرَف سـابًقا بــCitizens for Syria أو مواطنـون من أجل سـوريا(: »)...( يّتصف الوضـع في منطقة عفريـن، التي أصبحت 
تخضـع للسـيطرة التركيـة بحكم الواقع بعـد عملية »غصن الزيتـون« )كانون الثاني/ينايـر – آذار/مارس 2018(، بمسـتوياٍت مرتفعة 
مـن انعـدام االسـتقرار. فهنـاك، سـاهَم تهجيـر السـّكان المحّليين وإعـادة توطين األشـخاص النازحيـن داخلًيا فـي تفاقـم التوتّرات 
اإلثنيـة القائمـة أصـاًل. ويّتسـم الوضع بفـوارق هائلة بين السـّكان المحّلييـن واألشـخاص النازحين داخلًيـا من حيـث التمتُّع باألمن 
الشـخصي وكسـب المعيشـة وحّريـة التنقـل والقدرة على ممارسـة التقاليـد الخاّصة. كذلـك، وقَع السـّكان المحّليـون في منطقة 
عفريـن ضحية االنتهاكات الجسـيمة لحقوق اإلنسـان والممارسـات التمييزيـة التي تفرضهـا المجموعات المسـّلحة الُمعارِضة، التي 
ص االمتيازات لألشـخاص النازحين داخلًيا المرتبطيـن بها«.أنظر: إمباكت – أبحاث المجتمـع المدني والتنمية،  يُعتَبـر أيًضـا أنّها تُخصِّ
”األثـر االجتماعي-االقتصـادي لموجات النزوح في شـمال سـوري،ا“ برليـن،  إمباكت – أبحـاث المجتمع المدني والتنميـة، أيّار/مايو 

2019، ص. 9، متوّفـر عبـر الرابط التالي: 



إلـى عفريـن خطيرًا وحسـب، بـل أصبح السـفر عن طريـق التهريـب باهـَظ الكلفة بشـكٍل متزايـد. وهكذا، 
اضمحـلَّ أمـُل العفرينييـن بالعـودة، حيث بـدت المسـافة التي تفصلهـم عن موطنهـم أكبر مـن أيِّ وقٍت 

مضـى. وبذلك، أضحـت العائالت أكثر تشـرذًما وتشـتًُّتا.

وألسـباب مختلفـة، إنَّ العفرينييـن الذيـن بقوا في سـوريا هـم بمعظمهم من األهـل الطاعنين في السـّن. 
فلـم يتحّملـوا بغالبيتهـم العـبء المعنوي المترتّـب عن مغـادرة موطنهم، في حيـن لم يتمّكـن آخرون من 
اجتيـاز الرحـالت المحفوفـة بالمخاطر التي تتطّلب قّوًة جسـدية. ولقد شـّددت سـيّنيت عّدة مـراٍت على أنّها 
لـم تـَر أهلهـا منـذ أكثر من سـّت سـنوات. أّما وايسـي فشـرَح لنـا أنَّ والدتـه البالغـة 55 عاًما مـن العمر 
توّفيـت »قهـرًا«، حين شـهدت علـى توغُّل الجيـش التركـي وتعرََّضـت للتهجير القسـري. وأعـرَب كذلك عن 
اقتناعـه بـأّن هذه المآسـي لها تداعيـاٌت وخيمة علـى الكثير مـن العفرينيين الكبار في السـّن. فقد تالشـى 
أمـل العـودة إلـى سـوريا لـدى الكثير مـن العفرينيين فـي تركيـا. باتوا يشـعرون وكأنّهـم عالقون فـي تركيا، 
مـا دفـَع بهم إلـى الهجرة إلـى أوروبا، غيـر آبهيـن بخطورة الرحـالت التـي توّجب عليهـم اجتيازها فـي البحر، 
سـّيما وأنَّ ُفـرَص إعـادة توطينهم رسـمًيا محـدودٌة للغايـة. ونتيجًة لذلـك، أصبحـت الدولة التركيـة العامَل 
األساسـي الـذي سـاهَم فـي مفاقمة نـزوح هـؤالء األشـخاص. فقد لعبـت الدولـة التركيـة دورًا رئيسـًيا في 
ل عبء  نزوحهـم وكانت السـبب فـي تأّخر عودتهم. عـالوًة على ذلك، اضّطر المهاجرون السـوريون إلـى تحمُّ

األزمـة االقتصاديـة الوشـيكة التي قلََّصـت خيارات التوظيـف واإلسـكان الُمتاحة لهم.

عالقات التضامن الكردية في ظّل الظروف المترّدية
فـي يـوٍم آخر مـن البحـث الميداني، كانـت حديقة الجـوز العامة، كالمعتـاد، تعّج بكبـار السـّن العفرينيين 
والبدليسـيين، وهـم يلعبون الشـطرنج والدامـا على طـاوالت الحديقة. وهنـاك، التقينا بالعـّم هيمي، رجٌل 
يبلـغ 52 عاًمـا مـن العمر، يعيش في ديمير كابي منذ سـّت سـنوات. فشـرَح لنـا أنّه كاَن يعمل في دمشـق 
لكسـب معيشـته إلـى حين اندالع الحـرب. وإذ لم يكن قادرًا على االسـتقرار فـي أيِّ مكاٍن فـي عفرين، كونها 
كانـت مكتّظـة بالنازحيـن، مـا كاَن منـه إاّل أن أتـى إلـى ديمير كابـي علًما منـه بأنّهـا كردية بمعظمهـا، ألنّه 
يفّضـل العيش وسـط أشـخاص يتحّدثـون الكردية وسـبَق أن اختبـروا أنواًعا مماثلـة من الظلم ضـّد األكراد. 
ـَع العـّم هيمـي أن َيِجد بعض شـبكات التضامـن الكردية في الحـّي، للحصول على ُفـرَص العمل  كذلـك، توقَّ
والمسـكن. وعلـى الرغـم من أنّـه حصَل بالفعل على المسـاعدة مـن هذه الشـبكات، إالَّ أنَّ تلك المسـاعدة 
َل الوجود السـوري فـي تركيـا إلى وجـوٍد طويل  بقيـت محـدودة. وعلـى عكـس الكثيـر مـن التوّقعـات، تحـوَّ
َل  األمـد. إضافـًة إلى ذلـك، إنَّ التجريـم المتزايد للمجموعـات الكردية في تركيـا منذ العام 2015، الذي شـكَّ
نهايـًة لعمليـة السـالم بين الدولـة التركية والحركـة السياسـية الكردية، قد أثََّر سـلًبا على شـبكات التضامن 
ق مشـاعر العزلـة والخوف مـن إعالن  الكرديـة. ثـّم أتـى التوغُّـل العسـكري فـي شـمال سـوريا مؤّخـرًا لُيعمِّ
هويتهـم الكرديـة – وأكثـر مـن ذلك هو الخـوف من إقامـة التحالفـات التضامنيـة الكردية. أخيـرًا، تّم إغالق 
العديـد مـن الشـبكات الكردية فـي تركيا، مـا كّلفها خسـارة مواردها وقدرتها علـى العمـل التضامني، بحيث 

باتـت تحتاج هي نفسـها إلـى الدعم.

وفـي خضّم المصاعب االقتصادية وانعدام االسـتقرار االجتماعي والسياسـي المتزايد فـي ديمير كابي، أعرَب 
السـوريون األكراد الُمشـارِكون في المقابالت عن شـعورهم بالتشـّتت والعزلـة. فإنّهم يتنافسـون مع األكراد 

https://www.impact-csrd.org/socioeconomic-impact-of-displacement-waves-in-northernsyria/
[آخر زيارة للرابط في 3 آب/أغسطس 2019[.
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األتـراك والمجموعـات المحرومـة األخرى على الموارد الشـحيحة، كالمسـكن والعمل، وعلـى خدمات الرعاية 
المترّديـة، علـى غرار خدمـات الرعاية الصّحيـة والتعليم. ولقد كاَن العـّم هيمي واضًحا للغايـة عندما تحّدث 
عـن نقـص الدعـم الذي تلّقـاه في أوقات الشـّدة، حيـَن كاَن يبحث عـن عمل، فقـال: »لم نرد يوًمـا وال نريد 
أيَّ شـيٍء مـن الشـعب التركي. نحن بشـر، نحن أقويـاء«. غير أّن إيجاد فرصة عمل كاَن أمرًا شـبه مسـتحيل، 
ال سـّيما بالنسـبة إلى مهاجٍر سـوري في منتصـف العمر. فعلـى الرغم من أنّـه َعِمل ميكانيكًيا في دمشـق، 
بـدا وكأنّـه مـا من حاجـٍة لخدماته في ديميـر كابي، حيث يفّضـل أرباب األعمـال توظيف أطفـال المهاجرين 
السـوريين بصـورٍة غيـر شـرعية، ألنّهم يشـّكلون يًدا عاملـة أقّل كلفًة يسـُهل اسـتغاللها أكثر من الراشـدين 
النسـاء والرجـال. وفـي الوقـت عينه، كاَن يتـّم توظيف النسـاء المهاجـرات الشـابّات في سـوق العمل غير 
ْلَن بالتالي يًدا عاملـة رخيصة. فعن  النظامـي، باعتبارهـّن »ضعيفـات« و«يمكن االسـتغناء عنهـّن«، فُيشـكِّ
طريـق اإلهمـال في اإلشـراف على تراخيـص العمل للمهاجريـن، عمَدت حكومة حـزب العدالـة والتنمية إلى 

تـرك المهاجرين السـوريين رهنـاء لتقّلبات سـوق العمل غير النظامـي الَمرِن.

وإلـى جانب هـذه الصعوبات والعيش بين ظروف االسـتغالل الشـديد والتخّلي، يواجه المهاجرون السـوريون 
كذلـك تزايـًدا في المشـاعر المعاديـة للمهاجريـن، تُغّذيها أقاويل شـائعة بأنَّ السـوريين يسـتنزفون الموارد 
العامة الشـحيحة بدون وجه حّق، وينافسـون الطبقة العاملة المحّلية الثانوية. ووسـط هذا الوضع المحفوف 
بالمخاطـر الـذي يجعـل مـن الالجئين كبـَش فـداء، وظروف العيـش والعمـل المترّديـة، يكافـح العديد من 
األشـخاص كالعـّم هيمـي من أجـل الحفاظ علـى حياتهم عبر إيجـاد وظائف مؤّقتـة. ويبدو أنّـه من الصعب 

تطويـر عالقـات التضامن بين األكـراد والحفـاظ عليها في ظّل هـذه الظروف.

ومـن المؤّكـد أنَّ األكـراد المهاجريـن مـن سـوريا لـم يختبـروا جميعهـم هـذا التحـّدي المتمّثـل بالظروف 
االقتصاديـة الصعبـة بطريقـٍة مماثلـة، كمـا هي حال شـيمام البالغـة من العمـر 22 عاًما. تعيش شـيمام 
مـع أسـرتها فـي حـّي بايـرام تيبي فـي باشاكشـهر، الـذي ال يبعد كثيـرًا عن ديميـر كابـي. وعلى غـرار ديمير 
ا لـذوي الدخـل المنخفض، يقطنه أكراد سـوريون وأكراد أتراك بشـكل رئيسـي.  كابـي، يُعتَبـر باشاكشـهر حيًّ
غـادرَت شيشـام وأسـرتها مدينـة حلب منذ سـبع سـنوات، وكانت أسـرتها من العائـالت العفرينيـة القليلة 
القـادرة علـى تكبُّد التكاليـف الماّدية لبنـاء حياة جديدة، أي اسـتئجار منزل قابل للسـكن وتأميـن الخدمات 

األساسـية. كذلـك، يملك شـقيق شيشـام معماًل لألنسـجة، مّما سـمَح لألسـرة بجمـع رأس المال.

تماًمـا كما سـيّنيت، اسـتطاَعت شـيمام أن تصبح »ناجحًة« نسـبًيا في الحيـاة االقتصادية فـي تركيا. فبعد 
انـدالع االشـتباكات فـي حلـب عـام 2012، قاَم باقـي أعضاء أسـرتها باجتيـاز البّوابـة الحدوديـة واالنضمام 
إلـى شـقيق شـيمام، الذي وصـَل قبل ثالثة أشـهر. وخالًفا لمعظـم العفرينيين فـي هذا السـّن – الذين هم 
بمعظمهـم رجـاٌل غيـر متزّوجيـن – حصلت شـيمام على دعـٍم كبيٍر من أسـرتها، مـا أثََّر على مسـار الهجرة 
الـذي خاضتـه. فمـن خـالل دعم أسـرتها، أنهـت سـنتها األخيرة مـن التعليـم الثانوي فـي تركيا. وفـي وقٍت 
الحـق، أخـذت دروًسـا خصوصيـة باللغَتْيـن التركيـة واالنكليزيـة. فسـمحت لها قدرتهـا على تحـّدث الكردية 
والعربيـة واالنكليزيـة والتركيـة بطالقـة فـي أن تبـدأ بالعمل، خالل السـنوات الثـالث المنصرمـة، كمترجمٍة 
تحريريـة وفوريـة بـدواٍم جزئـي في اثنين مـن المنّظمـات غير الحكوميـة الدوليـة الرائدة في مجـال الهجرة. 
وفـي الوقـت عينه، كانت تدرس هندسـة األغذية في جامعٍة خاّصة في اسـطنبول. وكونهـا ُمدرِكة للصعوبات 
والتحّديـات العامـة التـي يواجههـا نظراؤهـا العفرينيـون، أقرّت شـيمام واعترفـت باالمتياز الـذي تنعم به، 

ألنّهـا تملك أسـرًة داعمًة لهـا عاطفًيـا وماّدًيا.

أّمـا عندمـا سـألناها عـن تجاربهـا األّولية مـع الهجرة فـي تركيـا، فقّدمت لنا سـرًدا قصيـرًا وواضًحـا حول ما 
جـرى فـي كّل سـنة علـى حـدة، متحّدثـًة بالكرديـة: »فـي العـام األّول بعد وصولـي إلـى تركيـا، عانيت من 



االكتئـاب«. وأضافت:

لـم أشـهد كثيـرًا علـى الحـرب األهليـة فـي سـوريا. لـم أَر مشـاهد الدمـاء أو مـا شـابه. لكنَّنـي نزحت من 
مدينتـي، تاركًة أصدقائي ومدرسـتي بشـكٍل خاّص. لم أكن أعـرف اللغة ]هنا في تركيا[. كنت أرى األشـخاص 
يضحكـون ويتحّدثـون مـع بعضهـم البعـض ويتنزّهـون طوال الوقـت وفـي كّل مكان. ولكـْن، ]بمـا أنّني قد 
هربـت[، لـم أكـن أعـرف أيًّا منهـم. ولهـذا السـبب، عانيـت مـن االكتئـاب. إاّل أنَّ المدرسـة تبقى السـبب 
الرئيسـي. كنـت أحـّب دراسـتي. وثـّم، عندما اضطررت إلـى المغـادرة، لم يبَق لي شـيء. كنُت أتحـّدث إلى 
أّمـي كّلمـا شـعرت باإلحبـاط. ُكّنـا نخرج سـويًّا. أّمـا األصدقـاء القالئل الذيـن كنت أعرفهـم في تركيـا، فلم 
يكونـوا يشـاركوننا العقليـة نفسـها، على الرغـم من أّن معظمهـم من األكراد من اسـطنبول. وكانـوا يعملون 
فـي جميـع األحـوال. والكثيرون منهـم يقولـون: ’أنتم السـوريون، لقد جئتـم إلى هنـا لتدّمروا بلدنـا كذلك’ 

وأشـياء من هـذا القبيل.

وخـالل سـنوات الدراسـة الطويلة واكتسـاب اللغات، عانت شـيمام – على الرغـم من وضعها الممّيز نسـبًيا 
مقارنـًة بالمهاجريـن السـوريين األكراد اآلخرين – في كسـب معيشـتها. فكما تشـرح الموضـوع باقتضاب، 

تقـول إنّها اضطـرّت إلى أن تصنع شـيًئا من نفسـها: 

مـع الوقـت، َيِصـل المرء إلى لحظٍة معّينة فيقول: ’سـوف أبقى فـي هذا المكان مع هؤالء األشـخاص لبعض 
الوقـت. ينبغي علّي أن أصنَع شـيًئا من نفسـي. ما الذي أقوم بـه هنا؟’ ]...[ عليك أن تبرهـن لهم أنّك تعمل 

بجهد، لكْي يفهموا أنّك من البشـر، ولسـت مجرّد شـخص سـوري هارب من الحرب. أنت عامٌل مجتهد.

كاَن هـذا الموقـف فاعـاًل: فـال يمكـن للمـرء أن يعتبر أيَّ شـيٍء من المسـّلمات. ولعـّل انتقال شـيمام بين 
ـَح أمـورًا كثيـرة. فهـي تكافح مـن أجل إعـادة بنـاء حياتهـا في اسـطنبول.  اللغـات خـالل الحديـث قـد َوضَّ
ويشـّكل ذلـك، إلـى حدٍّ مـا، كفاًحـا من أجـل اسـتعادة الحيـاة »الطبيعيـة« التي قّوضهـا النزوح القسـري 

وظـروف اللجوء القاسـية في اسـطنبول.

الخالصة
م نظرًة عن األسـاليب المختلفة  إنَّ جميـع التجـارب الحياتية التي نوقشـت في هذا المقال بشـكٍل موجز، تُقـدِّ
التـي يناضـل المهاجـرون السـوريون األكـراد من خاللهـا، بغية تغيير مالمـح مسـارات حياتهم، التـي غالًبا ما 
اقتصـرت علـى األوضـاع التي يتـّم تصوريهـم فيها عـادًة، أي أنّهم ضحايـا الحـرب األهلية المسـتمرّة واللجوء 
المؤّقت واالسـتثنائي في تركيا. كانت السـنة األولى التي قضتها شـيمام في اسطنبول مشـابهة لتلك الخاّصة 
بالعّمـة سـيفريي، بحيـث تمّثلت باإلنهـاك نتيجـة التهجير واالكتئـاب. وفي حين اسـتطاَعت العّمة سـيفريي 
تحّمـل ذلـك، عبـر قضاء الوقت فـي حديقة الجـوز مع نظرائهـا العفرينيين، عّولت شـيمام على أسـرتها وعلى 
»العمـل الشـاّق«، كمـا وصفتـه. تّم مؤّخـرًا قبول إعـادة توطين شـيمام في بلٍد أوروبـي. فنظرًا إلـى خلفيتها 
التعليميـة ومهاراتهـا اللغوية وصغر سـّنها، تُعتَبر شـيمام من األقّليـة »المحظوظة« بين الالجئين السـوريين 
األكـراد. أّمـا العّمـة سـيفريي مـن جهة أخـرى فعلى الرغم مـن أنّها بنـت حياتها مـن جديد على مّر السـنوات 
فـي اسـطنبول، ال تـزال تُعتَبر »مهاجـرًة غير نظاميـة«، كونها ال تحمـل الوثائـق المطلوبة. وعليه، هـي واحدٌة 
من بين مئات آالف السـوريين األكراد الذين ينتظرون مسـتقباًل مجهواًل يبقى رهينة أهواء ومصالح السياسـات 
الدوليـة وحوكمة الالجئين والحروب بالوكالة في سـوريا. وفي مواجهِة مسـتقبٍل مجهول وفي ظّل السياسـات 
التقييديـة المتزايـدة، اضطـرّت سـيّنيت إلى إغـالق أبواب صالون تصفيف الشـعر الخـاّص بها مؤّخـرًا. واليوم، 
وبعـد أن باتَـت المسـافة التـي تفصل العـّم هيمي عـن عفرين أبعد مـن أيِّ وقـٍت مضى، في ظّل السـيطرة 

التركيـة التـي يفرضهـا األمر الواقـع، احتفَظ العّم بأمـل العودة إلى مسـتقبٍل مجهول وبعيـد المنال.
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انطالًقـا مـن مسـارات الحيـاة المختلفة للسـوريين األكراد في اسـطنبول، يُسـلَّط الضوء علـى الطريقة التي 
يختبـرون مـن خاللها الفـوارق االجتماعيـة والتراتبيـات الطبقيـة والجندرية واإلثنيـة في األحيـاء المنخفضة 
الدخـل فـي اسـطنبول. بالتالـي، تكشـف تجارب الهجـرة عن معطيـات جوهرية حـول هيكليات القـوى التي 
تؤثّـر في المسـتويات المختلفة لحيـاة المتحّدثين. فهي تُشـير إلى الممارسـات الحدودية الضرورية إلنشـاء 
الدولـة والرأسـمالية. وال تقتصـر هذه الحـدود على الحـدود اإلقليمية السـيادية للدولة القومية، بل تشـمل 
أيًضـا الحـدود الماّديـة والرمزية المتمّثلـة بالطبقة االجتماعية والعـرق والنوع االجتماعـي. يواجه العديد من 
المجموعـات، مـن مواطنين أتراك وغيرهم، هـذه الديناميكيات، غير أنَّ المهاجرين، نظـرًا لوضعهم القانوني، 
ُمعرَّضـون بشـكل خـاّص ألنـواع التهميش واإلقصـاء المختلفـة، نتيجـة الممارسـات الحدودية هـذه. ومن 
ت شـمل األكـراد في اسـطنبول، بعد سـنواٍت طويلة من  المفارقـة أنَّ الحـرب األهليـة الدائرة في سـوريا لمَّ
الفصـل جـرّاء الحـروب وحدود الـدول القومية. فـي ديمير كابي، تسـنَّت لمجموعـاٍت كرديـة مختلفة فرصة 
التفاعـل والعيـش جنًبـا إلى جنـب. غير أنَّ دراسـتنا أظهـرت أنَّ بنـاء عالقات التضامـن بينهم ليـَس عمليًة 
سـهلًة بتاتًـا، بـل هي عمليـة مليئـة بالتوتّـرات والمعضـالت والتحّديـات المنبثقة عـن الظروف السياسـية 
واالقتصاديـة المترّديـة، فضاًل عـن التراتبيات الطبقيـة والجندرية واإلثنيـة التي تطبع تاريخ الشـعب الكردي 
وظـروف معيشـته الراهنـة. إنّما تجدُر اإلشـارة إلـى أنَّ منّظمـات المجتمع المدنـي الخاّصة بالدولـة التركية 
والمواليـة للحكومـة تُسـاِهم بشـكٍل ملحـوظ في تهميـش المهاجريـن وتغييبهم عـن الصـورة وإضعافهم، 
نظـرًا لالسـتراتيجيات القانونيـة الغامضـة والتدابير األمنيـة التي اعتمدتها، فضـاًل عن العالقـات الهرمية التي 

أقامتها مـع المهاجرين.

هدَفـْت دراسـُتنا اإلثنوغرافيـة بشـكٍل جزئـي إلـى إلقـاء الضـوء علـى أنَّ المهاجرين السـوريين ليسـوا مجرّد 
متلّقيـن غيـر فاعلين للمسـاعدات أو الخدمـات العامة التي تقّدمها مؤّسسـات الدولـة ومنّظمات المجتمع 
المدنـي المواليـة للحكومـة، بل هـم عناصر فاعلون يحاولون كسـب معيشـتهم. ليسـوا مجرّد ُمسـتهلِكين 
لهـذه الخدمـات، بل يسـاهمون أيًضا في الحيـاة االجتماعية الحضرية. بالتالـي، نعتبر أنَّ أيَّ انخـراٍط تقّدمي 
اجتماعـي مـع المهاجريـن ينبغي أن يعمل على إرسـاء الظروف الالزمـة  لبناء حياة عامة مزدهـرة للمواطنين 

وغيـر المواطنين على حدٍّ سـواء.
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الملّخص

تلخـص هذه الورقة نتائج مشـروع بحث حول العمل 
اإلنسـاني مع الالجئين السـوريين الرجـال، يرّكز على 
سياق مخيم الزعتري لالجئين في األردن. وأحاجج في 
الورقة بـأّن الالجئين الرجـال يمّثلون تحدًيا بالنسـبة 
إلـى العاملين في المجال اإلنسـاني. فيتـم التعامل 
معهم، بطـرق مبنية على أسـاس النـوع االجتماعي 
والعرقي، على أنهم مسـتقلون ومنتجون ومنخرطون 
فـي السياسـة وخطيـرون في بعـض األحيـان، مما 
يشـوش بالتالي النظرة اإلنسـانية لالجئين باعتبارهم 
فـي موقـع غيـر فّعال يكتسـب طابـع التأنيـث. في 
ح هذه الحجـج من خالل  هـذه الورقـة البحثيـة، تُوضَّ
استكشـاف بعض المجاالت الرئيسـية التي رّكز عليها 
البحث: كيف اعُتِبر الرجال السـوريين أنهم أشـخاص 
بحاجـة للرعاية اإلنسـانية، وكيف فهـم العاملون في 
المجال اإلنساني »)عدم( ضعف« الرجال السوريين، 
ومحاوالت الرجال السوريين لتأمين سبل العيش في 
المخيم. تسـتند الورقة إلى مراقبة إثنوغرافية واسعة 
النطـاق للمشـاركين فـي المخيـم، ومقابـالت مـع 
العاملين في المجال اإلنسـاني والالجئين السـوريين 
فـي األردن، وقـد أُجريـت فـي الفتـرة الممتـّدة بين 

العاَمْين 2015 و2016.



المقّدمة
قـال لـي مدير أحد برامـج المنظمات غير الحكوميـة، أثناء تناولنا القهـوة مًعا في أحد المقاهي األكثر شـهرة 
للعامليـن فـي المجال اإلنسـاني األجانب في عّمان: »يُسـِعدني حًقا أنـك تطرح هذا النوع من األسـئلة، إذ ال 
أحـد يبحـث فـي قضية الالجئيـن الرجال، وخاصة الشـباب العازبيـن منهم«. نقلـُت إليه قصـة أخبرني إياها 
عامـل آخـر في إحـدى المنظمات غيـر الحكومية، مفادها أنه كل سـتة أشـهر تقريًبا، خالل اجتمـاع لمتابعة 
الوضـع، يثير شـخص ما مسـألة عـدم إحراز تقدم بشـأن »اسـتراتيجية الرجـال والفتيان«. يتأّسـف الجميع 
علـى ذلـك، لفتـرة وجيزة، ثّم ينتهـي االجتماع وينشـغل الجميع مجـدًدا، وال يحـدث أي تطّور في المسـألة، 
حتـى يتـم طرح المشـكلة نفسـها مرة أخرى بعد سـّتة أشـهر. بعـد أن أخبرت مديـر البرنامج هـذه القّصة، 

نظر مباشـرة فـي عينّي وأجـاب: »هكذا هو الوضـع تماًما!«

أثـار رّد الفعـل هـذا اهتمامـي، خصوًصا أّن مشـروعي البحثـي يتناول الالجئيـن الرجال وصفـات الذكورة في 
االسـتجابة لألزمة السـورية فـي األردن. هل حًقا لم يكـن »أحد« يرّكز علـى قضية الالجئين الرجـال؟ ما الذي 
تسـعى »اسـتراتيجيات الرجـال والفتيان« إلـى تحقيقه؟ ما مجاالت العمل التي شـملتها )لم تشـملها( هذه 
االسـتراتيجيات؟ وكيف نستشـّف نظـرة العاملين في المجال اإلنسـاني لالجئين والرجال وصفـات الذكورة من 
هـذه اإلجابات؟ هل تشـّكلت هـذه النظرة من المعارف »القابلة للنقل« المعمول بها عبر سـياقات إنسـانية 
مختلفـة، أم أنهـا تتعلـق بشـكل خـاص بالرجـال السـوريين؟ الرجال العـرب؟ الرجـال المسـلمين؟ تلك هي 

بعـض األسـئلة األساسـية التي حّفزتني علـى خوض بحث الدكتـوراه الخاص بـي، الذي تلّخصه هـذه الورقة.1

ترتبـط هـذه األسـئلة ارتباًطا وثيًقا بموضـوع هذا العدد مـن صحيفـة »Civil Society Review«، الـذي يدعونا 
إلـى إعادة التفكير في أوجه عدم المسـاواة والهيكليات غير الرسـمية في سـياقات الهجـرة والتنقل والتجول 
فـي الشـرق األوسـط. وإذ يعايـن بحثي بشـكل وثيق الحيـاة في مخيـم الزعتري لالجئيـن وإدارتـه، وهو أكبر 
مخيـم لالجئين للسـوريين في الشـرق األوسـط، أسـعى إلـى تحليل الطـرق التي تـؤدي بها اإلدارة اإلنسـانية 
لالجئيـن إلـى إدامة عدم المسـاواة في السـلطة والظلـم االجتماعي، وتحّد من قـدرة الالجئين علـى التحّكم 
بمسـار حياتهم. تشـّكل مقاربتي، التـي ترّكز على تحليل متعـدد الجوانب للنوع االجتماعي،2 طريقة مناسـبة 

الستكشـاف هـذه األسـئلة، وإللقـاء الضوء عليهـا من خالل دراسـة موضوع لم يهتـّم به الباحثـون كثيرًا.3

في معرض استكشـاف هذه األسـئلة، ينطلـق البحث من رؤيتيـن جوهريّتين تردان في بحوث نقديّة ونسـوية 
درسـت العمـل اإلنسـاني مـع الالجئيـن. أواًل، وثّـق الباحثـون الطرق المتعـّددة التي اسـتندت بهـا الجوانب 
المركزيـة لنظـام الالجئين إلى افتراضـات »ال تراعي المنظور الجنسـاني« وتميز التجـارب )المتوقعة( للرجال 
المتباينـي الجنـس والمتوافقـي الجنـس. يشـمل ذلك أشـكال االضطهاد الـواردة في تعريـف الالجئ ضمن 
االتّفاقيـة المتعّلقـة بوضـع الالجئيـن الصـادرة عـام 1951، والنمـاذج األبويـة التـي اسـُتخِدَمت فـي بعض 

1   لويـس تيرنـر، »تحـدي الالجئيـن الرجـال: العمـل اإلنسـاني والصفـات الذكوريـة فـي مخيـم الزعتـري لالجئيـن،«  أطروحة 
https://eprints.soas. :دكتـوراه،  لنـدن، جامعـة سـواس لنـدن )قسـم السياسـة والدراسـات الدوليـة(، متوّفـر عبـر الرابـط التالـي

ac.uk/30291/1/4581_Turner_redacted.pdf ]آخـر زيـارة للرابـط فـي 25 آب/أوغسـطس 2019[.  

2   كيمبرلـي و. كرينشـا، »تسـليط الضـوء علـى التقاطـع بيـن العـرق والجنس: نقد نسـوي أسـود لعقيـدة مكافحـة التمييز، 
ـد 1989، ص..139-167  والنظريـة النسـوية، والسياسـات المضـادة للعنصريـة، “المنتـدى القانوني لجامعـة شـيكاغو،  المجلَّ

3   مجدلينـا سـوربوم، »تعريـف اآلخـر إلضفاء الذكورة علـى الذات: مفاوضات الرجال السـوريين حـول الذكورة أثنـاء النزوح في 
مصـر، “إشـارات: صحيفة المرأة في الثقافـة والمجتمع،2018 ، المجلَّـد3 ، ص..686– 665
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السـياقات لتحديـد وضـع الالجـئ.4 فـي الوقت نفسـه، وتماشـًيا مـع االفتراضـات األبوية، يصبـح الالجئون 
مـن »النسـاء واألطفال«5 موضوع قلق أساسـي بالنسـبة للجهـات الفاعلة اإلنسـانية في سـياقات النزوح.6 
ومـع ذلـك، فإن هاتيـن الرؤيتين القّيمتين ال تكشـفان نظـرة العاملين فـي المجال اإلنسـاني لالجئين الرجال 
فـي عملهم اليومـي كيفية تفاعلهـم معهم، وكيف يتصورون مسـؤولياتهم تجـاه هذه الفئـة الديموغرافية، 
أو كيـف يؤثّـر فهمهـم للذكـورة في العمل اإلنسـاني. في هـذه الورقـة البحثية القصيرة، سـوف أقـّدم نظرة 
عامـة عـن الحجـج التـي يطرحها هـذا المشـروع البحثي. وبعـد تحديـد المنهجيـة المعتمدة إلجـراء البحث، 
وبعـض األسـئلة ذات الصلـة بالموقـف واألخالق، سأشـرح الحجج الرئيسـية للبحـث، مع اإلشـارة إلى ثالثة 
مواضيع: الالجئون الرجال كأشـخاص بحاجة إلى الرعاية اإلنسـانية، والالجئون الرجال و«الضعف«، والالجئون 
الرجـال وسـبل العيش. أخيرًا، سأشـرح المسـاهمات التـي يقدمها هذا البحـث لكل من المجـال األكاديمي 

ومجال العمل اإلنسـاني.

مـن الناحيـة المنهجيـة، يعتمد البحث على عمل ميداني أساسـي واسـع النطاق أُجرَي فـي األردن في الفترة 
الممتـّدة بيـن أيلول/سـبتمبر 2015 وآب/أغسـطس 2016. فخـالل هـذه الفتـرة، أجريـت مـا مجموعه 70 
مقابلـة مـع عامليـن في المجال اإلنسـاني وفي منظمـات غير حكومية، ومـع موظفين أمنيين فـي الزعتري، 
ومـع عـدد مـن أصحاب العمـل والـوكاالت المانحـة، ومع الجئين سـوريين يعيشـون فـي الزعتـري، وكذلك 
 Questscope مـع المجتمعـات المضيفـة. وأجريـت أيًضا مناقشـة جماعية مع 12 سـورًيا فـي مركز شـباب
فـي المخيـم، فضـاًل عـن مشـاهدة واسـعة النطاق للمشـاركين فـي الزعتـري مع المنظمـة غيـر الحكومية 

7.)ARDD( »النهضة العربيـة للديمقراطية والتنميـة«

تتميـز البحـوث فـي سـياقات النـزوح القسـري بانعـدام المسـاواة والتكافـؤ في القـوى، وهو مـا يمكن أن 
يـؤدي بسـهولة إلى اسـتغالل الالجئين، وعـدم احترام وقتهـم واحتياجاتهـم ووجهات نظرهم.8 فـي حالتي، 
كرجـل أبيـض يحمـل الجنسـية البريطانية، فـإن أوجه عـدم المسـاواة هذه تعـود )على األقل( إلـى الجنس 
والعـرق والجنسـية، باإلضافـة إلى أوجـه عدم المسـاواة األخـرى الناتجة عن األولـى، مثل إمكانيـة الوصول 

4   إيريـن باينـس، الكيانـات الضعيفـة: النوع االجتماعـي، واألمم المتحـدة واألزمة العالميـة لالجئين،لندن، روتلـدج، 2004. ؛ 
كريسـتين م. سـيرفيناك، »تعزيز الالمسـاواة: التمييز القائـم على النوع االجتماعي فـي مقاربة األونروا لوضع الالجئ الفلسـطيني،“ 
ـد)2(16 ، ص. 300-374؛ جين فريدمـان ، »تعميم مراعاة المنظور الجنسـاني في  الصحيفـة الفصليـة لحقوق اإلنسـان،1994 ،المجلَّ

ـد 23)4(، ص. 607-589. حمايـة الالجئين،« مراجعة كامبردج للشـؤون الدولية،2010 ، المجلَّ

5   سينثيا إنلوي، الصباح التالي: السياسة الجنسية في نهاية الحرب الباردة، بيركلي، منشورات جامعة كاليفورنيا، 1993.

6   جينيفـر هيندمـان ووينونـا جايلـز، »فـي انتظـار مـاذا؟ تأنيث اللجـوء في الحـاالت المطّولـة،« صحيفـة النـوع االجتماعي 
والمـكان والثقافـة،2011 ،  المجلَّـد18)3(،  ص.379-361  ؛ هيـذر ل جونسـون، »انقـر للتبرع: الصـور المرئية، وبنـاء الضحايا وتخيل 

الالجئـة،« صحيـف العالم الثالـث فصليـا،2011، المجلَّـد32 )6(،  ص. 1015–.1037

7  الالّطالع على مناقشة أوسع حول المنهجية المفّصلة، انظر: لويس تيرنر، المرجع السالف الذكر،.2018  

8   منـار بـالل، »مخيمـات الالجئيـن ليسـت معالـم سـياحية،« موقع إلكترونـي، صحيفـة هافنغتن بوسـت، 6 كانـون األول/
http://www.huffingtonpost.com/manar-bilal/our-refugee-camps-are-not-tourist-  :ديسـمبر 2017، متوّفـر عبـر الرابـط التالـي

attractions_b_9041800.html ]آخـر زيـارة للرابـط في 25 آب/أوغسـطس 2019[؛ موي علي نايل، »الالجئون الفلسـطينيون ليسـوا 
https://electronicintifada.net/ :فـي خدمتكم،«موقـع إلكتروني، االنتفاضـة االلكترونية، 5 أيار/مايو  2013،متوّفـر عبر الرابط التالـي

 content/palestinian-refugees-are-not-your-service/12464]آخـر زيارة للرابط في 25 آب/أوغسـطس 2019[؛ ميسـم نمر، »تأمالت 
فـي االقتصـاد السياسـي في أبحاث الهجرة القسـرية مـن منظور »الجنـوب العالمـي«،« موقع إلكترونـي، المجلـة االجتماعية، 26 
https://www.thesociologicalreview.com/reflections-on-the-political-economy-in-:حزيران/يونيو 2019، متوّفر عبر الرابـط التالـي

/forced-migration-research-from-a-global-south-perspective.  ]آخـر زيـارة للرابط في 25 آب/أوغسـطس 2019[. 



إلـى أماكـن وبـالٍد متعـّددة، وهـو األمر الـذي مّكنني مـن إجراء هـذا البحـث في األسـاس. بما أننـي أعمل 
وفًقـا لقواعـد أخالقيـة محـددة،9 حاولـت أن أضمـن، طـوال عمليـة البحـث، أنني أسـاهم بشـكل بّناء في 
العمـل والمسـاعدة اإلنسـانية، عبر التطـّوع والتبّرع، واسـتمريّت بالمسـاهمة فـي الكثير مـن المنظمات 
اإلنسـانية فـي السـنوات التـي أعقبت عملـي الميدانـي. عند اختيـار مواضيعـي البحثيـة، كنت علـى دراية 
ـر ضمنه هذه المواضيع، فضاًل عن السـرديّات السائدة  أيًضا بالسـياق السياسـي األوسـع نطاًقا الذي سُتفسَّ
عـن الالجئيـن السـوريين الرجـال.10 ودفعني هذا السـياق إلى تركيـز تحليلي علـى العمل اإلنسـاني، وبالتالي 

»الدراسـة عمودًيـا« و»أفقًيا«.11

الالجئون الرجال، و»مواطن الضعف«، واالستقاللية في المساحات اإلنسانية
تتمّثـل الحجـة األساسـية لهـذا البحـث في أّن الرجـال الالجئيـن يشـّكلون تحدًيا بالنسـبة إلـى العاملين في 
المجـال اإلنسـاني، وتحديـًدا في االسـتجابة لالجئيـن السـوريين.12 فيتم التعامـل معهم، بطـرق مبنية على 
أسـاس النـوع االجتماعي والعرقي، على أنهم مسـتقلون ومنتجون وناشـطون سياسـًيا وخطيـرون في بعض 
األحيـان، ممـا يشـوش بالتالـي النظـرة اإلنسـانية لالجئين. غالًبـا ما يُنَظـر إلى الرجال السـوريين فـي مخّيم 
الزعتـري لالجئيـن على أنهم يثيرون المشـاكل ويصُعـب ضبطهم والعمـل معهم، على سـبيل المثال عندما 
يحاولـون ممارسـة التأثيـر علـى التنظيـم المكاني للمخيـم، وعندمـا ينّفذون أنشـطة اقتصادية مسـتقلة، 
وعندمـا يحتجون على القرارات اإلنسـانية. وعليه، يطرح الالجئون الرجال مشـكلة بالنسـبة إلـى العاملين في 
المجـال اإلنسـاني، إذ يصعب قمعهم أو إصالحهـم أو تنظيمهم أو تجاهلهم، بينما تصبـح الالجئات، اللواتي 
يفّضـل الكثيـر مـن العامليـن في المجال اإلنسـاني التعـاون معهـّن، فئة غير إشـكالية يمكن فـرض جداول 
األعمـال اإلنسـانية عليهـا. فـي اسـتراتيجيات الحوكمة هـذه، تعتمـد الجهات الفاعلـة في المجال اإلنسـاني 
علـى المعرفـة »العالميـة« المفترضة، في حين أن معرفة المجتمع السـوري والسـياق األردنـي وأولويّاتهما 
تُعتبـر أقل شـأنًا بسـبب تصنيفها على أنها »محليـة«. وبذلك، يمنح العاملون في المجال اإلنسـاني بشـكل 
متسـق األولوية ألهدافهم ومنطقّياتهـم وفهمهم الخاص للنوع االجتماعي، على حسـاب أهداف ومنطقّيات 
وفهـم السـوريين أنفسـهم، مـا يؤدي فـي الواقع إلـى إضعاف »المسـتفيدين«. فـي األقسـام الالحقة من 
هـذه الورقـة البحثيـة، سـأوضح هـذه الحجـج من خـالل التركيز علـى ثالثـة جوانب رئيسـية لهذا المشـروع 
البحثـي. أواًل، مـا إذا كان يُنَظـر إلـى الرجـال الالجئين السـوريين على أنهـم بحاجـة للرعاية اإلنسـانية؛ ثانًيا، 
مـا إذا كان يُنَظـر إلـى الالجئيـن السـوريين الرجال علـى أنهم »ضعفـاء«؛ وثالًثا، سـوف أُسـلِّط الضوء على 

محـاوالت السـوريين لتوفير ُسـُبل العيش فـي المخيم.

تتمّثـل إحـدى النتائـج الرئيسـية لهـذا البحث فـي أنه بالنسـبة إلى الكثيـر من الجهـات الفاعلة فـي المجال 

9    كريسـتينا كالرك - كازاك، »االعتبـارات األخالقيـة: بحـث مـع أشـخاص في حاالت الهجرة القسـرية،« الالجـئ: صحيفة كندا 
ـد 33)2(، ص. 17-11. حـول الالجئين، 2017، المجلَّ

10   ليسـلي برويـت وهيلين بيرينـت  وجايل مونرو ، »النـوع االجتماعي والعمر في تكوين الشـباب الذكور فـي »أزمة« الهجرة 
األوروبيـة، ” إشـارات: صحيفة المرأة في الثقافة والمجتمـع،2018 ، المجلَّد 43)3(، ص..687-709 

11   لـورا نـادر، »عالـم األنثروبولوجيـا - وجهـات النظـر المكتسـبة مـن الدراسـة،« فـي: ديـل هايمـز )ناشـر(، إعـادة اختراع 
األنثروبولوجيـا، نيويـورك بانثيـون بوكـس،1972 ، ص..284-311 

12  أسـتخدِم مصطلحـات مثل »العاملين في المجال اإلنسـاني« و«المنّظمات اإلنسـانية« لإلشـارة إلى األفـراد والمنّظمات 
المعنييـن فـي توفيـر المعونـة والمـأوى والدعـم والبرامـج والخدمات لالجئيـن على نطاٍق واسـع، بواسـطة مجموعة مـن الوكاالت 

التابعـة لألمـم المّتحـدة، والمنّظمات الدوليـة، والمنّظمـات غير الحكوميـة الدولية والوطنية، تحـت راية »االسـتجابة لالجئين«.  
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اإلنسـاني، ليس من البديهي أّن الالجئين السـوريين الرجال هم أشـخاص بحاجة إلى الرعاية اإلنسـانية. وكما 
أثبـت الباحثـون المعنيـون بالمواضيع النسـوية، غالًبا مـا يُنَظر إلى الالجـئ في »الجنـوب العالمي«، خاصًة 
فـي سـياقات المخيمـات، على أنـه في وضع غيـر فّعـال وأنثوي وغيـر ُمسـيَّس.13 على النقيـض من ذلك، 
يُفتـرَض أن الرجـال السـوريين مسـتقلون وفّعالـون، وعلى وجـه الخصوص أنهم قـادرون علـى االعتماد على 
مشـاركتهم الخاصـة في سـوق العمـل إلعالة أنفسـهم. وتسـتند هذه األفـكار إلى رؤيـة عنصريـة للذكورة، 
حيـث يُعتَبـر أّن الرجـال السـوريون، بصفتهـم رجـااًل عـرب، محّصنيـن بطريقـة ما مـن عنف سـوق العمل 
فـي األردن وهشاشـته. مـن ناحية أخـرى، يُفتـرَض أن الالجئات بحاجـة إلـى »التمكين« )بالطـرق المحددة 
التـي يتخيلهـا العاملـون فـي المجال اإلنسـاني(، حتـى لو أّدى هـذا التمكيـن في النهايـة إلى زيـادة األعباء 
التـي تتحملها النسـاء،14 أو إلى تشـجيع النسـاء على المشـاركة في مبـادرات يتبّين الحًقا أنها اسـتغاللية.15

بـرز بعـض الغمـوض وعدم اليقيـن المماثل في المناقشـات حـول موقع الرجال السـوريين ضمن سـياقات 
العمـل اإلنسـاني بشـأن »النـوع االجتماعـي« وعالقتهـم مـع هـذا العمـل. يـدرك العاملـون فـي المجال 
اإلنسـاني أن مقترحـات البحـوث والمشـاريع يجـب أن تنـّم عن »وعـي جنسـاني«، وأن الطريقة الرئيسـية 
إلثبـات هـذا الوعي كانت عن طريـق التأكيد اللغوي علـى مراعاة االحتياجـات المختلفة لـ«النسـاء والفتيات 
والفتيـان والرجـال«. لكـن نـادرًا ما يُنَظر إلـى الالجئين الرجال كأشـخاص يمّرون هم نفسـهم بتجـارب نزوح 
ُمجنَسـَنة.16 لذلـك، كمـا قـال أحد مـن أجريـت معهم المقابـالت، مـن الصعب للغايـة علـى العاملين في 
المجـال اإلنسـاني »أن يقـّرروا فعلًيـا أن يكونوا ضـد« الالجئين الرجال، ألنهـم جزء من عموم السـكان الذين 
يتعيـن علـى العاملين فـي المجال اإلنسـاني العمل معهم. لكـّن ذلك ال يعنـي بالضرورة أنهـم »يؤيدونهم« 
أيًضـا.17 يُظِهـر هـذا التحليل، برأيـي، أنَّ موقف الالجئيـن الرجال ووضعهم ضمـن العمل اإلنسـاني، قد كاَن 
غامًضـا بالنسـبة إلـى الكثيرين مـن العاملين في المجـال اإلنسـاني. وعليه، فإنّني أُفّسـر هـذا االلتباس بأن 

الرجـال الالجئيـن السـوريين هم فـي مركز غير مؤكد كأشـخاص بحاجـة للرعاية اإلنسـانية.

كانـت تعريفـات العامليـن في المجـال اإلنسـاني لـ«الضعـف« أحد المجـاالت األساسـية التي بـرزت فيها 
هـذه الديناميـات. ففي السـنوات األولـى من االسـتجابة ألزمة الالجئين السـوريين في األردن، كان ُمسـتوى 
»الضعـف« يُحتَسـب باسـتخدام »نهـج المجموعـة«. على سـبيل المثال، وفًقـا لوثيقة من مفـوض األمم 
المتحدة السـامي لشـؤون الالجئين ومؤسسـة اإلغاثة والتنميـة الدولية، يتضمن الالجئون سـت مجموعات 
»ضعيفـة«: النسـاء المعرضـات للخطـر، والمسـنون/كبار السـن المعرضون للخطـر، واألطفـال المعرضون 
للخطـر، والوالـد)ة( أو مقـّدم)ة( الرعايـة الوحيد)ة(، واألشـخاص ذوو اإلعاقة، واألشـخاص الذيـن يعانون من 

13  جينيفر هيندمان ووينونا جايل، المرجع السالف الذكر، 2011؛ هيذر ل جونسون، المرجع السالف الذكر،.2011   

14    سارة أ. توبين ومادلين أوتيس كامب، »حوكمة المنظمات غير الحكومية والالجئين السوريين« في األردن، “تقرير الشرق 
د 278 ، ص. 11-4. األوسط، 2016، المجلَّ

15   كاثرينـا  لينـر ولويـس تيرنـر، »جعـل الالجئين يعملـون؟ سياسـة دمج الالجئين السـوريين في سـوق العمل فـي األردن،“ 
ـد 28)1(، ص. .65-95 صحيفة نقد الشـرق األوسـط،2019 ، المجلَّ

16    لويس تيرنر، »الالجئون السـوريون كأشـخاص بحاجة للرعاية اإلنسـانية«، الصحيفة الدولية للنسـاء في السياسـة، 2019، 
المجلَّد 21)4(، ص. 616-595.

17    مقابلة مع كيرت رودس، المدير الدولي لكويستسكوب، عمان، 19 أيار/مايو، 2016.



ه كاَن يفرض مبـدأ التعميم  مشـاكل صّحيـة خطيـرة.18 فـي األردن، اسـُتبِدل هذا النظـام إلى حد بعيـد، ألنَـّ
علـى المجموعـات، ولـم يأخذ فـي الحسـبان أسـباب »الضعـف« أو التغييرات فـي حالة »الضعـف«. أّما 
النظـام الجديـد فأتـى علـى شـكِل »إطـار لتقييـم نقـاط الضعـف« - وهـو كناية عن مسـح واسـع النطاق 
يهـدف إلـى قيـاس ُمسـتوى »ضعـف« الالجئيـن - إال أّن التعريـف غير الرسـمي لمن هو »ضعيـف« ولمن 

ليـس »ضعيًفـا« بقي شـائًعا ومؤثـرًا على نطاق واسـع بيـن العاملين فـي المجال اإلنسـاني.

فقـد افُتـرِض أّن النسـاء اللواتي يعشـن مع أطفال ولكـن ليس مع رجال، على سـبيل المثال، أي ما يسـمى 
بـ«األسـر التي ترأسـها إنـاث«، بموجب هذا الترتيـب العائلي، »ضعيفات« بشـكل خاص أو محـدد. ويُطبَّق 
م، بصـرف النظر عن سـبب عيش المـرأة بدون  هـذا التصنيـف لـ«األسـرة التـي ترأسـها أنثى« بشـكل ُمعمَّ
شـريك. فعندمـا تعيـش امرأة مع شـريك من الرجـال، يُفترض في العـادة أن األسـرة ال »ترأسـها أنثى«، أي 
أن المـرأة »تـرأس« أسـرتها فـي غيـاب الرجل فحسـب. وكمـا تحاجج سـوزي جولـي Susie Jolly، فـإن هذا 
التصنيـف غيـر متجانس بشـكل مثيـر للقلق، حيـث يتجاهل »احتمـال أن ]األسـرة[ يمكن أن ترأسـها أنثى 
عـن قناعـة«، كمـا في حالة األسـر التـي يديرهـا ثنائي مـن المثليـات، على سـبيل المثـال، أو المـرأة التي 

تفضـل العيش بـدون زوج.19

مـن ناحيـة أخـرى، يُفترَض عـادًة أن الرجـال الالجئيـن غير »ضعفـاء«. ويبـدو أن اإلجماع علـى أن الالجئات 
واألطفـال هـم )األكثـر( »ضعًفا« هو افتـراض »بديهـي« لدى العامليـن في المجـال اإلنسـاني، وبالتالي ال 
يحتـاج إلـى تفسـير أو تبريـر. وال بـّد من اإلشـارة في هذا السـياق إلـى أّن اعتبار المـرء »ضعيًفـا« من ِقبل 
الجهـات الفاعلـة فـي المجـال اإلنسـاني )وكذلك مـن قبل الـدول واألنظمـة القضائيـة( يمكـن أن تكون له 
آثـار كبيـرة علـى حياة الالجئيـن ورفاهيتهـم - فُيعد االعتراف بهـم كـ«ضعفاء« )أكثر ضعًفا( شـرًطا مسـبًقا 
للوصـول إلـى المسـاعدات والبرامـج اإلنسـانية، وكذلك فـرص إعـادة التوطين. لذلـك يبـدو أن العاملين في 
المجال اإلنسـاني استسـهلوا التعامل مع النساء الالجئات، واستسـهلوا كثيرًا التأثير عليهّن، مقارنة بعالقتهم 

مع الالجئيـن الرجال.20

ومـع ذلـك، كما أشـرت بإسـهاب في كتابات أخـرى،21 فـإنَّ فهم حيـاة الرجال الالجئيـن واحتياجاتهـم من خالل 
إطـاٍر تحليلـّي قائـٍم على فكـرة »الضعف« قد يُسـِفر أيًضـا عن تبعات سـلبية علـى الرجال الالجئين أنفسـهم. 
فاعتمـاد مقاربة كتلـك يؤدي إلى إدامة نظـام قمعي يتم بموجبه توزيع المـوارد وفًقا لألطر واألفكار والحسـابات 
اإلنسـانية. بـداًل مـن ذلك، يجب علـى الباحثين والعامليـن في المجال اإلنسـاني على حد سـواء أن يبنوا تحليلهم 

لحيـاة الالجئين على األطـر والمفاهيم واألفـكار التي تهم الالجئين أنفسـهم.22

18   المفوضيـة السـامية لألمـم المتحـدة لشـؤون الالجئين ومؤسسـة اإلغاثة والتنميـة الدوليـة،  »معايير الضعـف، ” موقع 
إلكترونـي، المفوضيـة السـامية لألمـم المتحـدة لشـؤون الالجئين ومؤسسـة اإلغاثـة والتنميـة الدولية، تاريـخ غير متوفـر ، متوّفر 
عبـر الرابـط التالـي:  .http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107  ]آخـر زيارة للرابط في 25 آب/أوغسـطس 2019[.

19   سـوزي جولـي، لمـاذا تعمل التنمية بشـكل مسـتقيم؟ معيارية المغايـرة في قطاع التنميـة الدولية، صحيفـة التنمية في 
الممارسـة،2011 ، المجلَّد 21)1(، ص..18-28 

20   لويس تيرنر، المرجع السالف الذكر،.2018 

21   لويس تيرنر، »سياسـات وصف الرجال الالجئين السـوريين على أنهم »ضعفاء«،»صحيفة السياسـات االجتماعية: دراسات 
دولية في النـوع االجتماعي والدولة والمجتمع، منشـور قادم. 

22   أوليفيـا أوموريـروا راتزيبـوا، »ما سـبب الحـداد؟ تأمالت تتسـم بتصفية االسـتعمار حـول )نهايـة( اإلنسـانية الليبرالية،”  
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إن المجـال الثالـث الـذي أود مـن خاللـه استكشـاف وإثبـات الحجـج الرئيسـية لهـذا المشـروع البحثي هو 
محـاوالت الرجـال السـوريين إيجـاد فـرص لتوفيـر ُسـُبل العيش خـارج سـيطرة الجهـات الفاعلة اإلنسـانية 
والحكوميـة. فمـا أن افُتتِـح مخيم الزعتـري، حتى بدأ السـوريون في القيام بأنشـطة اقتصادية غير رسـمية، 
وبتبـادل وتسـويق البضائع التـي وزعت عليهم من قبـل الوكاالت اإلنسـانية. نما هذا السـوق فأصبح يحتوي 
علـى مـا يقارب 3,000 مشـروع تجاري، تم تأسيسـها وإدارتها ومـلء الوظائف فيها بأغلبية سـاحقة من قبل 
الرجـال. عكسـت الطبيعـة المجنسـنة لهذا النشـاط الـدور المحوري الـذي تلعبـه »إعالة األسـرة« في نظرة 
الكثير من الرجال السـوريين لمفهوم الذكورية، وفهمهم المجنسـن على نطاق أوسـع للعمل والمسـؤولية، 

ولكـن أيًضـا لعوامـل أخرى )غالًبـا ما تكـون مترابطة( مثـل الوصول إلـى رأس المال.

وقـد تنّوعت االسـتجابات اإلنسـانية لهذا النشـاط. فكان العاملون في المجال اإلنسـاني »علـى أرض الواقع« 
فـي الزعتـري أكثر تعاطًفا نسـبًيا مع إنشـاء السـوريين لهذا السـوق، واالعتـراف بحتمية النشـاط االقتصادي 
غيـر الرسـمي في سـياق المخيـم. إال أن جهـات فاعلة إنسـانية أخـرى أعربت عن أسـفها التّخـاذ األمور هذا 
المنحى، ألن السـوريين كانوا يسـتخدمون الموارد بطرق لم يقصدها العاملون في المجال اإلنسـاني، وبذلت 
جهـوًدا مكثفة للحد من قدرات السـوريين على إعادة تشـكيل مسـاحة المخيم وحياتهم داخلـه بهذه الطرق. 
وكانـت قيـادة المفوضيـة في البـالد، والحكومة األردنيـة، منزعجَتْين من السـوق ومن حّيز االسـتقاللية الذي 
يتيحـه، والديمومـة التـي رأوا أنهـا يمكـن أن تتطور جرّاء إنشـاء السـوق. وبينمـا كان العاملون فـي المجال 
اإلنسـاني، فـي بعض األحيان، سـعداء بالترويج للسـوريين بوصفهم »رواد أعمال«، فإن أنشـطة السـوريين 
عّطلـت علـى نطـاق واسـع اسـتراتيجيات الحكـم السـلطوي التي يسـعى الكثيـر مـن الجهـات الفاعلة في 
المجـال اإلنسـاني والجهـات الفاعلـة الحكوميـة إلى اسـتخدامها فـي مخيمات الالجئيـن. في هذا السـياق 
أيًضـا كان يُنظـر إلـى الرجال الالجئيـن على أنهـم فاعلون ومنخرطـون في السياسـة أكثر من اللـزوم، وعلى 

أنهـم يمّثلـون »مشـكلة« يصعب على العامليـن في المجال اإلنسـاني قمعهـا أو تنظيمها.

في المشـروع البحثي األوسـع نطاًقا،23 يتم تطبيق هذه الحجج والتحاليل على مجموعة أوسـع من المواضيع 
والتدخـالت اإلنسـانية، بما في ذلك: األنشـطة التي حاولت »إشـراك« الرجال السـوريين كحلفـاء في الوقاية 
من العنف الجنسـي والجنسـاني، وبرامـج »النقد مقابل العمل« اإلنسـانية، وإدارة مخّيـم الالجئين، وجدول 
أعمال »االبتكار« اإلنسـاني. وتكتسـب هـذه النتائج مجتمعًة أهمية واسـعة لكل من الدراسـات األكاديمية 

والممارسـات اإلنسـانية، ونلّخص أبرزها في ما يلي.

الُمضّي قدًما: البحث والعمل مع الالجئين الرجال
فـي سـياق دراسـة فهم العامليـن في المجال اإلنسـاني لالجئيـن الرجال والصفـات الذكوريـة، وهو موضوع 
قّلمـا يحظى باهتمـام منهجي، يقّدم هذا البحث مسـاهمات جديـدة ومهّمة لألدبّيـات ذات الصلة. فيميل 
التحليـل األكاديمـي الحالـي بشـأن العمـل اإلنسـاني مـع الالجئيـن الرجال إلـى التركيـز فقط علـى البرامج 
الجنسـانية أو العمـل المتعّلـق بالعنف القائم علـى النوع االجتماعـي؛24 على النقيض من ذلـك، ينظر بحثي 

صحيفة الشؤون اإلنسانية،2019 ، المجلَّد1 )1(،  ص. 67-65.

23   لويس تيرنر ، المرجع السالف الذكر،.2018  

24   علـى سـبيل المثال، انظـر: بابـرا لوكونكا،«الرجال الكبـار الجدد: إضعـاف الالجئين كقضية تتعلـق باألمن اإلنسـاني، “الهجرة 
الدوليـة،2012 ، المجلَّـد50 )5(، ص. 130-141؛ إليزابيـث أوليفيـوس، »الرجـال الالجئون كجنـاة أو حلفاء أو مثيري شـغب؟ الخطابات 
الناشـئة حول الرجال والصفات الذكورة في المساعدة اإلنسـانية،«، المنتدى الدولي لدراسات المرأة، ، 2016، المجلَّد 56،  ص. 65-56.



فـي   الطـرق التي تُنَسـج من خاللهـا المفاهيم حـول الالجئين الرجـال والصفـات الذكورية، وتأثيرهـا العميق 
علـى جميع جوانـب العمل اإلنسـاني. بالتالي، تكتسـب هذه الدراسـة أهمية خاصة بالنسـبة إلـى الباحثين 
الذيـن يعملـون فـي كثير مـن األحيان في العالقات الدولية النسـوية، ويسـعون الستكشـاف وكشـف الدور 
المحـوري للنـوع االجتماعـي، وهياكل السـلطة والتمايـز التي تتقاطـع معه، فـي تمظهرات القـوة الدولية. 
كذلك، تكتسـب الدراسـة أهمية كبيرة بالنسـبة إلى العاملين على مسـألة »األزمة« السـورية واالسـتجابات 
لهـا، كمـا أنهـا تقـّدم وجهة نظـر جديدة يمكن مـن خاللهـا تحليل هـذه األحـداث وفهمها. فضاًل عـن ذلك، 
قـد يجـد الباحثـون الذيـن يتناولون قضايـا األردن المعاصـرة والعمل اإلنسـاني والنـوع االجتماعي ومسـألة 
الالجئيـن فائـدة في الدراسـة، لجهة تعّمقها في استكشـاف أنمـاط الحيـاة والحوكمة والسياسـة في مخّيم 

الزعتـري وتحليلهـا وأخذهـا الُبعد الطبقي فـي االعتبار.

كذلـك، يكتسـب هذا العمل أهمية واسـعة بالنسـبة إلى األفـراد والمنظمـات العاملة في القطاع اإلنسـاني 
وقطـاع المنظمـات غيـر الحكوميـة، خاصـة )ولكـن ليس حصرًيـا( بالنسـبة إلى أولئـك الذيـن يعملون مع 
الالجئيـن السـوريين أو في سـياقات الشـرق األوسـط. ويقـدم بحثي منظـورًا جديـًدا يمكن مـن خالله فهم 
العمـل اإلنسـاني والتفكيـر فيـه. فهو ال يقـدم »تقييًمـا« تقليدًيـا للعمل اإلنسـاني، وال يجيب عمـا إذا كان 
هـذا العمـل »ناجًحـا«، وفًقـا لمعاييـر المانحيـن أو العامليـن فـي المجال اإلنسـاني. بـداًل من ذلـك، تتبع 
الدراسـة النهـج نفسـه المعتمـد في سلسـلة من البحـوث الهامـة والمسـتنيرة إثنوغرافًيـا، التـي تنظر في 
كيفيـة عمـل هذه المشـاريع والتدخـالت.25 وعليه، يدعو بحثـي إلى إعـادة تقييم عميق لطـرق تنفيذ العمل 
اإلنسـاني مـع الالجئيـن. ومـن بيـن الموضوعـات التي يـدور حولها الجـدال، كما نوقـش أعاله، الطـرق التي 
تركـز بهـا الجهات الفاعلة اإلنسـانية باسـتمرار على قيمهـا وأطرها وأولوياتهـا الخاصة - بداًل مـن تلك الخاصة 
بالالجئيـن - بمـا فـي ذلـك فهمهم للنـوع االجتماعـي. لذلك، يجـب أال تقتصر جهـود الممارسـين وواضعي 
السياسـات علـى محاولـة »إشـراك« الرجـال الالجئيـن أكثر في العمل اإلنسـاني« فحسـب. بـداًل من ذلك، 
يطـرح التحليل مسـألة كيـف يمكن للعمل اإلنسـاني أن يرّكز علـى الالجئين – أي على حياتهـم ومفاهيمهم 
وأطرهـم المفاهيميـة – لصياغـة مقاربـة إنسـانية تسـاهم أكثـر في تحريـر أولئـك الذين سـيحتاجون إلى 

التضامن فـي األيام واألشـهر والسـنوات القادمة.

شكر وتقدير
 Laleh في لنـدن – الله خليلـي SOAS أوّد التعبيـر عـن خالـص امتنانـي لفريقـي اإلشـرافي الرائع في جامعـة
Khalili وراول راو Rahul Rao وتانيـا كايـزر Tania Kaiser - علـى توجيههـم ودعمهـم ومالحظاتهـم خـالل فترة 
إعـداد أطروحـة الدكتـوراه. كذلـك، أوّد شـكر جميـع محـاورّي فـي األردن، وأُقـّدر وقتهم ووجهـات نظرهم 
ومعرفتهـم. أعـرب كذلـك عن امتنانـي الخاّص لزمالئـي في منظمـة النهضة العربيـة للديمقراطيـة والتنمية 
 »Civil Society Review« الذيـن عملـت معهـم عـن كثـب. وأود أيًضا أن أشـكر محـرري صحيفـة ،)ARDD(

لدعوتـي للمشـاركة مـن خالل هـذا الملخص.

25   دافيـد مـوس، تشـجيع التنميـة: إثنوغرافيا لسياسـة وممارسـة المسـاعدة، صحيفـة األنثروبولوجيـا والثقافـة والمجتمع، 
لندن، منشـورات بلوتـو،.2005  
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مايكل قبالن
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ملّخص
تتطـّرق أبحـاث كثيـرة إلـى الُسـُبل التـي يلعب من 
خاللهـا الالجئون دورًا فاعاًل ويرّسـخون حـّس االنتماء 
فـي المنفى. ويُشـكِّل هـذا الطرح تحّدًيـا للمجازات 
الشـعبية التـي تُحّد مـن التجـارب المتنّوعـة للنزوح 
وتحصرها بعناوين معّممة، على غرار األزمة والتشـرّد 
والمعانـاة. ولكـْن، مـن خـالل استكشـاف انخـراط 
الالجئيـن فـي المجتمعـات المحّلية اإلسـالمية في 
تركيـا، تتناول هـذه الورقة البحثية الـدور الذي تؤّديه 
الشـبكات االجتماعية غير الرسمية والجهات الفاعلة 
غير الرسمية في مساعدة الالجئين السوريين لتأمين 
احتياجاتهم األساسية، وتعزيز الطابع الذاتي لالنتماء. 
اسـتناًدا إلـى أبحـاث ثانوية ومشـاهدة المشـاركين 
والمقابـالت التي أُجِرَيت مع سـوريين يعيشـون في 
تركيـا، تُجاِدل هـذه الورقـة البحثية بـأنَّ التركيز على 
الشـبكات االجتماعيـة المبنّيـة على أنمـاط التطابُق 
المشـتركة، مثـل التديُّن، من شـأنه أن يقـّدم نظرًة 
ثاقبـة حـول عمليـة التموضع بيـن الالجئيـن. فهذه 
الشـبكات ال تُسـلِّط الضـوء فحسـب علـى بعـض 
الجوانب المثيرة للجدل في العمل اإلنساني المّتصل 
بالمنّظمـات غيـر الحكوميـة، بـل توّفر أيًضـا نماذج 
بديلة قائمـة على الدعـم والرعايـة المتبادَلْين. وفي 
الوقت عينه، مع اإلقرار بمنافع الشـبكات االجتماعية 
غيـر الرسـمية، تنظر هـذه الورقة البحثيـة كذلك في 
احتمال نشوء حدود واسـتثناءات جديدة، في موازاة 

زوال حدود واسـتثناءات أخرى.  



مقّدمة 
فـي كانون األوَّل/ديسـمبر 2012، وصَل هشـام، وهو سـوريٌّ يبلغ مـن العمر 20 عاًما، إلـى محافظة هاتاي 
الحدوديـة التركيـة لتلّقـي العـالج الطّبـي إثر الجـروح التـي أصابته أثنـاء القتال إلـى جانب الجيش السـوري 
الحـّر. علـى عكـس العديد من السـوريين الذين سـعوا للحصول على الدعم من خالل شـبكة مـن المنّظمات 
غيـر الحكوميـة بمحـاذاة الحـدود، يسـتذكر هشـام أنَّه تعـرََّف على عـّدة طاّلب أتـراك يدرسـون الالهوت في 
دمشـق أثنـاء تحصيلـه الجامعـي. اتَّصَل بهـم فوجـَد أنَّهم متشـّوقون لدعـم »أخيهم الُمسـلِم«. سـافروا 
إلـى هاتـاي لمسـاعدته خـالل عالجـه الطّبي، ثـّم رافقوه بعـد عّدة أشـهر إلى اسـطنبول، حيث عرضـوا عليه 
مسـكًنا ووظيفـًة في مدرسـٍة إسـالمية. وبعد سـبع سـنوات، ال يزال هشـام يعمل فـي المدرسـة. في هذا 

السياق، يشـرُح قائاًل:

لوالهـم، لكانـت تجربتـي في تركيـا مختلفًة جـًدا. إنَّ األشـخاص الذين سـاعدوني فعلوا ذلك ألسـباب دينية، 
وليـَس أليِّ سـبٍب آخـر إنسـاني مثـاًل، أو ألنَّهـم اضطـّروا إلـى ذلك. لقـد اختـاروا ذلـك. جـاؤوا لرؤيتي ولم 
أذهـب إليهـم. أتوا من اسـطنبول إلـى هاتاي لمسـاعدتي، وأعادونـي إلى اسـطنبول على حسـابهم الخاّص 
... قالـوا لـي: »ال تقلـق، سـوف نأخذك معنا. سـنهتّم بكّل شـيء«. كانـوا بمثابة أسـرة ثانية بالنسـبة إلّي.1

هة نحو السياسـات في مجال الدراسـات المتعّلقة  م قّصة هشـام تركيزًا بدياًل يختلـف عن البحوث الموجَّ تُقـدِّ
د علـى مواطـن الضعف علـى األصعـدة القانونيـة واالقتصادية والسياسـية  بالالجئيـن والهجـرة، التـي تُشـدِّ
باعتبارهـا التجربـة األساسـية لالجئيـن في تركيا والشـرق األوسـط علـى نطاٍق أوسـع.2 في الواقـع، في حين 
اشـتكى هشـام من العديد من التعقيدات البيروقراطية نفسـها التي ال تزال تُثِقل كاهل السـوريين الُمقيمين 

ـا باالنتماء في اسـطنبول. َر شـبكًة اجتماعية متماسـكة وحسًّ فـي تركيـا، إالَّ أنَّه طوَّ

كمـا تُشـير تارا بولـزر، فإنَّ البحوث الدراسـية األكاديمية تميل إلـى التغاضي عن خبـرات الالجئين المندمجين 
جّيـًدا فـي البلـدان الُمضيفـة.3 ربّما يُعزى ذلك إلـى االهتمام باألشـخاص األكثر ضعًفا أو الرغبة في مسـاءلة 
السياسـات الحكوميـة التـي تحـرم الالجئيـن، إنَّما يُسـاِهم في نفـس الوقت في إعـادة إنتاج صـورة الالجئ 
كضحيـة غيـر فّعالـة في غير محّلهـا وبحاجة إلى اإلنقـاذ.4 في هذه الورقـة البحثية، أوّد أن أقترح، في سـياق 
النـزوح الواسـع النطاق من سـوريا، أنَّ االهتمـام باألنمـاط البديلة لتحديد الهويـة، مثل االنتمـاء الديني، قد 
يوفِّـر طريقـة تحليـل مفيـدة للباحثيـن الذين يسـعون إلى فهـم النزوح بيـن الالجئيـن. يأخذ هـذا النهج في 
االعتبـار أشـكال تحديـد الهويـة التـي تكتسـب أهميـًة في سـياق النـزوح، مـع النظر إلـى ما هـو أبعد من 
ٍد اجتماعـي وحيد أو أساسـي للهوية. فـي الواقع، من بين السـوريين الذيـن قابلتهم  الهويـة الوطنيـة كُمحـدِّ

1   مقابلة أجراها المؤّلف مع هشام، وهو الجئ سوري في اسطنبول، عبر سكايب، في 15 آذار/مارس 2019.

2    لالّطـالع علـى التحّديـات القانونيـة الكثيـرة التـي يواجههـا السـوريون، انظر: فيـزي بابان، وسـوزان إيلـكان وكيـم ريجيل ، 
»الالجئـون السـوريون في تركيـا: مدخل إلى مواطن الضعـف واإلدماج التفاُضلي وحقـوق المواطنة التفاوضية«، صحيفة الدراسـات 

اإلثنيـة والهجرة، 2017، المجّلـد 43)1(، ص. 57-41.

3    تـارا بولـزر، »الدمج غيـر المرئي: كيف تحجب الفئات البيروقراطيـة واألكاديمية واالجتماعية الالجئيـن المندمجين،« صحيفة 
دراسات الالجئين، أكسـفورد، منشورات جامعة أكسفورد، 2008، ص. 477. 

4    تكُثـر االنتقـادات التـي تتنـاول مسـألة تصويـر الالجئيـن باعتبارهـم غير فّعاليـن وفي غيـر محّلهم، لكنَّهـا غالًبا ما تُنَسـب 
إلـى: ليـزا مالكـي، »الالجئون والنفي: مـن »دراسـات الالجئين« إلـى الترتيب القومي لألشـياء، .“المراجعـة السـنوية لألنثروبولوجيا 

1995،  المجّلـد 24)1(، ص. 523-495.
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فـي تركيـا، غالًبا مـا كاَن الذيـن لديهم ميول إلـى العمل والتعليم اإلسـالمي يشـعرون باألمـان والثقة حيال 
م لهـم، باإلضافة إلى المسـاعدة في األمور  وجودهـم فـي البالد. لقد ارتبطوا بشـبكات دعم غير رسـمية تُقدِّ

العمليـة مثـل العثور على سـكن وُفرَص عمـل، دعًما روحًيـا وعطًفا ورفقـًة ومجتمًعا.

يعتمـد جـزٌء كبيٌر من هـذه الورقة البحثيـة على بحٍث ثانوّي فـي العلـوم االجتماعية، وخاّصـًة األنثروبولوجيا، 
متعّلـق بالنزوح والعمل اإلنسـاني، وتقتـرح مناهج لفهم االنتماء والهوية والشـبكات االجتماعية. تُسـتكَمل 
ة من عملـي الميدانـي اإلثنوغرافي فـي تركيا في صيـف 2019،  هـذه المصـادر الثانويـة بمعطيـاٍت ُمسـتَمدَّ
باإلضافـة إلى عـّدة فترات سـابقة أمضيُتها كصحفـي.5 6 أمضْيُت ثالثة أشـهر في حّي الفاتح في اسـطنبول، 
حيـث شـارْكُت فـي لقـاءاٍت أسـبوعية تُنظُِّمهـا جماعـٌة محّلية إسـالمية. علـى الرغم مـن اسـتقالليتها من 
الناحيـة المؤّسسـية، تطـّورَت هـذه الجماعة انطالًقا من حركة النورسـي األوسـع نطاًقا، وهـي حركة نهضوية 
واسـعة مـع جماعات متفرّعـة كثيرة تقرأ جميعهـا كتابات عالم الالهوت التركي سـعيد النورسـي )الذي توّفي 
فـي العـام 1960(. تهـدف لقاءات هـذه الجماعة إلـى قراءة عمـل النورسـي باإلنجليزية. اسـتقطبت الحركة 
أتـراًكا مثّقفيـن، ومسـلمين من جميـع بلدان العالم يعيشـون في تركيا ألسـباب مهنية أو دراسـية، والجئين 
اقتصاديين وسياسـيين. اشـتمَل بحثي على مشـاهدة للمشـاركين ومقابالت مع حوالى إثني عشـر سـورًيا، 
لكنَّـه لـم يقتصر علـى المجتمع المحّلي الرسـمي، بل ركَّـَز على العالقات الشـخصية التي بناهـا المحاورون 
مـع بعضهـم البعـض. في ضـوء الخطابـات التي كْنـُت أسـمعها بانتظـام والتـي وصَفـْت اسـطنبول بأنَّها 
منقسـمة بيـن القطَبْين السـوري والتركـي، فوجْئُت عندمـا وجْدُت أنَّ العديد مـن الرجال السـوريين7 - أحيانًا 
فـي مجموعـات وأحيانًا كأفراد - يحضرون المناسـبات الدينية التركية وقد أصبحـوا منخرطين في المجتمعات 
اإلسـالمية التركيـة، علـى الرغـم مـن الحواجز اللغوية. بشـكٍل عـام، عندما ُسـئِلوا عـن ارتباطاتهـم أو الدعم 
الـذي يتلّقونه، أشـاروا إلـى أنَّهم ال يتلّقـون أيَّ خدماٍت من منّظمات غير حكومية رسـمية، بـل يعّولون على 
ع ليـَس من خالل البيروقراطيات اإلنسـانية الُمنظَّمة  العالقـات المجتمعية غير الرسـمية. كانَت التبرُّعات تُوزَّ
التـي تهـدف إلـى مسـاعدة الالجئين، بل على أسـاس كّل حالـة على حدة، بهـدف مسـاعدة »أخ« في وضع 
صعـب. بالتالي، أتعامـل مع هذه الجماعـات الدينية باعتبارها شـبكات اجتماعية، وأُعرُِّفها علـى أنَّها عالقات 

شـخصية يؤّمن المهاجـرون من خاللها احتياجاتهم األساسـية، ويطّورون مشـاعر االسـتقرار واالنتماء.8

ُم لمحـًة عامة عن وضع الالجئيـن في تركيا وأطرُح أسـئلًة تتعلَّق بالهوية المشـتركة  فـي التحليـل التالي، أُقدِّ
واإلسـالم. ثـّم أستكِشـف بعد ذلك بـروز فئة »الالجئ« وأقتـرح طرًقا تتماشـى بها تجاربهم مـع االفتراضات 
الشـائعة حـول الالجئيـن والدعـم اإلنسـاني، أو تختلـف عنهـا. وانطالًقـا مـن عـدم رغبتـي في إعطـاء صورة 
مثاليـة عـن مفهوم الهوية المشـتركة، فـي الخاتمة، أقترُح إشـكاليات وتباينـات وحدوًدا جديـدة ظهرت في 
سـياق الشـبكات االجتماعيـة الدينية المبنّية علـى االنتماء المشـترك. لقد وصـَل الصراع في سـوريا وتواُفد 

5    مالحظة: تّم تغيير األسماء لحماية الخصوصية.

6    رغـم أنَّ تجربتـي كصحفـي سـاعدتني علـى فهـم حياة محـاوري على نحـو أفضـل، وبناء روابـط مهّمـة، إالَّ أنَّ هـذه الورقة 
البحثيـة متجـّذرة أساًسـا في عملـي الميدانـي اإلثنوغرافـي األخير.

7   بسبب األعراف الثقافية، تمّكْنُت في المقام األوَّل من الوصول إلى تجّمعات الرجال.

8   مالحظـة: أسـتعير الجـزء األوَّل مـن هـذا التعريـف، المتعّلـق باالحتياجـات األساسـية، من بريجيت سـوت، لكنَّنـي أُضيف 
إلـى التعريـف حـّس االنتمـاء، وذلـك انطالًقا مـن كيفية فهـم المحاورين لـدور هـذه الجماعـات اإلسـالمية. أنظر: بريجيت سـوتر، 
»الشـبكات االجتماعيـة فـي العبـور: تجـارب المهاجريـن النيجيرييـن فـي اسـطنبول،« صحيفـة دراسـات المهاجريـن والالجئين ، 

2012،المجّلـد 10)2(، ص. 209.



ن باعتباره  الالجئيـن الـذي تـال ذلك إلـى منعطٍف حرٍج بشـكل خاّص فـي التاريـخ التركي، حيـث أصبح التديُـّ
هويـًة موّحـدة )بيـن األتـراك الذيـن يُعتَبـرون بالفعـل متديّنيـن( عاماًل متزايـَد األهميـة من عوامـل التحديد 
االجتماعـي فـي ظـّل حـزب العدالـة والتنميـة.9 10فـي بعـض النواحـي، فـإنَّ السـوريين هم المسـتفيدون 
ـر عن مخـاوف خاّصة بشـأن إخوانهم  مـن التـزام حـزب العدالـة والتنميـة برؤيٍة إسـالمية شـاملة؛ رؤيٌة تُعبِّ

المسـلمين المحتاجيـن. وعلـى هذا النحـو، يتّم االستشـهاد بهـم كدليٍل على هـذه النظرة. 

تركيا كمثاٍل للتفكير خارج إطار المنّظمة غير الحكومية
م تركيـا دراسـًة توضيحية حول ممارسـات التمثيـل والتثبيـت بين مجتمعـات الالجئين. وفًقـا لـ«مركز  تُقـدِّ
التقـّدم األميركـي«، فـإنَّ الغالبيـة العظمـى مـن الالجئين السـوريين فـي تركيـا، أْي حوالي 96 فـي المائة، 
يعيشـون خـارج مخّيمات الالجئين، سـواء فـي المناطـق الحضرية أو شـبه الحضرية. ومع وجـود ما يقارب 
أربعـة مالييـن الجئ في تركيا، تمَّ إنشـاء مطاعـم ومقاٍه ومشـاريع صغيرة سـورية في كافة الُمـُدن الكبرى. 
ومـا زاَلـت غالبية السـوريين فـي المحافظات الجنوبية فـي البالد، بالقرب مـن الحدود السـورية، لكنَّ حوالي 
مليون سـوري يعيشـون في اسـطنبول، العاصمـة االقتصاديـة.11 وبينما تُحاِول السـلطات التركيـة التخلُّص 
ـذ أيًضا سياسـاٍت تهـدف إلى دمـج األطفال السـوريين فـي المدارس  مـن مخّيمـات الالجئيـن،12 فهـي تُنفِّ
التركيـة والعّمال السـوريين فـي النظام االقتصادي. وكما كشـَفت دراسـاٌت مختلفة، فإنَّ قّلـًة من الالجئين 
لديهـم خطـط للعودة إلـى ديارهم في المسـتقبل المنظور.13 وفي حيـن تّم تجنيس حوالي 75,000 سـوري 
كمواطنيـن أتـراك، ال تـزال الغالبيـة العظمى في طّي النسـيان، تحت عنـوان »الحماية المؤّقتـة«.14 بالتالي، 
فـإنَّ حالـة الالجئيـن فـي البلد تُمثِّـل حالة الالجئيـن كما تُمثِّـل وضًعا إنسـانًيا غير محـدود وفي طـور النمّو 

الطويـل األجل عبـر األجيال.15

9   إحسـان يلمـاز، »الشـعبوية اإلسـالمية وخلـق مواطنيـن مرغـوب بهـم في تركيـا الجديـدة ألردوغـان،“، صحيفة المتوسـط 
فصليـا،2018 ، المجّلـد 29)4(،

 ص. 76-52.

10   يشـّجع حـزب العدالـة والتنميـة ذو الميـول اإلسـالمية، بقيادة الرئيـس رجب طيـب أردوغان، الِقَيم األسـرية، وقـد أبطَل 
العديـد مـن القوانيـن العلمانيـة السـابقة فـي تركيـا. فـي ظـّل حكومة حـزب العدالـة والتنميـة، تمّتَعـت العديـد مـن المنّظمات 

والمجتمعـات اإلسـالمية بتأثيـٍر واسـع النطـاق فـي جميع أنحـاء البالد.

11   هـذا الرقـم هـو وفًقـا لرئيـس بلديـة اسـطنبول، علـى الرغم مـن أنّـه هناك فقـط 500,000 سـوري مسـّجل رسـمًيا في 
المدينـة، بحسـب أرقـام وزارة الداخليـة. سـارة دادوش وخليـل عشـاوي، »اسـطنبول تُمِهل السـوريين شـهرًا للعـودة إلى األقاليم 
https://www.reuters.com/article/us- :المسـّجلين فيها،«موقـع إلكترونـي، رويترز، 22 تّموز/يوليـو 2019، متوّفر عبر الرابـط التالـي

] turkey-syrians/istanbul-gives-syrians-one-month-to-return-to-provinces-in-which-they-are-registered-idUSKCN1UH1Y6آخر 
زيـارة للرابط فـي 20 آب/أغسـطس .[2019

12   آالن ماكوفسـكي، »معضلـة الالجئيـن فـي تركيـا: التقـّدم بحذر نحـو اإلدماج،« موقـع إلكترونـي، مركز التقـّدم األميركي، 
 https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2019/03/13/467183/turkeys-refugee-dilemma ،2019 13 آذار/مارس

]آخـر زيارة للرابـط فـي 15 أيّار/مايو 2019[.

13    آالن ماكوفسكي، المرجع السالف الذكر،.2019  

14   يسـتطيع السـوريون طلـب الحصـول علـى حماية مؤّقتة فـي تركيـا. وعلى الرغم مـن أنَّ ذلك يحمـي حقوقهم فـي البقاء 
ه ال يمنحهـم الحقـوق التـي تنـّص عليهـا االتّفاقيـات الدولية الخاّصـة بالالجئيـن. فاألشـخاص الخاضعـون للحماية  فـي تركيـا، إالَّ أنَـّ

المؤّقتـة ممنوعـون قانونًـا من السـفر إلـى محافظات أخـرى، إالَّ بموجـب إذن خاّص. 

15   تركيـا هـي مجـرّد دولـة واحـدة في المنطقـة تسـتضيف حالًيـا مجموعًة كبيـرة مـن الالجئين السـوريين. يوجد فـي لبنان 
أكثـر مـن 1.5 مليـون الجـئ، وفـي األردن 1.4 مليـون الجـئ. يعيـش حوالي 20 فـي المئة مـن الالجئين فـي األردن فـي مخّيمات، 
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لتلبيـة احتياجـات السـّكان المتنّوعين، واليائسـين اقتصادًيـا غالًبا، توجد اليوم في تركيا شـبكٌة واسـعة من 
المنّظمـات غيـر الحكوميـة. اعتبارًا من عـام 2017، قاَل مسـؤوٌل تركـي إنَّ 48 منّظمة غيـر حكومية أجنبية 
قـد حصَلـْت علـى تصريـح للعمـل فـي البالد، علـى الرغم مـن إغـالق بعضها )بمـا في ذلـك الهيئـة الطّبية 
الدوليـة International Medical Corps وفيلـق الرحمـة Mercy Corps( لتعاونهـا المزعـوم فـي تقديـم اإلغاثة 
اإلنسـانية لألكـراد السـوريين.16 وال تـزال العديـد مـن المنّظمـات غيـر الحكوميـة والجمعيات الدوليـة، بما 
فـي ذلـك المفّوضيـة السـامية لألمم المّتحـدة لشـؤون الالجئين، ناشـطة في تقديـم الخدمـات التعليمية 
وغيرهـا مـن البرامـج والخدمـات للسـوريين. ومـع ذلـك، فـإنَّ الغالبيـة العظمى من المسـاعي اإلنسـانية 
تقودهـا منّظمـاٌت غيـر حكومية تركيـة، تعمـل غالًبا بالشـراكة مع منّظمـات دوليـة. كاَن الُمحـاِورون أكثر 
درايـًة بعمـل »هيئة اإلغاثـة اإلنسـانية وحقـوق اإلنسـان والحّريـات«، وهي جمعيـة خيرية إسـالمية تركية 
تعمـل على مسـتوى العالم. يقع مقرُّها الرئيسـي في حّي الفاتح، حيث يعيش المحاورون بشـكل أساسـي.

بمـا أنَّ هـذه الورقـة البحثيـة تُركِّـز بالتحديد علـى الالجئين الذيـن »ال يحتاجون إلى مسـاعدة« - علـى األقّل 
ليـس مـن المنّظمات غيـر الحكومية الدوليـة - والذيـن »ال يمكن تمييزهم على الفور عن سـائر السـّكان«، 
فمـن الصعـب الحصـول علـى بيانات كّميـة.17 لكنَّنـي  ال أعتزم مناقشـة ما إذا كانـت تجارب المشـاركة في 
الحياة الدينية أو غيرها من أشـكال الشـبكات االجتماعية تعكس نسـبة كبيرة من السـوريين الذين يعيشـون 
فـي تركيـا. ومع ذلـك، فإنَّ المناطـق التي تزدهـر فيها األنشـطة التجارية والحيـاة االجتماعية السـورية، كما 
هـو الحـال فـي منطقـة الفاتح في اسـطنبول، تُشـير إلـى أنَّ العديد من السـوريين قـد بنوا حياًة ألنفسـهم 
ويشـعرون باالسـتقرار واالنتمـاء فـي تركيا – لكـنَّ ذلك ال يـدّل على أنّهم راضـون عن ظروفهم أو السياسـات 
التـي تُنظِّـم حياتهـم. باألحـرى، أتناول حـاالت السـوريين الذيـن أصبحوا يشـاركون فـي الحيـاة االجتماعية 
والدينيـة التركيـة لمـا قـد تكشـفه حـول طبيعـة النـزوح والهوية في الشـرق األوسـط. يشـمل ذلـك كيف 
يمكـن أن تشـّجع العلمـاء على توسـيع مفهومهم لإلنسـانية إلى أبعد من عمـل المنّظمات غيـر الحكومية، 
مـع البقـاء متنبهيـن للدور الـذي تؤّديه الجهـات الفاعلة والشـبكات االجتماعية غير الرسـمية، سـواء كانت 
مبنّيـة علـى الهويـة الدينيـة أو غيرها مـن أنماط االنتمـاء الُمحتَملـة التي تتجاوز حـّس االنتماء إلـى الوطن.

أكثر من مجّرد »تشّرد«: من الالجئ إلى المهاجر
فـي العقـود األخيـرة، أصبـَح العلمـاء فـي العلـوم االجتماعيـة يشـّككون بشـكٍل متزايد فـي فكـرة »تجربة 
الالجئيـن« المعّممـة، التـي يمكـن حصرهـا بأوصـاف »التشـرّد«.18 فـي أوائل التسـعينيات، اقترحـت ليزا 
مالكـي أنَّ الخطـاب الشـعبي والمؤّلفات األكاديميـة والموّجهة نحـو السياسـة، وإدارة الالجئين، قـد أنتجوا 
طريقـًة شـاملة للتفكيـر فـي مفاهيـم الهوية/الثقافـة واألرض/الوطـن )وكيفيـة امتـزاج هـذه المفاهيـم 
ث عـن الالجئين: مصطلحات  واختالطهـا(. تنعكس هـذه االفتراضات من خالل المصطلحـات المتوّفرة للتحدُّ
ح إلى ارتبـاط ميتافيزيائـي بين المكان  مثـل »النـزوح« و«التشـرّد«، غالًبا ما تكـون مرتبطة باألزمـات، وتُلمِّ

فـي حيـن كاَن لبنـان متخّوًفا من إنشـاء مخّيمات بسـبب تجاربه مـع الفلسـطينيين النازحين. اختبرت كلتـا الدولَتْيـن، باإلضافة إلى 
تركيـا )التـي يتّم استكشـافها الحًقا في القسـم أدناه، »االنتمـاءات المجزّأة«(، شـعورًا متزايـًدا مناهًضا لالجئين.

16   بولنـت أراس وياسـين دومان ، »المسـاعدة التي تقّدمهـا المنّظمات غيـر الحكومية/الدولية لالجئين السـوريين في تركيا: 
الُفـرَص والتحّديات،« صحيفة دراسـات البلقان والشـرق األدنى ،2019، المجّلـد 21)4(، ص. 491-478.

17   تارا بولزر، المرجع السالف الذكر، 2008، ص. 477.

ر الشـعوب وأقلمـة الهويـة الوطنيـة بيـن العلمـاء والالجئيـن،« األنثروبولوجيـا  18   ليـزا مالكـي، »الجغرافيـا القوميـة: تجـذُّ
الثقافيـة،1992، المجّلـد 7)1(، ص. 44-24. 



والهويـة. إنَّ العمـل الـذي أجرتـه مالكـي في مـا يتعّلق بالجئـي الهوتـو، داخل وخـارج مخّيمـات الالجئين، 
أظهـَر أنَّ تفسـيرات المنفى والوطـن، وكذلك مفاهيم الهوية والوطـن، تتباين تبًعا لظروف نفـي المرء.19 منذ 
ذلـك الحيـن، شـهدت األنثروبولوجيا زيادًة في الدراسـات التي تستكشـف الطـرق التي يمكن مـن خاللها أن 
تكـون فئـة »الالجئ« فئـًة َمرِنة - حيـث توّفر أحيانًا األسـس التي يسـتند إليهـا الناس للدفاع عـن مطالبهم 
السياسـية والتاريخيـة، وبنـاء اإلحسـاس باالنتماء، وتكويـن عالقات تضامنيـة.20 وقد أضعَف هـذا، من نواٍح 
كثيـرة، التركيـز علـى »الالجئ« كحالـة نموذجية لـ«الحيـاة العارية« التي أشـار إليها جورجيـو أغامبن، وبدالً 

عون علـى النظر إلـى الالجئين بوصفهـم رعايـا ُمنتِجين.21 مـن ذلك، بـاَت العلماء يُشـجِّ

كمـا تلحـظ جوليـا الدرديـري، فـي دراسـات الشـرق األوسـط، كثيـرًا مـا أشـاَر العلماء إلـى نمـوذٍج إقليمي 
لمواجهـة الخطـاب الـذي يفتـرض أنَّ الالجئيـن هـم أشـخاص فـي غيـر محّلهـم. يرّكز هـذا النهج بـدالً من 
ذلـك علـى االنتمـاءات المحّلية واإلقليميـة )غالباً ما تكـون العروبة واإلسـالم( التي تصبح مهّمـة في حاالت 
الهجـرات الجماعيـة والنـزوح. فـي سـياق برامج إعـادة هيكلـة الليبراليـة الجديدة، يُشـير العلمـاء أيًضا إلى 
أهميـة العالقـات االجتماعيـة واالقتصاديـة.22 فـي الحالـة التركية، ال يـزال هناك انقسـام واضح إلـى حّد ما 
فـي الخطابـات العامـة بين السـوريين واألتـراك - وخاّصـًة، ربّما، بالنظـر إلى االختالفـات اللغويـة والعرقية. 
بـدالً مـن رفـض االختـالف، غالًبا مـا نقـل المحـاورون التنـّوع اإلثني-القومـي )وأعطوا صـورًة مثاليـة عنه(، 
ُمعبِّريـن عـن لغـٍز كوزموبوليتاني يّتصف بممارسـات الطهـي والممارسـات اللغوية وغيرها من الممارسـات 
الثقافيـة. فـي الوقت نفسـه، أّكدوا علـى أهمية هوية أخـرى موّحدة: االنتمـاء إلى جماعة إسـالمية عالمية، 

أشـاروا إليها بإسـم األّمة.23

فـي نـواٍح كثيـرة، تم التحـّدث عن األّمـة باسـتخدام عبـارات طموحـة – وكأنَّها غايـٌة يجب على المسـلمين 
السـعي لتحقيقها. غالًبا ما أشـاَر المشـاركون فـي الجماعات الدينية )التي يُشـار إليها كفئـة عامة بمصطلح 
cemaat( إلـى السـوريين على أنّهـم »مهاجرينmuhacir«، ذاكرين المهاجرين المسـلمين األوائـل الذين فّروا 
مـن االضطهـاد مـع النبـي محّمد من مّكـة إلـى المدينة المنـّورة. 24وقـال المحـاورون األتراك فـي كثير من 
األحيـان إنَّ علـى األتـراك أن يتصرّفـوا مثـل األنصـار، في إشـارٍة إلى المسـلمين الذيـن يعيشـون بالفعل في 

19   المرجع نفسه، ص. 37-34.

20   هـذا موضـوع يتـّم استكشـافه فـي مؤّلفـات أنثروبولوجية متعّلقـة بالالجئين الفلسـطينيين خاصـًة، بالنظر إلـى الطبيعة 
المطّولـة لنزوحهم.

انظـر، على سـبيل المثـال: جولي بيتيت، مناظـر األمل واليأس: مخّيمات الالجئين الفلسـطينيين، فيالدلفيا، بنسـيلفانيا، منشـورات 
جامعة بنسـلفانيا، 2005؛ إيالنا فيلدمان، الحياة في إطار اإلغاثة: المآسـي اإلنسـانية والسياسـات المتعّلقة بالالجئين الفلسطينيين، 

منشـورات جامعة كاليفورنيا، 2018.

21   جورجيو أغامبن ، »نحن الالجئون،« سيمبوزيوم، 1995، المجّلد 49)2(، ص. 116.

22    جوليـا الدرديـري، »الناس يأكلون النـاس: تأثير الظروف االجتماعية واالقتصادية على تجـارب النزوح في األردن،« الصحيفة 
الدولية لدراسـات الشرق األوسـط، كامبريدج، منشورات جامعة كامبريدج، 2017،  المجّلد49)4(، ص. 703.

23   فـي كتابهـا اإلثنوغرافـي حـول تحويـالت المهاجريـن فـي الكويـت، تستكشـف عطيـه أحمـد العالقة بيـن حـركات الدعوة 
اإلسـالمية، والكوسـموبوليتية، ومفهوم األّمـة. انظر: عطيه أحمـد، التحويالت اليومية: اإلسـالم، العمل المنزلـي، ومهاجرات جنوب 

آسـيا فـي الكويـت، دورهام، منشـورات جامعة ديـوك، 2017.

24   علـى الرغـم مـن توظيفه هنا كشـكل من أشـكال الصداقـة والتضامـن، إنّما تجدُر اإلشـارة إلـى أنَّ مصطلـح مهاجر، مثل 
مصطلح مسـافر )ضيف(، قد ُطرَِح من ِقَبل السياسـيين كبديٍل اسـتراتيجي لإلشـارة إلى السـوريين كالجئين. وكما سـبقت اإلشارة، 
يُمَنـح السـوريون وضع الحماية المؤّقتة، لكنَّهم يُحرَمون من االعتراف بهـم كالجئين، األمر الذي كان يمكن أن يُعطيهم حقوًقا معّينة. 
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المدينـة المنـّورة والذيـن رّحبـوا بالمهاجريـن المسـلمين وآووهم. وقد شـرحوا لي هـذا التشـبيه كمحاولٍة 
ة تتمثَّل  لالعتـراف بالتمييـز العرقـي القومي والتفـاوض عليه، مع فهـم أنَّ األتـراك يتحّملون مسـؤوليًة خاصَّ
باحتضـان »إخوانهـم المسـلمين من سـوريا«، تماًمـا كما فعَل المسـلمون األوائـل مع الفاّريـن من مّكة. 
داخـل الجماعـات الدينية في الفاتح، كان يُنَظر إلى اسـتخدام مصطلح »مهاجـر muhacir« على أنّه يتناقض 
مـع المصطلحات مثـل »الالجئين« أو »الضيـوف« – وهي مصطلحات تُثير شـعورًا باالسـتبعاد. لقد أوحى 
هذا االسـتخدام بنقٍد ضمني للجمهور التركي األوسـع بسـبب فشـله في الوفاء بواجباته اإلسـالمية المتمّثلة 

في دعـم إخوانهم فـي الدين.

ٍم لها  الالجئ كمستفيٍد من المساعدة وكُمقدِّ
رّكـزت العديـد من النصـوص الحديثة في دراسـات الهجرة علـى دور الهوية المشـتركة في ما يتعّلق بانتشـار 
المنّظمـات اإلسـالمية غير الحكومية.25 تنسـج هـذه المنّظمـات غير الحكوميـة خطابًا للتضامن اإلسـالمي 
م نظـرًة ثاقبة عامة  والرحمـة والنزعـة اإلنسـانية النيوليبراليـة. وفي حيـن أنَّ الكثير من هذه المنشـورات تُقدِّ
د األشـكال التي يمكـن أن يّتخذهـا العمل  حـول الطريقـة التـي يمكـن بهـا تعبئة الهويـة المشـتركة، وتُعـدِّ
ـك باالنقسـام الصارخ بيـن أولئك »الذيـن يتّم  اإلنسـاني، فـإنَّ هـذه الدراسـات تميل مـع ذلك إلـى التمسُّ
إنقاذهم« والذين يقومون باإلنقاذ - أْي الجهات الفاعلة اإلنسـانية. وهم بذلك يرسـمون صورًة قابلة للتعميم 
عـن الالجـئ كضحيٍة بـال حول وال قّوة. من ناحية أخرى، يكشـف االهتمـام بالشـبكات االجتماعية كيف يكون 
الالجئـون مسـتفيدين من الدعم وفي الوقت نفسـه مشـاركين ومسـاهمين في المجتمع - مّما يشـّكك في 
تحّديات النزعة األبوية التي غالًبا ما ترتبط بالمسـاعي اإلنسـانية، بحسـب ما يُشـير إليه الكثيـر من العلماء.26

مين للدعم. إنَّ أولئك الذين  ضمـن الجماعات االجتماعية الدينية، يعتبر المحاورون أنفسـهم كمتلّقيـن وُمقدِّ
قّدمـوا لهم المسـاعدة لـم يكونوا مـن موّظفي اإلغاثـة البيروقراطييـن غير الشـخصيين، بل كانوا مشـاركين 
فـي جماعاتهـم. يشـرح طـارق، وهو رجٌل سـورّي فـي مطلـع العقد الثالـث من العمر، ويُشـارِك فـي إحدى 

الجماعـات في الفاتـح ويعمل كمـدرّس، كيف يحصل الدعـم داخل الجماعـات الدينية:

وضعـي فـي هـذا البلد صعـب. أواجه صعوبـة في اسـتخدام بطاقة هويتـي ]kimlik[، لـذا أحتـاج أحيانًا إلى 
المسـاعدة. يمكنني أن أطلب من ]شـخص محترم في المجتمع[ مسـاعدتي وسـوف ]يطلب مـن اآلخرين[. 
لقـد سـاعدوني فـي العثور على شـّقة وسـاعدوني في دفـع تكلفتهـا عندما لم أكـن أعمل. ثّم سـوف يكون 
شـخص آخـر بحاجة إلـى بعض المسـاعدة. سـيأتي إلّي ]شـخص محتـرم[، وسـيقول »هـذا األخ بحاجة إلى 

المسـاعدة« وهكذا يمكنني مسـاعدته.27

تعكـس الطبيعـة الدوريـة للعطاء مـا وصَفه مارسـيل موس بـدورٍة من المعاملـة بالمثل، مّما يسـاعد على 

25   أنظر، على سبيل المثال: مايكل كاجا، »المنّظمات غير الحكومية اإلسالمية العابرة للحدود الوطنية في تشاد: التضامن 
اإلسالمي في عصر النيوليبرالية،« أفريقيا اليوم، 2008 ، المجّلد 54)3( ، ص. 18-3. 

26   إسـتيال كاربـي، »السياسـية والعمل اإلنسـاني في لبنان. االسـتجابة االجتماعية ألزمـة الطوارئ من حـرب 2006 إلى تدّفق 
الالجئين السـوريين،« أورينتي موديرنـو،2014 ،  المجّلد 94)2(، ص. 409.

27   مقابلـة أجراهـا المؤّلف مع طارق، وهو الجئ سـوري، في اسـطنبول، تركيا، في 13 تّموز/يوليو 2016. والالفت أنَّ مشـكلة 
طـارق قـد عولَِجت بعـد فترة وجيزة من إجـراء مقابلتنا األولى، واسـتطاَع تأمين وظيفة شـبه ثابتة. 



ربـط الجماعـة مًعـا.28 ويُشـير موس إلـى أنَّ األفـراد ينخرطون في أفعـال تقوُم على منـح الهدايـا، ورغم أنَّها 
تبـدو طوعيـة، إالَّ أنَّهـا في الواقع مفروضـة جرّاء الواجبـات االجتماعية، ضمـن حلقات إعطاء الهدايـا وتلّقيها 
والـرّد بالمثـل. في وقـت عملي الميداني في صيـف 2019، كاَن طـارق يؤّجر غرفة في شـّقته ببدل منخفض 
لصديـٍق تركـي كان يُعانـي مـن ظروف ماليـة صعبة - مّمـا يعكس أكثـر فأكثـر دورة المعاملـة بالمثل التي 
تحـُدث فـي هذا السـياق. إنَّ مشـاركة الشـقق هي إحدى الطرق الشـائعة التـي وجد بها السـوريون وغيرهم 
الدعـم عبر الشـبكة. وقـد حصَل العديد مـن المحاورين الذين كانوا يمّرون بضيقٍة مالية على سـكٍن ميسـور 

التكلفـة من خالل مهاجـع مرتبطة بالجماعـات الدينية.

ٍم للدعم ما تصفه نوغا مالكين، التي تكتب في سـياق المسـاعي اإلنسـانية  يعكـس دور طـارق كمتلقٍّ وُمقدِّ
ه »فهم أكثر سالسـة لالجئين كأشـخاص يتواجدون في حـاالت متنّوعة ومتقّلبـة«.29 بالفعل،  الرسـمية، بأنَـّ
غالًبـا مـا عمَل السـوريون مثـل طارق الذين شـاركوا فـي جماعة لفتـرات طويلة مـن الوقت، بقـدرات رمزية 
وعمليـة واكتسـبوا مسـتوى مـن االحترام لم يشـعروا بـه كثيرًا فـي أماكـن أخـرى. وألنَّ السـوريين غالًبا ما 
يُنَظـر إليهـم باعتبارهـم ضالعيـن فـي الدراسـات اإلسـالمية التقليدية، بما فـي ذلك تـالوة القـرآن، غالباً ما 
كانـت تتـّم دعوتهـم لقيـادة الجماعة في الصـالة. وهذا هو الحـال ليس فقط ضمـن اللقاء األسـبوعي الذي 
كْنـُت أُشـارِك فيـه، بل أيًضا فـي الجماعات الصوفية األخـرى التي راقبتها، حيـث كاَن قـادة الطوائف الدينية 
يتنّحون أحيانًا إلسـناد مسـؤولية قيادة الجماعة إلى طالٍب سـوري في مجال الالهوت أو إلى طالٍب أكبر سـنًّا.

ومـن حيـث الخدمة فـي األدوار اإلنسـانية الوظيفية، غالًبا ما يتّم اسـتدعاء السـوريين الذين لديهم شـبكات 
قويـة مع األتـراك والسـوريين، للعمل كوسـطاء في العطاء الخيـري. قال شـادي، وهو أحد المشـاركين منذ 
ـا إذا كاَن يعـرف عائالت  مـّدة طويلـة في هـذا المجتمـع المحّلـي، إنَّ األصدقاء األتـراك غالًبا ما يسـألونه عمَّ
بحاجـة إلـى الدعـم، وخاّصًة في أوقـات األعياد.30 وأفاَد شـادي، »يصبح األمـر يتعّلق بأشـخاص تثق بهم«، 
ع من خـالل صالتـه االجتماعيـة، وليس من  موضًحـا السـبب الـذي يدفـع األشـخاص إلـى أن يختـاروا التبـرُّ
ل األمر من العطـاء ]للمنظَّمات اإلنسـانية[ إلى المزيـد من العطاء  خـالل المنّظمـات غير الحكوميـة. »يتحوَّ
َه شـادي، كما  الخـاّص والشـخصي. إنَّهـم ]الشـعب التركي[ يريـدون أن يعرفـوا أنّك تعرف الشـخص«. ووجَّ
حـال أغلبيـة المحاوريين السـوريين، انتقـاداٍت لطريقة توزيـع األموال من قبـل المنّظمات غيـر الحكومية. 
وبمـا أنَّنـي كْنُت أدرس العمل اإلنسـاني، كثيرًا ما واجهني السـوريون بأسـئلٍة )وآراء( على غـرار التالي: »هل 
تعتقـد أنَّ ]منظَّمـة غيـر حكومية معّينة[ تعمـل حًقا؟ ربّما تقـوم نادرًا بتنفيذ المشـاريع، لكـْن هناك الكثير 

من الوسـائط اإلعالمية والصـور. إنَّهم يبالغـون برأيي«.31

إّن هذه الشـبكات الدينية وّفرت للسـوريين أيًضا عالقات اجتماعية مهّمة سـاعدتهم على الشـعور باالستقرار 
فـي تركيـا. وفي حيـن يقّدر شـادي التعاليـم الالهوتية، تحـّدث عـن جماعـة Nurcu، وغيرها مـن الجماعات 
ل احتياجـات اجتماعية وعملية سـاعدته على الشـعور براحة أكبر  الدينيـة، باعتبـار أنَّهـا لّبت في المقـام األوَّ

28   مارسيل موس، الهدية: أشكال ووظائف التبادل في المجتمعات الغابرة، شيكاغو، ُكُتب هاو، 2016.

29    نوغـا مالكيـن، »حـارس أخي: التجربـة المزدوجة للعاملين فـي مجال مسـاعدة الالجئين،« صحيفة بناء السـالم والتنمية، 
2015،  المجّلد 10)3(، ص. 47.

30    مقابلة أجراها المؤّلف مع شادي، وهو الجئ سوري، في اسطنبول، في 5 آب/أغسطس 2019.

31   مناقشة غير رسمية بين المؤّلف والجئ سوري، اسطنبول، 25 حزيران/يونيو 2019.
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فـي تركيـا. وأكَّـَد على شـعوره بالفخـر بعض الشـيء بمعرفتـه باألتـراك، ورأى أنَّ هذا سيسـاعده فـي تطّوره 
االجتماعـي. في هذا السـياق، َشـَرَح قائاًل:

تحتـاج إلـى طريقـة للتعرّف على أشـخاص جـدد. في اسـطنبول، هناك إّمـا المسـاجد أثناء الصـالة، أو هذه 
الجماعـات. أو يمكنـك الذهـاب لتنـاول القهـوة أو أّي شـيء آخر فـي المقهى، لكـنَّ المسـلمين المتديّنين 
لـن يذهبـوا إلـى هنـاك، أي بالنسـبة إلى األشـخاص الذيـن ال يريـدون أن تتـّم رؤيتهم فـي هذه األجـواء.32 
فالجماعـات هـي أفضـل بديـل متـاح اآلن ... بسـبب الجماعات، أصبْحـُت أعـرف الجماعة التركيـة هنا أكثر 
ـَم التركية. مـن السـوريين. أرْدُت أن أتعـرََّف علـى ]الشـعب[ التركـي، لكْي أعرف كيـف يتصرّفـون ولكي أتعلَّ

بالنسـبة إلـى العديد من السـوريين، شـّكلت اللغة التركيـة عائًقا كبيـرًا أمام الشـعور بالراحة فـي البلد. أكََّد 
ـَم اللغة التركيـة من خالل التعايـش مع أشـخاص يتحّدثون اللغـة التركية والمشـاركة في  شـادي، الـذي تعلَّ
جماعـات دينيـة، أنّـه يشـعر بارتباط معّيـن بتركيا لـم يختبره العديد مـن السـوريين اآلخرين الذيـن قابلهم. 
بشـكل عام، أصبَح للسـوريين المشـاركين في الجماعات اإلسالمية في الفاتح إلماٌم أساسـي باللغة التركية، 

وتحّدثـوا أيًضا عن مسـتقبل طويـل األجل لهم في اسـطنبول.

انتماءاٌت مجّزأة وغير مستقّرة
غالًبا ما كانت مشـاعر االنتماء موضَع تشـكيٍك بسـبب التمييز واإلزعاج الذي واجهه السـوريون في سـياقات 
أخـرى. فـي السـنوات األخيرة، تزايـدت المشـاعر الُمعادية لالجئين أكثـر فأكثر فـي تركيا. بينمـا كاَن األتراك 
يعتقـدون فـي البدايـة أنَّ السـوريين سـيعودون إلى ديارهـم بعد فتـرة وجيزة مـن وصولهم إلـى البالد عام 
ل قـد وضَع سياسـات حـزب العدالـة والتنمية المضيافـة ظاهرًيـا، فضاًل عن  2011، فـإنَّ وجودهـم الُمطـوَّ
دعمـه للمتمرّديـن السـوريين الذين يقاتلون بّشـار األسـد، تحـت المجهر. على نحـو متزايـد، صّنفت أحزاب 
المعارضـة سياسـات حزب العدالـة والتنمية في سـوريا باعتبارها تّزج تركيا فـي صراٍع مع جيرانها، وتُسـاِهم 
فـي أزمـة الالجئيـن المثقلـة باألعباء. فـي الخطاب السياسـي، يُعتَبـر أنَّ وضع الالجئين مسـؤوٌل عن سـوء 
الحالـة االقتصاديـة، ويـرى العديـد مـن العلمانيين أنَّ السـوريين يجعلـون البالد أكثـر محافظة. إنَّ اإلشـارة 
اآلن إلـى »الدمـج« فـي الخطـاب العـام هـو أمـٌر ال يمكـن الدفاع عنـه سياسـًيا حالًيا؛ يُشـير السياسـيون 
بـدالً مـن ذلـك إلى »المواءمـة«.33 يقبـل المفهوم األخيـر الوجود السـوري داخـل البالد، مع االعتـراف بهم 

»كضيـوف« فقط سـيعودون إلى ديارهـم في نهايـة المطاف.

فـي المنـاخ السياسـي المتوتّر والمسـتقطب بشـكل متزايد، أصبحت مشـاعر االنتمـاء مجزّأة وتّتخـذ طابًعا 
مكانًيـا. أثناء تجّوله في الشـوارع بعد أيّام من إعالن مكتب حاكم اسـطنبول عن أنظمة مشـّددة للسـوريين، 
ينظـر مصعـب، الذي اسـتَقرَّ في اسـطنبول عـام 2017، حولـه باحتـراس بحًثا عـن دوريات الشـرطة. كونه 
غيـر مسـّجل بشـكل قانونـي في اسـطنبول، فهـو ُمعـرَّض لالعتقـال والترحيـل إلـى المقاطعة التي تسـّجل 
فيهـا فـي البداية إلقامتـه.34 مـا إْن وصْلنا إلى مقهـى، حيـث كان ينتظرنا أصدقـاء أتراك وسـوريون والعديد 
مـن األجانب اآلخرين، بدا االرتياح على وجه مصعب. انعكَسـت مشـاعره المنقسـمة - بيـن الخوف/االغتراب 

32   وأوضَح بعد ذلك أنه يفّضل المساحات االجتماعية التي يتّم فيها الفصل بين الجنَسْين.

33   آالن ماكوفسكي، المرجع السالف الذكر،.2019 

34   سارة دادوش وخليل عشاوي، المرجع السالف الذكر،.2019 



والراحة/االنتمـاء - فـي فهم مصعـب للبلد وتركيبتـه السـّكانية. برأيـه، إنَّ المجتمع التركي »منقسـٌم« إلى 
نصَفْيـن. نصفهـم يقبلنـا ويحّبنا ويتعاطـف معنا، وهم من نفـس الدين ... لكـنَّ النصف اآلخـر، دعنا نقول، 
أْي األتـراك العلمانييـن، ال يقبلنـا«.35 اعترضت على حديثه، ُمشـيرًا إلـى أنَّ السياسـيين المحافظين ضغطوا 
لفـرض قيود مشـّددة على السـوريين في اآلونـة األخيـرة، وأنَّ العديد من اليسـاريين )العلمانييـن( يدعمون 
حقـوق السـوريين. أضاف فارًقا بسـيًطا إلى موقفـه، موضًحا أنَّ بعض األتـراك المتديّنين ال يحّبون السـوريين 
أيًضـا، إنّمـا يجب التمييـز بينهم وبين أولئـك الذين يعتقـدون أنَّ »كّل النـاس متماثلون، ألنّنا مسـلمون«. 

َد هؤالء األشـخاص علـى أنَّهم ينتمـون إلى الجماعـات الدينية. وحـدَّ

ـم ومشـترك. ال يُعتَبر  تتناقـض تجـارب مصعـب وتفسـيره هنـا مـع مفهـوم الهويـة الدينيـة كانتمـاٍء ُمعمَّ
جميـع األتـراك - حّتـى أولئـك الذيـن قـد يُصّنفـون علـى أنّهـم »متديّنون« فـي الخطـاب التركي )انقسـاٌم 
تبّنـاه مصعـب( – علـى أنّهـم يرحبـون بالسـوريين لمجـرد أنّهـم يتشـاركون الهوية اإلسـالمية. ومـع ذلك، 
ـا جـًدا في تجربتـه، حيث سـاعدته في بناء مسـاحات انتقائية وشـبكات  لعبـت الهويـة المشـتركة دورًا مهمًّ
مـن األخـّوة والدعـم حيـث تـّم التأكيـد على أنمـاط ارتبـاط مشـتركة - في هـذه الحالـة، الهوية اإلسـالمية. 
بمعنـى آخـر، وّفـرت الهويـة الدينيـة المشـتركة إمكانيـًة للترابـط، لكنَّها لـم تضمن ذلـك. ويـؤّدي ذلك إلى 
تعقيـد الخطابـات التـي تتعامـل مـع الدمج على أنّـه خياٌر مـن خياَرْين، مّما يُشـير إلـى أنَّ المرء قد يشـعر 
ه فـي محّلـه فـي مـكاٍن معّيـن، في حين قـد يشـعر بالعزلة فـي مـكاٍن آخر. ربّمـا تجدُر اإلشـارة إلـى أنّه  أنَـّ
علـى الرغـم مـن مخاوفه فـي تركيا – أو بسـبب هذه المخـاوف - فـإنَّ أعالم حـزب العدالة والتنميـة معّلقة 
فـي شـّقة مصعـب. إنّه يرغـب بالـزواج في اسـطنبول )»ربّمـا من تركيـة«(، وقـد باشـَر مؤّخـرًا باإلجراءات 

م بطلـب للحصول على الجنسـية. لـة للتقـدُّ الُمطوَّ

الحدود الناشئة والطبقية
أشـاَد الباحثون في دراسـات الهجرة على نطاٍق واسـع بالدور الذي تلعبه الشـبكات االجتماعية غير الرسـمية 
فـي المسـاعدة على دمج المهاجرين ضمـن بلدهم الجديد. ومع ذلـك، كما تُجاِدل بريجيت سـوتر من خالل 
دراسـتها لشـبكات المهاجريـن األفارقـة في اسـطنبول، كثيـرًا مـا تتجاهل البحـوث طبيعة االسـتغالل الذي 
يحـدث داخـل هذه الشـبكات. فهي تُشـير إلـى أنَّ االختـالف القانونـي واالقتصـادي، باإلضافة إلـى الفترات 
الزمنيـة والمعرفـة المكتسـبة المختلفـة بيـن المهاجريـن، قـد أنتَج أشـكاالً جديدة مـن التقسـيم الطبقي 
الـذي شـّجع الغيـرة وعـدم الثقـة. كذلـك، تُسـلِّط بريجيت سـوتر الضـوء علـى التقسـيم الطبقي اسـتناًدا 
إلـى االنقسـامات الموجودة مسـبًقا، ال سـّيما االختالفـات العرقية الموجـودة بين جماعـات المهاجرين التي 

تطرََّقـت إليها في دراسـتها.36

ضمـن الشـبكات االجتماعيـة التي درْسـُتها في الفاتـح، كانت التسلسـالت الهرمية الناشـئة غيـر ملحوظة. 
سـَعْت جماعة Nurcu بشـكٍل ناشـط إلـى تفادي مواقـع السـلطة ذات الطابع الرسـمي، وكانت تهـدف بدالً 
مـن ذلـك إلى إرسـاء مـكان »يجتمع فيـه اإلخوة ويقـرأون فقط ]رسـائل النـور[«.37 ما من عضوية رسـمية. 
ومـع ذلـك، داخَل شـبكٍة حيـث تُعتَبر المعاملـة بالمثل مهّمة كما أََشـرْت، تُشـكِّل القدرة على المسـاهمة 

35   مقابلة أجراها المؤّلف مع مصعب، في اسطنبول، في 28 تّموز/يوليو 2019.

36   بريجيت سوتر، المرجع السالف الذكر،2012 ، ص. 220.

37   مقابلة أجراها المؤّلف مع مؤّسس الحلقة، اسطنبول، 30 تّموز/يوليو 2019.
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)بطريقـٍة ماّديـة أو غيـر ماّديـة( شـكاًل من أشـكال العملـة االجتماعيـة. وهذا يعنـي أنَّ الذين يسـتطيعون 
المسـاهمة كثيـرًا – سـواء من خالل المسـاهمة بالمعرفة مثـاًل، أو األشـخاص الذين لديهم عالقـات قوية – 
يحظـون باحتـراٍم كبيـر. وبالنسـبة إلى الذين ليـس لديهم سـوى القليل للمسـاهمة به - أي األكثـر احتياًجا 
و«غيـر المتعّلميـن« - فمن غيـر الُمرّجح أن يجدوا مكانًا لهم وسـط الجماعة. ولقد اعتـرَف الُمحاِورون بأنَّهم 
ال يسـتطيعون اسـتيعاب الجميـع، وأنّهـم ال يريدون أن يبـدأ الناس في الحضـور فقط على أمـل العثور على 
دعـم عملـي - وهـو أمـر يقولـون إنَّه َحـَدَث أحيانًـا، خاّصـًة مع بدايـة اسـتقرار الالجئيـن في الفاتـح. وقال 
أحـد األشـخاص المشـاركين منـذ فترة طويلـة: »لقد حاولنـا القيام بدورنـا تجاه إخواننـا، لكنَّ دورَنـا محدود. 
ال يمكننـا مسـاعدة الجميـع«.38 وبهـذا المعنى، لم تسـتطع هـذه الجماعة، ولـم تكن تنـوي، أن تلعَب دور 

المنّظمة غيـر الحكومية.

ْين -  عـالوًة علـى ذلـك، ظهرَت أزمـة الالجئين فـي مرحلٍة حرجة بشـكل خاّص فـي السياسـة والتاريـخ التركيَّ
فـي وقـٍت كانت تسـعى فيـه الحكومـة التركية، بقيـادة حـزب العدالة والتنميـة، إلـى الترويج لرؤيـٍة واحدة 
إسـالمية. في الواقع، في ظّل حزب العدالة والتنمية، سـعت الحكومة التركية إلى بسـط سـلطتها السياسـية 
إلـى أبعـد مـن دولتها، خاّصًة فـي محاولٍة لدعـم الجماعات المسـلمة المحرومـة التي تُواِجـه الصعاب على 
الصعيـد العالمـي، مـن خالل مـا وصفه الكثيـرون بأنَّه شـكٌل من أشـكال »القّوة اللّينـة«.39 بالتالـي، ليَس 
مـن المسـتغرب أن يكـون قد تـمَّ وصف الالجئين السـوريين - نظـرًا لوجود حوالـي 4 ماليين فـي البالد - في 
خطابات عامة وسياسـية على أنّهم المسـتفيدون النموذجيون من الضيافة واإلنسـانية التركية. بعد االنقالب 
في تركيا في تّموز/يوليو 2016، على سـبيل المثال، سـرعان ما أشـارت وسـائل اإلعالم التركية إلى أنَّ العديد 
مـن الالجئيـن السـوريين كانـوا »من بيـن أقوى مؤيّـدي الحكومـة التركيـة«.40 وبمـا أنَّ الكثير من السـّكان 
المحافظيـن فـي تركيا فخورون بموقع حـزب العدالة والتنمية كحكومة إنسـانية، فمن الجديـر مواصلة النظر 
فـي كيفيـة تعبئة خطابـات العمل اإلنسـاني واالنفتاح الثقافـي، مّما قد يضغـط على السـوريين للتعبير عن 

بعـض أشـكال االمتنان والرضـا عن وضعهم فـي تركيا.

كاَن السـوريون عموًمـا يتخّوفون مـن التذّمر من وضعهم فـي البلد أمام األتراك. كانوا يخوضون المناقشـات 
السياسـية بمنتهـى الحـذر، مؤّكدين عموًمـا والَءهم لتركيا. عندما سـألت أحـد المحاورين السـوريين عّما إذا 
كاَن هـو وأصدقـاؤه السـوريون يتذّمـرون من وضعهـم في تركيـا فيما بينهـم، أخبرني، مثل اآلخريـن، بأنَّهم 
»يتذّمـرون«، لكنَّهـم ال يريـدون أن يسـمع األتـراك« )مـع اإلشـارة إلـى أنّـه نـأى بنفسـه عن أولئـك الذين 
يوّجهـون االنتقـادات، ُمسـتخِدًما ضميـر الغائـب »هم«(.41 هنـا، تُطـَرُح التسـاؤالت التالية: ما هـي أنواع 
الـكالم والتعبيـرات المقبولة في هذه الشـبكات االجتماعية؟ وما هي أشـكال التسـوية والرقابـة التي يُتوقَّع 

أن تجعـل هذه المسـاحات »ناجحة«؟

38   مقابلة أجراها المؤلف مع منّظم تركي للحلقة في اسطنبول، 11 تّموز/يوليو 2019.

39   سـينم أدار وهليـل إبراهيـم ينيقـون، »هيمنة مسـلمة مضادة؟: اسـتراتيجيات القّوة اللّينـة في تركيا وكراهية اإلسـالم،« 
موقـع إلكترونـي، جدليـة،2019 ، متوّفـر عبـر الرابـط التالـي: https://www.jadaliyya.com/Details/38646  ]آخـر زيـارة للرابـط في 8 

كانون األول/ديسـمبر  2019[.

40  تـرة وورلد، »يحتفل السـوريون في تركيا بانتصـار الحكومة على محاولة االنقـالب،« فيديو عبر االنترنـت، يوتيوب، 21 تّموز/
يوليو 2016، متوّفر عبر الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch؟v=FZhIsBSgRDo ]آخر زيارة للرابط في 15 أيّار/مايو 2019[.

41   مناقشة غير رسمية بين المؤّلف والجئ سوري، في اسطنبول، 15 تّموز/يوليو 2019.



الخالصة
لـة من النـزوح، مشـاكَل بيروقراطيـة وقانونية  كثيـرًا مـا يُواِجـه الالجئـون الذين يعيشـون في سـياقات ُمطوَّ
واقتصاديـة وسياسـية. وفـي حيـن تميل الكثيـر مـن المؤّلفات الموّجهـة نحو السياسـات إلـى التركيز على 
هـذه التحّديـات، بـدأَ العديـد من العلمـاء النظَر فـي العالقات، وأشـكال الهويـة، ومختلف أنمـاط التضامن 
والدعـم المتبـادل التي تنشـأ من خـالل التثبيت في مكاٍن مـا. في هذه الورقـة البحثية، أشـرُْت إلى أنَّ طرق 
االرتبـاط المشـتركة، والدين بشـكل خـاّص، تُوفِّر طرق تحليل مفيدة لدراسـة وفهم مسـألة اندمـاج الالجئين 
ودعمهـم. وفـي حيـن أنَّ التركيـز علـى االنتماء المشـترك ينطوي علـى خطر المبالغـة في تقديـر دور الدين 
كقـّوة اجتماعيـة موّحـدة، إالَّ أنَّ هـذه الورقـة البحثيـة تُظِهـر بدالً من ذلـك أنَّ الهويـات، كالهوية المسـلمة 
مثـاًل، تظهـر بمثابـة هويات مهّمـة وموّحدة في مسـاحات محـدودة - يتّم تحليلهـا هنا من خـالل االهتمام 

بـدور الشـبكات االجتماعيـة الُمسـلِمة - وليس على نطاٍق واسـع بين السـّكان.

َم لاّلجئين نوًعـا من أنواع الدعم الذي ال يمكنهـم أن يتلّقوه إاّل من خالل  تأتـي هذه الشـبكات االجتماعية لُتقدِّ
ُدهـم بنمٍط ُمغاِير مـن الدعم والرعايـة. بدالً من إنتاج انقسـامات بين  الـوكاالت اإلنسـانية. بالتالـي، فهي تُزوِّ
م المعونـة ومتلّقي المعونة، أو بعبـارة أخرى، بين الُمنِقـذ والضحية، تطرح هذه الشـبكات االجتماعية  ُمقـدِّ
حـاالٍت مـن الدعم المتبـادل، حيث تتقّلـب األدوار والمسـؤوليات. وكما رأينـا في قضية هشـام، فقد قارَن 
بيـن دوافـع أولئـك الذين تلّقـى منهم الدعـم »ألسـباب دينية« وبيـن أولئك الذيـن فعلوا ذلك بشـكل غير 
َث عـن الفئـة األولى مـن حيـث القرابة  شـخصي »ألسـباب إنسـانية أو ألنّهـم اضطـّروا إلـى ذلـك«.42 تحـدَّ
م الدعم العملـي، تعكس هذه الحـاالت كيف يمكن  الوهميـة - أي »عائلتـه الثانيـة«.43 وفـي حين أنَّها تُقـدِّ
للشـبكات االجتماعية توفير أشـكال مـن الصداقة الحميمـة والمجتمع، مّما يُسـاِعد الالجئين على الشـعور 

باالنتماء إلـى أّمتهم »الُمضيفـة« المزعومة.

فـي الوقت نفسـه، يبُرز خطـٌر في التركيز بشـكل ضّيق علـى النتائج المفيدة للشـبكات االجتماعيـة المبنّية 
على أسـاليب تحديـد الهوية المشـتركة، ألنَّ هذا التركيـز يتجاهل دور الطبقة والعرق والسياسـة.

شكر وتقدير
َم  أوّد التعبيـر عـن خالـص امتناني لمعهد دراسـات الشـرق األوسـط فـي جامعة جورج واشـنطن، الـذي قدَّ
دعمـه السـخّي لبحثي اإلثنوغرافـي خالل صيف 2019. والشـكُر موصـوٌل أيًضا لمحّرري هذا اإلصدار، ميسـم 
نمر وريشـا جاغارناثسـينغ، والُمراِجَعْيـن اللذين فّضال عدم ذكر إسـَمْيهما، وذلك على مسـاعدتهم في تطوير 
وتعزيـز هـذا المقال بفضـل مالحظاتهم المدروسـة والبّناءة. أُعـرِب كذلك عـن امتناني الخـاّص للُمحاِورين 

فـي تركيـا الذين سـمحوا لي باالّطـالع على بعـض جوانب حياتهـم، ورّحبوا بي فـي منازلهـم ومجتمعاتهم.  

42   مقابلة أجراها المؤّلف مع هشام، وهو الجئ سوري، في اسطنبول، تركيا، عبر سكايب، 15 آذار/مارس 2019.

43  المرجع نفسه.
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الملّخص
السـّكان  المتوّفـرة عـن  المعلومـات  قليلـٌة هـي 
الفلسـطينيين العديمي الجنسية في سوريا، وال تزال 
التجارب التي خاضتها النسـاء الفلسـطينيات بشكل 
خـاّص غيـر مكشـوفة. يُبيِّن هـذا البحـث أنَّ فقدان 
سـوريا كــموطن آمن يؤثّر على المرأة الفلسـطينية 
المولـودة فـي سـوريا بطرق عـّدة. يسـتطلع البحث 
إثنـي عشـر قيـًدا يؤثـر علـى حيـاة النسـاء، بما في 
ذلك تجارب اإلناث العديمات الجنسـية، وإنكار »حّق 
العودة«، واالنفصال األَُسـري القسـري، وغياب حياة 
أَُسـرية مسـتقرة، وغياب حّرية التنّقل، وعدم القدرة 
على منح الجنسـية لألطفـال، والحرمان من خدمات 
األونـروا، واالفتقار إلى حقوق المشـاركة فـي الحياة 
السياسية، وغياب إمكانية التوظيف، وعدم الحصول 
علـى الحمايـة كالجئـات، والحرمـان مـن الحـّق في 
االنتماء من خالل الحصول على جنسـية، والتصنيف 
العرقي. وللقيـود الهيكلية تداعياٌت بنسـب متفاوتة  
وفقـاً لعمـر المـرأة ومسـتواها التعليمـي ووضعها 
العائلـي ووضـع األمومـة ومـكان المنفـى الحالـي. 
وتسـتند النتائج أدنـاه إلـى التاريخ الشـفوي للمرأة 
كجـزء مـن نظريـة معرفيـة نسـوية متعـّددة األوجه 
ُمناِهضة للنزعة االسـتعمارية، تتمركز في الدراسات 
الفلسـطينية. في هـذا البحث، يُكَشـف النقاب عن 
التهميـش المطّول والعابـر لألجيال والقـارّات الذي 
تُعانيه النسـاء الفلسـطينيات المولودات في سوريا، 
كما ويوثّق مسـاعيهّن للدفاع عن حّقهّن باالنتماء إلى 
حيـث يتواجـْدن، وحّقهّن في العودة إلى فلسـطين. 



المقّدمة
جادَل العلماء والناشـطون على حّد سـواء بأّن الفلسـطينيين في سـوريا شـهدوا »اندماًجا فريـًدا من نوعه« 
فـي المجتمـع السـوري منذ العـام 1،1953 نظـرًا إلى مسـتوى الحقـوق المدنية التـي حصلوا عليهـا، ما عدا 
الحقـوق السياسـية وحقـوق المواطنة، مثـل الحّق فـي التعليم واالنخـراط في القـوى العاملة وحـّق الرجال 
الفلسـطينيين البالغيـن في امتالك العقارات وإنشـاء معاهد فكريـة، والتجنيد اإلجباري للذكـور. إاّل أّن بعض 
الذيـن وصلـوا قبـل العـام 1956 حصلـوا على حقـوق مدنية في سـوريا تفـوق حقـوق الذين تّم تسـجيلهم 
الحًقا، إذ ُمنِحوا على سـبيل المثال وثائق سـفر سـورية. واليوم، يفتقد العديد من الفلسطينيين إلى منازلهم 
فـي سـوريا، لكّنهـم يصفـون أيًضا االندمـاج الفريد بأنّه »شـكل فريـد من أشـكال الظلم واالحتـواء«.2 وقد 
تلّقـت فـرادة تجـارب الفلسـطينيين في سـوريا ضربـٍة قاضية مـع انـدالع النزاع السـوري في العـام 2011، 
حيث اسـُتهِدَفت نقاط ضعف السـّكان العديمي الجنسـية مرًّة أخرى. اسـتطاَع الذين ورثوا وثائق سـفر الفرار 
مـن منطقـة الحـرب، في حيـن وقَع من لـم يرثها في مرمـى النيـران. وفـي حزيران/يونيـو 2019، ذكر معهد 
انعـدام الجنسـية واإلدمـاج أنّـه ثّمة حاجة ملحـة إلى اكتسـاب وتحليل المعـارف حول نتائج حـاالت انعدام 
الجنسـية الواقعـة والمتداخلـة والقائمـة على النـوع االجتماعـي.3 وقد تبّيـن أّن الظلـم ضّد المـرأة يتفاقم 
نتيجـة انعـدام الجنسـية والنـزوح، كمـا يّتضح مـن خالل عـدم تكافؤ فـرص الوصول إلـى المـوارد، والتفرقة 
الجندريـة فـي أسـواق العمـل ونظم التعليـم، والفجوة فـي األجـور القائمة على النـوع االجتماعـي والعرق، 
والعنـف ضد النسـاء والفتيـات، والحقوق اإلنجابيـة، واألوضاع الصحيـة، والمعايير االجتماعيـة القائمة على 
النـوع االجتماعـي. ويتـّم اسـتهداف النسـاء العديمات الجنسـية بشـكل خاّص مـن خالل منعهـّن من نقل 

الجنسـية إلـى أطفالهـّن، وكذلـك حرمانهّن من حّق المشـاركة فـي الحياة السياسـية ومن حّريـة التنّقل.4

يقـّدم هذا البحث تحلياًل انتقائًيا عابرًا لألجيال للتجارب المعيشـية التي خاضتها النسـاء العديمات الجنسـية، 
مـع التركيـز علـى القيـود الهيكليـة المسـتمرّة وفقـدان سـوريا للنسـاء الفلسـطينيات المولـودات فيهـا.5 
وتتشـارك األجيـال األربعـة من النسـاء اللواتي جرت مقابلتهّن في هذه الدراسـة الشـعور عينـه: فعلى الرغم 

ـد 42)4(، ص. 621- 1  لـوري برانـد، »الفلسـطينيون في سـوريا: سياسـات اإلدماج،«صحيفة الشـرق األوسـط، 1988، المجلَّ
د  637؛ نضـال بيطاري،«مخّيـم الالجئيـن فـي اليرمـوك واالنتفاضـة السـورية،« صحيفـة الدراسـات الفلسـطينية، 2014 ، االلمجلَّ

43)1(، ص. 78-61.

2   محادثة مع أمل وسام، شباط/فبراير 2018.

3   نينـا مـوراي، »انضّموا إلى الثورة النسـوية في العمل لمعالجة قضية انعدام الجنسـية،« موقع إلكتروني،  الشـبكة األوروبية 
https://www.statelessness.eu/blog/join-feminist-   :المعنّيـة بانعدام الجنسـية، 18 يوليو/ تمـوز 2019 ، متوّفر عبر الرابـط التالـي

revolution-work-address-statelessness ]آخـر زيـارة للرابط في 27 شـباط/فبراير 2020[؛ معهد انعدام الجنسـية واإلدماج، »المؤتمر 
https://www.  :العالمـي المعنـي بانعـدام الجنسـية ،« الهاي، معهد انعدام الجنسـية واإلدمـاج، 2019 ، متوّفر عبـر الرابط التالـي

institutesi.org/conference ]آخـر زيارة للرابط في 27 شـباط/فبراير 2020[.

4   نيـرا يوفال-دايفـس،« النسـاء وتناسـل »األّمـة« البيولوجي، “المنتـدى الدولـي لدراسـات المـرأة، 1996، ،المجلَّد 19)1-
2(، ص.17-24؛  سـعاد جوزيـف، جنسـية قائمـة علـى النوع االجتماعي في الشـرق األوسـط، نيويـورك، جامعة سـيراكوس، 2000؛ 
ناديـة العلـي، العلمانيـة والنوع االجتماعي والدولة في الشـرق األوسـط: الحركة النسـائية المصريـة، كامبريدج، منشـورات جامعة 
كامبريـدج، 2000؛ إصـالح جـاد، »إعـادة قـراءة االنتـداب البريطاني في فلسـطين: النـوع االجتماعي الهـّوة الحضريـة – الريفية في 
ـد 39 , ص. 338-342؛رانيا مكتبي، »النـوع االجتماعي وقانون  التعليم،« الصحيفة الدولية لدراسـات الشـرق األوسـط،2007  المجلَّ

ـد 14)5(, ص. 572-557.  األسـرة والجنسـية في سـوريا«، دراسـات حول المواطنة،2010، المجلَّ

5   إنَّ المصطلحات المختلفة الُمسـتخَدمة لوصف الُمشـارِكات في سـياق هذا البحث – »فلسطينية من سوريا«، »فلسطينية 
في سـوريا«، »فلسطينية سورية«، »فلسـطينية مولودة في سوريا« – تعكس االسـتخدام المفّضل لكّل ُمشارِكة.
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مـن االندمـاج الكامـل فـي المجتمـع السـوري، إاّل أّن جميعهّن قـد واجهن قيوًدا مسـتمرّة كنسـاء عديمات 
الجنسـية. وتشـير عبارة »القيـود الهيكلية المسـتمرة« إلى األشـكال المتعـّددة الطبقات والمتشـابكة من 
القمـع، الناتجـة عـن آليات القـوة الهيكلية، سـواء االسـتعمارية أو ما بعد االسـتعمارية. تواجـه المرأة هذه 
القيـود فـي حياتها بشـكل متكرر وعابر لألجيال في ثالثة سـياقات مختلفة، وهي فلسـطين وسـوريا وأوروبا. 

وترتبـط هـذه القيـود بتاريخ الحكـم االسـتعماري البريطاني في االنتـداب على فلسـطين وبالنكبة6.

تـّم إجـالء نحـو 800 ألـف شـخص مـن فلسـطين بيـن العاميـن 1947 و1949. ودّمـرت الحـرب 531 قرية 
وأخلـت 11 بلـدة.7 وأُجبـرت الغالبيـة العظمـى مـن الفلسـطينيين المهّجريـن علـى العيش فـي مخيمات 
لالجئيـن فـي لبنـان وسـوريا واألردن،8 وكان حوالي 80% مـن النازحين إلى سـوريا من النسـاء واألطفال.9 فرَّ 
مـا ال يقـّل عـن 82 ألف فلسـطيني من فلسـطين إلـى الدولـة القومية السـورية الجديـدة. كذلـك، انتقلت 
معهـم الحقـوق التي فقدها الفلسـطينيون في فلسـطين أثنـاء االحتـالل البريطاني والهروب من فلسـطين 
بيـن العاميـن 1917 و1948، حيـث أصبحوا سـّكانًا من الدرجـة الثالثة في البلـد المضيف، وباتـوا يتمتعون 
بحقوق أقّل من المواطنين السـوريين. وقد أّدى ذلك الحًقا إلى تهميش النسـاء الفلسـطينيات من السـّكان 
األصليين10حيـث ُحرمـن من المسـاواة فـي الحصول علـى التعليـم والرعاية الصحيـة الموجهة للمـرأة، كما 

ُحرمـن من المشـاركة فـي الحياة السياسـية والعمل فـي فلسـطين وخارجه.11

وأعـاد عدد من العلماء االختصاصيين في مجال النسـوية ومناهضة االسـتعمار النظر فـي الجوانب الجندرية 
لالحتـالل والنكبـة.12 فقـد جادلوا بأّن النكبة ليسـت حدثًـا وقع في تاريخ محـّدد - 15 أيار/مايـو 1948- لكّنها 

6   النكبة مصطلح عربي يعني »الكارثة«. وهو يُشير إلى كارثة الحرب والنزوح والتهجير واحتالل فلسطين. 

7   نـور مصالحـة،  طرد الفلسـطينيين: مفهوم »الترانسـفير« أو االنتقال في الفكر السياسـي الصهيونـي،1948-1882 ،  بيروت، 
مؤّسسـة الدراسات الفلسطينية، 1992؛ نافذ نزال، الهجرة الفلسـطينية من الجليل، 1948 ،بيروت، مؤّسسة الدراسات الفلسطينية، 
1978؛  روزمـاري صايـغ، »قصـص النكبـة كما تخبرها النسـاء: بيـن الوجود والمعرفـة،« في: أحمد سـعدي و ليال أبو لغ)ناشـرون(،  
النكبـة: فلسـطين، 1948 ومزاعم الذاكرة، نيويورك، منشـورات جامعة كولومبي، 2007 ، ص. 135-160؛  روزماري صايغ، »اسـتثناء 
النكبـة مـن »أنواع الصدمة«،« صحيفة الدراسـات الفلسـطينية، 2013 ،المجلَّد 43)1(، ص. 51-60؛  أحمد سـعدي وليلى أبو لغد، 
النكبـة: فلسـطين، 1948 ومزاعـم الذاكرة، نيويورك، منشـورات جامعة كولومبيـا، 2007؛ أناهيد الحـردان، »ذكريـات الكارثة: تاريخ 

شـريد وأحفاد النكبة،« أطروحـة دكتوراه، دبلن، جامعـة دبلن، 2011. 

8   إليـز ج. يونـغ، النـوع االجتماعـي وبنـاء األّمة في الشـرق األوسـط: اقتصـاد الصّحة السياسـي مـن فلسـطين االنتدابية إلى 
مخّيمـات الالجئيـن في األردن، لنـدن، بلومزبـري اكاديميك، 2012.  

9   حمـد سـعيد الموعد، الالجئون الفلسـطينيون في سـوريا: ماضيهم وحاضرهم ومسـتقبلهم، اتاوا ، انترناشـونال ديفلبمنت 
رسـيرش سـنتر، 1999؛ روزمـاري صايغ، الفلسـطينيون: من فالحين إلى ثورييـن، لندن، دار زيد للنشـر،  1979. 

10   إصالح جاد، المرجع السالف الذكر، 2007؛ نادرة شلهوب-كيفوركيان، »المرأة الفلسطينية وسياسة امتناع الرؤية: 
نحو منهجية نسوية،«منشورات السالم: صحيفة جنوب آسيا لبناء السالم، 2010، المجلَّد 3)1(، ص. 1-21؛ نهلة عبدو، المرأة 
في إسرائيل، العرق والنوع االجتماعي والمواطنة، لندن، دار زيد للنشر، 2011؛ نهلة عبدو ونور مصالحة، تاريخ شفهي للنكبة 

الفلسطينية، لندن ،دار زيد للنشر، 2018.   

11  إليـز ج. يونـغ، »مـن دايـة إلـى طبيبـة: الصّحـة والنـوع االجتماعـي والسـباق للتحّكم فـي صنـع المعرفة في فلسـطين 
ـد 4)2( ،ص. 347-358؛  إصـالح جـاد، المرجـع السـالف الذكـر،.2007     االنتدابيـة،« صحيفـة ثاموريـس،1997 ،المجلَّ

12  روزماري صايغ، »إسكات النكبة وتحّدي التاريخ الشفهي الفلسطيني،« في: نهلة عبدو ونور مصالحة )ناشرون(،  تاريخ 
شفهي للنكبة الفلسطينية، لندن، دار زيد للنشر، 2018 ، ص. 114-135؛ إليز ج. يونغ،  حاميات التاريخ: المرأة والنزاع اإلسرائيلي-

الفلسطيني، نيويورك، منشورات تيتشرز كوليدج، 1992؛ أنالي مورز، »في الظهور واالختفاء: تمثيل النساء في فلسطين في ظّل 
االنتداب البريطاني،« صحيفة  ثاموريس،  المجلَّد 3)2(, ص. 279-310؛ إيلين ل. فليشمان، األّمة ونساؤها »الجديدات«. الحركة 



مجموعـة مـن األحداث الحاسـمة التي بدأت قبـل العام 1948. بحسـب العديد من المؤرخيـن، تُعزى النكبة 
إلـى ثالثة أحداث تاريخية اسـتعمارية للمسـتوطنين وإلـى خطط نقل السـّكان: القمة الصهيونيـة في العام 
13،1882 واتفاقيـة سـايكس بيكو البريطانية الفرنسـية في العـام 1914، ووعد بلفور في العـام 1917، الذي 
أّدى إلـى االحتالل البريطاني لفلسـطين واالسـتعمار االسـتيطاني المتزايـد.14 عالوة على ذلـك، ال تزال تجارب 
النكبـة تتسـرّب إلـى الحاضـر مـن خـالل النـزوح المطـّول وانعـدام الجنسـية ورفض »حـق العـودة لجميع 
النازحيـن وذريتهـم إلـى وطنهم في فلسـطين« الـذي نّصت عليـه األمـم المتحـدة .15 بالتالي، فـإّن النكبة 

ماضية وحاضرة ومسـتقبلية فـي آٍن مًعا.

يستكشـف هـذا البحث تقاطع القيـود الهيكلية مع فئـات العمر والتعليـم والعمل والوضـع العائلي ووضع 
األمومـة ومـكان العيـش.16 وتّتسـم القيود التـي تؤثر على الحيـاة اليومية للمرأة في سـوريا واألسـى الناجم 
عـن فقـدان سـوريا بأهميـٍة قصوى لفهـم مدى تعقيـد تجارب هـؤالء النسـاء المعيشـية. لذا، يتطـّرق هذا 
التحليـل إلـى القيود وتجارب الخسـارة المختلفة. وعلـى الرغم من أّن الُمشـارِكات وصلن إلى مـالذات آمنة، 
إاّل أنهـّن مـا زلـن يعانيـن من الظلم الشـديد، سـواء في أوروبـا أو في سـوريا التي مزّقتهـا الحرب، ولـذا يؤثّر 
فيهـّن الحديـث عـن سـوريا »مثل مـا كانت« في ضـوء هـذه الخسـارة. توّضح شـابة ُمشـارِكة هاجرت من 
مخيـم العائديـن فـي حمص )سـوريا( إلـى الدنمـارك، تُدعـى جسـكاال الحمصيـة،17 ببالغة اسـتمرار حاالت 

النـزوح المعّقدة وانعـدام الجنسـية القائم على النـوع االجتماعي:

»كانـت جدتـي فلسـطينية من فلسـطين، ومن ثّم أصبحـت عديمة الجنسـية والجئـة؛ والدتي الجئة 
فلسـطينية عديمة الجنسـية من سوريا؛ 

وأنـا الجئـة فلسـطينية عديمة الجنسـية من سـوريا في الدنمـارك. ال يمكننـي أن أتخيل أبـًدا أن أدعو 

النسائية الفلسطينية 1920-1948، لوس أنجلس، منشورات جامعة كاليفورنيا، 2003؛ نهلة عبدو ونور مصالحة، المرجع السالف 
الذكر، 2018؛ نور مصالحة، نكبة فلسطين: تاريخ مناهضة االستعمار ورواية التبعية واستعادة الذاكرة، لندن،دار زيد للنشر، 2012؛ 

أناهيد الحردان،  المرجع السالف الذكر، 2011؛ أناهيد الحردان، الفلسطينيون في سوريا: ذكريات النكبة لمجتمعاٍت مشرذمة، 
كولومبيا، منشورات جامعة كولومبيا، 2016؛  ربى صالح، »أجساد تمشي وأجساد تتكّلم وأجساد تحّب: الالجئات الفلسطينيات 

والعاطفة والسياسة العادية،« Antipode )صحيفة أنتيبود(، 2016، المجلَّد 49، ص. 760-742.  

13   نور مصالحة،  المرجع السالف الذكر،1992؛ نور مصالحة،  المرجع السالف الذكر،.2012

14   نور مصالحة،  المرجع السالف الذكر،2012؛ لورينزو فيراتشيني، االستعمار االستيطاني: لمحة عامة نظرية،  هامبشاير، 
بالغرايف مكميالن، 2010.

15  سـوزان م. أكـرم، »أفـكار خاطئـة ووقائـع صحيحة عن مشـكلة الالجئيـن الفلسـطينيين: إعـادة تأطير حّق العـودة« في: 
مايـكل لينك ومايكل دمبر وسوسـن أكرم واين سـكوبية )ناشـرون(، القانـون الدولي والنـزاع اإلسرائيلي-الفلسـطيني. مقاربة قائمة 

على الحقوق للسـالم في الشـرق األوسـط،  نيويـورك،  راوتلـدج،  2011، ص. 198-183. 

16   »مـكان العيـش« مصطلـح من مصطلحـات علم االجتماع، يُشـير إلى المـكان الذي يتواجد فيه الشـخص جسـدًيا، حّتى 
لـو لـم يكن لديـه إقامة دائمـة أو قانونية فـي هذا المـكان المحّدد، مّمـا يعني أنّه قد يكـون ُمقيًما فيه بشـكٍل مؤّقت. اسـتخدمت 
عالمـة األنثروبولوجيـا جولـي بيتيـت مصطلـح »مـكان العيش« لوصـف األماكن التـي يعيش فيهـا الفلسـطينيون في لبنـان، مثل 
مخّيمـات الالجئيـن أو المنـازل المؤّقتة أو أّي منطقة ال يملكـون فيها أّي حقوق لكّنهم ال يزالون متواجدين فيها. يُسـتخَدم المصطلح 
هنـا بـداًل من »بلـد اإلقامة«. أنظـر: جولي بيتيت، مشـهد األمل واليـأس: مخّيمـات الالجئين الفلسـطينيين، فيالدلفيا، منشـورات 

جامعة بنسـلفانيا، 2005. 

17   تّم إخفاء هوية الُمشارِكات من خالل أسماء مستعارة اخترنها بأنفسهّن.
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نفسـي فلسـطينية من الدنمارك. أتسـاءل ماذا سـتكون ابنتي.«18

يسـتند هـذا البحـث إلـى أطروحتي للدكتـوراه )التي يُفتـرَض أن تكتمـل في العـام 2021( والتـي توفر فهًما 
شـاماًل ألوجه االسـتمرار بين األجيال وتحليـاًل متعمًقا للحرب الجارية في سـوريا من خالل وجهة نظر النسـاء 
ل مـع 21 امرأة  فـي المجتمعـات الفلسـطينية في سـوريا. يتحّقـق ذلك من خالل التأريخ الشـفهي الُمسـجَّ
فلسـطينية مـن أربعة أجيـال مختلفـة، ومن خـالل محادثات مع 29 فـرًدا إضافًيـا - جميعهم فلسـطينيون 
فـي األصـل ولكّنهـم ولدوا فـي سـوريا. إضافًة إلـى ذلك، جـرت مقابلة خمسـة مشـاركين، أشـير إليهم بـ 
»مشـاركين عاّميـن«، للحصول على معلومات أساسـية. يُشـارِك ثالثة منهم في هذا البحـث بصفة مخبرين 
يملكـون معرفـة أساسـية مهمـة، وهم الكاتبـة السـورية-البريطانية والناشـطة فـي مجال حقوق اإلنسـان 
ليلـى الشـامي، والناشـط الفلسـطيني والصحفـي المولود في سـوريا هادي إبراهيم، والناشـطة السـورية-

الفلسـطينية ومديرة المعهد الثقافي السـوري في الدنمارك بثينة شـاهين. سـاعدت المعرفة المتعمقة التي 
يتمتـع بهـا هـؤالء المشـاركون العامون حـول الموضوعـات التي يجـري بحثها ومجـاالت البحـث المختلفة، 

على سـّد ثغـرات متعّددة فـي األدبيـات القائمة بشـأن تاريخ الفلسـطينيين المولودين في سـوريا.

وتُعـرِّف الُمشـارِكات فـي التاريخ الشـفوي أنفسـهّن على أنهّن نسـاء متوافقـات الجنس من أَُسـر منخفضة 
الدخـل، ُولِـْدَن فـي ثالثـة مجتمعـات فلسـطينية مختلفة فـي سـوريا تعرّضت جميعهـا للحصـار والقصف 
وهجمـات المدفعيـات والتجويع منذ العـام 2012. وقد ولـدن وترعرعن خالل أربع حقبـات تاريخية مفصلية 
مختلفـة، وهـي: الفتـرة الزمنية التـي أعقبت النكبة مباشـرًة، والفتـرة التي تميـزت بمقاومة الفلسـطينيين 
لالحتـالل بعـد العام 1967، والحـرب األهلية اللبنانيـة )1975-1990(، عندما قاتل فلسـطينيون من سـوريا 
إّمـا إلـى جانـب الفلسـطينيين فـي لبنـان وإّما في صفـوف الجيش السـوري فـي الجبهـة الشـعبية لتحرير 
فلسـطين-القيادة العامـة، ومطلـع القـرن الحـادي والعشـرين، الذي شـهد تغييرًا فـي النظام السـوري مع 

توّلي بشـار األسـد سـّدة الرئاسة.

وسـّمت الُمشـارِكات األجيال األربعة وعرّفتها اسـتناًدا إلى األحداث السياسـية التي تكّشـفت خالل السبعين 
سـنة الماضيـة.19 يتنـاول هذا البحـث إثني عشـر عائًقا مسـتمرًّا تواجهـه الُمشـارِكات، بما في ذلـك تجارب 
اإلنـاث مع انعدام الجنسـية، وإنكار »حق العودة« إلى فلسـطين، واالنفصال األَُسـري القسـري عند الحدود/

الحواجـز، وعـدم القـدرة علـى نقـل الجنسـية لألطفـال، والوصول إلـى المشـاركة السياسـية عبر القـارّات، 
والتوظيـف، والوصـول إلـى خدمـات األمـم المتحـدة، والحصـول علـى حـق اإلنسـان في حيـاة أَُسـرية غير 
منقطعـة،20 وتجارب التصنيف العرقي التـي تتأثر بتداخل عوامل العمر والتعليـم والعمل والوضع االجتماعي 

ووضـع األمومة ومـكان العيش.

وال تـزال التجـارب االجتماعية-التاريخيـة للنسـاء الفلسـطينيات المولـودات فـي سـوريا اللواتي يعشـن في 
المهجـر فـي أوروبـا، أو النازحـات في سـوريا، غير موثقـة بشـكٍل كاٍف. إاّل أّن بعـض العلماء سـّلطوا الضوء 

18   مذّكرات انعكاسية ومحادثة مع جسكاال الحمصية، 25 كانون الثاني/يناير 2018.

19   سيتّم تفصيل تصّور األجيال في قسم »تجديد التاريخ الشفهي للمرأة«.

20   كما تحّددها المادة 8 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان )1953(، قدرة اأُلَسر على العيش مًعا بشكل معتاد ككيان 
واحد من دون تدّخل سلطات الدولة .



علـى التجـارب التـي خاضتهـا المجتمعات الفلسـطينية فـي سـوريا.21 وكانت آخرهـم الحردان التي سـّجلت 
ذكريـات النكبـة لثالثـة أجيـال قبـل اندالع الحرب في سـوريا، مـع التركيز بشـكل خـاّص على الجيَلْيـن األّول 
والثالـث.22 أّمـا غابيـام فقامت بدراسـة إثنوغرافيـة فريدة من نوعهـا حول مخّيَمـْي النيرب وعيـن التّل،23 في 
حيـن وثّقـت شـاهين تجـارب القاصرين الفلسـطينيين فـي مخّيم اليرمـوك24. أخيـرًا، حّللت زيـادة نضاالت 
ومصاعـب الفلسـطينيين فـي طريقهـم من سـوريا إلـى أوروبـا والتحّديـات التـي يواجهونها ضمـن أنظمة 

اللجـوء األوروبية.25

يتأّلف هذا البحث من ثالثة أقسـام رئيسـية. يوّضح القسـم األول المنهجية المسـتخدمة، فيما يقّدم القسم 
الثانـي تحليـاًل النعـدام الجنسـية القائم علـى النـوع االجتماعي وحقـوق المرأة في سـوريا، مـع التركيز على 
القيـود الهيكلية وانعكاسـاتها على التجـارب المعاصرة التي تخوضها المرأة الفلسـطينية في سـوريا. ويلفت 
القسـم الثالـث واألخيـر االنتبـاه إلى درجـات الخسـارة المختلفة التي تسـّلط الُمشـارِكات الضـوَء عليها في 
تاريخهـّن الشـفهي، على اختـالف أجيالهّن. فـكلُّ جيٍل من النسـاء الفلسـطينيات يختبر أنواًعـا مختلفة من 
الخسـائر. وتُشـكِّل فئات العمر ومسـتوى التعليم والوضع العائلـي ووضع األمومة ومكان العيش الوسـائل 
التـي تربـط بين الُمشـارِكات وفلسـطين، عبـر ذكريـات الخسـارة. ويمّثل فقدان سـوريا كموطن آمـن حقبًة 

جديـدة للُمشـارِكات، بدأت بدعوٍة إلـى الحّريـة والكرامة لم تتـّم تلبيتها بعد.

تجديد التاريخ الشفهي للمرأة
يتكّشـف هذا البحـث بناًء على تاريـخ المرأة الشـفهي كأداة لتوثيِق تاريـٍخ ماٍض قريب.26 وتُجَمع تسـجيالت 

21   لـوري برانـد، المرجع السـالف الذكر، 1988؛ حمد سـعيد الموعد، المرجع السـالف الذكر، 1999؛ آج أ. تيلتنسـي، »الالجئون 
الفلسـطينيون فـي سـوريا: رأس المال البشـري والمـوارد االقتصاديـة وظروف العيـش،« بورغتـة، فافو،  متوّفـر عبر الرابـط التالي: 
https://www.fafo.no/index.php/en/publications/fafo-reports/item/palestinian-refugees-in-syria-human-capital-esconomic-

resources-and-living-conditions ]آخـر زيـارة للرابـط فـي 27 شـباط/فبراير 2020[؛ أناهيد الحـردان، المرجع السـالف الذكر، 2011؛ 
أناهيـد الحـردان، »مناهضة اسـتعمار األبحـاث المتعّلقة بالفلسـطينيين: نحو نظريات معارف وممارسـات بحثية ناقـدة،« صحيفة 
ـد 20)1(، ص. 61-71؛ أناهيـد الحـردان، المرجـع السـالف الذكـر، 2016؛ صـالح  تحقيـق نوعـيQualitative Inquiry ،  2013المجلَّ
حسـن، »الفلسـطينيون في سـوريا واالنتفاضة السـورية،« الدوحة، المركز العربي لالبحاث ودراسـة السياسـات، 11  تشرين األّول/
https://www.dohainstitute.org/en/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Palestinians_   :أكتوبـر 2012 ، متوّفر عبـر الرابـط التالـي

in_Syria_and_the_Syrian_Uprising.pdf  ]آخـر زيـارة للرابـط فـي 27 شـباط/فبراير 2020[؛ نيل غابيام، سياسـة المعاناة: مخّيمات 
الالجئين الفلسـطينيين في سـوريا، بلومنغتون، منشـورات جامعة إنديانا، 2016؛ بثينة شـاهين، »القاصرون فـي اليرموك: وضعهم 
ونزوحهـم... تصرّفهـم من خـالل األوجه الثقافية واألنشـطة النفسـية االجتماعية واألعمال الحياتيـة اليومية،« الصحيفـة البريطانية 
لدراسـات الشـرق األوسـط(،نوفمبر/ تشـرين الثانـي 2018، ص. 1-16؛ رفيف زيادة، »رحـالت التجريد: الالجئون الفلسـطينيون من 
http://www.darkmatter101. :سـوريا فـي مواجهة الحصـن األوروبي، » موقـع إلكتروني، داركماتـر، 2016 ،   متوّفر عبر الرابـط التالـي

  /org/site/2016/05/16/journeys-of-dispossession-palestinian-refugees-from-syria-confronting-fortress-europe]آخر زيارة للرابط 
في 27 شـباط/فبراير 2020[.  

22    أناهيد الحردان، المرجع السالف الذكر، 2011؛ أناهيد الحردان، المرجع السالف الذكر،.2016  

23    نيل غابيام، المرجع السالف الذكر، .2016

24   بثينة شاهين، المرجع السالف الذكر، .2018

25   رفيف زيادة، المرجع السالف الذكر، .2016 

26   كريسـتين امينيسـتر، »إطـار نسـوي لمقابلـة التاريخ الشـفهي،« في: شـيرنا ب. غلـوك و دافني بطي )ناشـرون(،كلمات 
النسـاء، نيويورك، راوتلدج، 1991، ص. 27-42؛ رونالد ج غريل  وسـتادز تيركل مغلفات الصوت: فّن التاريخ الشـفهي، لندن، برايغر، 
1991؛ سـوزان ه. أرميتـاج، »مراحـل تاريخ النسـاء الشـفهي،«  في: دونالد ا. ريتشـي )ناشـر(، دليل أوكسـفورد للتاريخ الشـفهي، 
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تأريخهـّن الشـفهي مـن خالل تسـجيل عـّدة محادثـات فردية جـرت بين شـهَرْي كانـون الثاني/ينايـر 2018 
وكانـون الثاني/ينايـر 2020. كذلـك، تـّم إعداد »جلسـات التحـّدث مرّة أخـرى«،27 حيث دعيت الُمشـارِكات 
مـرّة أخرى لالسـتماع إلـى تسـجيالتهّن وإعادة تفسـيرها واختيـار المواضيـع المناسـبة ليتّم نشـرها الحًقا، 
بهـدف إرسـاء مسـاحة مـن السـلطة المشـتركة.28 وكان الهـدف مـن ذلـك بـذل جهـد واٍع للتفكير بشـكل 
مختلـف والكتابـة مـع الناس بـداًل مـن الكتابة عنهم، والتسـاؤل عـن كيفية إحداث هـذا البحث فرًقـا.29 من 
الناحيـة العمليـة، يعنـي ذلـك أنَّ جانًبا طولًيـا ُدِمج في تصميـم البحث، ما يحافـظ على الرابـط بين الباحث 
والُمشـارِكات، ويسـاعد علـى توثيـق االنسـيابية والتغّيرات فـي رواياتهـّن. ويتّم أيًضـا على هـذا النحو توثيق 
التغييـرات المجتمعيـة التـي تؤثّر علـى حياتهّن اليومية، مثل المناقشـات حـول »إعادة الالجئين السـوريين 

وترحيلهـم إلـى سـوريا«، وهو نقـاش انطلق خـالل البحـث الميداني.

ُجِمَعت التسـجيالت والمالحظـات عبر ميداٍن مبعثر وملـيء بالثغرات في الدنمارك وألمانيا ولبنان وسـوريا. 
وتُسـرَد التجـارب الحّيـة التي روتها النسـاء كمزيـٍج من األحـداث الخّطية والدائريـة والمتكـّررة، وهي عملية 
تدمـج الذكريـات وتوقفهـا مؤّقًتـا، ثـّم تُعيـد بناءهـا. ويتـّم توثيقها من خـالل تسـجيالت التاريخ الشـفهي، 
ومناقشـتها وإعـادة تنظيمها مع النسـاء أنفسـهّن ومـن ِقَبلهـّن، بالتعاون مـع المؤّلف، من خـالل عمليات 
متعـّددة. تشـمل هـذه العمليـات اجتماعـات غيـر رسـمية، ولقـاءات غير رسـمية،30 وجلسـات تسـجيل، 
ومحادثات عبر اإلنترنت، ومشـاركة صور وأخبار، وتسـجيالت رسـمية للتاريخ الشـفهي، ومقابالت وجلسـات 
مـا بعد التسـجيل تُسـّمى جلسـات التحدث مرة أخرى. وقد شـاركت سـبع نسـاء ُقسـمن إلـى مجموعتين. 
يشـير هـذا البحـث إلـى المشـاركات الرئيسـيات األربـع فـي التاريـخ الشـفهي باألسـماء المسـتعارة التي 
خصصنهـا ألنفسـهّن، وهـي: تيتا لوبيـا وأمل وسـام والصيدالنية وجسـكاال الحمصية، وجميعهّن نسـاء من 
أصـل فلسـطيني ولدن في سـوريا ويقمـن في التجمعات السـّكانية الفلسـطينية في سـوريا اآلتيـة: مخّيم 
اليرموك )دمشـق(، ومخّيم خان الشـيح )جنوب دمشـق(، ومخّيم العائدين )حمص(. كذلك، تسـاهم ثالث 
»مشـاركات عموميـات« في البحـث بمعرفتهن في المجـال )أو المجـاالت( من خالل مواقعهن كناشـطات 

فـي مجال حقوق اإلنسـان وكمؤلفـات وكناشـطات فكريات.

وتنتمي الُمشـارِكات في التاريخ الشـفهي الى خلفيات منخفضة الدخل وتتراوح أعمارهّن بين 22 و70 سـنة. 

2012  ، ص. 169-185؛ليـن أبرامـز، نظرية التاريخ الشـفهي، نيويورك، راوتلدج، 2010؛ آن فالـك، وليزلي براون، العيش مع جيم كرو: 
األميركيـات مـن أصـل أفريقي وذكريـات الجنوب المفصـول عنصرًيا، نيويورك، منشـورات بالغرايـف مكميالن، 2010؛ شـيرنا غلوك، 

ـد 2)2(، ص. 17-3.  »مـا الـذي يمّيز المرأة لهـذه الدرجة؟ تاريخ المرأة الشـفهي،« الحدود: صحيفة لدراسـات المرأة،1977، المجلَّ

د 36 ,  27   بيـل هوكـس، »اختيـار الهامـش كمسـاحة لالنفتاح الجـذري،« اإلطـار: صحيفـة السـينما واإلعـالم،1989، المجلَّ
ص. 23-15.  

28   آن فالـك، وليزلـي بـراون، المرجـع السـالف الذكـر، 2010؛ آن فالك وآخرون، »إشـراك المجتمعـات المحّليـة والطالب في 
ـد 38)1( ،ص. 137- الصفـوف: دروس مسـتقاة من مشـروع فوكـس بوينت للتاريخ الشـفهي،« صحيفـة التاريخ الشـفهي، المجلَّ

157؛ مايـكل فريـش، سـلطة مشـتركة. مقـاالت عن صياغـة ومعنـى التاريخ الشـفهي والعـام. نيويـورك، منشـورات جامعة والية 
نيويورك، 1990.    

29   غسـان الحـاج، »نحو علم اجتماعـي عربي ناقد،« موقـع إلكتروني، الفكر القانونـي النقدي، 8 نيسـان/أبريل 2013 ، متوّفر 
عبـر الرابـط التالـي:  /http://criticallegalthinking.com/2013/04/08/towards-a-critical-arab-social-science]آخـر زيـارة للرابـط في 

27 شباط/فبراير 2020[. 

30   جنيـل ل. دانـس، مـاري هرمـز وغوتيريس روشـيل، »أقرب إلى الجـاز من الموسـيقى الكالسـيكية: التفاعـالت المتبادلة 
ـد 80)3(، ص. 352-327.   بيـن الباحثين والمسـتجيبين،«صحيفة هارفـرد التعليمية، المجلَّ



أُجِرَيـت التسـجيالت باللغـة العربيـة العامية ثـّم ترجمها المؤلف إلـى اللغـة االنكليزية. ويتّم تصـّور األجيال 
المختلفة من خالل التسـميات التي اسـتخدمتها المشـاركات لوصف الجيل الذي يعتقدن أنهّن ينتمين إليه، 
ويتـّم تقسـيمهّن على هذا األسـاس. ُولَِد أّول جيـل يتناوله هذا البحث في فلسـطين أو سـوريا بين العامين 
1947 و1953، ويُعـرف بين الفلسـطينيين بإسـم »جيـل النكبة«.31 أّمـا الجيل الثاني، المولـود بين العامين 
1969 و1985، فُيعـرف بين الفلسـطينيين بإسـم »جيل الثـورة«، تيمًنا بثورة 32.1965 وتشـير المشـاركات 
إلـى الجيـل الثالـث، المولـود بيـن العاميـن 1985 و1995، بأنّه »جيـل وقود الثـورة وفقد سـوريا«. وأخيرًا، 

يُعـرف الجيـل الرابع، المولود بيـن العامين 1995 و2000، بــ »جيل الكفاح والعودة ... إلى فلسـطين«.

عديمة الجنسية، وامرأة والجئة في آٍن مًعا
أُنشـئ الوضع القانوني لـ »عديمي الجنسـية« كصفة قانونية لـ »الجئي فلسـطين« فـي جميع أنحاء العالم 
بيـن العاميـن 1948 و1951 .33 في الواقع، يُضفي وضع الالجئ طابع الشـرعية على نقص الحقوق السياسـية 
والمدنيـة مثل المسـاواة فـي الحصول علـى التعليم والعمل والخدمـات الصحية والمسـاعدات في منطقة 
عمليـات وكالـة األمـم المتحدة إلغاثة وتشـغيل الالجئين الفلسـطينيين في الشـرق األدنى )األونـروا(. فهذه 
الصفـة المؤّقتـة للفلسـطينيين قـد داَمت وطـاَل أمُدهـا، لتتحّول الحًقـا إلى »انعـدام الجنسـية«. وكذلك 
األمـر بالنسـبة إلـى الفلسـطينيين في سـوريا، علـى الرغم مـن أّن المواطنـات السـوريات اللواتـي يحملن 
الجنسـية السـورية يتمّتعـن بقـدر أكبر مـن المواطنة التشـاركية الشـكلية مقارنـًة بالنسـاء الُمقيمات في 
البلـدان المجـاورة فـي المنطقـة،34 على عكس الفلسـطينيات فـي لبنـان35 وإسـرائيل المعاصـرة،36 اللواتي 

يملكـن حقوًقا سياسـية أقّل مـن نظيراتهّن فـي المنطقة.

ومـع ذلـك، ُمنـح الفلسـطينيون في سـوريا بعـض الحقـوق الرسـمية، مثـل العمـل والتعليم، علـى الرغم 
مـن عـدم تمّتعهـم بالحّق فـي التصويت أو الترّشـح للمناصـب. كذلك، يمكنهـم تنظيم أنفسـهم من خالل 
نقابـات عماليـة، ولكـن ليس بشـكل مسـتقّل عـن الحكومـة كمـا يحـّق للمواطنيـن السـوريين.37 بالتالي، 
تعانـي المـرأة الفلسـطينية من قيود هيكلية وشـخصية داخـل المجتمع الـذي تعيش فيه. وال يـزال النظام 
السـوري38 أكبـر خطر على النشـاط السياسـي للمرأة في سـوريا اليـوم. فقد تحّدثت النسـاء اللواتي شـاركن 
في هذه الدراسـة عن الظلم االسـتبدادي الذي يمارسـه النظام، والـذي حرمهّن من حقهّن فـي حّرية التعبير 

َي أصغر جيل َولَِد في فلسطين في بداية القرن العشرين بـ«جيل فلسطين«. أنظر: روزماري صايغ،  المرجع السالف  31    ُسمِّ
الذكر،  1979؛ روزماري صايغ،  المرجع السالف الذكر، .2018 

32   روزماري صايغ،  المرجع السالف الذكر،  1979؛ روزماري صايغ،  أعداء كثيرون: التجربة الفلسطينية في لبنان، لندن، دار زيد 
للنشر،  1994. 

33  سوزان م. أكرم، المرجع السالف الذكر،2011  

34  سعاد جوزيف،  المرجع السالف الذكر، 2000؛ سوزانا فيرغسون،«اإلصغاء إلى المحادثات حول الحقوق في دمشق،«دراسات 
مقارنة لجنوب آسيا وأفريقيا والشرق األوسط،2015 ،   المجلَّد 35)3(، ص. 574-557 

ـد 27)2(، ص.  35  روزمـاري صايـغ، »نسـاء المخّيم الفلسـطيني كراويـات للتاريخ،« صحيفة الدراسـات الفلسـطينية، المجلَّ
42-58؛ربـى صالح،  المرجع السـالف الذكـر، .2016  

36  نادرة شلهوب-كيفوركيان،  المرجع السالف الذكر، 2010؛ نهلة عبدو، المرجع السالف الذكر،.2011  

37  لوري براند،  المرجع السالف الذكر،.1988  

38   مقابلة عبر سكايب مع ليلى الشامي، 20 آذار/مارس 2018.
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والتنقـل بسـبب كونهّن عديمات الجنسـية وبسـبب نوعهـّن االجتماعي. وقالت أمل وسـام إنّـه »كاذٌب كّل 
مـن يزعـم أّن الفلسـطينيين فـي سـوريا ال يتعرّضـون للتمييز. وجميعنـا يعرف ذلـك. فبصفتنا نسـاًء ورجااًل 
وأطفـااًل فلسـطينيين، ما فقدناه في سـوريا، سـبق وفقدناه في فلسـطين، ولم نسـترجعه قـط«.39 وتابعت 
واصفـًة التمييـز الـذي تواجهـه المرأة مـن حيث الرواتـب وفرص العمـل وحّريـة التنّقل. وعندمـا تقول »ما 
فقدنـاه فـي سـوريا، سـبق وفقدنـاه في فلسـطين«، تشـير أمل إلـى حّق المـرأة فـي المسـاواة كمواطنة، 
وتكافـؤ الفـرص، وحماية متسـاوية ألطفالها، والقـدرة على إعطائهم الجنسـية، وحّرية التنّقـل، والقدرة على 

العـودة إلى فلسـطين ومغادرة سـوريا.

تكشـف أربع نسـاء في هذه الدراسـة عن إثني عشـر قيًدا ما زلن يواجهنها بعد هروبهّن القسـري من سـوريا 
)قبـل 4 أو 5 سـنوات(، وسُتشـَرح كّلهـا في هذا القسـم. ويعكس الموضوع - أي خسـارة سـوريا - التجارب 
التـي يختصرهـا عنـوان هـذا البحـث، »مـا فقدنـاه في سـوريا، سـبق وفقدناه فـي فلسـطين«. تُثيـر هذه 
العبـارة شـعورًا تتشـاطره جميع المشـاركات، وهو حقيقة أّن سـوريا كانـت موطًنا آمًنا لهّن لفتـرة طويلة من 
الزمـن، لكـّن الحقـوق التـي ُحرمن منها في سـوريا، سـواء كنسـاء أو كفلسـطينيات عديمات الجنسـية، قد 
تفاقمـت عندمـا أصبحَن الجئات، سـواء فـي أوروبـا أو نتيجًة للنـزوح الداخلي في سـوريا. كمـا وأّن األجيال 
المختلفـة التـي تنتمـي إليهـا هـؤالء النسـاء ومسـتوى التعليـم والعمـل وقدرتهّن علـى تعّلم لغـة جديدة 
والبلـد أو المـكان الذي يعشـن فيـه ووضعهـّن العائلي ووضـع األمومة؛ كلُّهـا عوامل تؤثر على المشـاركات 
بشـكل مختلف، وغالًبا بطريقة غير متناسـبة. كذلك، يشـّكل انعدام الجنسـية القائم علـى النوع االجتماعي 
سـحابة سـوداء تؤثّـر على جوانـب مختلفة من حياة المـرأة وتحجبها. فتتحّمـل المرأة عبء انعدام الجنسـية 
)1(، وتُحـرم مـن حـق العودة )2(، وتتعرّض لالنفصال األَُسـري القسـري وتُحرم من جمع شـمل األسـرة )3(، 
وال يمكنهـا نقـل الجنسـية إلـى أطفالهـا، إّما ألنّهـا ال تملك جنسـية قانونيـة أو لكونهـا امـرأة )4(. فال يمكن 
للمـرأة سـوى منـح أوالدها حالـة انعـدام الجنسـية. وقد كاَن هـذا هو الحـال بالنسـبة إلى األجيـال األربعة 
مـن النسـاء اللواتي سـردن قصـص حياتهـّن. ولطالما كان هـذا هو الحـال منذ زمـن طويل، وقد امتـّد أيًضا 
إلـى السـياق األوروبـي. فيمكـن، على سـبيل المثال، للنسـاء فـي الدنمـارك الحاصـالت على الجنسـية أن 
يمررن جنسـيتهّن إلـى أطفالهّن، لكـّن األطفال المولوديـن في الدنمارك لنسـاء الجئات وعديمات الجنسـية 
ال يُمنحـون تلقائًيـا الجنسـية الدنماركية. ينطبق ذلـك على األطفال العديمي الجنسـية، مـا يجعلهم عديمي 
الجنسـية أيًضـا بالـوالدة، ما لـم يتقّدم آباؤهـم بطلب للحصـول على الجنسـية، األمر الذي ال يمكـن القيام 

بـه إال بعد الـوالدة، وهو غيـر مضمون.40

وسـاهمت خصائص النزوح وانعدام الجنسـية في سـوريا في تغيير رواية سـوريا كوطن آمن للفلسـطينيين. 
خـالل األيـام األولـى مـن االنتفاضة في سـوريا، سـرعان مـا أصبحـت حّريـة تنّقل العائـالت محـدودة )5(، 
وتحّولـت البـالد إلـى »عالـم من الحواجـز« بين عشـية وضحاهـا.41 وكانت تتعـرّض النسـاء اللواتـي يتنّقلن 
بمفردهـّن مـن دون آبائهـن أو أزواجهـّن أو إخوانّهـن، لالحتجـاز والمضايقة بسـبب قانون األسـرة السـوري 

39   وسام، أمل، تسجيل تاريخ شفهي، 9 آذار/مارس 2018، كوبنهاغن. 

40   أنيـا كوبليتـز، »مـن ثورييـن إلى مسـلمين: حّديـة الصيرورة في صفـوف األجيال الفلسـطينية فـي الدنمـارك،« الصحيفة 
ـد 1 , ص. 86-67.    الدولية لدراسـات الشـرق األوسـط، 2016، المجلَّ

41   وليد في:  ميتي هادي يورغنسن لوندسفريد، »العودة إلى عالم الحواجز: التاريخ الشفهي كأداة لمناهضة االستعمار في 
د 2)1( , ص. 95-73.    دراسة الالجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان«، صحيفة الشرق األوسط لدراسات الالجئين،  المجلَّ



الـذي يجعـل مـن غيـر القانوني للمـرأة أن تتنّقل مـن دون ولي أمرهـا القانونـي.42 تَِصف العديد من النسـاء 
كيـف كان بإمكانهـّن التنّقـل بمفردهّن قبل الحـرب، إاّل أنّه تّم تطبيق هـذا القانون فجأة بعـد تصاعد العنف. 
عـالوة علـى ذلك، ُمنع الفلسـطينيون من الحصـول على خدمات األونـروا )6(، وعند محاولتهـم عبور الحدود 
إلـى األردن أو تركيـا أو لبنـان، تـّم تجريدهـم تماًمـا من حقوقهـم )كمواطنيـن عديمي الجنسـية وكالجئين( 
بسـبب »ثغـرة الحماية« مـن جانب األمـم المتحدة )7(. ويعنـي ذلـك أّن الالجئين الفلسـطينيين العديمي 
الجنسـية المقيميـن فـي منطقـة عمليـات األونـروا كانوا غيـر مؤهليـن للحصول علـى خدمـات المفوضية 
العليـا لشـؤون الالجئيـن، فيما تـّم تهميشـهم أيًضا بموجـب القوانيـن الوطنية.43 اسـُتبِعَد البعض بسـبب 
وثائقهـم الفلسـطينية ولـم يُسـمح لهـم بالفـرار مـن منطقـة الحرب. وتصـف جميع النسـاء كيـف وقعن 
ضحيـة التمييـز عنـد الحـدود والحواجز، بسـبب نوعهّن االجتماعـي وجنسـيتهن وكونهّن عديمات الجنسـية. 
فقـد تعرّضـن لإلهانـات والتصنيف العرقي ألنّهّن فلسـطينيات، واعُتبـرن عامالت في مجـال الجنس، وُحرمن 
فـي نهايـة المطـاف من الوصـول، أو ُفصلن عـن أَُسـرهّن بالقوة. وبينمـا تمّكـن بعضهّن من عبـور الحدود، 
أُعيـد البعـض اآلخـر من حيـث أتين. ووصفـت النسـاء المعابر الحدوديـة السـرية حيث تّم تقسـيمهن إلى 
مجموعـات مـن الذكور واإلنـاث، وحيث أُخـذ أطفالهن الذكـور الصغار أو أحفادهـن منهّن بالقـوة. وغالًبا ما 
كان بإمـكان مجموعـة اإلنـاث عبـور الحـدود، بينمـا تعّذر ذلـك على مجموعـة الذكور، مـا أّدى إلـى انفصال 

األمهـات والبنـات والجدات عـن أزواجهن وإخوانهـّن وأبنائهـّن وآبائهّن وأصدقائهـّن الذكور.

ونتيجـًة للقيـود المفروضـة علـى حّرية التنّقـل واالنفصـال األَُسـري، عانت النسـاء اللواتي شـاركن في هذه 
الدراسـة، بغـض النظـر عن سـّنهّن، مـن غياب حياة أسـرية غيـر منقطعـة )8(. ويعـود ذلك إلـى االنفصال 
القسـري الـذي تـّم وصفه سـابًقا، كما وإلـى رفض البلـدان المضيفـة األوروبية جمع شـمل األسـر. وتكّلم 
جيـل النكبـة )الجيل األول( بشـكل خاص عن هـذا الموضـوع. ففي العديد مـن الحاالت، تُرك المسـنون في 
سـوريا، أو سـافروا بمفردهـم وُفصلـوا عـن بقية أسـرهم. ويعني ذلـك أّن الجـدات من جيل النكبة يعشـن 
بمفردهـّن في سـوريا أو أوروبـا، بينما اجتمعت بناتهـّن وحفيداتهّن في مكان جديد. وتعاني النسـاء بشـكل 
عـام مـن انقطاع شـديد في حياتهـن األَُسـرية، إذ أصبحت عائالتهّن مشـتتة فـي جميع أنحـاء العالم. وعلى 
الرغـم مـن أّن أفـراد األسـرة الواحدة كانوا يعيشـون مًعا بشـكل وثيق فـي سـوريا، إال أنّهم تشـتتوا في نهاية 
المطـاف بين سـوريا وفلسـطين والدنمـارك وألمانيا والسـويد والنمسـا وكندا وأسـتراليا. وفقـد العديد من 
العائـالت أفـراًدا من األسـرة. فقد توفي البعـض، وال يزال البعض اآلخـر مفقوًدا. وُفصل البعـض عن عائالتهم 
وهـم غيـر قادرين على التواصل مع أفراد أسـرتهم في بلدان أخرى أو السـفر لرؤيتهم، بسـبب حظر السـفر 

لالجئيـن وطالبي اللجـوء ونقص المـوارد المالية.

وينتـج عـن هـذه القيود انعـدام حقـوق االنتمـاء كمواطنيـن قانونييـن أو حتى احتسـابهم فـي اإلحصاءات 
الوطنيـة )9(. وتتكـّرر فـي السـياق األوروبـي القيـود الهيكلية التـي تواجهها المرأة في سـوريا. ففـي العديد 
مـن اإلحصـاءات الوطنيـة األوروبية، ما مـن توثيٍق كاٍف ألعـداد السـّكان العديمي الجنسـية.44 وال يزال العدد 
الدقيـق للفلسـطينيين القادميـن من سـوريا في أوروبا مجهواًل بسـبب التحديـات التي تنطـوي عليها عملية 

42  رانيا مكتبي،  المرجع السالف الذكر، .2010 

43   سوزان م. أكرم، المرجع السالف الذكر،.2011  

44   مجموعـة العمـل مـن أجـل فلسـطينيي سـوريا،  »فلسـطينيو سـوريا واألبـواب المغلقة،« لنـدن،  مجموعـة العمل من 
 https://www.actionpal.org.uk/en/pdf/closeddoor2016.pdf :أجل فلسـطينيي سـوريا، 2017،ص. 41 ،  متوّفـر عبـر الرابـط التالـي

]آخـر زيـارة للرابط فـي 27 شـباط/فبراير 2020[؛ أنيـا كوبليتز، المرجع السـالف الذكـر، .2016 
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التوثيق. في السـنوات القليلة الماضية، لم تبذل المؤسسـات الرسـمية األوروبية واإلدارات اإلحصائية سـوى 
جهـود ضئيلـة لتوفير قاعدة بيانات مدروسـة جيًدا.45 على سـبيل المثال، من المسـتحيل تحديد عدد النسـاء 
الفلسـطينيات القادمـات مـن سـوريا في الدنمـارك أو ألمانيـا. ووفًقا لمكتـب اإلحصـاءات الدنماركي، وهو 
ل الفلسـطينيون القادمون  المكتـب المركزي المعنـي باإلحصـاءات الدنماركية بشـأن الهجرة الوافدة، يُسـجَّ
مـن سـوريا باعتبارهـم إمـا »عديمي الجنسـية« أو »عديمي الجنسـية من بلد ثالـث« )خـارج أوروبا(، مثل 
تركيـا أو لبنـان. ويعنـي ذلـك أّن مسـارهم التاريخـي بصفة »فلسـطينيين من سـوريا« ال يزال غير مسـّمى 
وغيـر مسـّجل، وال تظهـر اإلحصائيـات أنهـم قادمون من سـوريا أو فلسـطين، بـل تصفهم بأنّهـم »عديمو 
الجنسـية.«46. بالتالـي، يؤثّـر ذلـك على النسـاء وأطفالهن، في حـال قـررن أن يطالبن بمكان انتمـاء قانوني 

في مرحلـة الحقة.

ُحرمـت النسـاء اللواتـي شـاركن فـي هـذه الدراسـة مـن حـّق المشـاركة فـي الحيـاة السياسـية )10( من 
خـالل منعهـّن مـن التصويـت. وتحـّدث الجيل األكبـر عن منـع أّمهاتهـّن وجّداتهـّن أيًضا مـن التصويت في 
فلسـطين خـالل فتـرة االنتـداب واالسـتيطان الصهيوني. وبشـكل أساسـي، ما مـن اعتبار يُعطـى لألصوات 
السياسـية لهـؤالء النسـاء والرجـال واألطفـال المقيمون فـي أوروبـا، إذ إنّهـم ال يزالون يعيشـون في ظروف 
انعـدام الجنسـية فال يسـتطيعون المشـاركة في الحياة السياسـية، سـواء بصفتهـم الجئيـن أو طالبي لجوء 
فـي أوروبـا. ولم يكن يحق ألي من النسـاء المشـاركات في هذه الدراسـة التصويت في أي مـن البلدان التي 
اسـتقّرين فيهـا. وقـد تكّلمن عـن التأثيـر المؤلم لعدم المشـاركة علـى حياتهّن. وفّسـرت شـاهين قائلًة إّن 
»عـدم القـدرة على المشـاركة فـي الحياة السياسـية فـي مجتمع أسـاهم فيه يومًيا بشـكل كبيـر وفي بلد 

يعـّد فيـه أوالدي مواطنيـن على عكسـي، هو أحد أعظـم أشـكال الظلم«.47

تجـد النسـاء اللواتي ينتمين إلـى الجيليـن األّول والثاني )أي جيلي النكبـة والثورة على التوالي( أنفسـهّن في 
حالـة تأرجـح دائمة وبطالة واسـتبعاد. وقد قضين معظم حياتهّن في سـوريا حيث تعرّضن من دون أي شـّك 
للتمييـز، إلـى حـّد ما علـى األقـل، بصفتهّن نسـاء عديمـات الجنسـية. إاّل أنّهّن كـّن يملكن في سـوريا منزاًل 
وكـّن ينتميـن إلى مجتمع يتشـاركن وإيّـاه اللغة وكّن معتـادات على الثقافـة المحلية واألعـراف االجتماعية. 
تُشـير النسـاء المقيمـات فـي بلدان اغتـراب أبعد من سـوريا إلـى أّن كونهـّن دائًما فـي حالة إقامـة مؤّقتة 
يمنعهـّن من العيـش مًعا كعائالت ومجتمعات. وتنتشـر في األجيـال الثالثة األكبر )أي جيلـي النكبة والثورة 
والجيـل الـذي أوقـد االنتفاضات( البطالـة وتدنّي المسـتوى التعليمي وغياب الحقوق السياسـية، سـواء في 
فلسـطين أو سـوريا أو األراضـي األوروبية. ويبدو أّن البطالـة )10( تؤثّر في الجيل الثاني من النسـاء أكثر من 
غيـره، إذ خسـرن وظائفهـّن الدائمة في سـوريا، ما أفقدهـّن مكانتهّن كمعيالت مشـاركات لألسـرة. بالتالي، 
أصبحـن إّمـا عاطـالت عن العمـل، أو بتـن يعملن كمتدربـات مـن دون تقاضي أي أجـر أو يقمـن بأعمال ال 
تتطّلـب الكثيـر مـن المهـارات وتتضّمـن تنظيف مخـازن المتاجـر الكبـرى وتنظيمها. فـي أوروبـا، كما في 

45   مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، المرجع السالف الذكر،2017 ،ص. 41. 

46   مراسـالت عبـر البريـد اإللكترونـي مـع أ.د. براخت من »مكتـب اإلحصـاءات الدنماركيـة’، 16 نيسـان/أبريل 2019. عندما 
ُسـئَِلت براخـت عـن عـدد الفلسـطينيين القادمين من سـوريا )رجااًل ونسـاًء وأطفااًل( الذيـن وصلوا إلـى الدنمارك منذ العـام 2011، 
أجابـت: )ترجمـة مـن اللغـة الدنماركيـة(: »لألسـف، ال يملك مكتـب اإلحصـاءات الدنماركيـة أّي معلومـات عن الفلسـطينيين في 
لون فـي إحصاءاتنا السـّكانية باعتبار أنَّ بلدهـم األصلي هو لبنان. لكْن لألسـف، ال يمكننا  الدنمـارك. فمعظم الفلسـطينيين سُيسـجَّ

تحديـد النسـبة التي يشـّكلها الفلسـطينيون من الشـعب اللبناني«. أيضـاً أنظر: أنيـا كوبليتز، المرجع السـالف الذكـر، .2016 

47   مقابلة مع بثينة شاهين، 13 شباط/فبراير 2018، كوبنهاغن. 



سـوريا، ذكـرت النسـاء أنّهـّن ُمنعن مـن البقاء فـي مجـال عملهّن ألنّهّن فلسـطينيات ونسـاء. وقـد ُمنعت 
جّداتهـّن مـن العمل كقابالت أو ممرضات في فلسـطين أثناء االحتـالل البريطاني. أّما اليـوم فممنوٌع عليهّن 

العمل فـي مجاالتهـّن المتخّصصة باعتبارهـّن الجئات في الدنمـارك وألمانيا.48

فـي المقابـل، ُمنح الجيل األصغر من النسـاء، الذي اسـتقّر اليوم فـي أوروبا، إمكانية الحصـول على التعليم 
الرسـمي واجتاز بنجـاح اختبارات اللغـة الوطنية وامتحانات المرحلـة الثانوية. وقد تعّلمـت المقيمات منهّن 
فـي الدنمـارك وألمانيـا لغـة البلد المضيـف واجتزن الـدورات التحضيريـة لدخـول الجامعة. بالتالـي، دخلن 
مرحلـة جديـدة مـن حياتهّن، مفعمـات باألمل، فيما ال تـزال أّمهاتهّن عاطـالت عن العمل وغير قـادرات على 
تعّلـم لغـة جديـدة وغارقـات فـي اكتئاب شـديد. تعيش جـّدات هؤالء النسـاء في بـالد أخرى فـي حالة عزل 
عـن مجتمعاتهـّن الجديدة بسـبب اللغة واالختالفـات الثقافية والبطالـة. وتعتبر البلدان المضيفـة أّن الجيل 
األكبـر مـن النسـاء القادمـات من سـوريا، اللواتي لـم ينلن سـوى القليل من التعليـم أو لـم يتعّلمن أصاًل، 
ليـس قـادرًا على المسـاهمة فـي بيئتـه الجديدة، لذلـك يُترَكـون ليتدبّـروا أمرهم بأنفسـهم. وتفيد النسـاء 
اللواتـي شـاركن فـي هـذه الدراسـة أّن اآلباء فـي عائالتهـّن كانوا يشـاركون فـي إعالة األسـرة في سـوريا، إاّل 
أنّهـم يشـغلون حالًيـا مراكـز مختلفة. فقد مـرض الكثيـرون منهـم، ومنهم من أصبـح عاطاًل عـن العمل أو 
فقـد القـدرة على الـكالم نتيجـة اضطرابات نفسـية ناجمة عـن الصدمـة، أو إصابات فـي الدمـاغ. وقد وقع 
بعضهـم اآلخـر فـي قبضة النظـام السـوري أو تعرّضـوا لمآٍس أخـرى، مـا أجبر زوجاتهـم وأطفالهـم األكبر 
سـًنا علـى أن يتكّفلـوا وحدهـم بإعالة األسـرة. ويتابع أفـراد الجيـل األصغر، الذيـن برعوا في لغـات ومهارات 
جديـدة، دراسـتهم، فيمـا يعملـون حّتـى ثالثة وظائـف جانبية إلعالـة عائالتهم، فـي الوقت الذي تشـعر فيه 
والداتهـم بالنبـذ والعجـز. وتحـاول كثيـرات منهـّن إيجـاد عمـل، لكنهّن يشـعرن بـأّن بلدهـّن المضيف قد 
خدعهـّن، حيـث يتـّم توظيفهّن كغاسـالت أطبـاق وعامالت مسـتودع فـي متاجر كبـرى وعامـالت تنظيف، 

وذلـك تحت شـعار »التمّرن علـى على اللغـة« و»التدريب التـي سـتعزّز االندماج.«49    

أخيـرًا، وجدت النسـاء أنّه من الضـروري التطّرق إلى تجاربهّن مـع التصنيف العرقي فـي المنفى )12(. فعلى 
الرغـم مـن أنّهـّن جميًعا يعّبـرن عن امتنانهـّن للبلـدان المضيفة والسـّكان المحلييـن، إاّل أنّهّن يذكـرن عدًدا 
مـن الحـوادث التـي اختبـرن فيهـا العنصرية. ويعتبـرن انعـدام الجنسـية وإنكار حـّق العودة إلى فلسـطين 
بمثابـة قوانيـن هيكلية عرقيـة تهدف إلـى إبعادهّن عن وطنهـّن األم وتحرمهـّن حقوق المواطنة فـي البلدان 
المضيفـة، فيمـا تفسـح المجـال أيًضا أمـام المزيد مـن اإلقصـاء والتصوير النمطـي. ويصفن على سـبيل 
المثـال كيـف وقعن ضحية إسـاءات جسـدية ولفظية بسـبب حجابهّن،50 وكيـف تعرّض الرجال فـي عائالتهّن 
للتوقيـف ولـم يـوَل أّي اهتمـام لقصتهـّن. وأّكدت نسـاء الجيـل الرابـع أنّهـّن غالًبا مـا يُعاملـن باعتبارهّن 
»جاهـالت« و«رجعيـات« فـي أوروبا بسـبب جنسـيتهّن أو لهجاتهّن. وتختلف هـذه التجارب عـن تلك التي 
خاضتهـا هـؤالء النسـاء في سـوريا، كما وعـن الذكريات التـي روتها لهّن النسـاء الفلسـطينيات مـن الجيل 
األّول. فقـد أشـرن إلى أّن الفلسـطينيين يُعتبـرون »أذكياء« و»مثقفين« في سـوريا. أّما فـي أوروبا، فتنظر 
المجتمعـات األوروبيـة إليهـم على أنّهم »بلطجيـون« و»جاهلـون« و»رجعيون« و»قـذرون« و»خانعون« 

48   إليز ج. يونغ، المرجع السالف الذكر، .2012  

49  بثينة شـاهين، »تضاربات الجنسـية: سـوريون الجئون يسـتجيبون لتضاربات الجنسـية في الدانمارك،« صحيفة دراسـات 
  fez107.،2020،الالجئين

50    ليست كّل النساء الُمشارِكات في هذه الدراسة محّجبات. 
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و»منحلـون«. وكمـا قالـت إحدى المشـاركات: »في سـوريا، أنا فلسـطينية، وفـي الدنمارك، أنا سـورية«. 
وتؤثـر تلـك التجـارب علـى حياتهـّن وأفعالهّن اليوميـة، مثل المشـي في الشـارع أو الجلوس فـي الصف أو 

ركـوب الحافلة. 

إّن هـذه القيـود تُرخـي بظاللها على جميع النسـاء، بغـّض النظر عن العمـر والوضع العائلـي ووضع األمومة 
ومسـتوى التعليـم. إاّل أّن الجميـع ال يعانـي مـن البطالـة، إذ تطـال البطالـة أّمهـات الجيل الثانـي أكثر من 
غيرهـّن. وقـد ُحرمـت جميع المشـاركات من حّريـة التنّقل والحياة األَُسـرية غيـر المنقطعة والمشـاركة في 
الحيـاة السياسـية والحقـوق المدنية. والالفـت أنّهّن يذكـرن تعرّضهّن لما ال يقّل عن إثني عشـر قيـًدا هيكلًيا 
متواصـاًل مختلًفـا )علـى النحـو المبّين في هـذا القسـم(، وأّن أًيا من تلك القيـود لم يتّم حّله بعدما سـافرن 
إلـى »مكان آمـن« في بلدان أكثـر »ديمقراطية«، على غرار الدنمـارك وألمانيا، حيث يقمن منذ 5 سـنوات. 

ويتغلغـل انعـدام الجنسـية فـي كّل جزء من حياتهـّن اليومية، سـواء في أوروبا أو في سـوريا. 

نساٌء فلسطينيات من سوريا يتكّلمن عن الخسارة
نـادرًا مـا تُعـرَف خصائـص ما خسـره كّل شـخص كان يعيش في سـوريا. فقد خسـرت المشـاركات في هذه 
الدراسـة بيوتهـّن وفقـدن بعض الذكريـات نتيجًة للصدمـة التي تعرّضـن لها.51 فقـدت إحداهّن ابًنـا، وأخرى 
خسـرت أصدقاءهـا وكّلهـّن فقـدن حّريـة التنّقـل. وصفـت إحدى الشـابات كيـف أنّها لم تشـعر قـّط بأنّها 
الجئـة إاّل بعـد وصولهـا إلـى الدنمـارك، قائلـًة: »لم أكن أعـرف معنـى أن يكون المـرء الجًئا قبـل ذلك، على 
الرغـم مـن أنّنـي ولـدت الجئـة عديمة الجنسـية في سـوريا«. فقد خسـرت هـؤالء النسـاء أكثـر بكثير مما 

يمكـن وصفـه، ومـا من أحد يعـرف مدى هـذه الخسـائر إاّل مـن اختبرها. 

قالـت جميـع المشـاركات إنّهـن فقـدن الحّق فـي التواصل مـع عائالتهـّن والعيـش كعائلة ومجتمـع واحد. 
وقد رّددن بألم عبارة »راحت سـوريا«، سـواء كّن يسـترجعن ذكريات عن سـوريا أو يستشـرفن المسـتقبل، 
أي الوجهـة المقبلـة أو المـكان الـذي قـد يتـّم ترحيلهّن إليـه. وفـي الوقت عينه، كشـفت المشـاركات عن 
أّن النـزوح سـمح لهـّن بإعـادة تعريف أنفسـهّن وبخوض »تجـارب محـّررة« أو العيش في »ظروف محّسـنة 
» مـن خالل ُسـُبل التعليـم والمهارات الجديـدة التي اكتسـبنها. وأصبحن يملكن شـعورًا قوًيا باالسـتقاللية، 
إاّل أّن هـذه الحريـات التـي اكتشـفنها حديًثا ال تحجب مشـاعرهّن تجاه سـوريا. فتقـّدر المشـاركات التجارب 

الجديـدة، لكّنهـّن يفتقـدن أيًضـا إلـى الحياة التي كّن يعشـنها في سـوريا.  

فـي أوروبـا، يعيش الجيل الثاني من المشـاركات حياًة منزلية بسـبب البطالة وكونهّن يعشـن فـي عزلة أكبر. 
ويختلـف التـوازن بيـن العمـل والحياة بشـكل جذري عّمـا كان عليه في السـابق. يعـود ذلك إلـى محدودية 
الوصول إلى التعليم والمعّوقات اللغوية ومشـاكل الصحة النفسـية والجسدية وعوارض االضطرابات النفسية 
الناجمـة عـن الصدمـة والحـزن على فقـدان سـوريا وموت أفـراد األسـرة واألصدقـاء والشـعور بالضيق بعد 
أن اعتقلتهـّن سـلطات مختلفـة.52 إاّل أّن المزيـد مـن التفـاؤل فـي انتظـار الجيل الرابـع من النسـاء اللواتي 

51  ديدييـه فاسـن وريتشـارد ريكثمـان، إمبراطوريـة الصدمـة: تحقيـق فـي وضـع الضحيـة، نيو جيرسـي، منشـورات جامعة 
برنسـتون، 2009 ؛فينـا داس، »مـا تشـهده العينـان: العنـف والمعرفـة المؤذيـة والذاتية« فـي: ممفلـى رامفيلي وارثـور كلينمان 
وبامـال رينولـدس و فينـا داس)ناشـرون(، العنف والذاتيـة، بيركلي، منشـورات جامعـة كاليفورنيـا، 2000 ، ص. 215-225؛ روزماري 

صايـغ،  المرجع السـالف الذكـر، .2013 

52  مـاي أبيض،«سـجنهّن النظـام، ونبذهـّن المجتمـع. تبعـات اعتقـال النسـاء السـوريات،« موقـع إلكترونـي، حكايـة مـا 
https://syriauntold.com/2019/10/07/imprisoned-by-the-regime-and-ostracised-by- :انحكت، 2019، متوّفـر عبـر الرابـط التالـي



أتيحـت لهـّن فـرص أفضل للحصـول على التعليم، فاسـتطعن بالتالي توسـيع معارفهـّن ومهاراتهـّن اللغوية 
بوتيـرة أسـرع بكثير من أمهاتهـّن وجّداتهّن. فيبدو المسـتقبل واعًدا بالنسـبة إلـى الجيل الرابـع، وذلك على 

مسـتوى التوظيف والعالقات، سـواء الرومانسـية أو غيرها.  

وكمـا سـبقت اإلشـارة، عّبـرت المشـاركات كاّفة عن حـزن شـديد إزاء »فقدان سـوريا«. وبهـدف توثيق هذا 
الشـعور بالخسـارة، الذي اختبرته أجيـال عّدة من النسـاء الفلسـطينيات المولودات في سـوريا، ينبغي على 
الباحثيـن فهم ما كانت تملكه هؤالء النسـاء في سـوريا. يقّدم القسـم اآلتـي تيتا لوبيا من الجيـل األّول )أي 
النكبـة( وأمـل وسـام من الجيـل الثانـي )أي الثورة(. تيتـا لوبيا53 امرأة في الخامسـة والسـتين مـن عمرها، 
كانـت تعيـش في مخّيـم اليرموك بالقرب من دمشـق، وقـد انفصلت عن باقي أفراد أسـرتها عنـد محاولتهم 
مغـادرة سـوريا مًعـا في العـام 2013. ولـدت تيتا لوبيا في سـوريا بعـد فترة وجيـزة من وصـول والدتها إلى 
البـالد. وكانـت األخيـرة قد غـادرت حيفا إلى سـوريا خالل النكبـة في العـام 1948 وكانت حاماًل آنـذاك. وفي 
العـام 2013، ُفصلـت تيتـا لوبيا عن أفـراد أسـرتها اآلخرين - فيمـا كانوا يحاولـون الفرار من مخيـم اليرموك 
بالقـرب مـن »التضامـن« - من قبل جنود سـوريين كانـوا قد أقاموا حواجز عشـوائية في جميـع أنحاء البالد. 
وتمّكنـت بعدهـا من الوصـول إلى الحدود اللبنانية السـورية حيث ُسـمح لها بدخـول األراضـي اللبنانية. أّما 
بقيـة أفراد أسـرتها فقد اسـتبعدهم جهاز األمن العـام اللبناني عند معبـر المصنع الحدودي.54 ولم تسـتطع 
تيتـا لوبيـا شـرح مـا كانـت تملكه في سـوريا مـن دون إلقـاء المزيد مـن الضوء على مـا فقدته. فقـد قالت 
إنّـه كان لهـا ابنـة وحفيـد في سـوريا وابنة أخرى فـي الدنمـارك، وابنان فـي ألمانيـا، وإّن حفيدتهـا الوحيدة 
كانـت تسـافر إلى الدنمـارك بمفردهـا. وعلقت تيتـا لوبيا في لبنـان، حيث تعـّذرت عليها العودة إلى سـوريا 
ولـم تكـن تملك مـا يكفيها للسـفر خـارج لبنـان. وعندمـا انتهـت صالحية تأشـيرتها السـياحية إلـى لبنان 
الصالحـة لمـّدة 24 يوًما، أصبحت، كغالبية السـوريين والفلسـطينيين القادمين من سـوريا فـي لبنان، من 
دون وضـع قانونـي .55 التقيـُت بتيتـا لوبيا مجدًدا فـي العـام 2016 حين وصَلت أخيـرًا إلى ألمانيـا بعد ثالث 

سـنوات من االنفصال عـن بقية أفراد أسـرتها. 

»توّفي زوجي بالسـرطان في سـوريا فـي العام 2011، قبل انـدالع الحرب. الله يرحمـه. لم يعش ليرى 
الدمـار واالنفصال القسـري الـذي عانيناه. وأفّكـر أحيانًا أّن ذلـك لمصلحته، إذ كان لينفطـر قلبه. كّنا 
نعيـش كّلنـا بالقـرب من بعضنـا البعض فـي المبنى نفسـه. كّنا نملـك بيًتا. أّمـا اآلن فلـدّي ابنة في 
سـوريا وحفيـدٌة فـي الدنمـارك وابنـان فـي ألمانيا، ولـن نجتمع أبـًدا بعـد اآلن في المكان نفسـه في 
عيـد الفطـر. نرى بعضنـا فقط على الهاتـف )عبر مكالمـات الفيديو( عندمـا تتوّفر الكهربـاء واإلنترنت. 
وأعجـز عـن القـراءة والكتابـة، فـال يسـعني التواصل معهـم إاّل باسـتخدام الصـور والرمـوز التعبيرية 

 society/?fbclid=IwAR03V5qI_mEWQ4TpsTsiKWXOEsGiQTpfi3tsDRNH7hFaUMs4y9Sp_AcN A]آخر زيارة للرابط في 27 شـباط/
فبراير 2020[ 

53    تيتـا عبـارة غالًبـا ما تُسـتعَمل لإلشـارة إلى الجـّدة في اللغـة العربية العاميـة. ولوبيا هو إسـم قريتها في فلسـطين ولقٌب 
أعطتـه لحفيدتها. وتيتا لوبيا هو إسـٌم مسـتعار اختارته الُمشـارِكة. 

54   إنَّ دوريـات الحـدود اللبنانيـة أغلقـت الحدود رسـمًيا أمام الفلسـطينيين القادمين من سـوريا في شـهر أيّار/مايو 2014. 
وتُشـير تقاريـر منّظمَتـْي العفو الدوليـة وهيومن رايتس ووتـش منذ العـام 2013 إلى حاالت »اسـتبعاد« الفلسـطينيين القادمين 

مـن سـوريا هربًا من الحـرب. أنظر: ميتي هادي يورغنسـن لوندسـفريد، المرجع السـالف الذكـر،.2017 

55  المرجع نفسه. 
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كاألزهـار والقلوب والرسـائل الصوتية«.56   

ومـن ثّم شـرحت تيتـا لوبيا أّن فقدان بيتها في سـوريا يؤثّـر على جوانب حياتهـا كاّفة اليوم. فمـكان إقامتها 
الجديـد ليـس بيًتـا وال مكانًا آمًنـا. وتقول: »أنام وآكل وأسـتحّم هنـا، لكّنه ليـس بيتي«. وقـد كان أطفالها 
الراشـدون جـزًءا كبيـرًا من بيتهـا، لكّنهم اآلن مشـّتتون فـي جميع أنحـاء أوروبا وسـوريا. وتابعت قائلـًة إنّها 
اعُتبـرت غيـر مؤّهلـة لتتابـع دروس اللغة األلمانيـة ألّن »سـّنها المتقّدم« ال يسـمح لها بالعمـل، ما منعها 
مـن بنـاء عالقات حقيقيـة وصداقات جديدة مـع المجتمع المحلي الجديد. أّما في سـوريا فقد كانت شـّقتها 
فـي اليرمـوك مركز تجّمع ألسـرتها الممتـّدة كّلها. وكانـت تيتا لوبيا منشـغلة بالعمل المنزلـي مثل االهتمام 
بأحفادهـا وأطفـال آخريـن فـي الحارة. وسـاعدت أيًضا في تيسـير أمور متجـر ابنتها الذي يقع تحت شـّقتها 
فـي المبنـى المؤّلف من ثالثـة طوابق. وقالـت: »اعتـدت أن أؤّدي دور روضة األطفال في اليرمـوك، فعرفني 
الجميـع هنـاك. أّمـا هنا، في ألمانيـا، فال يعرفنـي أحد في الحـّي«. وقد اعتـادت أيًضا أن تشـعر بالراحة في 
سـوريا ألّن قبـر زوجهـا الراحل قريـب منها، في مقبـرة مخّيم اليرمـوك. أّما اليوم فـال يزال أطفالهـا على قيد 
الحيـاة، لكّنهـا فقـدت زوجهـا وحفيدها، وقـد ُدفنا في سـوريا. وترمـز القبور إلى فقـدان أحد األقـارب وجزٍء 

من األسـرة وتاريٍخ مشـترك فـي آٍن مًعا. 

تبلـغ أمـل وسـام57 48 عاًمـا، وتنتمي إلـى الجيل الثانـي من الفلسـطينيات العديمـات الجنسـية. وغادرت 
أمـل سـوريا للمـرّة األولى إلى الدنمـارك في العـام 2012. كاَن أجداُدها قد غـادروا مدينة يافا السـاحلية في 
فلسـطين إلـى سـوريا خالل النكبـة في العـام 1948. وتذّكـرت أمل بيتهـا في سـوريا، وأرتني صـورًا لمنزلها 
علـى هاتفهـا. فكانـت قـد اسـتأجرت شـقة تـّم تجديدهـا حديًثا، وفيهـا مطبـخ تملـؤه الزهور البالسـتيكية 
والرخـام، وشـرفة يُزيّنهـا زهـر الليمـون الطبيعـي. بالنسـبة إلى أمـل، تعادل خسـارة سـوريا خسـارَة بيٍت 
حقيقـي. وفّسـرت أمـل أّن الدنمـارك بالفعـل بيٌت آمـٌن، لكّنها ليسـت بيًتا حقيقًيـا. وعّبرت أيًضـا عن مدى 
افتقادهـا إلـى أن يتعـرّف عليهـا الجميع في الشـارع وإلـى معرفـة كّل زوايا الحي وجميع سـّكانه فـرًدا فرًدا. 
وقـد فقـدت أمـل ابنهـا المراهق فـي فاجعة فـي أولـى أيّـام االنتفاضات السـورية فـي العـام 2011. وقد 
أثقـل كاهلهـا الحـزن على فقدان ابنهـا واضطرارها إلى مغـادرة البالد، تاركـًة وراءها قبره فـي مخّيم اليرموك. 
تشـّكل حيـاة أمل شـهادة عـن الكوارث التـي ال تُعّد وال تحصى فـي روايات النكبـة الطويلة. وفـي ربيع العام 
2011، سـمح نظام األسـد للشـباب الفلسـطينيين المحتّجين بالوقوف أمام عدوهم األساسـي - أي الجيش 

اإلسـرائيلي - فـي مرتفعـات الجوالن، إلحيـاء ذكرى يـوم النكبة58 ويوم النكسـة60. 59

»دخلـت غرفة ابنـي، بعد وقت قصيـر من مقتله علـى الحـدود السورية-الفلسـطينية، ووجدت عدًدا 
مـن الدفاتـر المليئة بالقصائـد المكتوبة بخّط اليد عن فلسـطين، وكأنّها رسـائل حب لصديقة سـرية. 
توّفـي ابنـي فـي العـام 2011، عن عمـر يناهز السادسـة عشـرة، فيما كان يحتـّج من أجـل حّقنا في 

56   تسجيل تاريخ شفهي، تيتا لوبيا، آذار/مارس 2018. 

57    أمل وسام هو اسم مستعار اختارته الُمشارِكة لنفسها. 

58    يوم النكبة هو إحياٌء للذكرى السنوية العامة لتهجير الفلسطينيين.

59    يوم النكسة هو إحياٌء للذكرى السنوية العامة لحرب 1967 واالحتالل العسكري لفلسطين.

60  نضـال بيطـاري، ، المرجـع السـالف الذكـر، 2014؛ صالح حسـن، المرجع السـالف الذكـر،  2012؛ مقابلة عبر سـكايب مع 
ليلى الشـامي،  المرجع السـالف الذكـر، .2018  



العـودة إلـى األرض التـي فقدناهـا في العـام 1948. وقـد أطلق قّناصـون إسـرائيليون النـار عليه في 
عينـه فـي مرتفعـات الجـوالن، فتوّفي على األثـر وُدِفن في مخّيـم اليرموك فـي سـوريا. إاّل أّن داعش61 
والنظـام السـوري دّمرا المقبـرة. ولم يتبقَّ لـي في الدنمارك سـوى ذكريات وصور البني الشـهيد على 

الحائـط. واتّصلت بشـقيقتي، التـي ال تزال في دمشـق، فأرتني قبـره المدّمر.«62

يُظِهـر االقتباس أعاله مـدى تعقيد النزاعات اإلقليمية والتشـرُّد الطويل األمد الذي يعاني منه الفلسـطينيون. 
وعلـى الرغـم مـن الطـرد القسـري الذي تعـرّض له أجـداد أمل والـذي أجبرهـم على مغـادرة يافا فـي العام 
1948، إاّل أّن ابنهـا ُقتـل علـى يـد قّناصيـن إسـرائيليين فـي سـوريا بعـد 63 عاًما. وُقتـل ما بين اثني عشـر 
وثمانية عشـر63 شـابًا فلسـطينًيا من مخّيـم اليرموك في اليوم نفسـه. لم يعـش ابن أمل ليـرى االنتفاضات 
أو الحـرب أو انفصـال عائلتـه واضطرارهـا إلـى الفرار. ولم يتسـنَّ لـه التعرّف إلـى أخته الصغيـرة التي كانت 
تلعـب علـى األرض إلـى جانبي فيما روت لـي والدتها لي القّصة. تحّولـت جنازته، التي أقيمـت في 6 حزيران/

يونيـو 2011، إلـى أّول احتجـاج كبير مناهض للنظام فـي مخّيم اليرمـوك أطلقه فلسـطينيو المخّيم.64 فقد 
أثـاَر النظـام السـوري سـخط المجتمـع الفلسـطيني السـتخدامه المحتّجيـن الفلسـطينيين ككبـش فداء، 
ولسـماحه للقّناصيـن اإلسـرائيليين بالدخـول إلـى األراضـي السـورية وإطـالق الذخيـرة الحّية وقنابـل الغاز 
المسـيل للدمـوع عليهـم. وكانت النتيجـة أن فقدت أمل منزلهـا وابنها. فـي طريقها إلى الدنمارك، عاشـت 
أمـل لفتـرة مؤّقتـة في لبنان مـن العام 2012 حّتـى العام 2014، في مخّيـم عين الحلوة بالقـرب من صيدا. 
أّمـا زوجهـا فقد سـافَر على متن قـارب إلى السـودان، فانفصلت عنـه وعن ابنتهـا الكبرى، إلى حيـن لقائهم 
مجـّدًدا فـي العـام 2014 في كوبنهاغـن. وكانت أمل حامـاًل عند وصولها إلـى لبنان، فأنجبـت ابنتها في عين 
الحلـوة. وعلـى الرغم من مأسـاة فقدان ابنهـا واضطرارها لمغادرة سـوريا، تمّكنت من تأسـيس حياة جديدة 
ألسـرتها فـي الدنمـارك. وتتابـع أمل اآلن دروًسـا لتعّلم اللغـة، وبات زوجها، الـذي عاد ليعيـش معها، يملك 
وظيفـة ويسـاعدها في األعمـال اليومية مثل الطهـي والتنظيف واصطحـاب ابنتهما الصغرى مـن الحضانة. 

تكشـف قصـص أمل وسـام وتيتـا لوبيا مـدى تعقيد تجارب الخسـارة التـي عاشـتاها، على الرغم مـن أنّهما 
تنتميـان إلـى أجيـال مختلفة من النسـاء الفلسـطينيات. فكالهما ابنـة وأّم وجـّدة، وكالهما تعيشـان اآلن 
بعيـًدا عـن والدتيهمـا وأحفادهما، وكالهمـا فقدتا أفراًدا من األسـرة يرقدون فـي مثواهم األخير في سـوريا. 
ومـع ذلـك، تتحـّدث المرأتـان عن سـوريا بطـرق مختلفـة. فبالنسـبة إلى تيتـا لوبيا التـي تنتمي إلـى الجيل 
األّول، أي جيـل النكبـة، تُمثِّـل سـوريا منـزاًل مؤّقًتا ومـكان لجوئهـا األّول كطفلـة رضيعة. وتتذّكر فلسـطين 

كموطـن والدتهـا ومـكان تربطها به عالقـة خاّصة.

»العـودة إلـى فلسـطين حلم. فلسـطين هي وطنـي. هي المكان الـذي ُولَِد فيـه كلٌّ من أّمـي وأبي. 
كنـت ال أزال فـي رحـم أمي عندما غادرت فلسـطين، لكـّن اآلن بعـد أن ُدفن والداي وزوجـي وحفيدي 

61    داعش هو اختصاٌر باللغة العربية لـ الدولة اإلسالمية في العراق والشام.

62    تسجيل تاريخ شفهي رقم 2 مع أمل وسام، آذار/مارس 2018.

63    تُشـير المصـادر إلى أرقـام متضاربة. فتقول أمل وسـام والصحف إّن 18 شـخًصا ُقتِلوا في ذاك اليوم، فيمـا يُفيد بيطاري 
أنَّ عددهـم كاَن يبلغ إثني عشـرًا. أنظـر: نضال بيطاري، ، المرجع السـالف الذكر، .2014

64   المرجع نفسه. 
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فـي سـوريا، ال يمكننـي أن أجد وطًنـا إاّل حيث يكون مثواهـم األخير«.65

فـي الوقـت الحاضـر، يطغـى فقدانهـا أحبائهـا على خسـارة فلسـطين، ويجعل مـا فقدته في فلسـطين وما 
فقدتـه فـي سـوريا يندمجـان نوًعـا ما فـي روايـة واحدة عـن الوطن؛ وطـن ليس فلسـطين وال سـوريا. »قد 
يتمّكـن أحفـادي مـن رؤيـة حيفا في يـوم من األيّـام إذا تـّم منحهم جـوازات سـفر أوروبية ]إن شـاء الله[، 

لكّننـا لـن نعـود أبًدا إلى سـوريا. فقدنا سـوريا. وقـد فقدنا فلسـطين أيًضا بالنسـبة إلـّي«. 66

أّمـا أمـل وسـام، التي تنتمي إلـى الجيل الثاني من النسـاء الفلسـطينيات )جيـل الثورة(، فتعتبر أّن سـوريا 
وطنهـا الحقيقـي، وأّن الدنمـارك »بيـت آمـن«. وعندمـا تحّدثـت عن فلسـطين، تذّكـرت روايـات جّدها عن 
البـالد، وعـن يافـا على وجـه التحديد. يحمل السـاحل في روايتهـا قيمًة رمزيـة، وهو عنصر ملمـوس للغاية 

يُظِهـر االتّصال واالنفصـال المتزامَنْين.

»لـو ُولِـدت في فلسـطين مثل والـدّي وأجـدادي، لعرفـت بحر يافـا. نُسـّميها عروس السـاحل. منذ 
صغـري ووالـدي يتحّدث عن فلسـطين وكيف كان يلعـب على الشـاطئ... ألننا لم نكن قـد رأينا البحر 
قـّط. أخبرنـي أنّـه كان يلعـب بمحـاذاة الشـاطئ، وفي البحـر أيًضا. عـرف أبي هـذا المـكان عن ظهر 
قلـب. ]…[ كبرت ولم أعرف فلسـطين قّط، لكّنـي أخبرت أوالدي عن يافا، كما أخبرنـي عنها والدي. ]…[ 
فـي سـوريا، وجدنا مكانًـا ندعوه وطًنا، فبنينـا فيه حياًة ألنفسـنا. وال أزال أحلم بالعودة إلى فلسـطين، 

لكّنـي ال أعتقـد أنّني سـأعود يوًما أو أنّه سـيكون لـي الحّق في العـودة أصاًل.«67

ناُلِحـظ اختالًفـا واضًحـا في ما يتعّلـق برواية العودة إلى فلسـطين بين جيل النسـاء المولـودات بين العامين 
1985 و1995 )الصيدالنيـة( وجيـل النسـاء المولـودات بيـن العاميـن 1995 و2000 )جسـكاال الحمصية(. 
فبالنسـبة إلى النسـاء اللواتي ينتمين إلى الجيـل الثالث كالصيدالنية، يهيمن الغضـب واإلحباط على الثورات 
الفاشـلة والحـرب المسـتمرّة. أّمـا نسـاء الجيـل الرابع، مثـل جسـكاال الحمصية، فيبـدو أنّهـن يتطّلعن إلى 
مسـتقبٍل أكثـر إشـراًقا، ويعتقـدن أنّهـن قـد يتمّكّن من العـودة إلى فلسـطين يوًما مـا من خـالل المطالبة 
المسـتمرّة بحـّق العـودة والمواطنة والمشـاركة السياسـية والتعليم والحصـول على جوازات سـفر أوروبية. 
»أوروبـا هـي البـاب المؤّدي إلى فلسـطين. فعلى الرغم من أّن الطريق من دمشـق إلى فلسـطين تسـتغرق 
أقـّل من سـاعة فـي السـّيارة، إاّل أّن طريق فلسـطين اليـوم تمّر عبـر أوروبا«.68 وكما سـيّتضح في القسـم 
التالـي، تبّيـن االختالفـات فـي كّل جيل كيف تحـّدد األحـداث الماضية، ومـكان اإلقامة الحالـي، نظرة هؤالء 

النسـاء للمستقبل.  

األمل واليأس: أوجه االختالف والتقارب بين الجيَلْين األصغر سنًّا 
يسـتعرض هـذا القسـم قّصة امرأتْيـن تنتميان إلـى الجيلْين الفلسـطينيْين األصغر سـًنا، وكلتاهمـا عزباوان 
ومـن دون أوالد وقـد نشـأتا في أجـزاء مختلفة من سـوريا. ُولـدت األولى في عـام 1986 ودرسـت الصيدلة 
فـي سـوريا، وهـي تنتمي إلـى الجيـل الثالث مـن الفلسـطينيين الذي أسـمته »الجيـل الذي أشـعل فتيل 

65   تسجيل تاريخ شفهي مع تيتا لوبيا، آذار/مارس 2018.

66   تسجيل تاريخ شفهي مع تيتا لوبيا، آذار/مارس 2018.

67   تسجيل تاريخ شفهي مع تيتا لوبيا، شباط/فبراير 2018. 

68   تسجيل تاريخ شفهي رقم 2 جسكاال الحمصية، آب/أغسطس 2019. 



االنتفاضات وخسـر سـوريا«. تتطابق هذه التسـمية مع اإلسـم الذي أطلقه المشـارك العام هـادي إبراهيم 
مـن »بّوابـة الالجئين الفلسـطينيين.«69وتنتمي االمـرأة الثانية، جسـكاال الحمصية، إلى جيل الفلسـطينيين 
الرابـع واألصغـر سـًنا الـذي وصفتـه »بجيـل الكفـاح والعـودة... إلـى فلسـطين«. تُعتَبـر أوجـه االختالف 
والتقـارب بيـن هاتيـن االمرأتْيـن، اللتيـن تنتميان إلـى هذْين الجيلْيـن، ملفتًة، إذ شـهدت حياتهمـا تطّورات 
جذريـة علـى الصعيد الشـخصي منذ عـام 2011، وإْن حصَل ذلـك باتّجاهـاٍت مختلفة: فقـد خاضت األولى 
غمـار الحـراك السياسـي وانكّبـت الثانيـة على الدراسـة فـي المنفى. وسـاهَم المحيـط الذي تعيشـان فيه 

وتدميـر مجتمعهما السـابق في تشـكيل حياتهما.          

تختلـف قّصـة الصيدالنيـة70، وهـي المشـاركة الوحيدة في هـذه الدراسـة التي ما زالـت في سـوريا، اختالًفا 
كبيـرًا عن قصص النسـاء الثـالث األخريات. فثّمة فـرق بين البقاء فـي منطقة الحرب من جهـة، وبين تجارب 
الهـروب وإعـادة التوطيـن واالندمـاج فـي مجتمـع جديـد بمنأى عـن الحرب مـن جهة أخـرى. فـي المراجع 
واألدبيـات، قّلـٌة هـم الخبـراء الذين تواصلوا مع نسـاء بقين في سـوريا نظرًا النعـدام القدرة على السـفر إلى 
سـوريا وخطر الروادع. تتشـابه روايات الكاتبة سـمر يزبك وأعمالها المقتبسـة من الواقع مع قصص النسـاء 
فـي سـوريا.71 فبعض قصص يزبـك مماثلة لقّصة الصيدالنية. تسـّمي هذه األخيرة سـوريا »بلد الحرب«. وقد 
حّثهـا حراكهـا علـى البقاء في سـوريا حّتى عندما كانـت الحدود ال تـزال مفتوحة. وفي حين أملـت بالمغادرة، 
إال أنَّ هـذا الخيـار لـم يعد وارًدا نظرًا النخراطها الناشـط في الحراك السياسـي، بحسـب قولها. شـعرت بحكم 
مهنتهـا فـي المجـال الطّبـي أنَّ لديهـا دورًا جوهرًيـا لتلعبه فـي مجتمعها. تعانـي البالد من نقـٍص هائل في 
األدويـة لعـالج إصابـات الحرب والمشـاكل الصّحية األخرى، وأسسـت الصيدالنية على مدى سـنوات شـبكة 
مـن الصيادلة تترأّسـها نسـاء لتأميـن الوصول إلـى األدوية لكبار السـّن واألطفـال الحديثي الوالدة والنسـاء 

الحوامل واألّمهات واألشـخاص المعّوقين.           

تحّولـت الصيدالنيـة فـي غضون ثماني سـنوات مـن خّريجة جامعيـة متديّنة على وشـك الزواج إلى ناشـطة 
نسـوية ثائـرة. وأشـارَت إلـى أنَّ النسـاء حاضرات بدرجـة كبيرة فـي الميدان فـي سـوريا، ويتصّدْيـَن لقّوات 
النظـام وتنظيـم داعـش وغيرهـم مـن المتمرّدين اإلسـالميين والثـّوار الذكـور الذيـن ال يرغبون فـي تمكين 
نظيراتهـّن فـي المجتمـع األبـوي، وال تفقـد األمل بسـقوط النظـام إذ تعتبر أّن المسـتقبل يتمّثل »بسـوريا 
للسـوريين األحـرار كاّفـة«. تـّم إجالؤهـا إلى مواقـع مختلفة أكثر من عشـر مـرّات خالل السـنوات الخمس 
الماضيـة، وأطلقـت علـى جيلهـا تسـمية »الجيل الذي أشـعل فتيـل االنتفاضات وخسـر سـوريا«، واصفًة 
الهيـاكل االجتماعيـة ودورها في إفشـال االنتفاضات الشـعبية. فهي ترى كيـف أنَّ العالـم والنظام يقمعان 
صـوت النسـاء فـي سـوريا، وتعتبـر أّن هويتها الفلسـطينية في سـوريا التـي تمزّقهـا الحرب تمّثل مشـكلة 
دًة علـى التضامن بيـن مختلف  كبـرى وإنّمـا تقـّل أهميًة عـن صراعاتهـا اليومية مع النظام السـوري، ُمشـدِّ

69   مقابلـة مـع هـادي إبراهيـم، نيسـان/أبريل 2018؛ تجمـع الالجئيـن الفلسـطينيين، موقـع إلكترونـي، تجمـع الالجئيـن 
الفلسـطينيين،  متوّفـر عبـر الرابـط التالـي:  /http://palref.com]آخـر زيـارة للرابـط فـي 27 شـباط/فبراير 2020[.   

70   الصيدالنية هو اإلسم المستعار الذي اختارته الُمشارِكة بنفسها. لالّطالع على المزيد حول التحّديات المرتبطة بإغفال الهوية 
والتمثيل في المجتمعات المحّلية الصغيرة، يُرجى مراجعة: موسى  ذيبة،  »تحّديات عدم الكشف عن الهوية والتمثيل في البحث 

النوعي التعليمي في مجتمع محّلي صغير: استعراض لرحلة البحث التي قمت بها،« مقارنة: صحيفة التعليم المقارن والدولي، 
المجلَّد 43)4(, ص. 495-483.  

71  منّظمـة النسـاء اآلن مـن أجـل التنمية، موقـع إلكتروني، منّظمة النسـاء اآلن مـن أجل التنميـة، متوّفر عبر الرابـط التالي: 
 /https://women-now.org]آخـر زيـارة للرابط في 27 شـباط/فبراير 2020[؛ سـمر يزبك،  المشـاة، بيروت، دار اآلداب، 2017؛ سـمر 

يزبك،  تسـع عشـرة امرأة سـوريات يروين، ميالنو، منشـورات المتوّسـط، ميالنو، 2018.
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المجموعـات اإلثنيـة والدينية في سـوريا، إذ يجمعها هدٌف مشـترك: التحـّرر من الظلم. لقـد رأت بأّم العين 
الفلسـطينيين يتعرّضـون للطـرد بعـد الوقـوف فـي الصّف لسـاعات، بانتظـار اسـتالم المسـاعدات )كرتونة 
]علبـة[ المسـاعدات التـي توزّعها وكالة األمـم المّتحدة إلغاثة وتشـغيل الالجئين الفلسـطينيين في الشـرق 
األدنـى )األنـروا(، أو يُحرَمـون مـن الرعايـة الصحيـة بعد طـول انتظار. وشـاهدت الفلسـطينيين في سـوريا 
يعيشـون تحـت الحصـار ويُعاَملـون معاملـة الفاّريـن من وجـه العدالـة. أعربـت الصيدالنية عـن قلقها إزاء 
عـدم حصـول األطفـال الفلسـطينيين على التعليـم والرعايـة الصحية المالئمة وعـن خوفها من عـدم تمّكن 
الجيـل القـادم من التصّدي للقـوات القمعية بسـبب االفتقار إلـى التعليـم والفقر. ال تسـتطيع الصيدالنية 
الوصـول إلـى منزلهـا أو رؤيـة إخوتها ووالديها بسـبب الحواجز العسـكرية المحيطـة بالمنطقـة والحاجة إلى 
ـرًة أنَّ »سـوريا التـي ُكّنا  تصاريـح مـن النظـام. وهـي تتجّنب الحواجـز خوًفا مـن االضطهاد. وأضافت ُمفسِّ
ة إلـى إعادة بنـاء المجتمع  نعرفهـا ]كمجتمـع فلسـطيني[ قـد زالـت عن الوجـود«. وعليه، تبـرز حاجـة ُملِحَّ

الفلسـطيني في سـوريا كـي تزدهر المجتمعات السـورية والفلسـطينية مـن جديد.       

أّمـا جسـكاال الحمصيـة72 التـي تنتمـي إلـى الجيـل الرابـع مـن النسـاء الفلسـطينيات فتعيش بالقـرب من 
كوبنهاغـن. عندمـا التقينـا للمـرة األولـى في عـام 2018، كانـت تبلغ مـن العمـر 22 عاًما وكانـت قد أنهت 
لتوهـا الفصـل الدراسـي األول فـي جامعـة كوبنهاغـن. وصلـت مـع والدهـا إلـى كوبنهاغن في عـام 2014 
وتتحـّدر عائلتهـا من قرية الجش في شـمال فلسـطين. احُتّلـت القرية فـي 29 تشـرين األّول/أكتوبر 1948 
ومـا زالـت تـرزح تحت وطـأة االحتـالل اإلسـرائيلي منذ ذلـك الحيـن. هرب جّدا جسـكاال إلـى لبنان وسـافرا 
إلـى سـوريا بالقطـار واسـتقرا في مخّيـم العائدين فـي مدينة حمـص السـورية.73 وقبل هروبها من سـوريا، 
شـاهَدت الحصـار والقصـف والدمار الشـامل وقالـت إن جياًل بأكمله من الشـباب قـد ُقتل أو غـادر مخّيم 
العائديـن. وتعتقـد جسـكاال أنّه مـن الضروري جًدا التمسـك بسـوريا كما تتذكرها – أي سـوريا التـي تريد أن 

يعرفهـا أطفالها المسـتقبليون:          

»عندمـا يتعـرّف أطفالـي على سـوريا، ال أريد أن تنهـال عليهم قصـص الحرب من كّل حـدٍب وصوب. 
]...[ أريـد أن أتشـارك معهـم الذكريات الجميلة التي أملكهـا عن هذا المكان؛ أي الطريقة التي عشـنا 
فيهـا مًعا وكيـف كانت حياتنا في سـوريا. ]...[ أريد أن أخبرهم عن المدارس والنظام المدرسـي هناك 
ألنـه يختلـف كثيرًا عّما هـو عليه هنـا. ]...[ كنت أشـعر بالحّرية بخاّصـة بصفتي فتاة محّجبـة ]...[ إذ 
التحقـُت بمدرسـٍة للبنات في سـوريا حيث كان عدد كبير مـن الطالبات يرتديَن الحجـاب. ]...[ نُظِّمت 
فـي مدرسـتي القديمة مهرجانـات متعـّددة تتعّلق بالتـراث الفلسـطيني وزمان فلسـطين والرقصات 
الفلسـطينية مثـل الدبكـة. بالفعـل، كاَن ذلك جمياًل جـًدا. ]...[ أخذنـا صفوًفا تتمحور حـول مواضيع 
متعـددة تتعلـق بفلسـطين؛ فكنا نصنع الفسـاتين ونتعّلـم التطريز أو نـدرس التاريخ الفلسـطيني... 

فضـاًل عـن أمور أخرى من هـذا القبيل. ولكـْن، كّل هذا قـد زال اآلن ]تنهيدة متحّسـرة[.«74         

72   جسـكاال الحمصية هو إسـم مسـتعار اختارته الُمشـارِكة بنفسـها. جسـكاال هو مؤنّث إسـم قرية الجش، والحمصية هي 
الصفـة المؤنّثة المشـتّقة من إسـم مدينة حمـص، وتعني »امـرأة من حمص«.  

73   تعرّضـت مدينـة حمـص لقصف شـديد منذ عـام 2013. أنظـر: مجموعة العمـل من أجل فلسـطينيي سـوريا، »القصف 
يسـتهدف مخّيم العائدين في حمص وخان الشـيح في ضاحية دمشـق واالشتباكات مسـتمرّة في اليرموك،« لندن،  مجموعة العمل 
http://actionpal.co.uk/en/reports/daily/08-6-2015.  :من أجل فلسـطينيي سـوريا، 8 حزيران/يونيو 2015 ، متوّفر عبر الرابط التالي

  pdf]آخـر زيارة للرابط في 27 شـباط/فبراير 2020[.

74   تسجيل تاريخ شفهي رقم 1 جسكاال الحمصية، 16 شباط/فبراير 2018، كوبنهاغن. 



تتحـّدث جسـكاال فـي االقتبـاس أعـاله عن حمـص، المدينـة التـي تمّثل مسـقط رأسـها في سـوريا، وكيف 
منحتهـا طريقـًة لتتذّكـر ورفيقاتها في المدرسـة فلسـطين وتتعرّف عليهـا. ويُظِهر االقتباس أيًضـا كيف تربط 
جسـكاال هذه الذكريـات بحياتها الجديدة في الدنمـارك، وكم تختلف الحياة هناك. ويتبّيـن بوضوح في الوقت 
عينـه أنّهـا ال ترغـب فـي أن يتعـرّف الجيـل التالي علـى تجاربهـا وذكرياتها في زمـن الحرب. واجهت جسـكاال 
صعوبـة فـي التحـّدث عن الحرب في سـوريا، وغالًبـا ما تجّنبـت الموضوع تماًمـا، على غرار أمل وسـام وتيتا 
لوبيـا. ولكـْن، عنـد التحّدث عـن ذكريات طفولتهـا، أوضحت أنّهـا زارت جزًءا مـن الحياة التي خّلفتهـا وراءها. 
شـّتان مـا بيـن معرفـة أّن الحـرب والنزاعـات المسـّلحة قائمة وقد تشـّكل جـزًءا مـن الحياة، وعيـش تجربة 
الحـرب ال سـّيما علـى الصعيد الحّسـي، أي روائحها وأصواتها ومشـاهدها. وكما تُحِسـن جسـكاال القول: »ال 
يسـُعني قـّط أن أنسـى ]الحـرب[، وفـي الوقت عينـه ال أريد أن أتذّكرهـا. لذا، مـن الجميل أن نتذّكـر المخّيم 
الـذي عشـنا فيه والمدرسـة التـي التحقُت بها فـي أيّام الطفولة – وأسـاتذتي فـي ذلك الوقت؛ أتسـاءل أين 
أصبحـوا اآلن. لـم يطـرح علـّي أحد هذه األسـئلة من قبـل .«75 تتـرّدد أصداء الخسـارة التي تصفها جسـكاال 
عبـر األجيـال األربعـة، لكـنَّ قّصـة جسـكاال تحمل فـي طّياتهـا األمـل، إذ تعتقـد هذه األخيـرة أّن مسـتواها 
العلمـي وتطّوعهـا كاختصاصيـة طبيـة في منّظمـة غير حكومية قد يسـاعدانها على السـفر إلى فلسـطين.    

»كنـُت فتاًة صغيرة عندما غادرُت سـوريا. واآلن، أصبحُت امرأة راشـدة وعلّي أن أعيـل والدْي وإخوتي. 
العلـم هـو سـالحي الوحيـد فـي وجـه الظلـم كفلسـطينية عديمـة الجنسـية. ]...[ أذُكر مـا قاله لي 
»جـّدو« )أي »جـّدي« باللغـة العاميـة( فـي إحـدى المـرّات في سـوريا: »ليكـن العلم سـالحك وبه 
تقاوميـن الظلـم«. ]...[ لـذا، عندمـا كنا صغـارًا، ظننا أننـا يمكننا المسـاهمة في نمو فلسـطين عن 

طريـق العلم.« 76    

تختلـف وجهـة نظـر الشـابتْين في هذا القسـم حـول المسـتقبل. في حيـن ترى جسـكاال األمل فـي العلم 
وال ترغـب في أن تنشـط سياسـًيا، تشـعر الصيدالنيـة بالقلق حيـال عدم تمّكـن الجيل القادم مـن الحصول 
علـى التعليـم وتتخـّوف من انعكاس ذلك على الفلسـطينيين في سـوريا. بنظرها، يشـّكل الحراك السياسـي 
الطريقـة الوحيـدة لتحريـر سـوريا والعودة فـي نهاية المطاف إلى فلسـطين. وعلـى الرغم مـن التمييز الذي 
يتعـرّض لـه الفلسـطينيون في سـوريا، تعتبـر الُمشـارِكات أنَّ خسـارة سـوريا لها وقـع الكارثـة وتترافق مع 

عواقـب معنويـة وعملية على الفلسـطينيين، كمـا تُثبت هذه الدراسـة.    

الخالصة
ترتكـز هذه الدراسـة على تاريخ النسـاء الشـفهي لتسـتعرض لمحات عن قصـص متوارثة عبر األجيال لنسـاء 
فلسـطينيات ُولِْدَن في سـوريا. اشـتركت في هذه الدراسـة نسـاٌء مـن أربع مناطـق وأربعة أجيـال مختلفة، 
لـذا يّتضـح أّن »فلسـطينيات سـوريا« كافـة ال يندرجن ضمن فئـٍة واحدة. تتحّدث النسـاء عن حيـاة الناس 
فـي مجتمعاتهّن وعـن عائالتهن وأوالدهـّن وآبائهّن وأزواجهن والنسـاء األخريات وعن كفاحهّن ومسـاعيهّن. 
وأظهـرت هـذه الدراسـة محدودية األدبيـات التي تتطّرق إلـى التجـارب االجتماعية-التاريخية للفلسـطينيات 
المقيمـات فـي سـوريا منـذ عـام 1948، وال بّد من تسـليط الضـوء على هذه القصـص من أجل فهـم نُُظم 
الظلـم العالميـة بشـكل أفضـل والحّث علـى التغييـر. وتفيد الدراسـة أيًضـا بأّن األطـر الهيكليـة التمييزية 

75   المرجع نفسه.  

76   المرجع نفسه.  
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القائمـة منـذ 138 عاًمـا ما زالت تؤثّر في فلسـطينّيي سـوريا اليـوم أينما أقاموا، سـواء في سـوريا أو أوروبا 
أو فـي أّي مـكاٍن آخـر. فوضـع الالجئة العديمة الجنسـية والمـرأة يؤّدي إلى اسـتمرار الهيـاكل القمعية على 
مـدى أكثـر مـن أربعـة أجيال. وحـّددت النسـاء الُمشـارِكات في الدراسـة إثني عشـر قيـًدا في هـذا اإلطار. 
وسـاهمت المشـاركات في مشـروع التاريخ الشـفهي في سـّد بعض الثغرات المعرفيـة إذ صّححن التحريف 
ورويـن عـدًدا مـن تجاربهـّن. وتؤّكـد قصصهّن باإلجمـال علـى قّوتهـن وحضورهّن الناشـط في هـذا العالم، 

خالًفـا لما يُعتبـر غالًبا كمـاٍض غابر.                      

تُظِهـر نتائـج البحـث أن تجارب الخسـارة تطـال األجيال كافـة. تتنـّوع تجارب الحاضـر التي تعيشـها األجيال 
األربعـة، بمـا في ذلك مجـاالت الفرص الجديدة التي تتوّفر للنسـاء وتعـدد أنواع الخسـارة وتراكيبها، من مثال 
خسـارة الهوية وأفراد العائلة والعمل وحّرية التنقل وسـوريا كوطن آمن. تكشـف خسـارة سـوريا النقاب عن 
الطابـع المؤقـت المطّول النعدام جنسـية المشـاركات، وتُذكِّـر أيًضا األجيال الشـابة بالفرق بين مـا تعرّضوا 
لـه اليـوم ومـا تعرّض لـه أجدادهم فـي الماضي، فـي عـام 1948 وما أعقبـه مباشـرًة. برأيـي، ال يمكننا أن 
نبـدأ بمعرفـة المزيـد عن الماضـي إاّل من خـالل اإلصغاء إلـى تجارب هـذه المجموعـات من النسـاء. عندما 
يأخـذ الباحثون على عاتقهم اإلصغاء والمعرفة، يدركون محنة الفلسـطينيات العديمات الجنسـية في سـوريا 
اللواتـي نزحن في الداخل السـوري أو رحلـن إلى أوروبا. وكما كتبت المؤرّخة الشـفهية وعالمـة األنثروبولوجيا 
روزماري صايغ: »علينا أن نحّدد سـياق روايات هذه النسـاء الفلسـطينيات ومكاننا كمسـتمعين في سـاحة 
المعركـة هـذه: أواًل لمواجهـة إسـكات التاريخ الفلسـطيني وثانًيـا لمواجهـة الهيكليات االسـتعمارية للمرأة 
العربية/المسـلمة التي تشـّكل جزًءا من مشـروع أكبر للسـيطرة واإلقصاء، وثالًثا لمواجهـة البنية والمواقف 

االجتماعيـة التـي تحّد من قدرتهـّن على التعبيـر والتصرّف.« 77                

تُضطـّر النسـاء فـي هذا المشـروع إلـى االنتقـال بين الشـرق والغـرب، وأوروبـا وغرب آسـيا، وبيـن اللغات 
األوروبيـة والعربيـة. وإنَّ الجهود االجتماعية-القومية واالسـتعمارية االسـتيطانية واالسـتبدادية تحرمهّن من 
حـّق العـودة إلى وطنهّن فـي حين تحظر عليهـّن أيًضا االنتمـاء الكامل إلـى مجتمعاتهّن الُمضيفـة الجديدة. 
بالتالـي، تكتسـب تجارب وقصص الفلسـطينيات المولودات في سـوريا طابًعـا محلًيا وعالمًيا فـي آن. وتؤّكد 
النسـاء أنّـه بالرغـم مـن التمييـز الـذي يتعرّضـن له فـي سـوريا، يجـب اعتبـار البلد كوطـن حقيقـي وجّيد 
أيًضـا، وليـس مجـرّد مـكان آمـن مؤّقت يعشـن فيـه. فـال يجـوز التقليل مـن أهمية مـا ُفِقـد ليقتصر على 
خطـاب »الخيـر مقابـل الشـّر«. لقد خسـرت النسـاء اللواتي شـاركن في هـذه الدراسـة منازلهّن السـابقة 
وقبـور أحبائهـّن وحياتهـّن ومجتمعاتهـّن وسـنواتهن التأسيسـية. وتتمّثـل المهّمـة الرئيسـية المرتقبة في 
تجّنـب تشـويه سـمعة هـذه المجتمعـات، ولفت االنتبـاه إلى ما تتعـرّض له هؤالء النسـاء من أنـواع جديدة 
وشـديدة مـن الظلـم فـي أوروبـا، مثل كراهيـة اإلسـالم وكراهيـة األجانب علـى سـبيل المثـال. إنَّ التاريخ 
الشـفهي الـذي جمعتـه هذه الدراسـة ترويـه الجئـاٌت عديمات الجنسـية ُفصلن عـن عائالتهـّن ووطنهّن في 
ظـّل الحـرب الحاليـة وأنظمـة اللجـوء والالجئيـن. وال بـدَّ أن نُلقـي الضوء على تمّسـك هـؤالء النسـاء بحّق 
العـودة إلـى فلسـطين رغم الخسـائر التـي وقْعَن فيهـا، مـن دون أن نُغِفل حّق االنتمـاء الكامل إلـى بلدهّن 
الُمضيـف. فمـن أجـل التوّصـل إلى تغييـٍر اجتماعـي حقيقي، علينـا اإلصغـاء إلى هـذه الروايـات باعتبارها 

ة.               مطالب سياسـية معقولـة وُمِحقَّ

77  روزماري صايغ،  المرجع السالف الذكر، 2007،  ص. 154.  
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