
في هذا العدد

نزف الهجرة
والدولية عىل  واالقليمية  املحلية  االعالم  وسائل  اطالقها  يف  تتفنن  مسمّيات   ..." الهجرة  او"موسم  "هجرة جامعية" 
املشهد اللبناين الذي تتسابق فيه، يف واقع الحال، االحداث االمنية والسياسية يف دائرة االنهيار االقتصادي التي تتوسع 

مفاعيله يوميا.
التواصل  لوسائل  يومية  ومواكبة  سفر،  جواز  تحصيل  اىل  سعيا  العام  االمن  دوائر  يف  اكتظاظ   .2021 العام  نهاية  انها 
االجتامعي وصفحات االعالنات االلكرتونية بحثا عن فرص عمل، وتجميع ما تيرس لتوكيل ودفع نفقات محامي الهجرة، 

والهروب اىل البحر يف املجهول عّل سفينة النجاة املهرتئة تستطيع الوصول اىل شاطىء امان. 
القرن املايض وبعض  بالثامنينات من  او  بالـ1920  الـ1860 ورمبا  الـ2021 شبيهة بهجرة  القول ان هجرة  ليس مبالغة 
التسعينات. لكنها حتام اثقل واقىس واصعب. خالل السنوات الثالث االخرية تقاتل اللبنانيون وانقسموا عىل كل يشء. 
ما تركوا شيئا اال وصدعوا البلد من اجله . لكنهم يف املقابل ـ ولله الحمد ـ نجحوا يف التوحد حول هدف واحد: الهجرة. 
فتقاطعت كل الظروف واالحداث التاريخية التي مر بها لبنان يف فرتة وضمن اشهر قليلة، مع فارق عدم سهولة تسهيل 
هجرتهم كالسابق اىل بلدان عدة منها السباب سياسية، اضافة اىل عامل وجود جائحة كورونا وما خلفته من تغيري يف 

اقتصاديات العامل الذي ال يزال يعاين من نتائجها السلبية.
ما يحصل اليوم يف لبنان من هجرة غري مسبوق بنوعيتها واعدادها. فهي تنوعت لتشمل االكادمييني واملهنيني واصحاب 
االختصاص والخّريجني وميسوري الحال سعيا اىل االستقرار. بعد التحركات الشعبية يف ترشين االول 2019 باشهر اتخذت 
غالبية الشعب اللبناين قرار الخروج من لبنان عىل اثر انهيار الوضع االقتصادي وحجز اموال املودعني يف املصارف، وارتفاع 
غالء املعيشة املستمر بالتصاعد، وانهيار سعر رصف اللرية، والفراغ السيايس يف معناه املجرد واملادي الذي يحول دون 
حل اي من املشكالت حتى بعد تشكيل حكومة. ما زاد من حدة القرار بالهجرة كارثة تفجري مرفأ بريوت يف الرابع من 
آب 2020 حيث التحول الدراماتييك الذي ثّبت معادلة انسداد االفق، وواقع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة التي قدرتها 

احصاءات االسكوا بـ55 يف املئة.
فقَد البلد ميزات عدة  كانت مالذا آمنا لسكانه، وعامل استقطاب هاماً للمغرتبني وللوافدين اليه. فاالهرتاء الذي شهدته 
لبنان،  ووجود  وميزة  رافعة  عىل  جدا  سلبي  بشكل  انعكست  السياسية  والرصاعات  املايل  والتخبط  الدولة،  مؤسسات 
وبالوسائل  البرشية من جهة،  بالخربات  الحروب، قطاعا حارضا وفعاال وغنيا  الذي كان حتى يف فرتة  الطبي،  كالقطاع 
الحديثة من جهة اخرى . خرس لبنان هذه امليزة، فهاجرت الطواقم الطبية بكل مستوياتها اطباء وممرضني. اما الرافعة 
التعليمية للبنان ففقدت كل اسسها، وفرغت من معظم اساتذتها ومن اكرثية تالميذها ومن التقدميات املختصة باالبحاث 

والتطور العلمي. 
"موسم الهجرة" من لبنان هو يف الحقيقة موسم "هجرة االدمغة". وتطغى عملية تفريغ مخيفة لالكادمييني واصحاب 
الهجرة عىل فئة عمرية  الحرفيني واملهرة يف شتى املجاالت. ومل تقترص  الشهادات والكفايات والعاّمل  الفكر وأصحاب 

بعينها بل اشتملت عىل كل االعامر وحتى عائالت بكاملها. 
من املفارقات التي ال تحصل رمبا اال يف لبنان، ان الهجرة ال تأيت عىل خلفية الهروب من الحرب والقصف، وامنا هربا 
من "تعاسة العيش" يف بلد تسابق مع عقارب الساعة يف اإلنهيار، وكان له يف كل ارشاقة شمس انزالقة معيشية صادمة، 

ترافقت مع انعدام اي امل يف االنفراج والحل والخروج من قاع اليأس.
انه وقت الرحيل...واالخطر ان الهدف ال يقترص عىل هروب موقت بل عىل هجرة دامئة. فبطاقة السفر للذهاب، حيث 

ان االياب اىل الوطن يحتاج سنوات او عمرا بكامله ريثام تستعاد الثقة ويعود الوطن اىل حضن ابنائه ال العكس.
الظروف  ان املجهول وحده من يتحكم مبصري من مل تسعفه  التاريخية عىل االطالق، حيث  لبنان يف اسوأ مراحله  مير 

للهجرة. من مل يرحل فإنه يستعد، ومن مل يستطع فإنه يعيش الحلم.
"االمن العام"


