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داود رمال

الملف

الهجرة في ميزان األحداث و"الدياسبورا" اللبنانية
لبكي: خطرها على الكيان وإفراغ لبنان من نخبه

متيز لبنان تاريخيا بالهجرة، حتى انترش ابناؤه يف كل القارات والدول، فال تخلو دولة او حتى جزيرة نائية عىل مساحة املعمورة 
من وجود لبناين فيها، كانت له يد بيضاء يف النهوض واالمناء والتطور اينام حل

ومراحل  واسباب  ظروف  اللبنانيني  لهجرة 
ومنها  والقهري،  القرسي  منها  متنوعة، 
عن  والبحث  الطموح  من  النابع  االرادي 
املرحلة  ان  اال  واشمل.  اوسع  مجاالت 
فاق  اذ  الهجرة،  من  موجة  االخرية شهدت 
يف  اكربها  كان  بكثري  الف  املئة  عددها 
للشباب  الفرصة  2019. كلام سنحت  العام 
العدد  ان  مبا  الهجرة،  اىل  يسارع  اللبناين 
مرتبط بتوافر الفرص مع وجود راغبني كرث 
االزمة  ابرزها  مختلفة،  السباب  الهجرة  يف 
السيايس  والوضع  الحادة،  االقتصادية 
واملؤسسايت غري املستقر، وانعدام الخدمات  
االساسية لتسيري شؤون الناس مثل الكهرباء 
وصوال  والدواء،  والطبابة  واملحروقات 
قدرة  وعدم  التعليمي  القطاع  تدهور  اىل 
يف  حتى  ابنائها  تعليم  عىل  لبنانية  عائالت 
الناجم  باالحباط  ناهيك  الرسمية،  املدارس 

عن انعدام امكان التغيري. 
لكن االخطر هو ظاهرة هجرة االدمغة من 
ومهن  مهارات  واصحاب  ومهندسني  اطباء 
لبنان  يعني خسارة  ما  وخريجني جامعيني، 
املوارد واملهارات البرشية، فيام بات السعي 
سيؤدي  ما  الجميع  حلم  هو  الهجرة  اىل 
الطبقي  التكوين  يف  جذري  تغيري  اىل 
الفقر  نسبة  ارتفاع  مع  واالجتامعي، 
واختفاء الطبقة الوسطى التي تعترب املحرك 
االسايس للمجتمع. الالفت ايضا، ان النسبة 
بني  اعامرهم  ترتاوح  املهاجرين  من  االكرب 
االنتاج،  عمر  يف  انهم  اي  سنة  و45   40
ارتفاع  نتيجة  العمرية  الفئة  وخسارة هذه 
نسبة البطالة من جراء انعدام فرص العمل 
يف  يبقى  َمن  ان  علام  تعويضها،  يصعب 
لتحويالت  منتظر  اىل  تدريجا  يتحول  لبنان 

اقاربه يف االغرتاب ليك يستمر يف العيش.
الهجرة  قضية  عىل  االضاءة  يف  االجدر   

الذي  لبيك  بطرس  الدكتور  هو  اللبنانية 
العامة  االدارة  يف  مهمة  مناصب  احتل 
كتبا  واّلف  لبنان،  يف  البارزة  والجامعات 
موضوع  اىل  وتطرق  التنمية،  عن  عدة 
الهجرة يف كتاب هو اشبه مبوسوعة تستند 
تصلح  التي  الدقيقة  واالرقام  االبحاث  اىل 
ومراكز  الدولة  مؤسسات  تستطيع  كمرجع 
لبناء  اليه  الركون  والجامعات  االبحاث 
هيكل حقيقي الزمة الهجرة اللبنانيني. وهو 
تحدث اىل "االمن العام" عن مراحل الهجرة 
الكيان،  عىل  ومخاطرها  وتأثرياتها  واسبابها 

ورشح السبل الكفيلة بعودة املهاجرين.

اللبنانية  الهجرة  مراحل  عن  ماذا   ■
تاريخيا؟

□ ميكن ان نقسمها اىل 6 مراحل:
1- املرحلة العثامنية حيث كانت الهجرة اىل 
وهي  ومرص،  واالرجنتني  املتحدة  الواليات 
مناطق  بعض  ومن  لبنان  جبل  من  اساسا 
تدهور  وسببها  والبقاع،  والشامل  الجنوب 
تراجع  وتحديدا  املناطق،  هذه  يف  الزراعة 
الجذب  عنرص  كان  وانتاجه.  الحرير  زراعة 
يف تلك الحقبة منو اقتصاد الواليات املتحدة 
 ،1870 عام  االهلية  الحرب  بعد  االمريكية 
والنمو  مرص  اىل  بالنسبة  االمر  وكذلك 
السويس،  قناة  افتتاح  بعد  االقتصادي 
والنمو االقتصادي الرسيع يف االرجنتني مع 

تطور املالحة البحرية البخارية.
2- هي الحرب العاملية االوىل حيث توقفت 
رضبه  الذي  الحصار  بسبب  عمليا  الهجرة 
وبسبب  اللبنانية،  الشواطئ  عىل  الحلفاء 

املنع العثامين للهجرة ايضا.
 ،)1943  -  1920( االنتداب  مرحلة   -3
عودة  مع  الهجرة  منو  اعادة  مرحلة  وهي 
مهاجرين بعد انتهاء الحرب العاملية االوىل 

الهجرة  وتنتعش  لتعود  املجاعة،  وانتهاء 
مع  لكن   .1929 عام  حتى  العرشينات  يف 
تقريبا  اقفلت  العاملية  االقتصادية  االزمة 
تم  حيث  اللبنانيني،  امام  الهجرة  ابواب 
والربازيل  املتحدة  الواليات  يف  قيود  وضع 
وبقي  املهاجرين،  عىل  ومرص  واالرجنتني 
خصوصا  افريقيا  يف  مفتوحا  الهجرة  باب 
يف  واالنكليزية  الفرنسية  املستعمرات  يف 
الثالثينات، ومع عودة االقتصاد العاملي اىل 
مجددا،  الهجرة  انتعشت  الطبيعي  وضعه 
تزامنت  الفرنيس  االنتداب  فرتة  ان  خاصة 
العاملية الكربى،  مع فرتة االزمة االقتصادية 

والنمو االقتصادي يف لبنان كان ضعيفا.
4- هي الفرتة املمتدة من مطلع االستقالل 
يف العام 1943 اىل مطلع الحروب املتعددة 
كانت  حيث   ،1975 العام  يف  الجنسية 
محدودة  كانت  انها  اال  موجودة  الهجرة 
قويا.  اقتصاديا  منوا  فيها  عرف  لبنان  الن 
لكن كان هناك نزوح من الريف اىل املدن 
املرحلة،  هذه  يف  الزراعة  تدهور  بسبب 
االف  العرشة  املهاجرين  عدد  يتجاوز  ومل 
كان  الخليج حيث  دول  اىل  تدريجا  اتجهوا 
االعامل  وتزدهر  يتنامى،  النفط  استخراج 
التجارية والصناعية وغريها، مام وفر فرص 

عمل كثرية.
 1975 عامي  بني  الحرب  مرحلة  هي   -5
الن  برسعة،  الهجرة  تنامت  حيث  و1990 
املؤسسات  من  الكثري  دمرت  الحروب 
اللبنانيون  ُدفع  لذلك  السكان،  وهّجرت 
الخليج  دول  اىل  خاصة  الهجرة  اىل  مجددا 
النفطية.  بالطفرة  سمي  ما  عرفت  التي 
اي   1990 العام  الوضع كذلك حتى  استمر 
بداية حروب الخليج ونهاية حروب لبنان.

االستقرار  فيها  عاد  التي  املرحلة  هي   -6
والسلم اىل لبنان وتوقفت الهجرة لسنوات 

 1994 عام  النمو  اىل  تاليا  لتعود  قليلة، 
يف  كثريا  االقتصادي  الوضع  تراجع  بعدما 
والنقدية  املالية  السياسات  بسبب  لبنان 
الفوائد  ورفع  الحكومات  مارستها  التي 
من  حد  مام  اللرية،  رصف  سعر  ورفع 
ورضب  املستوردات  وشجع  الصادرات 
االقتصاد الوطني الصناعي والزراعي وغريه، 
هذه  جدا.  رسيع  بشكل  الهجرة  فنمت 
الحالية،  الحقبة  اىل  العام 1994  الفرتة من 

شهدت النسبة االكرب من الهجرة. 

■ كيف اثرت الهجرة عىل الوضع يف لبنان 
من مختلف النواحي، ايجابيا وسلبيا؟

لبنان  حرمان  هي  السلبية  التأثريات   □
كانت  ومتعلمة  فنية  عاملة  قوى  من 
وعندما  والدولة،  االهايل  نفقة  عىل  تدرس 
دخلت مجال االنتاج ذهبت واغنت الدول 
عىل  ذلك  انعكس  ثم  للهجرة.  املستضيفة 
يف  كانت  الهجرة  ان  اذ  السكانية،  الرتكيبة 
الذكور  بني  امليزان  فاختل  ذكورية،  اكرثها 
والنساء وزادت العنوسة وانخفض االنجاب، 
فكان تأثريا دميوغرافيا واقتصاديا سلبيا. اما 
العائدات  لجهة  معروفة  فهي  االيجابيات 
التي كان يرسلها املغرتبون اىل ذويهم والتي 
بقوا  الذي  معيشة  تأمني  يف  اوال  ساهمت 

بعض  ومولت  اوالدهم،  وتعليم  لبنان  يف 
وخاصة  املناطق  من  عدد  يف  االستثامرات 
البيوت  السيام  والبناء  العقارات  مجال  يف 
االستثامرات  لكن  نعرفها،  التي  الفخمة 

االخرى كانت محدودة.

■ ما السبيل اىل عودة املهاجرين؟
يف  تساعد  ان  ميكن  عدة  سبل  هناك   □

عودة املهاجرين اىل لبنان:
تغيري  يجب  السيايس  الصعيد  عىل   •
الحايل  السيايس  الطقم  من  الفاسد  الجزء 
االقتصادية  االزمة  يف  لبنان  اغرق  الذي 
ليك  هؤالء  ومحاسبة  االن،  نعيشها  التي 
سيايس  بنظام  واملغرتبون  املهاجرون  يثق 
يستنبط  مام  والرشوات،  الرسقات  يحاسب 

املهاجرين،  عودة  يف  تساعد  قانونية  سبل 
وتقوية  للقضاء  فعلية  استقاللية  تأمني  من 
يف  القانون  حكم  القرار  وتفعيله  القضاء 
املهاجرين  تشجيع  يف  اسايس  وذلك  لبنان، 
للعودة. لن يعود احد ليستثمر يف لبنان اذا 

مل تكن فيه دولة قانون ومؤسسات.
اعادة  يتطلب  وهذا  االقتصادية،  السبل   •
ليك  والخاص  العام  املرصيف  القطاع  هيكلة 
واساسا  اللبنانية،  املصارف  اىل  الثقة  تعود 
يف  املودعني  لوضع  عادل  حل  يوجد  ليك 
املصارف اللبنانية. ال احد سيودع امواال يف 
وخصوصا  املقيمني  من  اللبنانية  املصارف 
سلب  من  جرى  ما  مع  املغرتبني،  من 

للودائع يف املصارف.
التحتية  البنية  تشغيل  اعادة  يجب   •
الكهرباء  يف  وتحديدا  املجاالت،  كل  يف 
والتعليم  والخاص  العام  والنقل  والهاتف 
السياحي.  والقطاع  والخاص  العام  املهني 
اعادة  ينبغي  التحتية  البنية  هذه  كل 
امكانات  تؤّمن  ليك  وتفعيلها  استكاملها 

النمو االقتصادي يف لبنان.
التحتية،  البنية  تفعيل  اعادة  جانب  اىل   •
 - اقتصادية  تنمية  خطة  اطالق  يجب 
من  اللبناين  االقتصاد  تحّول  اجتامعية 
يعني  ما  منتج،  اقتصاد  اىل  ريعي  اقتصاد 
املنتجة  القطاعات  تنمية  اعادة  وجوب 
كالزراعة  الخدمات  ولبعض  للسلع 
وتقنيات  الحيواين  واالنتاج  والصناعة 
والقطاع  املعرفة  واقتصاد  التكنولوجيا 
يف  املختلفة  بالفروع  وتنويعه  السياحي 

املناطق. جميع 
هذه هي السبل االساسية لعودة املهاجرين.

توفري  عرب  استقطابهم  ميكن  هل   ■
لالستثامر؟ الضامنات 

□ هناك رشوط اساسية لذلك:
اىل  واالقتصادي  السيايس  االستقرار  اوال: 
واملحاسبة  القانون  حكم  وعودة  لبنان 

القضائية. السلطة  واستقاللية 
واالقتصادية  السياسية  الحياة  انتظام  ثانيا: 
محددة  مواعيد  يف  االنتخابات  اجراء  عرب 

تفرز نخبا جديدة.

aborami20@hotmail.com

الدكتور بطرس لبيك.

شهدنا من العام
1994 حتى االن النسبة 

االكبر من الهجرة
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حكم  خالل  من  ضامنات  هناك  ثالثا: 
الراغبني  القانون يجب ان  توفر للمغرتبني 
مثل  املناطق  بعض  يف  خاصة  التثمري،  يف 
والبقاع  لبنان  جبل  من  واقسام  الشامل 
السيايس  الطقم  اظافر  لتقليم  والجنوب، 
املغرتب   بعضه  يبتز  الذي  التقليدي 
ويطالب مبشاركته يف االستثامرات من دون 
استثامر  لجم  ذلك  كل  حصته.  يدفع  ان 
الحاالت،  هذه  تنتهي  ان  ويجب  االغرتاب 
تجاوزات  من  املغرتبني  حامية  يجب  اذ 

السياسيني.
والعام  الخاص  القطاع  هيكلة  اعادة  رابعا: 
يثق  ليك  املرصيف،  القطاع  وخصوصا 
وبالنظام  اللبنانية  باملصارف  املغرتبون 

باعادة  يبدأ  وذلك  اللبناين،  واملايل  املرصيف 
يف  املودعني  لحقوق  عادل  وحل  الهيكلة 

اللبنانية. املصارف 
جيدة  استثامر  ظروف  تأمني  خامسا: 
ومناطق  مجهزة،  صناعية  مناطق  مثل 
كل  واملعلوماتية.  املعرفة  القتصاديات 
اقتصاديات املعرفة املفتوحة امام اللبنانيني 
كل  يف  وموجودة  مجهزة  تكون  ان  يجب 
مراكز املحافظات ومراكز االقضية واملناطق 

املهمة.
من  الوطني  االنتاج  حامية  يجب  سادسا: 
االغراق االجنبي وفتح اسواق الخارج، خاصة 
اسواق  وكذلك  كاولوية،  العريب  املرشق  يف 

مناطق اخرى من العامل العريب والخارجي.

خالل  من  املغرتبني  استقطاب  سبل  هذه 
توفري فرص االستثامر.

ام  داخلية  احداث  نتيجة  الهجرة  هل   ■
جزء من تاريخ الدياسبورا اللبنانية؟

داخلية  اسباب  مثة  معا.  االثنان   □
االهلية  الحروب  منها  الهجرة،  اىل  ادت 
العثامنيني  وحكم  االقتصادي  والرتاجع 
السيئة  والسياسات  والحرب،  واالنتداب 
والرصاع  والتجارية،  واملالية  االقتصادية 
االيراين،   - واالمرييك  االرسائييل   - العريب 
هذه هي العنارص الدافعة للهجرة. لكن 
طفرة  هي  للهجرة  جاذبة  عنارص  هناك 
والنمو  والسبعينات  الستينات  يف  النفط 
ووجود  وافريقيا،  الخليج  يف  االقتصادي 
الدياسبورا اللبنانية يف بلدان املهجر التي 
وبلدته  عائلته  ابن  عرب  اللبناين  تجذب 
ومنطقته املوجود يف املهجر الذي يدعوه 
حياته  بداية  يف  ويساعده  املجيء  اىل 

هناك.

■ ماذا اضيف عىل الهجرة من مسببات يف 
خالل السنوات الخمسني املاضية؟

ابرزها  املسببات،  هذه  من  جزءا  ذكرنا   □
 1975 عامي  بني  والحروب  النفط  طفرة 
واالقتصادية  املالية  والسياسات  و1990 
الرصاع  وتفاقم  التسعينات،  بعد  للدولة 
الرصاع  تفاقم  واالن  االرسائييل   - العريب 
ذلك  كل  واالرسائييل،  االمرييك   - االيراين 
الخمسني  السنوات  يف  الهجرة  يف  ساهم 

املنرصمة.

اللبناين جراء  الكيان  ■ هل من خطر عىل 
هذه الهجرة؟

اللبناين.  الكيان  عىل  خطر  هناك  طبعا   □
نخبه  من  لبنان  افراغ  هو  االهم  الخطر 
ومن  واالقتصادية  واملهنية  الفكرية 
وتوطني  احالل  يف  يساعد  ما  الرساميل، 
عرب  عودتهم  وعدم  الفلسطينيني  النازحني 
حرمانهم من حق العودة، وكذلك يف تثبيت 
خطرا  يشكل  ذلك  كل  السوريني،  النازحني 

عىل الكيان اللبناين. متثال املغرتب عند مرفأ بريوت.


