
90
عدد 110 - تشرين الثاني 2022

رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

اليوم اال  القدم حتى  تاريخ الشعوب منذ  قلام قرأت يف 
الكتب  كل  متالزمتني يف  والهجرة"  "التهجري  كلمتا  كانت 
ويف كل العصور. صبغت هاتان الكلمتان صفحات التاريخ 
مآٍس وقهر ومرارة  ما حملتا من  الداكن بسبب  باالسَود 
عىل العامل نتيجة السياسات التوسعية والغزوات والحروب 
التي انطلقت السباب مختلفة ومتنوعة ال تحىص وال تعد. 
اال  قبيلة  وال  كيانا  وال  ارضا  وال  شعبا  يستنث  مل  التهجري 

وطاولها وبنسب مختلفة.  
يف رشح لغوي بسيط لكلمتي التهجري والهجرة نصل اىل 

الخالصة التالية:
التهجري هو الفعل، اما الهجرة فهي رد الفعل.

او  عسكرية  حروب  فعل  نتيجة  هو  التهجري  املبدأ،  يف 
اقتصادية او دينية او عنرصية او قومية ضد دولة او كيان، 

فيضطر الشعب اىل الهجرة داخل وطنه او اىل الخارج.
مذ انىشء كيان لبنان الحديث، تعرضت الدولة اللبنانية 
داخيل  بدعم  الخارجية  الحروب  انواع  شتى  اىل  وشعبها 
يف  تسببت  سياسية،  وغري  سياسية  رصاعات  نتيجة 
انهيارات بنيوية لركائز الدولة ال سيام منذ ان ُأدِخَل لبنان 
اثر  انطلقت عىل  التي  الكربى  العربية  القضية  مسار  يف 
ساهمت  امور  من  تالها  وما   ،1948 عام  فلسطني  نكبة 
متتالية  حروبا  افرزت  خارجية  تدخالت  استجالب  يف 
الداخل وهجرة  ومتعددة ادت اىل اكرب عملية تهجري يف 

اىل الخارج.
رشط  الدول  معظم  يف  تحصل  مسألة  الداخلية  الهجرة 
ان ال تكون اسبابها دينية او عنرصية تؤسس النقسامات 

مستقبلية. 
يف  اللبنانيون  خربه  عامل  فهذا  الخارج  اىل  الهجرة  اما 
مراحل كثرية من تاريخهم، واكرب دليل هو عدد املغرتبني 
يف دول العامل الذي يضاهي اضعاف اضعاف عدد سكان 
مادي  دعم  مصدر  شكلت  الهجرة  هذه  الحاليني.  لبنان 

واستثامري للبنان وشعبه.
هي  االن  اللبنانيون  لها  يتعرض  التي  الهجرة  لكن 
لبنان.  فيه  الذي دخل  الخطر  هجرة دامئة وهنا مكمن 
انضمت  يزالون  الذين هاجروا وال  وان معظم  خصوصا 
اليهم عائالتهم واوالدهم، ويعيشون يف دول االغرتاب يف 
ظل اوضاع اقتصادية عاملية صعبة قد ال تسمح لهم يف 

العودة اىل لبنان.

اما يف لبنان، فإن "فعل" التهجري هو يف معظمه داخيل، 
ويتسبب  الخارجية،  الجوانب  بعض  نهمل  ان  دون  من 

بـ"هجرة" شبابه وشاباته، ويتحمل مسؤوليته:
ومالية  سياسية  محميات  اىل  الدولة  حّول  من  كل   -

واقتصادية.  
- كل من التزم سياسة نقدية خدمت السياسة ومل تخدم 
االقتصاد، وترصف بأموال املودعني خارج االطر القانونية 

واالخالقية، وكأنها ملك له وال يزال.  
- كل من دفع مئات املاليني من الدوالرات لتسويق فكرة 
ان "اللرية يف خري وان ال ارتفاع يف سعر رصف الدوالر"، وكل 
من ساهم يف تحويل الودائع املوجودة بالعملة املحلية اىل 

عمالت اجنبية من دون تأمني قيمتها نقدا يف املقابل. 
سياسة  يعتمد  ومل  الرسمي،  التعليم  يدعم  مل  من  كل   -
مع  تتناسب  ومهنية،  اكادميية  تعليمية،  توجيهية 
والتجارية  والبيئية  والخدماتية  االنتاجية  السياسات 

والصحية واالمنية وغري املوجودة اصال.  
والعامة  الرسمية  املؤسسات  ادارة  يف  تعاطى  من  كل   -

كأنها ملك له ولحزبه ولحاشيته. 
- كل من رفض او تقاعس يف تطبيق القانون والدستور. 

- كل من تعامل بالقضية الفلسطينية وتداعياتها بخّفة، 
ومبلف النازحني السوريني بقلة مسؤولية.

- كل من صّوت يف االنتخابات يف مقابل مساعدة مادية 
او يف مقابل نفوذ. 

والالئحة تطول وال تنتهي.
والتاريخ، شّوهوا  بالشعب  كل هؤالء، ويالألسف، غدروا 
الحارض ودمروا مستقبل اجيالنا. كانوا هم "فعل التهجري" 

وشبابنا وشاباتنا كانوا "رد الفعل" فكانت الهجرة.
املخيف هو  والسؤال  ابنائه،  يخلو شيئا فشيئا من  البلد 
من ميأل هذا الفراغ يف ظل خطط ومشاريع يجري تنفيذها 
الذي  املتأزم  املعييش  الوضع  غبار  بشكل مدروس تحت 
اعمى العيون وشّوش العقول ووضع الكيان عىل املحك؟ 

فهل من مجيب؟

التهجير والهجرة


