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كتاب الشهر
دراسات سوسيولوجية تطرح األسئلة وترصد اإلشكاليات

شباب لبنان ...الهجرة طوقًا للنجاة؟

"ملاذا يهاجر الشباب العريب ـ بحوث يف اشكاليات الهجرة واملستقبل" عنوان مؤلف بحثي يتضمن حواىل  25دراسة ترصد ظاهرة
الهجرة يف مجتمعاتنا من زوايا شتى ،وتتوقف عند الخصوصيات يف البلد الذي تتناوله الدراسة .كتاب مرجعي يف احوال الهجرة
الشبابية عىل امتداد العامل العريب
عىل مقاعد الدراسة ،يتعرف التالمذة يف لبنان
باكرا اىل الدور الكبري الذي يضطلع به املغرتبون
يف دعم االقتصاد الوطني من خالل تحويالتهم
الشهرية اىل عائالتهم ،واىل املصارف واالستثامر
يف البالد ،حتى وصفوا بأنهم ثروة اقتصادية .اذ
ان تحويالتهم تساهم يف حواىل  25اىل  30يف
املئة من حجم الدخل القومي بحسب تقرير
للخبري املرصيف وائل الدبييس.
مع ذلك ،فان استنزاف الطاقات من خالل
الهجرة املتزايدة للعنرص الشبايب املتعلم ،سيف
ذو حدين ،خصوصا مع ارتفاع هذه النسبة يف
العقود املاضية .اذ نرشت "املؤسسة الدولية
للمعلومات" يف بريوت ،اخريا تقريرها حول
معدالت الهجرة من لبنان خالل العام .2019
االرقام التي اوردتها املؤسسة مقلقة تدفع اىل
دق ناقوس الخطر .اذ اظهرت ان عدد اللبنانيني
الذين غادروا البالد من دون عودة يف عام
 2019بلغ نحو  62الفا ،مقارنة بحواىل  42الفا
يف العام السابق ،اي زيادة بنسبة  42يف املئة.
واشار التقرير اىل ان معظم املهاجرين هم من
الشباب ،بخاصة من خريجي الجامعات .اما
الدافع االول للهجرة ،فهو البحث عن فرص
عمل ووضع مستقر يف الخارج نظرا اىل صعوبة
الظروف االقتصادية واالمنية والسياسية يف
لبنان.
يف هذا املناخ ،يأيت كتاب "ملاذا يهاجر الشباب
العريب ـ بحوث يف اشكاليات الهجرة واملستقبل"
("املركز العريب لالبحاث ودراسة السياسات").
الكتاب هو مثرة مجموعة ابحاث ودراسات
منتقاة ،اجراها عدد من االختصاصيني يف
مختلف العواصم العربية ،قدموها يف محور
"الشباب العريب :الهجرة واملستقبل" ضمن
"املؤمتر السنوي السادس للعلوم االجتامعية
واالنسانية" الذي عقده "املركز العريب لالبحاث
ودراسة السياسات" يف الدوحة عام .2017

االبحاث قاربت الوضع يف كل بلد عريب عىل
حدة ،من خالل هؤالء االختصاصيني.
واذا كان الكتاب قد اضاء "عىل سؤال الهجرة يف
السياق العريب املعارص ،خصوصا لجهة ارتباطه
بفئة عمرية ـ اجتامعية تشكل قلبه النابض
ورهانه االساس لرفع التحديات املستقبلية
التنموية والتحررية" كام ورد يف املقدمة ،اال اننا
سرنكز يف مراجعتنا عىل االبحاث التي تناولت
لبنان بشكل خاص ،خصوصا وانها تيضء عىل
متغريات اجتامعية واقتصادية جديدة تطاول
العائلة والعقلية االجتامعية والتقاليد...
قبل ذلك ،ال بد من التوقف قليال عند مقدمة
الكتاب التي تقارب موضوع الهجرة بعنارصها
املشرتكة بني مختلف البلدان العربية .اذ
تشري اىل انه بلغ اجاميل املهاجرين العرب،
طبقا للبنك الدويل يف عام  ،2009اي قبل
االضطرابات و"الثورات" ،نحو  13مليونا تركز
عرشة منهم يف اوروبا والواليات املتحدة ،بينام
ينترش الباقي يف الدول العربية ،عىل رأسها دول
مجلس التعاون الخليجي .واظهرت املقدمة ان
تحويالت املهاجرين العرب اىل بلدانهم االصلية
"اعىل بكثري من مساعدات التنمية الرسمية
العربية وغري العربية لهذه البلدان ،وارتفعت
مساهمتها يف خفض عجز موازنة املدفوعات من
العملة االجنبية" .واوردت ان التقارير املتعلقة
بالهجرة العربية الخارجية يف العقدين االخريين
اشارت اىل ان هجرة الشباب هي االعىل من
بني هجرات الفئات العمرية االخرى ،اذ يشكل
الشباب ممن هم دون الـ 35نحو ثالثة ارباع
املهاجرين ،بينام يشكل من هم دون الـ 25نحو
 50يف املئة منهم .االخطر من ذلك ان حصة
كبرية من هؤالء هم من ذوي الكفايات املهنية
والعلمية.
تخلص املقدمة اىل ان هجرة الشباب العريب
تعد "اشكالية جوهرية ،فهم يفتقدون االمان

االجتامعي والنفيس والفردي والجامعي يف
ظل االوضاع الداخلية املضطربة ،وتراجع
معدالت النمو والتشغيل ،وتدين فرص املشاركة
االجتامعية السياسية بسبب ضيق املجال العام
والتحكم السلطوي مبؤسسات املجتمع املدين،
وحرمانه من العمل والصوت املعرب عنه يف
وقت واحد يف ظل استمرار تقاليد االنظمة
التسلطية العربية".
عوامل كثرية مشرتكة ـ كام تظهر املقدمة ـ تدفع
الشباب اىل الهجرة من املغرب اىل لبنان .اال ان
ورقة الباحثة اللبنانية ماريز يونس تيضء عىل
جانب من الهجرة اللبنانية مل تقاربه الدراسات
بالشكل الكايف.
تحت عنوان "هجرة الكفايات النسوية
اللبنانية ...ظاهرة مستجدة" ،تتعمق الباحثة
يف هجرة املرأة اللبنانية بعدما كان هذا
الجانب يخضع العتبارات اجتامعية كثرية .يف
املستهل ،تقدم يونس ملحة تاريخية عن دخول
املرأة سوق العمل يف القرن التاسع عرش،
تزامنا مع الثورة الصناعية .طبعا ،تأخرت املرأة
اللبنانية يف االنخراط يف سوق العمل مقارنة
باملجتمعات املتقدمة لغاية الحرب االهلية
اللبنانية التي شهدت انقالبا يف هذا املعطى.
تشري الباحثة هنا اىل عوامل عدة تضافرت
ودفعت باملرأة اىل سوق العمل ،اولها انشاء
فروع للتعليم العايل يف الجامعات اللبنانية،
حتى فاقت نسبة امللتحقات بالجامعة (53
يف املئة) نسبة امللتحقني من الذكور ( 47يف
املئة) يف العام الجامعي  .2010 - 2009اضف
اىل ذلك ان الحروب االهلية واالقليمية التي
عايشها لبنان عىل امتداد سنوات طويلة
دفعت باملرأة اىل سوق العمل ،خصوصا مع
انخفاض نسبة الخصوبة ،ما جعلها توفق بني
واجباتها العائلية وتلك املهنية .يف مثانينات
القرن املايض ،ارتفعت هجرة اللبنانيني اىل

دول الخليج ،تزامنا مع زيادة الشباب املتعلم
وعجزه عن الهجرة اىل اوروبا.
اال ان امللفت اكرث هو بروز ظاهرة املهاجرات
اللبنانيات اىل الخليج ،وهذا ما مل يكن معهودا
من قبل .من خالل دراسة  15حالة ملهاجرات
لبنانيات يعملن يف الخليج ،تخلص الباحثة
اىل استنتاجات اجتامعية واقتصادية عدة عىل
رأسها ان غالبية املهاجرات اللبنانيات العامالت
يف الخليج هن من الرشيحة العمرية ما دون
الثالثني ،اي انها هجرة فتية ،وان معظمهن
هاجر بعد التخرج من الجامعة مبارشة.
وتوضح عرب رسم بياين اختصاصات املهاجرات
ابرزها ادارة االعامل ،والصحافة واملصارف،
وادارة الفنادق ،كام تخلص اىل ان ثلثي
الكفايات الشابة املهاجرة تخرجت يف الجامعة
اللبنانية ،وهي "صورة تناقض الصورة السائدة
واملروجة التي يسوق لها كان هجرة الكفايات
عموما ،والنسوية تحديدا ،تقترص عىل خريجات
الجامعات الخاصة" .اما عن االختصاصات
املطلوبة هناك ،فالحظت انها بعيدة من تلك
النظرية كالعلوم السياسية ،بل انها انحرصت
"يف اختصاصات عرصية عاملية ،تتوافق مع
هيمنة قطاع الخدمات يف سوق العمل الدولية،
خصوصا الخدمات املالية وادارة االعامل
والخدمات الفندقية ،وهي كلها اختصاصات
تتطلبها بقوة سوق العمل الدولية".
وتنتقل الباحثة اىل االسباب التي دفعت اىل
الهجرة النسائية ،ابرزها ضيق سوق العمل.
فالحرب اللبنانية التي امتدت من عام 1975
حتى عام  ،1990حملت معها انعكاسات سلبية
عىل مجمل االوضاع االقتصادية واالجتامعية.
هكذا ،ادت اىل عزوف الرساميل ،خصوصا
العربية ،عن االستثامر يف القطاعات االنتاجية.
كام "تحول االهتامم من لبنان الذي كان يؤدي
دور الوسيط بني الرشق والغرب اىل دول
الخليج ،خصوصا االمارات العربية املتحدة".
حتى يف مرحلة السلم واعادة االعامر ،شهد
الوضع االقتصادي تباطؤا يف النمو واالستثامر،
ما انعكس سلبا عىل فرص التشغيل .وال ننىس
عامل تحسني الدخل ،اذ بينت الدراسة ان
معظم املستجيبات سبق لهن العمل يف لبنان
مبرتب راوح بني  600الف لرية لبنانية ومليون
و 200الف لرية لبنانية ،وغالبية هؤالء ينتمني اىل

غالف الكتاب.

عدد اللبنانيني الذين
غادروا البالد من دون
عودة في عام 2019
بلغ نحو  26الفا

ارس فقرية ويساعدن عائلتهن .لذا" ،يصبح عامل
تحسني مستوى الدخل امرا ملحا يضغط يف
اتجاه اتخاذ قرار الهجرة والعمل خارج لبنان".
واذا كانت ظاهرة الهجرة النسوية مستجدة،
فان هجرة االكادمييني واالكادمييات ليست
كذلك .لكن يف "النوع االجتامعي والتنقل
املرتبط باالرتقاء باملستوى التعليمي ـ تجارب
االكادمييني واالكادمييات اللبنانيات" ،تيضء
الباحثة مريم الحصباين عىل ازدياد حجم
الهجرة الدولية للطالب والطالبات يف لبنان
خالل العقود االخرية .بل ان لبنان "يسجل اعىل
نسبة من هجرة الطالب وذوي املهارات العالية
يف الوطن العريب".
اين يتوجه هؤالء تحديدا؟
تظهر قاعدة اليونسكو ان فرنسا ُتعترب املقصد

االول للطالب الجامعيني اللبنانيني بني عامي
 1999و ،2011تليها الواليات املتحدة االمريكية.
وتظهر قاعدة بيانات املكتب االحصايئ لالتحاد
االورويب عن عدد طالب التعليم العايل يف فرنسا
بني عامي  2004و 2012ان طالب الدكتوراه
ميثلون ثلث مجموع الطالب اللبنانيني يف فرنسا
منذ عام .2004
لكن ما هي االسباب التي تدفع هؤالء اىل ترك
بلدهم الستكامل دراستهم يف الخارج؟
تتوقف الباحثة يف دراستها عند اجوبة املستجيبني
الذين قالوا لها ان "العوامل املرتبطة مبؤسسات
التعليم العايل اللبنانية ادت دورا مهام يف قرار
السفر بغية االرتقاء مبستواهم االجتامعي .وكان
توافر املنح هو العامل املشرتك واالكرث ذكرا من
االكادمييني الذين حصلوا عىل شهادة الدكتوراه
يف الخارج او لبنان" .اضف اىل ذلك متايز البيئة
التعليمية والبحثية يف الخارج (املكتبة واملختربات
والندوات واملؤمترات ،)...وغياب برنامج دكتوراه
يف بعض االختصاصات يف لبنان يف حني ان هؤالء
املستجيبني يدركون "ان مثة حاجة اىل شهادة
اجنبية لتحقيق افاق املستقبل الوظيفي حتى
يلتحقوا بهيئة التدريس ،خصوصا يف مؤسسات
التعليم العايل يف لبنان".
ويف حني هناك تكافؤ ومساواة يف املنح
الجامعية للذكور واالناث ،اال ان البيئة العائلية
تلعب دورا يف قرار الطالبة يف الهجرة الستكامل
تعليمها .اذ تلحظ الباحثة" :خالفا لالكادمييني
اللبنانيني الذكور الذين يترصفون عىل نحو
مستقل واسرتاتيجي يف التخطيط لسفرهم
سعيا وراء العلم ،وتنفيذ خططهم يف منأى عن
القيود العائلية ،تتخذ االكادمييات قرار االنتقال
بناء عىل منظومة العالقات القامئة عىل اساس
الجنس ضمن العائلة".
مع ذلك ،بينت نتائج الدراسة ان العالقات بني
الجنسني داخل االرسة اللبنانية مرنة ومتقلبة،
وميكن اعادة انتاجها او تغيريها باجراءات فردية.
دراسات يف محاور كثرية مل تتم االضاءة عليها
سابقا ،يضمها الكتاب الضخم الصادر حديثا،
الذي تتوقف ابحاثه عند كل بلد عريب عىل حدة.
مع ذلك ،جرس طويل يربط العامل العريب من
شامله اىل جنوبه ،اال وهو االسباب التي تدفع
هؤالء الشباب ،تلك الطاقة املتفجرة باالمكانات،
اىل االنتقال اىل الضفة االخرى من العامل!
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