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دنيز مشنتف

الملف

أزمة إنتماء وراء هجرة العائالت اللبنانية
يتوارثها األبناء بعدم اإلستثمار في بلدهم

هجرة العائالت هي اسوأ ما يواجهه لبنان يف ازمته الحالية، برتحيل املستقبل عن وطن يعيش ابناؤه ازمة انتامء 
الذي  القرار  هذا  مساوىء  بلدهم.  يف  االستثامر  عن  بابتعادهم  املهاجرين  من  والثالث  الثاين  الجيل  سيتوارثها 
يتخذه اللبنانيون بترسع هربا من واقعهم، هي يف ذيوله االجتامعية والعائلية التي قد تجعلنا نشهد عىل حياة 

جيل يشيخ لوحده  

هجرة العائالت اللبنانية التي تصاعدت 
وتريتها منذ عام تقريبا، ستحدث تغيريا 
معروف  مجتمع  تركيبة  يف  جذريا 
افراده  بني  العائيل  وبالرتابط  بتنوعه 
هذا  عىل  خلل  حدوث  يتوقع  حيث 
كنتيجة  وارسيا،  دميوغرافيا  الصعيد، 
لقرار يتخذ تحت وطأة اليأس  والخوف 

املستقبل.  من 
يف  الثالثة  الهجرة  موجة  يف  الالفت 
الطبقات  كل  شموليتها   لبنان  تاريخ 
املتعلم  والفقري،  فالغني  االجتامعية. 
وغري املتعلم، يريدون الرحيل عن لبنان 
من دون استكشاف دقيق للواقع الذي 
قد يواجهونها يف مجتمعات اخرى غري 

مالمئة لهم اجتامعيا وثقافيا.  
تحدثت  العام"  "االمن  مع  لقاء  يف 
منسقة  والباحثة،  املساعدة  االستاذة 
االبحاث  مركز  يف  البينمناهجية  مخترب 
يف معهد العلوم االجتامعية يف الجامعة 
قسم  رئيسة  الثاين  الفرع  ـ  اللبنانية 
والتقنيات  واالبيستمولوجيا  املنهجية 
هجرة  عن  منعم  سوزان  الدكتورة 
وتأثريها  اسبابها  اللبنانية،  العائالت 

وعواقبها. 

التي بدأ يشهدها  الهجرة  ■ مل تقترص 
ملف  كاخطر  تقريبا  عامني  منذ  لبنان 
الجامعيني  الطالب   مطروح حاليا عىل 
بحثا  واالختصاصات  املهن  واصحاب 
وصل  بل  الخارج،  يف  عمل  فرص  عن 
يف  متثل  خطورة  اكرث  هو  ما  اىل  االمر 

هذا  بعد  ما  اللبنانية،  االرس  هجرة 
املجتمع  عىل  سيطرأ  تغيري  اي  الواقع 

اللبناين؟ 
بسبب  جذريا  سيكون  التغيري   □
ستحدثه  الذي  االجتامعي  الخلل 
هجرة العائالت عن لبنان، دميوغرافيا 
صعيد  عىل  وثانيا  االوىل،  الدرجة  يف 
يف  اللبنانيون  عليها  نشأ  التي  القيم 
هجرة  انعكاس  وتقاليدهم.  عاداتهم 
كليا  مختلف  املجتمعات  عىل  االرس 
عن هجرة االفراد، فهي  ليست هجرة 
اي  ايضا،  االبناء  بل  فقط  واالم  االب 
عىل  يخترصونه  ما  بكل  املستقبل 
بسعي  واملهني  العلمي  الصعيدين 
اىل التفوق يف الدول التي لجأوا اليها 
هربا من واقع عانوا منه يف وطنهم. 
الخصوبة،  جيل  هو  الشباب  جيل 
بلد  ليستفيد منها  بالزواج واالنجاب، 
االستقبال ال البلد االم. علام ان رحيل 
مبكر  عمر  يف  وطنهم  عن  االبناء 
باالرض  باالرتباط  الشعور  يفقدهم 
اللبنانيون.  بها  يتحىل  اساسية  كميزة 
من  الثاين  الجيل  سيفقد  الوقت  مع 
وطن  اىل  االنتامء  روح  املهاجرين 
يحملون اسمه فقط. هجرة العائالت، 
ما  بكل  نهائية  هجرة  هي  عادة، 
رضورة  من  الخطوة  هذه  تحمل 
مبجتمع  افرادها  يربط  عام  التخيل 
الذي  التعليم  حق  الوالدها  يؤّمن  مل 
وغري  املتعرثة  االمور  من  اخريا  اصبح 

املتوافرة يف لبنان.   

هذه  هجرة  متثلها  خطورة  اي   ■
العائالت عن لبنان حاليا؟

يف  املستقبل  عىل  هو  الخطر   □
التي  البلد  يف  االنتاجية  وعىل  ذاته 
ابناء  يد  عىل  اخر  بلد  يف  ستستثمر 
والثالث.  الثاين  الجيل  من  املهاجرين 
فسيفقد  االجتامعي  الصعيد  عىل  اما 
لبنان ميزة التنوع يف بنيته االجتامعية 
العائالت  هجرة  مع  بها.  املعروف 
مل  ارسيا  تفككا  سنشهد  اللبنانية 
نعرفه من قبل. نعلم ان الجيل االول 
الرابط  عىل  سيحافظ  املهاجرين  من 
واالقارب  واالم  االب  مع  العائيل، 
الخاصة  املناسبات  يف  واالصدقاء 
مع  لكن  عادة،  يحصل  كام  واالعياد 
مختلفا  االمر  سيكون  الثاين  الجيل 
كليا رغم العاطفة التي تجمع االحفاد 
بالجد والجدة. اما يف حال قرر الجيل 
فستكون  وطنه،  اىل  العودة  الثاين 
قبل،  ال  عاما   20 بعد  هذه  خطوته 

كرحلة سياحية ال اكرث. 

املجتمع  سيلعبه  الذي  الدور  ما   ■
عنه  الشابة  العنارص  غياب  يف  اللبناين 

ومن اي فراغ سيعاين؟
بالدول  اشبه  لبنان  سيكون   □
لالجيال  وجود  ال  االسكندنافية حيث 
الشابة، فهي مجتمعات للمتقدمني يف 
الشباب  جيل  غياب  يف  فقط.  العمر 
لحدوثه  امكان  وال  للتطور  وجود  ال 
يف املجتمع اللبناين، اقتصاديا وسياسيا 

واجتامعيا. ويف غياب التطور ال وجود 
افراده،  بني  واملنافسة  لالنتاجية 
ومبزوالتها  عمل  فرص  يخلق  فاالنتاج 
رضوري  كعامل  املنافسة  تولد 
املجتمع  صلب  يف  التغيري  الحداث 
اللبناين  املجتمع  الصعد.  سائر  عىل 
واملتقدمني  العازبني  مجتمع  سيكون 
جيل  حياة  عىل  وسنشهد  العمر،  يف 
من  البلد.  هذا  يف  لوحده  يشيخ 
الظروف  ان  هنا  القول  الرضوري 
مل  التي  اللبنانية  االرس  عىل  الضاغطة 
لن  الهجرة،  خيار   سوى  امامها  ترتك 
تشجع االبناء ـ الجيل الثاين والثالث ـ  
عىل االستثامر يف لبنان، يعود السبب 
نشهدها  مل  جديدة   ازمة  بروز  اىل 
مآسيها،  كل  رغم  الحرب  سنوات  يف 
البلد  هذا  اىل  االنتامء  ازمة   هي 
الهوية  مسالة  طرحت  بدورها  التي 
ايضا. فقدان االمان االجتامعي  كازمة 
يف  الثالثة  الهجرة  موجة  وراء  هو 

تاريخ لبنان.    

داخليا  مهيأة  اجتامعية  مناذج  اي   ■
يف  الهجرة  قرار  التخاذ  غريها  من  اكرث 

االزمات الصعبة؟
يتخذون  الذين  هم  املدينة  ابناء   □
هذا القرار بسهولة امام كل منعطف 
صعب يواجهه لبنان، ال اوالد الريف. 
بالشعور  مرتبطة  هذه  املسألة 
ابناء  نفوس  يف  املتأصل  باالنتامء 
القرى. لهذا السبب ال تنطبق معادلة 
هجرة االرّس اللبنانية يف الفرتة االخرية 
التي  الهجرة  موجة  الريف.  اهل  عىل 

شهدها لبنان يف سنوات الحرب ما بني 
املايض،  القرن  وتسعينات  سبعينات 
اما  عصبها.  هم  ماليا  املقتدرون  كان 
االن فالوضع مختلف من ناحية سعي 
املتعلم  وغري  املتعلم  والغني،   الفقري 
الكل  الحرة.  املهن  اصحاب  حتى 
اساليب  باتباع  لبنان  مغادرة  يريد 
عقد  منها  الغرضية،  هذه  له  تحقق 
من  لبنانيات  لفتيات  زواج  صفقات 
وقد  الخارج،  يف  لهم  اقارب  طريق 
اثناء  الحادثة شخصيا يف  عاينت هذه 
املايض  اب   28 يف  فرنسا  يف  وجودي 
تقديم  اىل  لبنانية  سيدة  حيث سعت 
قريباتها تعمل يف  عرض زواج الحدى 
تعريفها  بهدف  لبنان  يف  اهم مرصف 
منه.  الزواج  بغية  اجنبي  شاب  اىل 
حاليا  املعتمدة  الوسائل  احدى  انها 
التوقف  دون  من  لبنان  عن  للرحيل 
وانعكاسه  القرار  هذا  سلبيات  عند 
واجتامعيا.  نفسيا  الفرد  حياة  عىل 
دراستي  خالل  من  دامئا  اقول  وكام 
لبنان  خارج  العيش  الهجرة،  مللف  
ليس الذهاب اىل الشانزيليزيه. هناك 
اللبناين  بها  سيصطدم  كثرية  صعوبات 

باحتكاكه بثقافات اخرى.

الهجرة  ■ من خالل عملك عىل ملف 
سيعاين  مشكالت  اي  من  اللبنانية، 

اللبناين ما بعد رحيله؟
□ عدم التأقلم هو من ابرز املشكالت 
التي سيصطدم بها اللبنانيون. من خالل 
عرّب  باملهاجرين حديثا  املهنية   عالقتي 
يل احدهم عن ندمه الشديد عىل قرار 
شديدة.  بلهفة  اتخذه  الذي  الهجرة 
الناس  لدى  ترسع  هناك  برصاحة، 
حاليا يف اتخاذهم قرارا صعبا كهذا. يف 
السفر  عىل  يحرص  الزوج  كان  السابق 
واقع  لتحضري  االمر  بادىء  يف  مبفرده 
مالئم لعائلته، مبعنى كان لدى اللبناين 
الجديدة ال كام  لحياته  خطة مدروسة 

يحصل حاليا. 
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