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افادت دراسة اعدتها رشكة الدولية للمعلومات ان تداعيات االزمة االجتامعية ادت اىل تراجع معدالت الزواج والطالق 
ارتفعت  حني  يف   ،)2019 ـ   2015( االخرية  الخمسة  االعوام  ومبتوسط   2019 بعام  مقارنة   ،2020 العام  يف  والوالدات 

معدالت الوفيات من جراء االمراض املستجدة كجائحة كورونا التي حصدت كثريين

شمس الدين يعرض أرقام الهجرة والوفيات
هل بات املجتمع اللبناني كهالً؟

اشارت الدراسة ايضا اىل ان "االزمة االقتصادية 
وتفيش كورونا خلفا انعكاساتهام عىل االوضاع 
يف لبنان، فاغلقت مئات املؤسسات وادت اىل 
الحركة  انكمشت  فيام  العامل،  االف  رصف 
القدرة  وتراجعت   ،%45 بنسبة  التجارية 
سعر  وانهيار  االسعار  ارتفاع  بفعل  الرشائية 

رصف اللرية يف مقابل العمالت االجنبية".
استنادا اىل االرقام الصادرة عن املديرية العامة 
الزواج  معدالت  "تراجعت  الشخصية  لالحوال 
عىل التوايل بنسبة 13.5% و17.9%. وتراجعت 
اما  و%9.8.   %11.1 بنسبة  الطالق  معدالت 
التوايل  عىل  تراجعت  فقد  الوالدات،  معدالت 
ارتفعت  املقابل،  يف  و%16.2.   %14.5 بنسبة 

معدالت الوفيات بنسبة 8.7% و%13.8.
نتيجة هذه االزمة، كان من الطبيعي ان يحصل 
حاالت  تراجع  اىل  ادى  ما  الزواج،  عن  احجام 
من  العديد  ان  كام  الوالدات.  واعداد  الطالق 
تأثري  من  خوفا  الحمل  عن  احجمن  النساء 
ادى  الوالدة والطفل، فيام  كورونا عىل عملية 

تفيش هذه الجائحة اىل زيادة اعداد الوفيات.
كام الحظت الدراسة ان لبنان شهد منذ اعوام 
املسافرين  اللبنانيني  اعداد  يف  كبريا  ارتفاعا 
االقتصادية  االوضاع  من  هربا  واملهاجرين 
عن  بحثا  العمل  فرص  وانعدام  واملعيشية، 
االمنية  االوضاع  افضل. وكان لرتدي  مستقبل 
هذه  لزيادة  اضايف  سبب  االخرية  الفرتة  يف 
واالنهيار  كورونا  جائحة  تفيش  لكن  االعداد، 
االقتصادي كانا سببا هذه املرة يف تراجع اعداد 
يف  الدول  اغلقت  اذ  واملسافرين.  املهاجرين 
وجه اللبنانيني بعدما تراجع اقتصادها بسبب 
كورونا، علام ان االنهيار االقتصادي واملرصيف 
حرم  االخرية  االونة  يف  لبنان  شهده  الذي 
باآلالف،  وهم  والسفر،  الهجرة  يف  الراغبني 
امكان الحصول عىل اموالهم من املصارف، ما 

الباحث يف رشكة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين.

مئات االشخاص 
توفوا نتيجة صرفهم 

من اعمالهم وحالتهم 
النفسية املتردية

خالل  اللبنانيني  واملهاجرين  املسافرين  اعداد 
العام 2020، التي بلغت 17712 شخصا مقارنة 

بـ66806 اشخاص يف العام 2019.

■ هل شملت االرقام كل املناطق اللبنانية ام 
مناطق محددة؟

املناطق  كل  شملت  االرقام  هذه  طبعا،   □
ان  ويفرتض  النفوس،  اقالم  خالل  من  اللبنانية 
تخلف  حال  يف  اال  كبرية  بنسبة  صحيحة  تكون 
البعض او تأخرو االسباب شتى عن تسجيل عقود 
يف  والوالدات  الوفيات  وحاالت  والطالق  الزواج 
املتخلفني  اعداد  نعرف  ال  نحن  النفوس.  اقالم 
الحاالت، خصوصا مع االقفال  عن تسجيل هذه 
وانتشار جائحة كورونا، لكن يف تقديرنا انها اعداد 
قليلة جدا. لذلك، ميكننا ان نعترب ان هذه االرقام 

كاملة بنسبة كبرية قد تصل اىل %95.

■ اسباب تراجع الزواج معروفة، لكن ما هي 
اسباب الطالق والهجرة ايضا؟

□ ادت االزمة االقتصادية التي مير فيها لبنان 
منذ نهاية العام 2019، وحالة عدم االستقرار، 
وارتفاع معدالت البطالة اىل اكرث من نسبة %35 
تراجع معدالت  اىل  العاملة،  القوى  من حجم 
تراجع  اىل  بدوره  ادى  الرتاجع  هذا  الزواج. 
معدالت الطالق اىل نحو 10% من عقود الزواج 

الرتاجع  ان  يبني  االرقام،  التدقيق يف  الجديدة. 
يف  الرتاجع  من  ادىن  جاء  الطالق  معدالت  يف 
معدالت الزواج، مام يعني بطريقة غري مبارشة 
ارتفاعا يف معدالت الطالق. اما الرتاجع يف اعداد 
املهاجرين واملسافرين، فهو طبيعي ومتوقع يف 
ظل حالة االقفال يف مختلف دول العامل، وتراجع 
الدافع  تشكل  التي  الخارج  يف  العمل  فرص 
السفر  يف  فالرغبة  والهجرة.  للسفر  االسايس 
والهجرة كبرية وشبه شاملة عند كل اللبنانيني 
والرشائح  والطوائف  املناطق  مختلف  من 
االجتامعية واملهنية. لكن حالة االقفال يف العامل 
تجاه  اللرية  قيمة  وتراجع  االقتصادية،  واالزمة 
العمالت االجنبية وحجز الودائع يف املصارف، 
الهجرة.  يف  اللبنانيني  رغبة  تحقيق  دون  حال 
اتوقع انه لو سمحت الظروف لغادر لبنان مئات 

االالف من اللبنانيات واللبنانيني هربا من هذا 
الواقع اليسء، بحثا عن فرص عمل افضل نسبيا. 
لقد بدأنا  نتحدث عن هجرة االطباء واملمرضني 
وكل صاحب خربة او مهنة. خويف الكبري هو  يف 
حال استمرت االوضاع الراهنة، ان يفرغ لبنان 

من طاقاته الشابة واملتميزة والخالقة. 

■ ما ابرز اسباب زيادة اعداد الوفيات، كورونا 
عىل  القدرة  وعدم  اخرى  امراض  تفيش  او 

معالجتها؟
□ ارتفعت الوفيات يف العام 2020 عن العام 
2019  بنحو 2300 حالة وفاة. هذا االمر مرده 
 2020 العام  يف  ادت  التي  كورونا  سببني:  اىل 
االخر  والسبب  مواطنا،   1466 نحو  وفاة  اىل 
هو نتيجة الضغوط النفسية التي يتعرض لها 
نحن  االقتصادية.  االزمة  جراء  من  اللبنانيون 
نسمع عن مئات الحاالت الشخاص توفوا نتيجة 
الرصف من العمل من دون توافر موارد مالية، 
او بسبب حجز اموالهم يف املصارف او فقدان 
بفعل  العمر  جنى  ضياع  اىل  اضافة  قيمتها، 
العامل مهم  اللبنانية. هذا  اللرية  تراجع قيمة 
جدا وال يجب االستهانة به والتقليل من خطره 
عىل حياة الناس، ففي الدول التي مرت بازمات 
مشابهة حصلت وفيات كثرية نتيجة هذا االمر. 
يف تقديري ان االزمة التي مير فيها لبنان السيام 
يف املوضوع املرصيف غري مسبوقة وفريدة عىل 
املئات من  التي شهدت  العامل  بلدان  مستوى 

حاالت االنتحار وارتفاع الوفيات.

عىل  مستقبال  االرقام  هذه  تأثري  هو  ما   ■
واجتامعيا  اقتصاديا  اللبناين،  املجتمع  تركيبة 

ودميوغرافيا؟
ليست  وهي  واحدة،  سنة  مؤرشات  هذه   □
يف  استمرت  حال  يف  لكن  خطرية.  او  مقلقة 
ذاته،  املنحى  املقبلة ضمن  الخمس  السنوات 
بازاء تراجع الزواج والوالدات وارتفاع الوفيات، 
تصبح  االرتفاع،  اىل  الهجرة  منحى  وتوجه 
لبنان  افراغ  اىل  ستؤدي  النها  مؤرشات خطرية 
من شبابه، وتاليا اىل شيخوخة املجتمع اللبناين، 
فيصبح مجتمعا غري قادر عىل العمل واالنتاج. 
العمل واالنتاج  الشبابية يف سن  الفئات  تقدر 
بنحو 30%، وهي نسبة جيدة، لكن تراجعها يف 

السنوات املقبلة سيكون مؤرشا سلبيا.

ارغمهم عىل التخيل عن فكرة مغادرة لبنان.
املهاجرين  اعداد  ان  االرقام  آخر  تفيد 
واملسافرين يف العام 2020 تراجعت اىل 17.721 
اي  العام 2019،  بـ 66.806 يف  شخصا مقارنة 
برتاجع مقداره  49.085 شخصا بنسبة %73.5. 
فيام بلغ عددهم يف العام 2018 نحو  33.129 
شخصا مقارنة بـ 18.863يف العام 2017، اي ان 
عدد املهاجرين واملسافرين يف العام 2020 جاء 

متوازيا تقريبا مع عددهم يف العام 2017.
كذلك اوضحت الدولية للمعلومات ان االعداد 
املرتفعة التي سجلت يف االشهر االربعة االخرية 
من العام 2020 قد تكون مؤرشا اىل ارتفاع اكرب 

يف العام 2021.
شك  ادىن  بال  سترتك  واملعطيات  االرقام  هذه 
اللبناين  املجتمع  تركيبة  كبريا عىل  سلبيا  تأثريا 
اىل  تحوله  لجهة  السيام  النواحي،  كل  من 
مجتمع كهل، اسوة مبا حصل يف اوروبا نتيجة 
تراجع الزواج والوالدات وزيادة اعداد الوفيات، 
وهجرة الشباب والطاقات االنتاجية واالبداعية 
خاص  بشكل  منها  املتخصصة،  العاملة  واليد 
هجرة االدمغة من اطباء ومهندسني وصناعيني 

وحرفيني وسواهم.
محمد  للمعلومات  الدولية  رشكة  يف  الباحث 
قراءة  العام"  لـ"االمن  اجرى  الدين  شمس 
لهذه االرقام واملعطيات وتأثريها عىل املجتمع 

اللبناين. 

■ متى انجزت الدراسة وهل تشمل ارقام عام 
تستقي رشكتكم  اين  ومن  قبله،  ما  او   2020

معلوماتها؟
□ تعتمد رشكة الدولية للمعلومات يف عملها 
بشكل اسايس عىل االرقام الصادرة عن الجهات 
املؤسسات  وعىل  العام،  القطاع  يف  الرسمية 
املعنية يف القطاع الخاص. لذلك تكون االرقام 

موثقة، وال تأيت من وجهة نظر تبعا العتبارات 
ال  عندما  شخصية.  او  سياسية  او  طائفية 
بدراسة  الرشكة  تقوم  املطلوبة،  االرقام  تتوافر 
املعلومات  عىل  للحصول  خاص  واستقصاء 
االرقام  اعتمدنا  الحالية،  الدراسة  يف  املطلوبة. 
العامة  املديرية  عن  الصادرة  واالحصاءات 
لالحوال الشخصية التي شهدت تطورا كبريا يف 
عملها ويف اعداد البيانات واالحصاءات السكانية 
منذ توىل العميد الياس الخوري هذه املديرية 
قبل سنوات. قمنا يف الدولية للمعلومات بجمع 
االرقام عن مواضيع الزواج والطالق والوالدات 
والوفيات، واجرينا مقارنة بني ارقام العام 2020 
مذكور  هو  كام  لنا  فتبني  العام 2019،  وارقام 
بنسبة  تراجعت  الزواج  عقود  ان  الدراسة،  يف 
كام   .%11.1 بنسبة  الطالق  وعقود   ،%13.5
تراجعت الوالدات بنسبة 14.5%، وارتفع عدد 
الوفيات بنسبة 8.7%. لكن، من اجل ان تكون 
مؤرشات  اعطاء  وبغية  شمولية،  اكرث  الدراسة 
عمدنا  وثوقا،  واكرث  اكرب  دالالت   2020 العام 
مع   2020 العام  ارقام  بني  مقارنة  اجراء  اىل 
متوسط االرقام لفرتة السنوات الخمس املاضية 
)2015 - 2019(، حيث تأكدنا من الرتاجع يف 
بينام   ،%18 بلغت  اعىل  بنسبة  الزواج  عقود 
تراجعت عقود الطالق بنسبة ادىن بلغت %10. 
اىل %16  الوالدات  الرتاجع يف  وارتفعت نسبة 
ويف الوفيات اىل 14%. اما يف ما يتعلق باعداد 
املهاجرين واملسافرين، فقد استندنا اىل حركة 
رفيق  مطار  عرب  وخروجهم  اللبنانيني  دخول 
العامة  الحريري الدويل، الصادرة عن املديرية 
لالمن العام واملنشورة يف مجلة "االمن العام". 
عملنا عىل تجميع هذه االرقام شهريا، وكذلك 
الحصول من السفارات االجنبية يف لبنان عىل 
توصلنا  للبنانيني.  املمنوحة  التأشريات  انواع 
نتيجة ذلك اىل تحديد صحيح بنسبة كبرية بازاء 
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