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أسماء المشاركين

أبي عقل، جواد
مهندس معماري)الجامعة اللبنانية(

حائز على دكتوراه في التنظيم المدني )معهد باريس للتنظيم المدني(
أســتاذ مســاعد )الجامعــة اللبنانيــةـ كليــة الفنــون الجميلــة قســمي التنظيــم المدنــي، والهندســة المعماريــة وكليــة اآلداب 

- قســم الجغرافيــا الفــرع الثانــي(
األبحاث:

ـ حوكمة األراضي وإمكانية تطبيقها في لبنان.
ـ تقييم السياسات العامة المحلية من خالل مؤشرات جودة الحياة ومستوى الخدمات، مجلة كلية التربية 

تحليل واقع المجال الريفي في لبنان

أبي فاضل، كوليت
أستاذ مساعد، دكتوراه في العلوم االجتماعية، ديموغرافيا من جامعة الروح القدس-  الكسليك، 

دبلوم خبرة في الديموغرافيا، دراسات عليا في المعلوماتية القانونية 
إجــازة فــي العلــوم االقتصاديــة. متفرغــة فــي الجامعــة اللبنانيــة،  كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية، الفــرع الثانــي، 

قســم الجغرافيــا. 
أهم المؤلفات: أوراق حدشيت/  الهجرة والتنمية في وسط البترون / الوضع الديموغرافي لبلدة كفرحي

اسكندر، جميل
المعروف في الرهبانية اللبنانية المارونية باألب حنا اسكندر

مجاز في الالهوت ودكتور في التاريخ. استاذ التاريخ واللغات القديمة في الجامعة اللبنانية، الفرع الثالث.
لــه عشــرات الكتــب والمقــاالت بلغــات مختلفــة فــي مجــال التاريــخ واللغــات العربيــة والســريانية والعلــوم القرآنيــة. 

شــارك بعشــرات النــدوات المرئيــة والمســموعة والمؤتمــرات فــي لبنــان والبــالد العربيــة  وأوروبــا... 

Bahi. Mohamed
Professeur de l'enseignement supérieur.  Faculté des lettres et des sciences        
humaines. Université Sultan Moulay Slimane. Département de  langue et littérature 
françaises. Beni Mellal. Maroc .
Il travaille essentiellement sur la littérature maghrébine, sur la littérature de jeunesse  
et sur le patrimoine immatériel 

البدوي، حبيب 
أستاذ مساعد، دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر

الجامعة اللبنانية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الفرع األول، قسم التاريخ. 
أهم المؤلفات: 

- تاريخ اليابان السياسي بين الحربين العالميتين 
-الدستور الياباني: دراسة مقارنة 
-اليابان ودبلوماسية القوة الناعمة
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بزي، مالك
أســتاذ مســاعد فــي الجامعــة اللبنانيــة، اختصــاص إحصــاء/ إحصــاء اجتماعــي؛ تــدرس فــي كليــة اآلداب فــي 

قســمي : الجغرافيــا وعلــم النفــس، وفــي معهــد العلــوم االجتماعيــة ) العمــادة(
لهــا العديــد مــن المشــاركات فــي الدراســات التنمويــة واالقتصاديــة واإلحصائيــة مــع منظمــات دوليــة، ومؤسســات 

خاصــة، منهــا:
 )Ideas- World Bank( التأثير غير المباشر للوجود السوري على البنى التحتية في لبنان -

- خطــة اقتصاديــة تنمويــة مبّســطة ل 7 بلديــات فــي قضــاء صــور )Rc – Eu(  وأخــرى ل 16 بلديــة فــي 
قضــاء بنــت جبيــل

- الصناعات الحرفية اللبنانية والتنمية المستدامة_ ضمن األبحاث األنتروبولوجية – االجتماعية.

بوشكيوة ، عثمان
أستاذ محاضر في جامعة سكيكدة-الجزائر

من المتوقع مناقشة دكتوراه علوم في القانون العام – جامعة عنابة، الجزائر في كانون األول )2020(
ماســتر" مفاوضــات تجاريــة دوليــة، جامعــة الســوربون، قســم اللغــات األجنبيــة التطبيقيــة، باريــس3 فرنســا )2017 (

إجازة في الترجمة واألنتربريتاريا، كلية اآلداب واللغات األجنبية، جامعة عنابة، الجزائر ) 2012(
ماجستير قانون إداري المركز الجامعي سوق أهراس، الجزائر ) 2006 (

الحاج سليمان، بالل علي 
أســتاذ مســاعد فــي الجامعــة اللبنانيــة. كليــة األداب والعلــوم اإلنســانية - الفــرع األول -- الفــرع الثالــث- قســم 

الجغرافيــا . المؤلفــات :
- متى تصبح التنمية البيئية مستدامة

- أهمية التنمية في الفكر اإلستثماري. 
- الشركات العالمية فعٌل إقتصادي أم إستعماري؟

حمود ، سها صالح
استاذ دكتور في الجامعة اللبنانية الفرع االول قسم التاريخ

اســتاذة فــي التاريــخ القديــم والوســيط والحديــث منــذ عشــر ســنوات. لهــا مؤلفــان همــا :الحضــارة الرومانيــة دراســة 
تأسيســة فــي التاريــخ والفــن. واآلثــار العمرانيــة فــي لبنــان خــالل العصــور الوســطى

ونشــرت العديــد مــن االبحــاث والمقــاالت التاريخيــة فــي المجــالت المحكمــة باالضافــة الــى المشــاركة بورشــات 
عمــل فــي الجامعــة االميركيــة فــي بيــروت

الدسوقي ، منى حسين
أستاذة  في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - الفرع األول

دكتــوراه دولــة فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن جامعــة القديــس يوســف عــام 2001، لهــا العديــد مــن األبحــاث 
والمؤلفــات  منهــا: 

الشــيخ مصطفــى الغاليينــي فــي مفاهيمــه اإلصالحيــة / التطــور واإلصــالح عنــد أميــن الريحانــي/ قاســم أميــن : 
مصلحــًا اجتماعيــًا/ الشــاعر الدكتــور فــوزي عطــوي ســيرة ومســيرة : دراســة تحليليــة لدواوينــه الشــعرية/ الحضــارة 
واللغــة.. وغيرهــا مــن المؤلفــات واألبحــاث. إلــى جانــب مشــاركتها فــي بعــض المؤتمــرات التــي قامــت  بهــا الجامعــة 

اللبنانية.
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دعكور، مالك
استاذ مساعد،استاذة محاضرة في كلية االداب وكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية. 

منتسبة الى نقابة المحامين في بيروت. 
- جريمة االحتيال االلكتروني  من ابحاثها: 

-المسؤولية الجزائية عن نقل فيروس كورونا المستجد   

الّدمشقي، خلود نديم
دكتوراه في اللغة اإلنجليزية وآدابها من الجامعة اللبنانية،  تمارس العمل اإلعالمي منذ عشرين عامًا.

 لها بعض المقاالت الصحافية وأألدبية منشورة في الصحف المحلية والمجالت األدبية المحّكمة

رائف، عماد الدين
كاتــب صحافــي ومترجــم عضــو "اتحــاد الكتــاب اللبنانييــن"، عضــو نقابــة محــرري الصحافــة اللبنانيــة، خبيــر فــي 
الترجمــة متخصــص باللغــات الســالفية وآدابهــا. عمــل فــي جريــدة "الســفير"، ويكتــب اليــوم فــي العديــد مــن الصحــف 
المجــالت الورقيــة واإللكترونيــة. صــدر لــه أحــد عشــر كتاًبــا فــي بيــروت وكييــف وموســكو والقاهــرة، تتضمــن بحوثــا 

وترجمــات لعــدد مــن الكتــاب والمستشــرقين والرحالــة. 

زهر الدين، غازي
عضو في االتحاد الدولي للمؤرخين للثقافة والتربية والعلوم االجتماعية

و تونس المغرب العراق  تركيا شارك في عدة مؤتمرات خارج لبنان
شارك في تدريب اساتذة التاريخ )ثانوي متوسط( في كلية التربية  الجامعة اللبنانية 

صــدر لــه كتــاب بعنــوان: كفرفاقــود بيــن ٢٠١٠/١٩٢٠ دراســة فــي تحوالتهــا التاريخيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
فــي العــام ٢٠١٤

كتــاب قيــد اإلصــدار بعنــوان: األرض واالنتــاج واثرهمــا فــي تشــكل البنيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي قضــاء 
الشــوف بيــن ١٨٦٠و ١٩١٨، عماطــور _  بعقليــن نموذجــًا.  إضافــة الــى عــدد مــن األبحــات المنشــورة وغيــر 

المنشــورة

Saade. Eliane
Doctorante en quatrième année de recherche en langue et littérature françaises.
Recherche spécifique sur le genre romanesque policier: une étude sémiologique 
du personnage de Georges Simenon et une étude narratologique et sociocritique 
sur l'engagement du roman policier contemporain.           

سلوم، توفيق عبد هللا
اســتاذ مســاعد فــي الجامعــة اللبنانية--كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية - الفــرع األول - قســم علــم النفــس.  

المؤلفــات: 
الفرد التائه بين االجيال المتعاقبة. مقالة 

االتجاه من ارتياد العيادات النفسية. بحث. 
مدخل إلى التحليل النفسي الفرويدي. كتاب
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الشباب، ريتا
 أستاذة في الجامعة اللبنانية، كلية اآلداب، الفرع األول – قسم علم النفس

االختصاص الدقيق: علم النفس األسري والمدرسي؛ معالجة نفسية تحليلية لألفراد والمجموعات ومدّربة.
أهم األبحاث المنشورة:

La part du transgénérationnel dans la rencontre  مجلة نشر بحث، خريف 2018
Le père et la mémoire familiale  مجلة الحداثة، شتاء 2019 ، العدد 197 - 198

 L’approche groupale dans l’enseignement : contribution au développement du
concept de soi  مجلــة نشــر بحــث، شــتاء 2019، العــدد 15

صبرا، يسرى 
أســتاذة فــي اختصــاص  األلســنية، فــي الجامعــة اللبنانيــة، كليــة اآلداب - الفــرع األول- قســم اللغــة اإلنكليزيــة، 
وفــي العمــادة، ومرشــدة تربويــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم العالــي لديهــا منشــورات عديــدة فــي مجــال األلســنية 

التطبيقيــة والمقارنــة وفــي مجــال التربيــة
Central Themes

وأهمها السلسلة التعليمية للمرحلة الثانوية

عقل، جورج 
استاذ محاضر في قسم الجغرافيا كلية االداب والعلوم االنسانية الجامعة اللبنانية الفرع الثاني

 منذ 2012 ؛ حائز على شهادة الدكتورة في البيئة وتنظيم االراضي من جامعة القديس يوسف 2017 
حائز على شهادة دبلوم  بالهندسة الزراعية  وعلى اجازة في الجغرافيا من الجامعة اللبنانية

استاذ محاضر في قسم الجغرافيا كلية االداب والعلوم االنسانية الجامعة اللبنانية منذ 2012 
شــارك فــي عــدة مؤتمــرات علميــة ابرزهــا ورشــة عمــل نظمتهــا الجامعــة اللبنانيــة بخصــوص الغطــاء الغابــي فــي 

لبنــان ســنة 2014.

عيسى، بسام  
دكتــوراه فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن الجامعــة اللبنانيــة، أســتاذ مســاعد فــي جامعــة ) AUL(  كليــة اآلداب، 
قســم الدراســات اإلســالمية، فــرع بيــروت؛ ومحاضــر فــي جامعــة المقاصــد، كليــة الدراســات اإلســالمية. لــه العديــد 
مــن المنشــورات، منهــا: الكائــن اللغــوي مــن الحّســية الجاهليــة إلــى الخياليــة الصوفيــة، نظريــة النحــو الكّلــي ووحــدة 

اللغــات بيــن التجريديــة واالمبريقيــة، فينومينولوجيــا المعنــى فــي شــعرية اللغــة المحكيــة.

فحص، صفاء هاني
ماستر في اللغة االنكليزية وآدابها من الجامعة اللبنانية

فرحات، درية كمال
أستاذة في الجامعة الّلبنانّية / كلية اآلداب والعلوم اإلنسانّية الفرع الخامس

- عضو اّتحاد الكّتاب الّلبنانيين . 
- عضو في ملتقى األدب الوجيز. 

- نائب رئيس التحرير لمجلة المنافذ الّثقافّية. – لبنان. 
- عضو في الهيئة اإلدارية في هيئة تكريم العطاء المميز )محافظة النبطية( . 

- المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات الثقافية. 
لها العديد من والمؤلفات والمنشورات.
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قسطنطين، رزق هللا الياس
أســتاذ جامعــّي وشــاعر، متخّصــص فــي النقــد الحديــث واللغــة. تخــّرج مــن الجامعــة اللبنانّيــة بإجــازة تعليمّيــة 
 Très ا فــي اللغــة العربّيــة وآدابهــا، ومــن جامعــة الــروح القدس-الكســليك بشــهادة دكتــوراه بدرجــة مشــّرف جــدًّ
honorable . هــو أســتاذ محاضــر فــي الجامعــة اللبنانيــة – كلّيــة اآلداب والعلــوم اإلنســانّية الفــرع الثانــي، وفــي 

الجامعــة اللبنانّيــة األميركّيــة - جبيــل. 
ــا موقــع نائــب الرئيــس. لــه عــّدة مؤّلفــات فــي  ــة فــي لبنــان ويشــغل حاليًّ مــن مؤّسســي تجّمــع معّلمــي اللغــة العربّي

ــة. ــا عضــو فــي االّتحــاد الدولــّي لّلغــة العربّي النقــد والشــعر والتربيــة. وهــو حاليًّ

مارتينوس ، منى
دكتوراه في العلوم االجتماعية فرع األنتروبولوجيا ؛ تدرس في مالك التعليم الرسمي

لها العديد من والمؤلفات والمنشورات

منصور، سليم
استاذ في كلية االداب والعلوم االنسانية _الفرع األول_  قسم التاريخ 

- بكالوريوس تجارة: شعبة ادارة اعمال - جامعة بيروت العربية 
- ماجستير في الدراسات اإلسالمية: جامعة االمام االوزاعي عام 1999

-دكتوراة في الدراسات االسالمية : جامعة االمام االوزاعي عام 2004
فــي المجتمــع  أهــم المؤلفــات: األمــن الغذائــي مــن منظــور اســالمي ، بيــت الدعــوة والدعــاة/ الوقــف ودوره 

والمجتمــع. الفــرد  علــى  وآثارهــا  الرشــوة  المعاصــر/  اإلســالمي 

نسر، علي عارف
دكتوراه في اللغة العربية وآدابها. محاضر برتبة أستاذ في الجامعة اللبنانية كلية اآلداب الفرع األول.

المؤلفــات: روايــة بعنــوان وادي الغيــوم... ديــوان شــعر بعنــوان وطــن تنهــد مــن ثقــوب النــاي... كتــاب نقــد: الرؤيــة 
إلــى العالــم فــي الروايــة العربيــة.   ولــه عشــرات األبحــاث.. ومئــات المقــاالت الصحفيــة،  والمشــاركة فــي عــدة 

مؤتمــرات خــارج لبنــان: المغــرب وتونــس واألردن.

يونس، مارلين
حائــزة علــى دكتــوراة دولــة فــي الفلســفة، وماجســتر فــي علــم األثــار، ودبلــوم فــي الغنــاء الشــرقي )الكونســرفاتوار 
الوطنــي العالــي للموســيقى(. مؤّلفــة موســيقّية لهــا العديــد مــن األلحــان، عضــو فــي جمعّيــة االّتحــاد الفلســفي 
العربــي، وفــي لجنــة التحكيــم لجائــزة كمــال الحــج لإلبــداع الفكــري. أســتاذة الفلســفة الغربّيــة العقالنّيــة الحديثــة ومــادة 
الجمالّيــات فــي الجامعــة اللبنانّيــة . شــاركت فــي العديــد مــن المؤتمــرات الفلســفّية والفنّيــة. علــى الصعيــد الفلســفي: 
ــة فــي هــدي  ــا بعنــوان: جانكلفيتــش، محاكمــة أخالقّي ــة كتاًب صــدر لهــا مؤخــًرا عــن مركــز دراســات الوحــدة العربّي

جمالــّي. وعلــى الصعيــد الفنــّي أغنيــة أســرار بيــروت
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كلمة االفتتاح لمنسقة المؤتمر

د. منى الدسوقي

بدايــة أرحــب بالحضــور الكريــم وعلــى رأســهم رئيــس الجامعــة اللبانيــة البروفيســور فــؤاد أيــوب، وعميــد   
كليــة اآلداب األســتاذ الدكتــور أحمــد ربــاح، ومديــرة كليــة اآلداب الفــرع األول األســتاذة الدكتــورة باديــة مزبــودي؛ 
كمــا أرحــب بالباحثيــن المشــاركين فــي هــذا المؤتمــر، وبأســاتذة الكليــة والجامعــة والطــالب والموظفيــن؛ وأوّد أن 
أتقــدم بالتهنئــة مــن المديــرة الدكتــورة باديــة مزبــودي علــى الجهــود التــي بذلتهــا فــي تحضيــر هــذا المؤتمــر. مــن دون 

أن أغفــل جهــود اللجنــة الثقافيــة، متمنيــة أن تثمــر جهودهــم، وأن يحقــق المؤتمــر أهدافــه المرجــوة.

وفــي هــذا اإلطــار أذكــر أنــه عندمــا اجتمــع أعضــاء اللجنــة الثقافيــة فــي إدارة الفــرع األول، فــي بدايــة هــذا   
العــام، وتــّم االتفــاق علــى أن يكــون موضــوع الهجــرة عنوانــًا للمؤتمــر الســنوي الــذي ســتعقده الجامعــة، لــم يخطــر 
ببــال أحــد مّنــا أّن هــذا الموضــوع ســيصبح هاجــس اللبنانييــن الذيــن عاشــوا أزمــات متالحقــة اقتصاديــة واجتماعيــة 
وسياســية، جعلــت مــن الهجــرة موضــوع الســاعة؛ وإذا بالتاريــخ يعيــد نفســه؛ فهــا هــي األســباب التــي دفعــت وتدفــع 
المهاجريــن إلــى تــرك أرض الوطــن تتكــرر بحثــًا عــن ظــروف أكثــر أمنــًا وأمانــًا فــي أعقــاب حــروب متالحقــة ُزّج 
بهــا لبنــان وأهلــه فــي ظــّل صراعــات ال طائــل منهــا، وخســائر بشــرية وماديــة جســيمة. إاّل إّن بعــض هــذه الهجــرات 
كان بحثــًا عــن آفــاق أرحــب اقتصاديــًا واجتماعيــًا وثقافيــًا. وفــي الحالتيــن بــات االنتشــار اللبنانــي فــي الخــارج 

ــه أرض الوطــن. أضعــاف مــا تضمُّ

وفــي هــذا االنتشــار عــرف عالــم االغتــراب قائمــة ال تحصــى مــن اللبنانييــن المبّرزيــن فــي شــتى حقــول   
المعرفــة شــّكلت مصــدر اعتــزاٍز لهــؤالء المغتربيــن كأفــراد، وللبنــان كوطــن. وطرحــت ســؤااًل عــن ســّر التفــّوق فــي 
الخــارج، وليــس فــي أرض الوطــن؛ فهــل هــي البيئــة الحاضنــة للمواهــب هنــاك؟ أم هــي الحاجــة المّلحــة والضاغطــة 
لمــن هــو فــي بــالد الغربــة لتأكيــد الــذات وإثبــات الحضــور؟؟ تلــك الحاجــة التــي تفّجــر الطاقــات وتصنــع اإلبــداع 
مــن دون أن تســتنزفها صغائــر الخالفــات، أو تلهيهــا تفاهــة الصراعــات عــن تحقيــق الهــدف األكبــر: الــذي هــو 

نتــاج يليــق بإنســانية المبدعيــن، ويلبــي تطلعاتهــم.

وقــد ظهــرت الدراســات المختلفــة فــي هــذا الســبيل التــي تعالــج مواضيــع الهجــرة أســبابها، آفاقهــا، وتحدياتهــا   
علــى مختلــف الصعــد التاريخيــة، والجغرافيــة، والنفســية، والفلســفية، واألدبيــة؛ لعلنــا فــي هــذا المؤتمــر نســتطيع أن 

نلــّم بصــورة شــاملة وموجــزة لمختلــف هــذه الصعــد.                      

 والسالم عليكم ورحمة هللا.
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كلمة مديرة كلية اآلداب والعلوم االنسانية، الفرع األول

حضرة عميد كلية اآلداب والعلوم االنسانية البروفسور أحمد رباح، 
حضرات المدراء والزمالء الكرام، والطالب األعزاء،

يســعدني أْن أرحــَب بكــم فــي »مؤتمــِر الهجــرِة والمــكاِن، إشــكالياٌت وتحديــاٌت« والــذي يشــكُِّل تجِرَبَتنــا األولــى عــن 
ل. لمــا لذلــك مــن تحديــات فــي انجاحــه وايصالــه الــى بــر  ُبعــد فــي كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية، الفــرع األوَّ

األمــان نظــرا للظــروف الصعبــة التــي نمــر بهــا.

أخــّص بالترحيــب كذلــك الســادِة األســاتذِة المشــاركين مــن الجامعــات اللبنانيــة ومــن الجزائــر والمغــرب. أهــال وســهاًل 
Online.   ومرحًبــا بكــم جميًعــا حاضريــن فــي كليتنــا وعبــر الشــبكة العنكبوتيــة أون اليــن

لقــد تــم اختيــار هــذا الموضــوع مــن الواقــع األليــم الــذي يعيشــه مــا يســمى بالعالــم الثالــث وتحديــدا العالــم العربــي 
واالســالمي. 

وصــور الغرقــى فــي البحــار مــن المهاجريــن، شــبانًا وأطفــااًل، تطالعنــا كيفمــا التفتنــا. هجــرَة َأحاديــًة االتجــاه، نحــو 
الغــرب حيــث الــدوُل القويــة، نحــو الخليــج حيــث المــال.. هرًبــا مــن الحــروب القســرية والعبثيــة والفقــر واألزمــات 
االقتصاديــة. هكــذا تتشــتت الشــعوب المعذبــة، يصبحــون مهاجريــن، نازحيــن، الجئيــن، مهاجريــن غيــر شــرعيين.. 
أّمــا هــذا المهاجــر الغربــي فــال تصلــح كُل هــذه التســمياِت لــه، يعلــو ويتعالــى بنفســه، يخلــق حــّدًا فاصــاًل، هــو 
المغتــرب )expatrié(. وفــي فــرق التســميات الالعبثــي  يكمــن التمييــز  بيَنــه وبيــن مهاجــٍر مــن العالــم الثالــث، 

فــرٌق ناتــج عــن بلــد االنتمــاء واســتقاللية دولتــه ومســتواه المــادي ولربمــا عرقــه.

لقــد أولــى األدب والعلــوم اإلنســانية عنايــة فائقــة فــي مقارباتهــم لهــذا الموضــوع ســواًء مــن الناحيــة التاريخيــة أو 
وايــات واألشــعار التــي تناولــت الهجــرًة وتأثيًرهــا علــى  الجغرافيــة أو الفلســفية، فكانــت لــألدب كلمتُــُه مــن خــالل الرِّ

االندمــاج وإحســاس الُغربــة والتعبيــر عــن الحنيــن وفقــدان الهويــة. 
كذلــك لعلــم النفــس دراســاُته فــي األثــر الــذي تترُكــُه الهجــرُة علــى كيــان اإلنســان وعلــى شــخصيِتِه واألزمــات مثــَل 

رفــِض ذاتــه أو التقوقــع عليهــا. 

َد التخصصــات )multidisciplinaire(، نقــارب الهجــرًة  فــي األدب إلــى علــم  هكــذا يكــون مؤتمرنــا اليــوم متعــدِّ
النفــس مــع إطاللــة اقترحناهــا للوجهتيــن القانونيَّــة واالجتماعيــة لتبيــان التحديــات التــي يواجههــا المهاجــر فــي 

العــادات التــي ُيدخلهــا علــى واقِعــِه. 
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تتنــاول االشــكاليات أواًل أســباَب الهجــرة التــي دفعــت اللبنانييــن والعــرب للهجــرة قديًمــا وفــي العصــر المعاصــر 
ودراســَة تنوعهــا والعوامــَل التــي أدَّت إلــى حدوثهــا والتغيــرات التــي طــرأت عليهــا عبــر العصــور. 

اّمــا الســؤال المطــروح هــو معرفــة خلفيــاِت الهجــرة، هــل هــي تعــود ألســباب اقتصاديــة وتجاريــة بحتــة أم مــن أجــِل 
الفتوحــات أو المعرفــة أو الرَّغبــة فــي االكتشــاف. كمــا ســتتناول المداخــالت التحديــاِت التــي واجهــت شــريحة كبيــرة 
مــن اللبنانييــن والســوريين المهاجريــن فــي أوائــل القــرن العشــرين للوصــول فالعمــِل فــي بــالد االغتــراب والتــي تحولــت 

الــى نجــاح بــارز. 

اشــكالياٌت أخــرى فتحتهــا الهجــرة، أن يحمــل المهاجــُر معــه متاَعــه الثقافــي واالجتماعــي والدينــي، مــاذا ينقــل معــه؟ 
وعــن مــاذا يســتغني؟ هــل هــو بذلــك عابــر للثقافــات، فاعــٌل فــي المجتمعــات، مؤثــٌر فــي فكرهــا وفــي لغتهــا، مندمــج 
فــي مجتمعهــا؟ ألي مــدى نســتطيع التحــدَث عــن تأثيــر المهاجــر علــى الحضــارة التــي يدخلهــا؟ أم أنَّــه يشــكل 

خطــًرا عليهــا؟ 
ــا بيــن المهاجــر والمجتمــع المتلقــي ليســت ســهلة وال بســيطة، خاصــة فــي عصرنــا الحالــي حيــث   إّن العالقــة َم
 ،)IOM( وصــل عــدد المهاجريــن عــام ٢٠١٩ الــى ٢7٢ مليــون مهاجــر دولــي حســب المنظمــة العالميــة للهجــرة
وقامــت أوروبــا وأميــركا بالحــِد مــن دخــول المهاجريــن، كمــا ظهــرت نظريــاٌت فــي أوروبــا تتكلــم عــن االســتبدال 
الكبيــر )le grand remplacement, Renaud Camus( والــذي يحــذر مــن إدخــال المهاجريــن إليهــا، 
فالقــارة األوروبيــة العجــوز التــي تــرزح تحــت وطــأة التراجــع الديمغرافــي لشــعوبها باتــت تخشــى علــى وجودهــا وعلــى 

...Renaud Camus حضارتهــا حســب قــول

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ال يخفــى علــى القيميــن أن المهاجريــن يشــكلون يــًدا عاملــًة رخيصــة تعمــل فــي مصانعهــم 
وشــركاتهم الكبيــرة. أمــا المهاجــرون مــن أصحــاب الخبــرات وحملــة الشــهادات والشــباُب الذيــن ســيقدمون طاقاِتهــم 
وُخبرِتهــم مــن أجــل رخــاء الشــعوب المتلقيــة وتطورهــا، فهــل هنــاك مــن خطــة بديلــة الســترجاعهم  إلــى البلــد األم؟ 
أمــام كل هــذه التحديــات يبقــى المهاجــر النــازح الحلقــة الضعيفــة، والــذي يشــكل وجــوُده خطــًرا وخوًفــا مــن التصــادم 

الحضــاري واالختــالف الثقافــي والدينــي.

ــِة  إشــكالية أخــرى، عــن عالقــة المهاجــر بالمــكان الــذي تركــه والمــكان الــذي لجــأ إليــه، هنــا ُتطــرح مســألة الُغرب
نفُســها فهــل يبقــى غريًبــا فــي المهجــر وغريًبــا فــي بلــده؟ أم أنَّ االندمــاج فــي المجتمعــات األخــرى يعنــي الخــروَج 
عــن هويتــه وانتمائــه كشــرط أساســي لتقبلــه والنخراطــه فــي المجتمــع المســتضيف؟ هــل يشــعر المهاجــر بمعــاداة 

المــكان لــه مــن خــالل رفــض ديِنــه ومعتقداتــه كمــا يحصــل حالًيــا فــي أوروبــا مــع مســألة اإلســالم؟

ال شــكَّ أنَّ الهجــراِت تطــورت منــذ بدايــة القــرن العشــرين، فاالندمــاج الــذي حققــه المهاجــرون القدامــى والــذي أدَّى 
فــي كثيــر مــن األحــوال الــى تنميــة مجتمعــات متعــددة الثقافــات واألعــراق لــن يكــون حالًيــا ســهَل المنــال أمــام حالــة 

الخــوف واالربــاك واإلحســاس بعــدم األمــان بســبب المــدِّ مــن الشــعوب المهاجــرة. 
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نقــف أمــام نموذجيــن، األول يبقــى علــى تعّلقــه بالوطــن واألرض، فيالحقــه إحســاٌس يؤلُمــُه ويؤرُقــُه، كمــا الحنيــن 
إلــى لغتــه وأهلــه وماضيــه وجــذوره وأصِلــِه. مشــاعٌر شــّكلت خــواص أدب المهجــر الــذي عّبــر عــن معانــاة اللبنانــي 

خــارج أراضيــه. 

ونمــوذٌج ثــاٍن، قطــع فيــه المهاجــرون ِصالتهــم ببلدهــم األم بفعــل الزمــن، نســوا لغتهــم وتجاهلــوا عاداتهــم ولــم يبــَق 
ــر بأصولهــم العربيــة أو اللبنانيــة.  مــن جذورهــم إال االســم الــذي يذكِّ

يتضــارب النموذجــان، كمــا يتضــارب المكانــان، ليبقــى مــكان واحــد يعلــو علــى اآلخــر، وهنــا قــد تمنحنــا المداخــالت 
اإلجابــة. وطــن األصــل، أم المــكان الــذي وِلــَد فيــه مــن جديــد، حيــث شــعر بالُحريــة واالنتمــاء والمســاواة والعدالــة، 

حيــن ينتقــل مــن صفــة المهاجــر إلــى مواطــن مــن الدرجــة األولــى.

 كُل هذه اإلشكالياِت سيعالجها محاضرونا خالل مؤتمرنا الممتد على يومين..

فــي الختــام أودُّ أْن أشــكر أواًل رئيــس الجامعــة اللبنانيــة، البروفســور فــؤاد أيــوب، راعــي المؤتمــر والداعــم لــكل 
مؤتمــرات ونشــاطات كليتنــا، والــذي وضــع فينــا ثقتــه آمليــن أن نكــون علــى قــدر المســؤولية.

والشــكر واالمتنــان لعميــد كليــة اآلداب، البروفســور أحمــد ربــاح علــى تشــجيعه ومــدِّ اليــد لــكلِّ صغيــرة وكبيــرة لكــي 
تبقــى كليــة اآلداب فــي الطليعــة.

كمــا أخــص بالشــكر اللجنــة المنظمــة التــي ســهرت علــى إنجــاح المؤتمــر: ابــدأ بالدكتــورة منــى الدســوقي منســقة 
المؤتمــر التــي عملــت بــكل كــدٍّ وصبــر واحترافيــة عاليــة والدكتــور حســين الحــاج حســن والدكتورابراهيــم الحــوت 

والدكتــور هشــام الحــاج حســن، والدكتــور حســين عبــد الحليــم وجميــع اللجنــة الثقافيــة.

مديرة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
الفرع األول – بيروت

د. بادية مزبودي
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كلمة عميد كلية اآلداب والعلوم االنسانية

مديرة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية د. باديا مزبودي 
منسقي المؤتمر 

األساتذة والزمالء واألصدقاء
الحضور الكرام 

الهجرة والمكان إشكاليات وتحديات

ارتبطــت الهجــرة بتركيبــة الشــخصية اللبنانّيــة التــي ُجبلــت بثقافــة الغربــة والبحــث عــن موطــن بديــل، وصــارت 
لصيقــة بهويــة اللبنانــي، واألســباب كثيــرة ومعروفــة مــن حــروب واضطهــاد وغيرهــا مــن الظــروف الصعبــة التــي 
توالــت علــى البــالد، جعلــت اللبنانــي يحلــم بوطــن يعتقــد أنــه أكثــر أمًنــا ورخــاء؛ والحاجــة الــى األمــان بــكل أشــكاله: 
األمان الشــخصي والنفســي والوظيفي واألســري والصحي والفكري ...  وهي حاجة أساســية بعد الطعام والغذاء. 
لذلــك بــرزت الهجــرة عبــر العصــور بالنســبة إليــه بمثابــة حــّل منطقــّي، بهــدف إنقــاذ مــا تبقــى مــن كرامتــه وصحتــه 
وأعصابــه وقدرتــه اإلنتاجيــة فــي وطــن الالضمانــات والالمنطقــي والالمعقــول. ال بــل أصبحــت الهــدف األول عنــد 

الشــباب اللبنانــي والســيما فــي اآلونــة األخيــرة واألمــل والمرتجــى.

إال أّن هــذا الدافــع الــى الهجــرة المّلــح لــم يتغّلــب أبــًدا فــي داخــل الفــرد علــى تعّلقــه فــي المــكان وارتباطــه بــه، فلطالمــا 
شــكل المــكان هويــة اإلنســان الفطريــة، ولطالمــا شــكل حّبــه لــألرض ومــا تمثلــه مــن أمكنــة االرتبــاط باآلخر)أســرة، 
ــة بروابــط وثيقــة، تتفــرع منهــا مســألة  ــا ترتبــط بوســاطته ذاتــه بالــذات الجماعّي محيــط،  عقيــدة...( نزوًعــا طبيعيًّ
إثبــات الشــخصّية وتحديــد الهوّيــة، وُتغــّذي مشــاعر الوطنيــة والمواطنــة والــوالء واالنتمــاء، والرضــا علــى الــذات... 

، مــن جهــة، وإثبــات للنفــوذ مــن جهــة أخــرى. 

أوجــد مــا ســبق إشــكاليات عديــدة، امتــدت مفاعيلهــا علــى مختلــف المســتويات الفرديــة والوطنيــة، وتــرك آثــاره 
الســلبية فــي تركيبــة البــالد، ابتــداء مــن عالقــة الدولــة بأبنائهــا؛ فالدولــة اللبنانيــة، منــذ عقــود خلــت، ًتصــّدر شــبابها 
إلــى الخــارج ، وتســتفيد مــن أموالهــم المرســلة الــى لبنــان، ســواء اكان فــي ســياق إقامــة المشــاريع ام فــي ســياق 
مســاعدة ذوويهــم. وقبــل الشــباب هــذه المعادلــة، فطفــت الفرديــة علــى أي عمــل فريقــي أو مؤسســاتي. مــن هنــا، 
ــا إشــكاليًّا، فيــه مــن الحســنات والســيئات الكثيــر، وتحّولــت  اختلفــت عالقــة اللبنانــي بوطنــه االم، واّتخــذت طابًع
الــى عالقــات معقــدة وشــائكة،  فيهــا الكثيــر مــن الحنيــن والحــب ، والغضــب والغبــن ، وأحــالم العــودة وصعوبــات 
التأقلــم، مــا يجعــل المهاجــر، والســيما فــي الســنوات األولــى مــن غربتــه فريســة للحنيــن، ومــا يفترضــه مــن عــدم 

اســتقرار وعيــش للمؤقــت، وُعرضــة للقلــق المســتمر.
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بيــن التعّلــق باألمكنــة والرغبــة فــي الهجــرة، بيــن االحتفــاظ بالوطــن األم والبحــث عــن وطــن بديــل، بيــن المعطــى 
والحــق فيــه والمفــروض والمنتظــر، بيــن مــا يريــد أن يكــون اللبنانــي عليــه ومــا يحلــم بــه فــي وطنــه ومــا هــو حاصــل 

عليــه، يحيــا اللبنانــي معّلًقــا فــي مناطــق االنتظــار...   

 مؤتمــر الهجــرة والمــكان إشــكاليات وتحديــات، يقــارب موضوعــا قديًمــا جديــًدا، يعــرض اإلشــكاليات بمنظــور 
جديــد.  هــو ســعي فــي إيجــاد مخــرج أو مخــارج لواقــع يتكــّرر عبــر قــراءات بحثيــة فــي التاريــخ واألدب والجغرافيــا... 

بيــن الماضــي والحاضــر.

 مــن موقعــي، أهنــئ القّييميــن علــى هــذا المؤتمــر، علــى الفكــرة والمنطلــق، آمــال أن يحقــق أهدافــه، وأن يســفر عــن 
إيجــاد حــّل أو مخــرج نفســي ُيســهم فــي التخفيــف مــن حــدّة المــآزم الناجمــة مــن هــذا القلــق المســتديم الــذي حــّول 

فئــة كبيــرة مــن اللبنانييــن الــى  نازحيــن أو مهاجريــن بــال هــوادة، يعتنقــون ثقافتــي الهجــرة  والنــزوح مذهًبــا.
 

ومــن هــذا المنبــر، منبــر الجامعــة اللبنانيــة كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية، المنتشــرة فــي مختلــف المناطــق اللبنانيــة 
والتــي لطالمــا عملــت علــى تثبيــت الشــباب فــي أرضهــم ومناطقهــم، وأســهمت وال تــزال فــي التنميــة المجتمعيــة، 
أؤكــد أّن الكليــة ومــن خــالل هــذا المؤتمــر، تتابــع  تأديــة دورهــا فــي إرســاء ثقافــة صحّيــة وآمنــة، ترّســخ المفاهيــم 

واالتجاهــات اإليجابيــة،  وترســي مالمــح مصالحــة الفــرد مــع ذاتــه ووطنــه ضمــن امكانياتهــا المتاحــة.

شكًرا لكل القيمين على هذا المؤتمر والمشاركين فيه ، شكرا لكم جميًعا. 
عشُتم وعاشت الجامعُة اللبنانيُة.  

عميد كلية اآلداب والعلوم االنسانية
البروفسور أحمد رباح
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النزوح السوري وأثره على الواقع اللبناني

د. جواد يوسف أبي عقل
تنظيم مدني/ الجامعة اللبنانية

مقدمة
ُيعــّد النــزوح الســوري األضخــم بيــن حــركات النــزوح فــي العالــم. فقــد انتقــل، منــذ العــام 2011، أكثــر مــن خمســة 
 ،)UNHCR( مالييــن وســت مئــة ألــف شــخص مــن ســوريا، بحســب أرقــام المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن
هربــًا مــن الحــرب التــي تعصــف ببلدهــم. وإذا كانــت تركيــا تســتقبل العــدد األكبــر مــن هــؤالء النازحيــن، كمــا يشــير 
إلى ذلك المرجع نفســه، فإن لبنان يســتضيف النســبة األعلى إلى عدد الســكان والتي تتجاوز الواحد إلى أربعة. 
هــذا مــع العلــم أن لبنــان مــا زال يســتقبل علــى أراضيــه عشــرات اآلالف مــن الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن نزحــوا 
إثــر االحتــالل الصهيونــي لفلســطين، كمــا وانــه يســتضيف الكثيــر مــن العراقييــن الذيــن هربــوا مــن المعــارك الدائــرة 
فــي بلدهــم، خصوصــًا فــي الفتــرة التــي ســيطرت فيهــا داعــش علــى أجــزاء كبيــرة مــن العــراق. وإذا كان الفلســطينيون 
يتوزعــون عمومــًا علــى المخيمــات التــي أنشــئت لهــم منــذ أن وفــدوا إلــى لبنــان، فــإن النازحيــن الســوريين يتواجــدون 
فــي معظــم أرجــاء لبنــان، بعــد أن رفضــت الدولــة اللبنانيــة إنشــاء مخيمــات خاصــة بهــم. وإذا كان البعــض منهــم 
قــادرًا علــى تأميــن نفقــات ســكنه، فــإن القســم األكبــر اســتفاد مــن تقديمــات جهــات مانحــة، كالمنظمــات الدوليــة 
والجمعيــات غيــر الحكوميــة. والمتمّعــن حاليــًا فــي التركيبــة االجتماعيــة للســوريين الموجوديــن فــي لبنــان، يالحــظ 
تغييــرًا جذريــًا عّمــا كان الوضــع عليــه قبــل الحــرب الســورية، حيــث كان أغلــب المتواجديــن علــى األراضــي اللبنانيــة 
هــم مــن العّمــال الذكــور الذيــن يعملــون إّمــا بشــكل موســمي وإّمــا بشــكل شــبه دائــم، مشــكلين بذلــك نســبة عاليــة مــن 

اليــد العاملــة غيــر المتخصصــة فــي مجــاالت البنــاء والزراعــة والخدمــات.

إن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطات اللبنانيــة، ابتــداًء مــن العــام 2014، قــد حــّدت بشــكل ملحــوظ مــن حركــة 
تنقــل النازحيــن ذهابــًا وايابــًا عبــر الحــدود اللبنانيــة الســورية، وجعلــت عوائــل النازحيــن تســتقر ضمــن األراضــي 
اللبنانيــة1. مــن هــذا المنطلــق، شــّكل لبنــان مختبــرًا لفهــم أشــكال اســتقرار النازحيــن فــي المــدن والقــرى الواقعــة ضمــن 
حــدوده، وبالوقــت عينــه، مرصــدًا لمراقبــة حركــة هــؤالء الوافديــن الجــدد فــي ســعيهم إلــى البحــث عــن آفــاق جديــدة 
مــن خــالل محاولتهــم الهجــرة عبــر األراضــي اللبنانيــة، نحــو أمكنــة أبعــد، بخاصــة إلــى البلــدان األوروبيــة. وبهــذا، 
تصبــح المــدن اللبنانيــة عامــًة، وبيــروت علــى وجــه التحديــد، مــكان لجــوء وســبيل عبــور فــي آن واحــد. لذلــك يمكــن 

اعتبــار لبنــان مكانــًا أساســيًا فــي مســيرة النازحيــن الســوريين بغــض النظــر عــن وجهتهــم النهائيــة.
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-1 اإلشكالية والفرضيات
إن كل هذه االعتبارات تجعلنا نتســاءل عن دور البلديات وأجهزة الدولة اللبنانية والمنظمات غير الحكومية في 
تنظيــم شــؤون النازحيــن ومــا هــي الخيــارات المتاحــة فــي هــذا المجــال؟ وكيــف يجــب أن يؤخــذ موضــوع النازحيــن 
عنــد وضــع الخطــط االســتراتيجية للمــدن والقــرى؟ وهــل مــن الممكــن االســتفادة مــن وجودهــم بحيــث يتحــول هــذا 
الوجــود مــن عــبء إلــى فرصــة للتنميــة؟ كيــف يمكــن توفيــر ظــروف عيــش مريحــة للنازحيــن وللســكان األصلييــن 
علــى حــّد ســواء، بشــكل يحافــظ علــى تماســك المجتمــع فــي ظــّل ازمــة لهــا انعكاســاتها ومخاطرهــا علــى الســلم 
األهلــي فــي لبنــان؟ للجــواب عــن كل هــذه التســاؤالت يجــب فهــم العالقــة بيــن تحديــات مســألة النــزوح والواقــع 
اللبنانــي القائــم ورؤيــة ومخططــات المنظمــات العالميــة لحــل هــذه المشــكلة. ويجــب تحديــد دور كل طــرف مــن 
األطــراف التــي لهــا تأثيرهــا علــى الموضــوع، والبحــث عــن الســبل الفضلــى إليجــاد الحلــول المناســبة. كمــا يجــب 

أيضــًا االســتثمار فــي تنميــة المجتمــع لكــي يصيــر أكثــر تماســكًا بوجــه األزمــات. 

-2 المنهجية المّتبعة
يهــدف البحــث إلــى فهــم واقــع النــزوح الســوري فــي لبنــان مــن خــالل تحليــل المعلومــات التــي تــم الحصــول إليهــا 
مــن مصــادر متعــددة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المعلومــات التــي توّفرهــا المصــادر اللبنانيــة هــي نــادرة وتفتقــر 
إلــى الدّقــة. لذلــك لجــأ البحــث إلــى مصــادر معلومــات أخــرى مثــل المنظمــات الدوليــة التــي تعمــل مــع النازحيــن 
فــي لبنــان بهــدف إقامــة المشــاريع اإلنســانية أو مثــل مراكــز الدراســات التــي توّثــق حركــة النــزوح وتحلــل ذيولهــا. 
وهنــا تبــرز مشــاكل أخــرى كرفــض بعــض الجهــات الكشــف عــن المعلومــات التــي بحوزتهــا، عازيــًة ذلــك إلــى عــدم 
رغبــة الســلطات اللبنانيــة بنشــر تلــك المعلومــات، أو كمالحظــة تضــارب فــي المعلومــات، وهــذا مــرّده برأينــا إلــى 
الخلفيــات السياســية واالقتصاديــة واإلنســانية التــي توّجــه عمــل تلــك المنظمــات، ولهــذا الســبب تــّم التعامــل مــع 

المعلومــات بحــذر كبيــر. 

ومــن ناحيــة أخــرى، تمــت مراجعــة الخطــط والقــرارات الوطنيــة والمواثيــق الدوليــة التــي مــع انهــا تتعاطــى مــع 
موضــوع النــزوح بشــكل عــام وشــامل، فهــي تعطــي فكــرًة واضحــة عــن التوجــه السياســي والفكــري واأليديولوجــي 
الــذي تنتهجــه كل جهــة فــي تعاملهــا مــع هــذا الموضــوع. وتّمــت أيضــًا مراجعــة الدراســات واألبحــاث التــي تتعاطــى 
مــع النــزوح مــن الناحيــة النظريــة. وجــرت مراقبــة حالــة النازحيــن وواقعهــم وتــم فهــم هواجــس كل مــن النازحيــن 
وأبنــاء المجتمــع المضيــف وتحليــل رّدات فعلهــم ومواقفهــم وتحليــل خلفياتهــا. وبهــذا الصــدد كان ال بــّد مــن أخــذ 
األخبــار التــي تبثهــا وســائل األعــالم اللبنانيــة والعالميــة بحــذر شــديد، بعــد أن تبّيــن عــدم موضوعيتهــا ورغبتهــا فــي 

تســويق مواقــف الجهــات التــي تمثلهــا. 
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وبالنهايــة، يبقــى الهــّم األساســي لهــذه الورقــة البحثيــة، هــو التفتيــش بــكل تجــّرد عــن الحلــول المثلــى واألفــكار 
المنطقيــة لتخطــي أزمــة النــزوح وذيولهــا، باالرتــكاز إلــى المبــادئ األخالقيــة والقيــم اإلنســانية والتاريخيــة التــي 
تســمح لنــا باجتــراح الحلــول الناجعــة بالرغــم مــن كل المؤثــرات النفســية والسياســية، الداخليــة والخارجيــة، للتوصــل 
إلــى حــّل يرضــي المواطــن اللبنانــي والدولــة اللبنانيــة كمــا يرضــي النــازح الســوري دون أن يشــكل تعارضــًا صريحــًا 

مــع المراجــع األمميــة.

-3 دراسة وتحليل واقع النزوح 
لقــد ســعى الكثيــر مــن الباحثيــن مــن خــالل تعمقهــم بمشــكلة النــزوح الســوري، إلــى فهــم تعقيــدات وتحّديــات حــركات 
الهجــرة فــي العالــم فــي وقتنــا الحالــي، والمســاهمة فــي إيجــاد األجوبــة المناســبة والحلــول المالئمــة لهــذا الموضــوع 
عمومــًا. فدراســة واقــع النازحيــن الســوريين فــي لبنــان يعطــي فكــرًة عــن التفاعــالت الناتجــة عــن مجــيء أعــداد كبيــرة 
مــن النــاس واختالطهــا بمجتمــع ينظــر إليهــا نظــرات مختلفــة ومتناقضــة. فبينمــا يــرى البعــض ان الســوريين هــم 
شــعب شــقيق وهــم أقــرب مــا يكــون إلــى اللبنانييــن، يتعامــل البعــض اآلخــر معهــم علــى أســاس العالقــات المعقــدة 
التــي قامــت بيــن الدولتيــن فــي فتــرة الحــرب األهليــة اللبنانيــة ومــا بعدهــا. لذلــك تحــاول هــذه الدراســة التعمــق 
بشــكل التفاعــل بيــن النازحيــن والمجتمــع المضيــف لهــم، أكان هــذا التفاعــل يحصــل بشــكل عفــوي أو مــن خــالل 
المنظمــات الدوليــة والهيئــات الحكوميــة. لذلــك يجــب فهــم نظــرة النازحيــن إلــى هــذه المنظمــات والهيئــات وكيفيــة 
تعاملهــم معهــا، أكانــت ُأنشــئت خصيصــًا بهــدف التعامــل معهــم أو كانــت موجــودًة قبــل مجيئهــم وعّدلــت نشــاطها 

ليتناســب مــع وجودهــم.

يــرى الكثيــرون أن قضيــة النــزوح الســوري تشــكل أزمــًة كبيــرًة بالنســبة إلــى لبنــان الــذي يفتقــر إلــى البنــى التحتيــة 
األساســية والمســاحات الالزمــة الســتقبال اعــداد مهمــة مــن النــاس. ولذلــك يمكــن ان ُتعتبــر أزمــة علــى مســتوى 
الوطــن ككل2. وهــي تصيــب المــدن بشــكل خــاص، لمــا تتحملــه مــن ضغــط علــى بنيتهــا التحتيــة ومســاحاتها العامــة 
وتجهيزاتهــا الخدماتيــة، التــي تعانــي أصــاًل مــن نقــص كبيــر، نتيجــة تراكــم األزمــات الماليــة والسياســية واالقتصاديــة 
التــي عصفــت بلبنــان ومازالــت حتــى اآلن. وتضــاف هــذه األزمــة إلــى مشــاكل المجتمــع اللبنانــي الموجــودة 
اصــاًل، كالطائفيــة والضائقــة االقتصاديــة والبطالــة وغيرهــا، فتزيــد أعبــاًء إضافيــًة نتيجــة وفــود اعــداد ضخمــة مــن 
النازحيــن، خــالل مــدة قصيــرة نســبيًا، باحثيــن عــن مــالذ آمــن مــن الممكــن إن يتوفــر لهــم فــي قلــب النســيج المدينــي 
اللبنانــي، بســبب عــدم رغبــة الدولــة فــي إنشــاء مخيمــات لهــم، كمــا تمــت اإلشــارة إليــه ســابقًا، مبــررًة ذلــك بالخــوف 

مــن أن تتكــرر مشــكلة المخيمــات الفلســطينية.
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وقــد دفــع ذلــك بالنازحيــن إلــى البحــث عــن مســاكن لهــم فــي األماكــن التــي تســمح لهــم احوالهــم االقتصاديــة بالســكن 
فيهــا. فالنازحــون المنتمــون إلــى فئــات وضعهــا االقتصــادي متواضــع، غالبــًا مــا يســتقّرون فــي الضواحــي الشــعبية، 
معتمديــن علــى المســاعدات التــي تأتيهــم مــن الجهــات الدوليــة والمحليــة المانحــة. فهــذه المســاعدات صــارت تعتبــر 
عنصــرًا أساســيًا تتمحــور حولــه اشــكال اســتقرار النازحيــن فــي المــدن والقــرى اللبنانيــة. فهــي توّجــه مســار النــزوح 

واالندمــاج فــي البيئــة المضيفــة مــن النواحــي االقتصاديــة واالجتماعيــة والعمالنيــة.

-4 تعامل الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية مع األزمة
وكمــا ان الدولــة اللبنانيــة لــم تنشــئ المخيمــات للســوريين، فإنهــا لــم تعتــرف بهــم أصــاًل كالجئيــن بــل تعتبرهــم 
ــع علــى اتفاقيــة جينيــف  نازحيــن وتتعامــل معهــم علــى هــذا األســاس. وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن لبنــان لــم يوّق
الخاصــة بوضــع الالجئيــن، التــي اعّدتهــا األمــم المتحــدة عــام1951 3. مــن هــذا المنطلــق، بقيــت الدولــة اللبنانيــة 
تتمتــع بنــوع مــن الحريــة فــي التعامــل مــع هــذا الموضــوع، وصــار تعاطــي النازحيــن فــي لبنــان يتــم بشــكل خــاص 
الســوريين يحصلــون علــى معاملــة  المتابعيــن ان  العديــد مــن  العليــا لالجئيــن. ويــرى  المفوضيــة  مــع مكاتــب 
خاصــة، بحيــث يتــم إعطاؤهــم صفــة الجــئ بشــكل ســهل نســبيًا، مــع مــا يعنــي ذلــك مــن اكتســاب الحــق بالحصــول 
علــى مســاعدات ماديــة وتســهيالت ماليــة. فبمجــّرد الحصــول علــى شــهادة اللجــوء مــن المفوضيــة العليــا لألمــم 
المتحــدة، يحصــل النازح/الالجــئ علــى مبلــغ مــن المــال كبــدل ايجــار منــزل، باإلضافــة إلــى مســاعدة ماليــة شــهرية 
ومســاعدات موســمية أخــرى. وتثيــر جهــات رســمية تســاؤالت عديــدة عــن الشــبهات التــي تحــوم حــول هــذا الســخاء 
االممــي الــذي يشــجع النازحيــن علــى البقــاء فــي لبنــان، مــع أن العديــد منهــم صــار يمكنهــم العــودة إلــى مناطقهــم 

بعــد أن عــاد الهــدوء إليهــا. 

وتســاهم جهــات لبنانيــة وأجنبيــة فــي التمويــل، مــن خــالل خطــة االســتجابة لالزمــة الســورية، مشــّكلًة بذلــك هيكليــًة 
متكاملــًة تتكــّون مــن عــّدة جهــات كــوزارات التربيــة والصحــة والشــؤون االجتماعيــة، باإلضافــة إلــى جهــات امميــة 
مثــل المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن وبرنامــج االغذيــة العالمــي واليونيســف وبرنامــج التنميــة العالمــي، كمــا 
ُتشــارك أيضــًا العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة واألجنبيــة. وقــد نجــح هــذا التعــاون فــي إيجــاد اآلليــات 
المناســبة فــي عــدة قطاعــات، كقطــاع التربيــة مثــاًل، فقــد تــم اســتحداث دوام إضافــي خــاص بالطــالب الســوريين فــي 
المــدارس الرســمية خــالل فتــرة بعــد الظهــر، تطبــق خاللــه مناهــج خاصــة بهــؤالء الطــالب، تتــالءم مــع وضعهــم 
وخصوصياتهــم. وإن أكثــر مــا يعبــر عنــه هــذا االمــر هــو األعــداد الضخمــة للتالميــذ الســوريين فــي لبنــان والــذي 

يتخطــى عددهــم عــدد التالميــذ اللبنانييــن المســجلين فــي المــدارس الرســمية. 
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إنــه وبالرغــم مــن ذلــك، يخطــئ مــن يعتبــر أن وجــود أعــداد كبيــرة مــن الســوريين فــي لبنــان بــدأ عــام 2011. فحتــى 
قبــل ذلــك الحيــن، كانــت حركــة اليــد العاملــة الســورية ناشــطًة جــدًا، خصوصــًا بعــد انتهــاء الحــرب اللبنانيــة. فقــد 
عمــل الســوريون فــي قطــاع البنــاء ضمــن إطــار ورشــة إعــادة اإلعمــار التــي بــدأت مطلــع تســعينيات القــرن الماضــي 
. وقــد اســتفاد العمــال الســوريون مــن التســهيالت الكثيــرة التــي ُقّدمــت لهــم، خصوصــًا تلــك التــي تتعلــق بتنّقلهــم بيــن 
لبنان وســوريا. وكان هذا الوجود هو المحرك األساســي الذي ســهل وســّرع عملية النزوح نحو لبنان. إن االعداد 
الكبيــرة للنازحيــن والنقمــة الشــعبية علــى اليــد العاملــة الســورية، فــي بلــد تبلــغ فيــه نســبة البطالــة أرقامــًا مرتفعــًة جــدًا، 
كانــا الســبب الــذي دفــع بالدولــة اللبنانيــة، عــام 2014، إلــى تغييــر سياســاتها المتســاهلة والمرنــة بالنســبة إلــى 
النازحيــن الســوريين وحقهــم بالعمــل فــي لبنــان5. وكانــت بعــض البلديــات قــد بــدأت بنــوع مــن اإلجــراءات المتشــددة 
تجــاه العمــال الســوريين كتطبيــق منــع التجــّول بعــد الســاعة الثامنــة مســاًء. إّن تعامــل بعــض أجهــزة الدولــة بنــوع 
مــن التشــدد مــع النازحيــن الســوريين باإلضافــة إلــى محاولــة عــدد مــن البلديــات اتخــاذ إجــراءات قاســية بحقهــم، دفــع 
بالمنظمــات العالميــة، الداعمــة لتوفيــر اقصــى حــد مــن التســهيالت للســوريين فــي لبنــان، إلــى إدانــة تلــك الممارســات 

التــي فيهــا بنظرهــم الكثيــر مــن التعســف والجــور6.

وقــد حاولــت جهــات أخــرى تكثيــف مســاعداتها بهــدف تحســين أحــوال النازحيــن فــي لبنــان. فتــّم بهــذا الصــدد التوقيــع 
علــى اتفاقيــة بيــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة ومجلــس اإلنمــاء واإلعمــار عــام 2018، وصــدر عــن مجلــس الــوزراء 
فــي العــام 2020 المرســوم رقــم 6134 بعنــوان: "إبــرام اتفاقيــة تمويــل بيــن لبنــان ممثّــاًل بمجلــس اإلنمــاء واإلعمــار 
والوكالــة الفرنســية للتنميــة لتنفيــذ مشــاريع بنــى ريفيــة ومشــاريع إعــادة تحريــج وتنفيــذ عمليــات تدريــب فــي المناطــق 
األكثــر تأثــرًا جــراء تبعــات األزمــة الســورية" . ويطــرح هــذا المرســوم تســاؤالت كثيــرة عــن دور بعــض الجهــات 
الوطنيــة والمنظمــات العالميــة فــي تشــجيع النازحيــن علــى البقــاء والعمــل فــي لبنــان. ويفتــح هــذا المرســوم، كغيــره 
مــن الخطــوات الهادفــة إلــى دعــم النازحيــن، المجــال لنقــاش واســع حــول شــكوك البعــض فــي وجــود نّيــة مبيتــة لــدى 
جهــات معّينــة، تهــدف إلــى اســتعمال النازحيــن لضــرب الســلم األهلــي فــي لبنــان أو للضغــط علــى النظــام الســوري، 
وإاّل فلمــاذا التشــديد فــي المرســوم علــى مســاعدة البلديــات التــي تشــّغل أكثــر مــن نصــف اليــد العاملــة لديهــا مــن 
الســوريين، وأن يرتبــط هــؤالء بعقــود عمــل لمــّدة أربــع ســنوات. مــن جهــة أخــرى، ال يــرى آخــرون أي خلــل فــي 
تلــك المســاعدة التــي تهــدف إلــى دعــم المناطــق الريفيــة، بحيــث ُيعمــل علــى تطويــر البنــى التحتيــة ودعــم الزراعــة 

وحمايــة البيئــة. 
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-5 دور المنظمات الدولية
وتلجــأ المنظمــات التابعــة لألمــم المتحــدة فــي لبنــان إلــى تســويق فكــرة التخطيــط المســتدام بهــدف التنميــة وتحســين 
ظــروف عيــش كل مــن النازحيــن والمجتمعــات المضيفــة معــًا. وترتكــز هــذه المنظمــات فــي عملهــا علــى مجموعــة 
األهــداف التــي أصدرتهــا األمــم المتحــدة والتــي تشــكل دعــوًة "لتعزيــز االزدهــار مــع االخــذ بعيــن االعتبــار حمايــة 
كوكــب األرض"8. ويتــّم التركيــز بشــكل خــاص علــى الهــدف الحــادي عشــر: "جعــل المــدن والمســتوطنات البشــرية 
شــاملًة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى الصمــود ومســتدامة". ولهــذا األمــر تأثيــر إيجابــي علــى تحقيــق األهــداف 
األخــرى وعلــى موضــوع الالجئيــن. وباالســتناد إلــى األهــداف المذكــورة أصــدرت منظمــة UN Habitat، عــام 
2016، الخطــة الحضريــة الجديــدة التــي تحــدد أســاليب التنميــة المدينيــة األساســية9، والتــي يمكــن اختصارهــا بمــا 
يلــي: تحديــد المســتوى اإلداري المناســب لوضــع وتنفيــذ السياســات المدينيــة وتفعيــل الحوكمــة واعتمــاد اســاليب 

تخطيــط متكاملــة وأدوات تمويــل فّعالــة ومســتدامة.

مــن ناحيــة أخــرى، تطــرق الميثــاق العالمــي بشــأن الالجئيــن )Global Compact on Refugees(، الــذي 
انعقــد ســنة 2018، إلــى موضــوع التخطيــط، محــددًا بعــض األهــداف الرئيســية كتخفيــف الضغــوط عــن البلــدان 
المضيفــة وتعزيــز قــدرة الالجئيــن علــى االعتمــاد علــى الــذات وتوســيع نطــاق إمكانيــة الوصــول إلــى البلــدان الثالثــة 
ودعــم العــودة إلــى بلــدان األصــل بأمــان وكرامــة10. وقــد ارتكــز لبنــان علــى هــذا البنــد األخيــر فــي مطالبتــه بعــودة 
النازحيــن الوافديــن مــن المناطــق التــي عــاد األمــان إليهــا، بســبب عــدم قدرتــه علــى تحمــل عــبء العــدد الهائــل لمــن 
نزحــوا إليــه. وقــد تــم االرتــكاز علــى الميثــاق المذكــور، فــي المنتــدى العالمــي حــول الهجــرة الــذي انعقــد فــي مراكــش 
ســنة 2018، العتمــاد ثالثــة وعشــرين هدفــًا، يرتبــط البعــض منهــا بالتخطيــط مــن خــالل عالقتهــا بالبلديــات، وهــذا 
مــا يؤكــد علــى دور هــذه األخيــرة فــي التخطيــط واإلدارة بهــدف الحــّد مــن المشــاكل الناتجــة عــن تدفــق النازحيــن. 
ويمكــن اختصــار هــذه األهــداف بمــا يلــي: االعتمــاد علــى معلومــات صحيحــة كأســاس للتخطيــط المحلــي والحــّد 
مــن أســباب الهجــرة وتوفيــر المعلومــات الدقيقــة خــالل جميــع مراحــل الهجــرة وتأميــن الوصــول إلــى الخدمــات 
األساســية وتمكيــن المهاجريــن مــن االندمــاج فــي المجتمــع المضيــف والحفــاظ علــى التماســك االجتماعــي والقضــاء 
علــى كل اشــكال التمييــز وتمكيــن المهاجريــن مــن اإلســهام فــي التنميــة المحليــة المســتدامة. وإذا كانــت اغلــب هــذه 
األهــداف منطقيــة مــن النواحــي اإلنســانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة، فــإن بعضهــا يشــكل حساســية بالنســبة إلــى 

لبنــان، خاصــة كل مــا يتعلــق بدمــج النازحيــن فــي المجتمــع المضيــف. 

وبالعــودة إلــى المنظمــات التابعــة لألمــم المتحــدة، فباعتمادهــا مقــررات المنتــدى العالمــي حــول الهجــرة، تجــد نفســها 
مضطــرًة إلــى التعامــل مــع البلديــات فــي مشــاريعها المتعلقــة بالتخطيــط المدينــي والسياســات االســكانية وتأميــن 
الخدمــات األساســية وبنــاء قــدرات االفــراد والجماعــات. وتكــون مقاربتهــا للموضــوع متعــددة األشــكال بحيــث تتخــذ 

أوجهــًا مختلفــًة علــى الشــكل التالــي:
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• مقاربــة متعــددة المســتويات، تذهــب مــن المســتوى الوطنــي إلــى المســتوى المحلــي، مــرورًا بالمســتويات المناطقيــة 
بحســب كل بلــد. 

• مقاربة متعددة القطاعات تتضمن جميع المواضيع التي يجب أن يشملها التخطيط.
• مقاربة متعددة الجهات المعنية، من مجتمع مدني وقطاع خاص وأطراف فاعلة على أنواعها.

وتهــدف هــذه المنظمــات إلــى جعــل البلديــات وأجهــزة الدولــة تعمــل بشــكل يتماشــى مــع هــذه المقاربــات. فهــي تشــجع 
علــى التعــاون العامــودي بيــن مختلــف مســتويات اإلدارة، كمــا تشــجع أيضــًا علــى التعــاون األفقــي فــي مختلــف 
المجــاالت، مــن خــالل تعــاون اإلدارات العامــة ومؤسســات الدولــة بيــن بعضهــا البعــض. وهــي تســّوق لمزيــد مــن 
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، ولتحســين أداء البلديــات علــى المســتوى المالــي، ولتغييــر النظــرة الســلبية 
إلــى النازحيــن، ولتطويــر ســبل جمــع المعلومــات الصحيحــة بهــدف القيــام بتخطيــط أفضــل. لذلــك وبالرغــم مــن 
بعــض الجوانــب التــي تفتــح المجــال لوجهــات نظــر متعارضــة بيــن أجهــزة الدولــة اللبنانيــة والمنظمــات الدوليــة، 
كتلــك المتعلقــة بتحســين شــروط عيــش النازحيــن وتطويــر اإلمكانيــات االقتصاديــة لديهــم، والتــي يــرى البعــض 
فيهــا تشــجيعًا لهــم علــى االســتقرار بــداًل مــن العــودة حيــن يتــاح لهــم ذلــك، فإنــه لــدى المنظمــات الدوليــة الكثيــر مــن 
األمــور اإليجابيــة التــي تســتطيع أن تقدمهــا علــى مســتوى الخبــرات واإلمكانيــات. ففــي مجــال التخطيــط المدينــي، 
أصــدرت منظمــة UN Habitat العديــد مــن الدراســات والمشــاريع المتعلقــة بلبنــان وبالنازحيــن الموجوديــن فــي 
مختلــف مناطقــه. ومــن الممكــن أن ُتســتعمل هــذه الدراســات فــي عمليــات التخطيــط واإلدارة التــي تقــوم بهــا أجهــزة 
الدولــة والبلديــات. إن المتمّعــن فــي هــذه الدراســات والباحــث فــي آليــة وضعهــا، يالحــظ أنماطــًا محدثــة فــي العمــل، 
ترتكــز علــى دقــة المعلومــات ومطابقتهــا للواقــع. فالتخطيــط الناجــح هــو الــذي يرتكــز علــى أدلــة وافيــة، وهــذا مــا 
حصــل فــي الدراســات المذكــورة وعلــى ســبيل المثــال تلــك التــي تتنــاول منطقــة القبــة فــي طرابلــس11. وقــد تــم جمــع 
المعلومات بأســلوب تشــاركي، يســاهم من خالله الســكان بالعمل مع الجهة المســؤولة عن وضع الدراســة، فتأتي 

هــذه األخيــرة علــى قــدر كبيــر مــن الدقــة والشــفافية.

-6 جمع المعلومات عن حركة النزوح
إن أحــد األهــداف التــي اعتمدهــا المنتــدى العالمــي حــول الهجــرة كان االعتمــاد علــى معلومــات صحيحــة كأســاس 
للتخطيــط المحلــي. وُيعــّد جمــع المعلومــات الدقيقــة والوافيــة علــى أنــه المرحلــة األولــى مــن آليــة التخطيــط المدينــي. 
لذلك َأنَشــَأت المنظمة الدولية للهجرة IOM- International Organisation for Migration(12(، التابعة 
يراقــب حركــة  الــذي   ،)DTM- Displaced Tracking Matrix(13 النــزوح  تتبــع  جــدول  المتحــدة،  لألمــم 
النازحيــن فــي العالــم ويتابــع تطورهــا ويجمــع المعلومــات عــن هــذا الموضــوع وينشــرها علــى الموقــع االلكترونــي 
الخــاص بــه. وهــذه المعلومــات تتعلــق بأشــكال النــزوح فــي كل اصقــاع العالــم وتّوثــق أعــداد النازحيــن وحالتهــم 
االقتصاديــة واالجتماعيــة ومــا يحتاجــون إليــه مــن خدمــات ومســاعدات وتجهيــزات. ويتضــح لمــن يراقــب الموقــع 
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االلكترونــي المذكــور، أن جمــع المعلومــات يرتكــز علــى أربعــة عناصــر هــي التاليــة: تتبــع التنقــل ومراقبــة التدفــق 
ومتابعــة التســجيل فــي الدوائــر الرســمية ومكاتــب المنظمــات الدوليــة والقيــام بأعمــال المســح علــى أنواعهــا. ولهــذا 
يضطــّر القّيمــون علــى هــذا الجــدول إلــى التعــاون الوثيــق مــع الجهــات الرســمية والبلديــات والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة، خصوصــًا تلــك التابعــة لألمــم المتحــدة، باإلضافــة إلــى التعامــل مــع جميــع الجهــات الفاعلــة التــي لهــا 
تواجــد علــى األرض. ويجــري التحضيــر لعمليــات المســح بشــكل دقيــق، فيتــّم تحديــد الخيــارات والســبل المتاحــة 
إلتمامهــا بشــكل ناجــح. كمــا وأنــه يتــّم نشــر البيانــات والتقاريــر للعمــوم علــى الموقــع االلكترونــي، فــإن وســائل 
وطــرق جمــع المعلومــات والمنهجيــات المتبعــة للوصــول إليهــا، تكــون أيضــًا علنيــًة فــي أغلــب األحيــان. وفــي 
ــح الموقــع االلكترونــي لجــدول تتبــع النــزوح بحثــًا عــن معلومــات تتعلــق بالنازحيــن  هــذا اإلطــار، فــإن مــن يتصّف
فــي لبنــان، فإنــه لــن يقــع علــى شــيء يذكــر، ومــن يســأل الجهــة المذكــورة عــن المعلــوات التــي بحوزتهــا، فــإن الــرّد 
يكــون أنــه ال إمكانيــة لنشــر المعلومــات وال إلعطائهــا، نظــرًا لحساســية الموضــوع بالنســبة إلــى الســلطات الوطنيــة 
اللبنانيــة، ألن ذلــك مــن الممكــن أن يــؤدي إلــى مشــاكل متعــددة، بحســب المســؤولين عــن إدارة جــدول تتبــع النــزوح.

-7 المشاكل االجتماعية الناتجة عن النزوح
ومــن يتابــع تطــّور موضــوع النــزوح، إن مــن خــالل الوســائل اإلعالميــة علــى التلفزيــون أو شــبكة االنترنــت، يــرى 
انه دائم التغّير والتطّور، وان هناك أشــكال عديدة منه، كهجرة العبور مثاًل، وان الكثير من النازحين الســوريين 
ينظــرون إلــى لبنــان كوطــن عبــور باتجــاه بلــدان أخــرى، كالبلــدان األوروبيــة. وهنــاك ايضــًا الهجــرة المعاكســة 
الطوعيــة، وهــذا الخيــار، تحــاول أجهــزة الدولــة اللبنانيــة تســويقه لــدى النازحيــن، بغيــة تخفيــف الضغــط علــى لبنــان. 
ومــع ذلــك يســتمر العــدد األكبــر مــن النازحيــن بالبقــاء فــي لبنــان ألجــل يبــدو بعيــدًا. وهــذا االســتقرار يتطّلــب تكّيفــًا 
مزدوجــًا، أواًل مــن جهــة النازحيــن اّلذيــن يجــب عليهــم ان يتأقلمــوا مــع مجتمعــات، غالبــًا مــا تكــون مختلفــًة عنهــم 
مــن النواحــي االجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة، وثانيــًا مــن جهــة المجتمــع المضيــف الــذي يجــب عليــه أن يكــون أقــّل 

عنصريــة وعدائيــة.

إن العنصريــة تفتــرض وجــود ســمات بيولوجيــة وجينيــة عنــد مجموعــة مــا، تنعكــس علــى ثقافتهــا، فتطبعهــا بطابــع 
فكــري وأخالقــي معّيــن14. وقــد ظهــر مفهــوم العــرق فــي القــرن التاســع عشــر، وتطــّور خــالل القــرن العشــرين، حيــث 
تكاثــرت حــاالت التفرقــة بيــن الجماعــات العرقيــة وزادت ســيطرة شــعوب علــى أخــرى وتفّشــى القمــع وكثــر الظلــم. 
ومــع أن فكــرة العــرق دحضهــا العلــم مثبتــًا عــدم دقتهــا، ففــي لبنــان، أّدى التفكيــر بشــكل عنصــري، والــذي ســّببته 
بشــكل خــاص مؤامــرات جهــات متخفيــة تعيــش علــى بــث الســموم وزرع الفتــن، إلــى شــحن القلــوب ودّس أفــكار 
كانــت غريبــًة عــن عقــل مجتمعاتنــا الشــرقية وبعيــدة عــن وجدانهــا. وظهــرت أشــكال عديــدة مــن العنصريــة، تبــدأ 
بالنزعــة إلــى التمايــز والشــتائم العنصريــة لتتحــّول إلــى تصّرفــات أســوأ وأخطــر، تــؤّدي إلــى تبّنــي أيديولوجيــات 
سياســية ومبــادئ فلســفية تدفــع إلــى العنصريــة وتشــجع عليهــا. وليســت اليافطــات العدائيــة التــي علقــت فــي العديــد 
مــن المــدن والقــرى، إاّل مثــااًل علــى ذلــك. وهــذا يــؤدي إلــى تهديــد االســتقرار فــي المجتمــع اللبنانــي المتنــّوع، 
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فالمواقــف ال تبنــى فقــط علــى أســاس اقتصــادي، بــل تضــاف إلــى ذلــك عوامــل سياســية وطائفيــة لتضيــف المزيــد 
مــن التعقيــد والتوتــر علــى الموضــوع، ولتهــدد بفــرط عقــد التماســك االجتماعــي الهــّش فــي البلــد. 

إن التماســك االجتماعــي هــو اســتعداد األفــراد للتعــاون فــي مــا بينهــم بهــدف البقــاء واالزدهــار15. وينعكــس ذلــك 
بشــكل إيجابــي علــى المجتمــع، فينعــم النــاس باألمــن وينمــو االقتصــاد. وقــد تنّبهــت خطــة االســتجابة لألزمــة إلــى 
ذلــك، فشــجعت علــى اعتمــاد ســلوكيات إيجابيــة وعلــى تفعيــل العوامــل التــي تــؤدي إلــى منــع التوتــرات، الناجمــة 
عــن األزمــة، مــن أن تــؤدي إلــى صراعــات بيــن النازحيــن او بينهــم وبيــن المجتمعــات المضيفــة، مــن أجــل حمايــة 
االســتقرار والحفــاظ علــى تماســك المجتمــع. وبالرغــم مــن تشــديدها علــى التعايــش الســلمي، لــم تســتجب الخطــة 
لمطالبــة بعــض المنظمــات العالميــة بدمــج النازحيــن حيثمــا يقيمــون، لمــا لذلــك مــن اخطــار علــى المجتمــع 
اللبنانــي، تجهلهــا تلــك المنظمــات أو تتجاهلهــا. وبالنتيجــة، ال يســع أيــة خطــة أو سياســات، محليــة كانــت أم علــى 
مســتوى الوطــن ككل، أن تتجاهــل مكامــن الضعــف فــي مجتمعهــا. فبالنســبة للتماســك االجتماعــي، يجــب فهــم كل 
مقوماتــه وأبعــاده. فــأواًل، لــه ُبعــد عامــودي يرتكــز علــى الثقــة المتبادلــة بيــن الحكومــة والمجتمــع، وثانيــًا، لــه ُبعــد 
أفقــي يتمثــل بالعالقــة والتفاعــل بيــن مكونــات المجتمــع والتــي تشــمل النازحيــن والســكان األصلييــن. كمــا أن لــه 
أيضــًا أبعــادًا موضوعيــًة تقــاس مــن خــالل مؤشــراٍت كّميــة تحــدد متانــة عناصــر التماســك فــي المجتمــع، وأبعــادًا 
غير موضوعية، تتعّلق بالقيم األخالقية والمواقف السياســية والمعتقدات16. أن كل هذه األبعاد تســاعد الباحثين 
والمتعاطيــن بشــأن النازحيــن علــى التعمــق بواقــع التماســك االجتماعــي، فتتوضــح الرؤيــة أمامهــم فيتصرفــون برويــة 
ــًا مــا تنجــر  ويتعاطــون مــع المشــاكل المســتجدة بعقالنيــة وتبّصــر، علــى عكــس العامــة مــن الشــعب، التــي غالب
وراء الشــائعات واألخبــار غيــر الدقيقــة، فيغلــب التشــنج والحــّدة علــى مواقفهــم، بســبب تصّورهــم الخاطــئ للموضــوع 

وإدراكهــم المغلــوط لــه.

8- انعكاس تصّور الناس للعالقة مع النازحين، على التماسك االجتماعي
فــي زمــن التدخــل الســوري فــي لبنــان كان الشــعار "شــعب واحــد فــي بلديــن". وهــذا الشــعار كان يغضــب بعــض 
الفئــات التــي تعــود لتؤيــده أو يحــوز علــى رضــى البعــض ليعــودوا فيشــجبوه. وإن مــن يســأل النــاس اليــوم عــن 
تصورهــم لشــكل العالقــة مــع النازحيــن عليــه أن ينتظــر الكثيــر مــن الــردود الســلبية. وكل ذلــك هــو نتيجــة تقييــم 
شــخصي خاضــع لتأثيــر جهــات عديــدة ووســائل مختلفــة أولهــا اإلعــالم بأنواعــه المتعــددة. وتجــدر اإلشــارة إلــى 
الــدور الــذي تلعبــه وســائل اإلعــالم فــي التأثيــر علــى الــرأي العــام اللبنانــي، وجعلــه يتبّنــى آراًء تخــدم مــن ترتبــط 
بــه تلــك الوســائل اإلعالميــة علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي. ولفهــم وتحليــل رأي اللبنانييــن ونظرتهــم لواقــع 
النــزوح، نعــرض بعــض الرســوم البيانيــة التــي تــّم الحصــول عليهــا مــن الخبيــر بشــؤون الالجئيــن، باســتيان رافيــل 
)Bastien Ravel(، وهــو مستشــار لــدى مشــروع األمــم المتحــدة للتنميــة )UNDP(، وقــد عمــل لســنوات عديــدة 

علــى موضــوع النازحيــن فــي لبنــان.
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إن الرســم البيانــي رقــم 1، ُيبــرز نظــرة اللبنانييــن للعالقــة مــع النازحيــن الســوريين. ونالحــظ كيــف تطــورت تلــك 
النظــرة بيــن عامــي 2014 و2017، فقــد تحســن تقييــم اللبنانييــن للعالقــة مــع النازحيــن تحّســنًا ملحوظــًا فــي 
العاميــن التالييــن، ليعــود إلــى مســتواه األساســي بعــد ثالثــة أعــوام. ومــرّد تحســن النظــرة فــي الفتــرة األولــى إلــى 
التخلــص مــن األفــكار المســبقة بعــد التعاطــي المباشــر مــع النازحيــن. ولكــن تقييــم اللبنانييــن عــاد إلــى مســتواه 
األساســي تقريبــًا، بعــد ثــالث ســنوات، وذلــك ألســباب متعــددة، كتضخيــم العديــد مــن وســائل اإلعــالم لبعــض 
األحــداث المتفرقــة وتعميــم نتائجهــا. هــذا باإلضافــة إلــى حــاالت معينــة، تجعــل اســتعداد البعــض للتأثــر بتلــك 

األخبــار ولتصديقهــا أكبــر وأهــم.

 فكما يظهر في الرسم البياني رقم 2، تختلف 
بحســب  النازحيــن  مــع  العالقــة  إلــى  النظــرة 
المناطــق. فهــي تكــون ســلبيًة إلــى حــد كبيــر 
النازحيــن  فــي مناطــق كبشــّري، حيــث وجــود 
القليــل نســبيًا ال يســمح بتكويــن فكــرة واضحــة 
عــن الموضــوع، أو كبعبــدا حيــث ال تــزال ذيــول 
راســخين  الســوري  والتدخــل  األهليــة  الحــرب 
فــي عقــول الســكان. ولكــن النظــرة تكــون أكثــر 
مثــاًل،  أخــرى، كطرابلــس  أمكنــة  فــي  إيجابيــة 
والمذهبــي  الجغرافــي  التقــارب  انعكــس  حيــث 
النازحيــن  بيــن  العالقــة  علــى  والسياســي 

وقــوة. متانــًة  فزادهــا  المضيــف،  والمجتمــع 

)UNDP- رسم بياني رقم 1 نظرة اللبنانيين للعالقة مع النازحين السوريين )مصدر: باستيان رافيل

رسم بياني رقم 2: نوعّية العالقة بين اللبنانيين والنازحين السوريين بحسب مناطق 
)UNDP- تواجدهم )مصدر: باستيان رافيل
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فبالواقــع، ليســت النظــرة إلــى العالقــة مــع النازحيــن موضوعيــة، بــل تتحكــم بهــا عوامــل عديــدة تؤثــر بأشــكال 
مختلفــة علــى حالــة اللبنانييــن النفســية بحســب تنوعهــم، فتجعــل آراءهــم تفتقــر إلــى التماســك فــي المنطــق وتتناقــض 
فــي مــا بينهــا. فرغــم أن خمســة وثمانيــن بالمئــة مــن اللبنانييــن يوافقــون علــى أن وجــود أعــداد مــن النازحيــن قــد 
ــن الرســم البيانــي رقــم 3 أن أكثــر مــن تســعين بالمئــة  ســاهم فــي وقــوع المزيــد مــن الجرائــم وأحــداث العنــف، يبّي
مــن اللبنانييــن ال زالــوا يشــعرون باألمــان فــي المــكان الــذي يعيشــون فيــه. كمــا ويبّيــن الرســم أيضــًا أن النازحيــن 
الذيــن يتعرضــون للمضايقــات، نســبتهم تفــوق نســبة اللبنانييــن، وأن نســبة مــن يؤيــد اســتعمال العنــف هــي أقــل عنــد 

النازحيــن الســوريين منهــا عنــد اللبنانييــن. 

وتجــدر اإلشــارة أيضــًا إلــى أن الســوريين فــي الســجون نســبتهم أدنــى مــن الســوريين فــي المجتمــع اللبنانــي، وأن 
الســبب الرئيســي العتقالهــم هــو مســائل تتعلــق بقانونيــة اقامتهــم ال بالجرائــم وأعمــال العنــف. كل ذلــك يؤكــد أهميــة 
نبــذ األفــكار المســبقة وردود الفعــل المتســّرعة، واللجــوء إلــى التــروي والتعقــل عنــد التعاطــي مــع هــذا الموضــوع، 
ألن االســتهتار بهــا يؤثــر ســلبًا علــى التماســك االجتماعــي مــا قــد يــؤدي إلــى العنــف، والتمييــز، وإســاءة المعاملــة، 

وتضييــع فــرص ثمينــة للتطــور والنمــو. 

)UNDP- رسم بياني رقم 3: التماسك االجتماعي وأنعكاسه على الشعور باألمان لدى كل من اللبنانيين والسوريين )مصدر: باستيان رافيل
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9- دور المؤسسات الرسمية والبلديات 
ا يتمحــور التماســك االجتماعــي فقــط حــول عالقــات مكونــات المجتمــع بيــن بعضهــا البعــض، بــل وأيضــًا بيــن 
الجماعــات المختلفــة والمؤسســات الرســمية، كمــا قــد أشــرنا ســابقًا. وهــذه العالقــة فــي لبنــان، تحكمهــا ديناميــات 
عــن  فصلهــا  يمكــن  وال  المنطقــة،  فــي  والمذهبــي  الطائفــي  التنافــس  أطرهــا  ويحــدد  السياســية  بالحالــة  تتعلــق 
الصراعــات الســابقة، التــي مــا انفكــت ترخــي بظاللهــا علــى الوضــع الراهــن. ولكــن ورغمــًا عــن كل ذلــك، ال زالــت 
جهــات رســمية توحــي للنــاس بالثقــة مــن خــالل مشــاركتها بالتعامــل بشــكل إيجابــي وفّعــال، مــع موضــوع النــزوح 
 .)UNDP( الســوري، كمــا يظهــر فــي الرســم البيانــي رقــم 4، وهــو أيضــًا مــن إعــداد مشــروع األمــم المتحــدة للتنميــة
 إن أكثــر مــن يوحــي للنــاس بالثقــة كانــت البلديــات والقــوى المســلحة. فالبلديــات تعمــل علــى تأميــن الخدمــات 
للســكان وهــي أقــرب إلــى النــاس بحكــم كونهــا تشــكل المســتوى األدنــى مــن الحكــم. والقــوى المســلحة مســؤولة عــن 

)UNDP- رسم بياني رقم 4: ثقة الناس ببعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية )مصدر: باستيان رافيل

حفــظ األمــن وحمايــة الســلم األهلــي. وبالمقابــل ال تحــوز الحكومــة وال المنظمــات غيــر الحكوميــة، وطنيــة كانــت أم 
أجنبيــة، علــى نســبة عاليــة مــن الثقــة. وهــذا مــرده إلــى التصــور الــذي يكونــه النــاس عــن هــذه المؤسســات. فرغــم أن 
ممارســات تلــك المؤسســات ليســت بالضــرورة ناجحــة طــوال الوقــت، غيــر أن الفكــرة المكونــة عــن عملهــا، تصورهــا 
بشــكل أساســي وســائل االعــالم علــى أنواعهــا، وهــذه األخيــرة بعيــدة كل البعــد عــن الموضوعيــة. وإننــا كنــا قــد بّينــا 
تأثــر العالقــة بيــن النازحيــن والمجتمــع المضيــف باألخبــار الــواردة علــى وســائل اإلعــالم. ويتبيــن أن نوعيــة هــذه 
العالقــة تنعكــس علــى القــرارات واإلجــراءات التــي تتخذهــا البلديــات. فأكثــر البلديــات التــي وضعــت قيــودًا علــى 
النازحيــن، هــي التــي يتواجــد النازحــون علــى أرضهــا بنســب متدنيــة، كمــا يظهــر فــي الرســم البيانــي رقــم 5، وتظهــر 
علــى الخريطــة المناطــق التــي تتواجــد فيهــا اعلــى نســبة مــن البلديــات التــي تفــرض القيــود، كمــا ويبيــن رســم بيانــي 
آخــر أنــواع هــذه القيــود واعدادهــا، والتــي يأتــي فيهــا حظــر التجــّول بالمركــز األول.  فــكل ذلــك يــدل أن هنــاك فــرق 
كبيــر بيــن الواقــع علــى األرض وبيــن الصــورة التــي ترتســم بذهــن النــاس، لبنانييــن وســوريين، عــن هــذا الواقــع والتــي 
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)UNDP- رسم بياني رقم 5: البلديات والقيود المفروضة على النازحين  )مصدر: باستيان رافيل

تجهــد جهــات عديــدة علــى إظهارهــا بالشــكل الــذي يفيدهــا و يســاعدها علــى شــحذ الهمــم للســير بالمشــاريع التــي 
تخــدم مصالــح تلــك الجهــات والتــي ليــس فيهــا بالضــرورة أيــة مصلحــة للبنانييــن أو للســوريين.

خاتمة
إن أطــراف النــزوح الســوري حاليــًا هــي: النازحــون واللبنانيــون دولــًة وشــعبًا والخــارج األممــي بمؤسســاته وجمعياتــه. 
النازحــون الســوريون يريــدون األمــن واألمــان بشــكل عــام، إن فــي البقــاء حيــث هــم أو فــي االنتقــال الــى جهــة 
غربيــة. وقــد يفكــر البعــض بالعــودة إلــى ســوريا. وهنــاك فئــة استســاغت المســاعدات والســكن فــي لبنــان وال يشــغل 

بالهــا المســتقبل والتطــورات القادمــة.

مــن جهــة اللبنانييــن، هنــاك اعتبــارات شــّتى: عاطفــة تقــول بوجــوب اســتقبال الســوريين ألســباب إنســانية أو قوميــة. 
وهنــاك لــدى البعــض شــعور بالخشــية مــن قلــب التوازنــات الطائفيــة كمــا أنــه هنــاك فئــة ثالثــة مــن المســتفيدين مــن 
اليــد العاملــة أو مــن المســاعدات األمميــة وجــزء مــن هــذه الفئــة الثالثــة يســير فــي المشــروع المبطــن وفــي األهــداف 

المرســومة خارجيــًا.

30

د. جواد يوسف أبي عقلالهجرة والمكان | إشكاليات وتحديات



أمــا مــن ناحيــة المتدخــل األممــي الــذي يقــوم بالمســاعدات علــى أنواعهــا، فهنــاك صنفــان: صنــف أول يحــدوه 
شــعور انســاني بحــت، وهــو يقــوم بالدراســات الســتنباط الحلــول الناجعــة ولضــخ المســاعدات، وصنــف ثــاٍن يســير 
فــي خــط المســاعدات وهــو يضمــر هدفــًا سياســيًا. ونظــن أن أي هــدف سياســي خارجــي ال يكتــب لــه النجــاح إن 
لــم يــزرع التناقــض والتفرقــة بيــن مكونــات مجتمعنــا المتعــدد والمتناقــض أصــاًل. وعليــه نــرى أن واجبــات اللبنانييــن، 

دولــًة وشــعبًا، تتمحــور حــول النقــاط التاليــة:
• محاربة التمييز والضغط والعدائية تجاه النازحين السوريين.

• العرفان بالجميل للجهات األممية المانحة أو التي تقوم بالدراسات المفيدة للبنان وللنازحين.
• مبــادرة الدولــة اللبنانيــة إلــى حملــة إعالميــة دائمــة لتبيــان حــق لبنــان ومصلحــة الســوريين والفشــل 

اإلنســاني. الموضــوع  هــذا  فــي  السياســيين  للمســتغلين  المنتظــر 

إن االنطــالق مــن هــذه المبــادئ يشــجع علــى انجــاز المخططــات االســتراتيجية للمناطــق اللبنانيــة، بالشــكل الــذي 
يســتفيد مــن دعــم وخبــرة المنظمــات الدوليــة التــي جــرى التطــّرق إليهــا، مــع مقاربــة موضــوع النــزوح مــن منطلــق 
تــدارك أي خطــر يهــدد التماســك االجتماعــي. فهــذا التوجــه قــد يجعــل مــن أزمــة النــزوح الســوري فرصــًة للنهــوض 
االقتصــادي فــي لبنــان ولتأميــن حيــاة كريمــة للســوريين المتواجديــن فيــه وإلحبــاط كل المخططــات التــي ترمــي إلــى 
االســتفادة مــن جــو التناقــض واالختــالف لتعميــق الخالفــات والصــدام والتدميــر. وإننــا نعتقــد أن ردة الفعــل لــدى 
اللبنانييــن والســوريين ســوف تكــون واعيــًة، شــعارها المحافظــة علــى بعضهــم البعــض فــي مصالحهــم وأمانيهــم 
وتطّلعاتهــم، علــى أن تكــون الواقعيــة والموضوعيــة ســببًا لخالصهــم ولدفــع األذيــة والضــرر عــن كل مــن الشــعبين 

الشــقيقين.

Kabbanji, L. )2016(, Migration forcée et politiques migratoires: le cas des réfugiés de Syrie au Liban. In: 
Beauchemin C. )ed.(, Ichou M. )ed.( Au-delà de la »crise des migrants« : décentrer le regard . Paris: Karthala, 
97-116.
 www.lcpr.gov.lb ،خطة لبنان لالستجابة لألزمة 2015-2016

Texte de la convetion de 1951 relative aux réfugiés, in convention et protocole relatifs au statut des réfugiés 
)2007(, Genève, UNHCR.
Chalcraft, J. )2009(, The invisible cage: Syrian migrant workers in Lebanon, Stanford University Press.
Rizkallah, S. )2019(, La crise des déplacés syriens : besoin/opportunité de recours à la RSE, in National 
Defense magazine. www.lebarmy.gov.lb.
.تقرير هيومن رايتس ووتش )2019(، منازلنا ليست للغرباء_ البلديات اللبنانية تجلي آالف الالجئين السوريين قسرًا
 الجريدة الرسمية، تاريخ 17/1/2020
 /www.un.org/sustainabledevelopment/ar )2015( أهداف التنمية المستدامة
 www.habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Arabic.pdf )2016( الخطة الحضرية الجديدة  
 www.unhcr.org/ar/5938f7224.html )2018( الميثاق العالمي بشأن الالجئين  
El-Qobbeh Neighbourhood Profile )2018(, UN-Habitat, www. unhabitat.org/el-qobbeh-neighbourhood-profile.
https://www.iom.int
https://dtm.iom.int
Wieviorka, M. )1991( L›espace du racisme. Seuil.
Stanley, D. )2003(. What Do We Know about Social Cohesion: The Research Perspective of the Federal 
Government›s Social Cohesion Research Network. The Canadian Journal of Sociology.
Larsen, C. A. )2014(. Social cohesion: Definition, measurement, and developments. Center for Comparative 
Welfare Studies, Aalborg University.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

31

د. جواد يوسف أبي عقلالهجرة والمكان | إشكاليات وتحديات



المراجع األجنبية
Chalcraft, J. )2009(, The invisible cage: Syrian migrant workers in Lebanon, Stanford University Press 
Kabbanji, L. )2016(, Migration forcée et politiques migratoires: le cas des réfugiés de Syrie au Liban. In: Beauchemin 
C. )ed.(, Ichou M. )ed.( Au-delà de la “crise des migrants” : décentrer le regard . Paris: Karthala, 97-116. 
Larsen, C. A. )2014(. Social cohesion: Definition, measurement, and developments. Center for Comparative 
Welfare Studies, Aalborg University.
Rizkallah, S. )2019(, La crise des déplacés syriens : besoin/opportunité de recours à la RSE, in National Defense 
magazine. www.lebarmy.gov.lb.
Stanley, D. )2003(. What Do We Know about Social Cohesion: The Research Perspective of the Federal 
Government’s Social Cohesion Research Network. The Canadian Journal of Sociology.
Wieviorka, M. )1991( L’espace du racisme. Seuil.
El-Qobbeh Neighbourhood Profile )2018(, UN-Habitat, www. unhabitat.org/el-qobbeh-neighbourhood-profile.
Texte de la convetion de 1951 relative aux réfugiés, in convention et protocole relatifs au statut des réfugiés )2007(, 
Genève, UNHCR.
https://www.iom.int
https://dtm.iom.int

المراجع العربية
مرســوم 6134 / 2020 - إبــرام، علــى ســبيل التســوية، إتفاقيــة تمويــل بيــن الجمهوريــة اللبنانيــة ممثلــة بمجلــس اإلنمــاء واإلعمــار والوكالــة الفرنســية للتنميــة 
لبنــى تحتيــة ريفيــة ومشــاريع اعــادة تحريــج وتنفيــذ عمليــات تدريــب فــي المناطــق االكثــر تأثــرًا جــراء تبعــات االزمــة الســورية، تاريــخ 17/1/2020، الجريــدة 

الرســمية.
 www.un.org/sustainabledevelopment/ar )2015( أهداف التنمية المستدامة
 www.unhcr.org/ar/5938f7224.html )2018( الميثاق العالمي بشأن الالجئين

 www.habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Arabic.pdf )2016( الخطة الحضرية الجديدة
تقرير هيومن رايتس ووتش )2019(، منازلنا ليست للغرباء_ البلديات اللبنانية تجلي آالف الالجئين السوريين قسرًا.

www.lcpr.gov.lb ،2015-2016 خطة لبنان لالستجابة لألزمة
www.un.org.lb/lcrp2017-2020 ،2017-2020 خطة لبنان لالستجابة لألزمة

32

د. جواد يوسف أبي عقلالهجرة والمكان | إشكاليات وتحديات



عالقة الهجرة بالمكان
دراسة لخمس قرى في قضاءي جبيل والبترون

د. كوليت أبي فاضل
علوم اجتماعية/ الجامعة اللبنانية

مقّدمة:
ازدادت وتيــرة الهجــرة فــي العالــم، وارتفعــت معدالتهــا حيــث وصــل عــدد المهاجرين الدوليين إلــى أكثــر 

مــن مئتيــن وخمســين مليــون شــخصًا في العــام 2017 وفــق إحصــاءات المنظمة الدولية للهجــرة. 

ويشهد لبنان أيضًا ارتفاعًا في وتيرة الهجرة. وقد أّدى تزايد األزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
فــي لبنــان، وارتفــاع معــدالت الفقــر والبطالــة إلــى تواصــل الهجــرة وتعاظــم حجمهــا. فقــد كان مجمــوع المهاجريــن 
بيــن 1959 1974، 131,000 مهاجــرًا1، بمعــدل ســنوي 8187 مهاجــرًا. وبلــغ هــذا العــدد 326,000 مهاجــرًا 

فــي الفتــرة 1975 ـ 1990، 2 ليصــل إلــى 718,584 مهاجــرًا فــي الفتــرة -2007 2018. 3 

الجدول رقم ١
المعدل السنوي لهجرة اللبنانيين بين 1959 و2018 4

المعدل السنوي للهجرةمجموع المهاجرينالسنوات
19٥91310008187 ـ 1974
197532600020000 ـ 1990
199113800023000 ـ 1996
199713500027000 ـ 2001
200221400036000 ـ 2007
200771848459882 ـ 2018

ورغم التزايد في تدفقات الهجرة، ال تزال وجهتها تختلف بين مهاجٍر وآخر، ووفق الفترات الزمنية. 
هــل توجــد عالقــة بيــن المــكان المهاجــر منــه والمــكان المهاجــر إليــه؟ ومــا مــدى ارتبــاط هذيــن المكانيــن 

بمميــزات المهاجــر؟ وبخصائــص الهجــرة؟ وبالعالقــة ببلــده األم؟ 

ســنتناول لمحــة عــن الهجــرة مــن لبنــان، مــن خــالل عينــٍة عشــوائية لخمــس قــرى. ووقــع االختيــار ضمــن 
محافظتــي جبــل لبنــان ولبنــان الشــمالي، علــى قضاءيــن محازيَيــن، همــا قضــاءا جبيــل والبتــرون. وقــد حاولنــا إجــراء 
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مســح لكافــة مهاجــري هــذه القــرى مــن خــالل الوســائل المتاحــة، ورغــم الصعوبــات اإلحصائيــة التــي تعتــري هــذه 
الظاهــرة الســكانية. فتدفــق المهاجريــن ال يمكــن قياســه بدقــة وال يتســم بالثبــات مــن الناحيــة الزمنيــة. وقــد بلــغ عــدد 

مهاجــري العيّنــة 150 شــخصًا بيــن عامــي 2015 و2016، موزعيــن علــى الوجــه التالــي: 
- 75 مهاجرًا من قريتين في قضاء جبيل، هما: البربارة )44 مهاجرًا( ورأس أسطا )31 مهاجرًا(؛

- 75 مهاجــرًا مــن ثالثــة قــرى فــي قضــاء البتــرون، هــي: كفيفــان )27 مهاجــرًا(، كــور )18 مهاجــرًا( 
وبقســميا )30 مهاجــرًا(. 

والخريطة التالية تبّين مواقع هذه القرى المشمولة بالدراسة في كال القضاءين.

ســوف نعــرض بدايــًة مميــزات الهجــرة فــي هــذه القــرى، ثــم نــدرس مــدى ارتبــاط المــكان المهاجــر منــه بالمــكان 
المهاجــر إليــه، وأخيــرًا نتطلــع إلــى العالقــة بيــن كل مــن المكانيــن ومميــزات الهجــرة.

 2 

 مهاجرًا(؛ 31مهاجرًا( ورأس أسطا ) 44مهاجرًا من قريتين في قضاء جبيل، هما: البربارة ) 75 -
مهاجرًا(  18مهاجرًا(، كور ) 27مهاجرًا من ثالثة قرى في قضاء البترون، هي: كفيفان ) 75 -

 مهاجرًا(.  30وبقسميا )
 والخريطة التالية تبّين مواقع هذه القرى المشمولة بالدراسة في كال القضاءين.

 
 1الخريطة رقم 

 القرى المشمولة بالدراسة في قضاءي جبيل والبترون 
 )الخريطة من إعداد الباحثة(

  

 
 

المهاجر منه سوف نعرض بدايًة مميزات الهجرة في هذه القرى، ثم ندرس مدى ارتباط المكان 
 بالمكان المهاجر إليه، وأخيرًا نتطلع إلى العالقة بين كل من المكانين ومميزات الهجرة.

 
 . مميزات الهجرة1

طالت الهجرة في قرى البربارة وراس أسطا، كفيفان، كور وبقسميا، الذكور بشكٍل أساسي، حيث 
وعادًة، يهاجر الرجل ٪ من مجموع المهاجرين. 90وصل عدد المهاجرين الذكور في هذه القرى أكثر من 

تكون هجرة النساء متدنية، وأغلبها أواًل، ثم يقوم بعد ذلك باستقدام زوجته أو عائلته الى دولة المهجر. لذلك،  34
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1. مميزات الهجرة
طالــت الهجــرة فــي قــرى البربــارة وراس أســطا، كفيفــان، كــور وبقســميا، الذكــور بشــكٍل أساســي، حيــث وصــل عــدد 
المهاجريــن الذكــور فــي هــذه القــرى أكثــر مــن ٪90 مــن مجمــوع المهاجريــن. وعــادًة، يهاجــر الرجــل أواًل، ثــم يقــوم 
بعــد ذلــك باســتقدام زوجتــه أو عائلتــه الــى دولــة المهجــر. لذلــك، تكــون هجــرة النســاء متدنيــة، وأغلبهــا مرتكــزة 
ــّم شــمل العائلــة )٪57.1 مــن المهاجــرات يهاجــرن بدافــع شــخصي،  علــى االعتبــارات الشــخصية كالــزواج أو ل
مقابــل ٪3.7 مــن المهاجريــن الذكــور(، بينمــا يســعى ثلــث النســاء إلــى العمــل أو لتحســين معيشــتهن. وهــذا التفــوق 

العــددي لهجــرة الذكــور ينطبــق علــى الهجــرة اللبنانيــة بعامــًة 5. 

كمــا تتشــابه الخصائــص االجتماعيــة لمهاجــري العينــة مــع خصائــص المهاجريــن اللبنانييــن، حيــث أن المهاجريــن 
هــم بأغلبيتهــم مــن الشــباب )٪80 منهــم فــي ســن العمــل بيــن 21 و64 ســنة(، ومــن ذوي الكفــاءات العلميــة 
والمهنيــة العاليــة )٪72 مــن المهاجريــن مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة(. ويميــل غيــر المتزوجيــن عــادًة إلــى 
الهجــرة أكثــر مــن المتزوجيــن، إاّل أننــا نالحــظ أن ٪76.7 مــن مهاجــري العينــة، هــم متزوجــون ألن هــذا كان 
وضعهم االجتماعي في السنة التي أنجزنا فيه الدراسة )2015 ـ 2016(، وليس في السنة التي هاجروا فيها.  
بالنســبة لخصائــص الهجــرة، كان الدافــع االقتصــادي هــو األبــرز، فثلثــا المهاجريــن تقريبــًا هاجــروا بدافــع العمــل 
)٪45.3( أو لتحســين مســتوى معيشــتهم )٪20.7(. أمــا أســباب الهجــرة األخــرى، فكانــت الســعي مــن أجــل 
الدراســة )٪17.3(، أو العتبــاراٍت شــخصية )٪9.9(، أو للبحــث عــن األمــان )٪7.3(. وقــد أتــت هــذه النســب 
شــبيهة بنســب دراســة الجامعــة اليســوعية وأكثــر قربــًا مــن دراســة إدارة اإلحصــاء المركــزي، مــع فــارٍق بســيط هــو 
ارتفــاع نســبة الهجــرة بهــدف الدراســة فــي العينــة )٪17.3 مقابــل ٪8.8 فــي دراســة الجامعــة اليســوعية و10.9٪ 

فــي دراســة إدارة اإلحصــاء المركــزي(.

الجدول رقم 2
المقارنة بين مهاجري العينة ومهاجري لبنان حسب دوافع الهجرة

دراسة الجامعة اليسوعية دوافع الهجرة
6 2007

اإلحصاء المركزي 
7 2009

العينة
2016 . 2015

52.465.966العمل
8.810.917.3الدراسة

25.420.89.3اعتبارات شخصية
13.42.47.3أسباب أخرى

100100100المجموع
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 4 

 1رقم  الرسم البياني
 المهاجرون حسب وجهة الهجرة 

 
. فالحرب األهلية التي 1975وازدادت وتيرة الهجرة إثر التحوالت االجتماعية واالقتصادية منذ 

بدأت في ذلك العام ساهمت في الشعور بعدم األمان، واالنهيار االقتصادي الذي حصل في الثمانينيات 
ّمرة، وازدياد  12أّدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وتراجع الحد األدنى لألجور إلى أكثر من 

تيرتها وتعاظم حجمها. واستمر نزيف الهجرة في السنوات البطالة والفقر، ما أّثر على الهجرة، فتسارعت و 
الالحقة للحرب لعدم شعور المواطن بالرضى على كافة الصعد االقتصادية، االجتماعية والسياسية. وكان 

بالغ األثر في زيادة  2006، وللحرب اإلسرائيلية في العام 2005لالغتياالت السياسية، ال سيما في العام 
إلى أعلى مستوى له بمعدل  2007 -2002، حيث وصل المعدل السنوي للهجرة في الفترة أعداد المهاجرين

 مهاجرًا في السنة. 4.3
 
  3رقم  الجدول

 المهاجرون حسب فترات الهجرة والمعدل السنوي للهجرة 
 

 المعدل السنوي للهجرة العدد فترات الهجرة
 1.4 30 1975ما قبل 

1975 – 1991  41 2.4 
1992 – 1996 13 2.6 
1997 – 2001 17 3.4 
2002 – 2007  26 4.3 

 2.9 23 وما بعد 2008
 2.4 150 المجموع

 

٠.

١٠.

٢٠.

٣٠.

٤٠.

البلدان 
العربية

أوسترالياأفريقياأميركاأوروبا

٪٢٦٪٢٤.٧

٪٣٨

٪٦٪٥.٣

وجهة الهجرة

أمــا وجهــة الهجــرة، فكانــت القــارة األميركيــة، بشــكٍل أساســي )٪38(، ال ســّيما الواليــات المتحــدة، تلتهــا القــارة األوروبيــة 
)٪26(، ومــن ثــم البلــدان العربيــة8 )٪24.7(. وكانــت الهجــرة إلــى أوســتراليا )٪6(، وأفريقيــا )٪5.3( متدنيــة. 

وازدادت وتيــرة الهجــرة إثــر التحــوالت االجتماعيــة واالقتصاديــة منــذ 1975. فالحــرب األهليــة التــي 
بــدأت فــي ذلــك العــام ســاهمت فــي الشــعور بعــدم األمــان، واالنهيــار االقتصــادي الــذي حصــل فــي الثمانينيــات 
أّدى إلــى انخفــاض القــدرة الشــرائية للمواطنيــن، وتراجــع الحــد األدنــى لألجــور إلــى أكثــر مــن 12 ّمــرة، وازديــاد 
البطالــة والفقــر، مــا أّثــر علــى الهجــرة، فتســارعت وتيرتهــا وتعاظــم حجمهــا. واســتمر نزيــف الهجــرة فــي الســنوات 
الالحقــة للحــرب لعــدم شــعور المواطــن بالرضــى علــى كافــة الصعــد االقتصاديــة، االجتماعيــة والسياســية. وكان 
لالغتيــاالت السياســية، ال ســيما فــي العــام 2005، وللحــرب اإلســرائيلية فــي العــام 2006 بالــغ األثــر فــي زيــادة 
أعــداد المهاجريــن، حيــث وصــل المعــدل الســنوي للهجــرة فــي الفتــرة -2002 2007 إلــى أعلــى مســتوى لــه بمعــدل 

4.3 مهاجــرًا فــي الســنة.

الجدول رقم 3 
المهاجرون حسب فترات الهجرة والمعدل السنوي للهجرة 

المعدل السنوي للهجرةالعددفترات الهجرة
301.4ما قبل 1975

1991 - 1975412.4
1996 - 1992132.6
2001 - 1997173.4
2007 - 2002264.3
2008232.9 وما بعد

1502.4المجموع
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وامتــازت هــذه الهجــرة بأنهــا هجــرة فرديــة )٪53.3 مــن المهاجريــن هاجــروا بمفردهــم( أكثــر منهــا هجــرة 
عائــالت، حيــث أن ٪23.3 مــن المهاجريــن تبعهــم شــخص، ونســبة مماثلــة )٪23.3( تبعهــا شــخصان علــى األقــل.

تتجلــى عالقــة المهاجــر ببلــده األم مــن خــالل مــدى تــرّدده إلــى لبنــان، وتحويلــه األمــوال )حجمــًا، وتيــرًة 
وأســبابًا( وتطلعاتــه المســتقبلية. فحوالــي ٪75 مــن المهاجريــن تــرددوا، بعــد هجرتهــم، دوريــًا إلــى لبنــان، إمــا مــّرة 
أو أكثــر ســنويًا )٪58.7( أو 4 أربــع مــّرات أو أكثــر )٪16(. فــي المقابــل، لــم يــزر ٪8 مــن المهاجريــن لبنــان 
منــذ هجرتهــم. أضــف إلــى ذلــك أن أكثــر مــن نصــف المهاجريــن )٪54.7( يحــّول األمــوال إلــى لبنــان، وبوتيــرٍة 
شــهرية )٪57.3 مــن المهاجريــن الذيــن يحّولــون األمــوال(، وبقيمــٍة تفــوق الســت مالييــن ليــرة لبنانيــة ســنويًا )89٪ 
منهــم(. أمــا أســباب هــذه التحويــالت، فهــي مــن أجــل معيشــة العائلــة واألهــل )٪40.2 منهــم(، شــراء منــزل أو 
عقــار )٪24.4(، إيــداع فــي المصــرف )٪20.7(، القيــام بمشــاريع اســتثمارية فــي لبنــان )٪8.5( أو تقديمــات 

وتبرعــات )6.1٪(.

ولكــن تتراجــع عالقــة المهاجــر ببلــده األم مــن خــالل تطلعاتــه المســتقبلية، حيــث ينــوي ٪56.7 مــن 
المهاجريــن البقــاء فــي الخــارج، يســعى الثلــث فقــط للعــودة والعمــل فــي لبنــان، بينمــا يريــد ٪10  مــن المهاجريــن 
العــودة إلــى لبنــان عنــد تقاعدهــم. وتتماهــى تطلعــات مهاجــري هــذه العينــة مــع تطلعــات مهاجــري لبنــان حســب 
دراســة الجامعــة اليســوعية، إذ ال ينــوي ٪54 مــن المهاجريــن العــودة إلــى الوطــن، بينمــا ٪18 منهــم يتطلعــون إلــى 

العــودة و٪28 منهــم فــي حيــرة مــن أمرهــم9.

2. مدى ارتباط المكان المهاجر منه بالمكان المهاجر إليه
ضمــن إطــار ارتبــاط المــكان المهاجــر منــه بالمــكان المهاجــر إليــه، ســنتناول االرتبــاط بيــن القــرى المهاجــر 
منهــا والقــاّرات المهاجــر إليهــا، ثــم نقــوم بالمقارنــة بيــن مهاجــري العينــة ومهاجــري لبنــان فــي الفترتيــن 1992-

2007، و2009-2004.

 أ. االرتباط بين القرى المهاجر منها والقاّرات المهاجر إليها
عديــدة هــي البلــدان التــي اســتقطبت المهاجريــن فــي هــذه الدراســة. ولمعرفــة العالقــة بيــن المتغيريــن القــرى 

المهاجــر منهــا والقــاّرات المهاجــر إليهــا، اســتخدمنا مربــع كاي )Khi-deux: χ2(، وطرحنــا : 
فرضية العدم: القرى المهاجر منها والقاّرات المهاجر إليها هما عامالن مستقالن.

فرضية البديل: القرى المهاجر منها والقاّرات المهاجر إليها هما عامالن متجانسان.

وبلغــت قيمــة داللــة االختبــار 0.0 وهــي أصغــر مــن 0.05، لذلــك ُتطــرح فرضيــة العــدم جانبــًا، ويؤخــذ 
بالفرضيــة البديلــة، فتكــون القــرى المهاجــر منهــا والقــاّرات المهاجــر إليهــا عامليــن متجانســين، وبالتالــي يمكــن القــول 
بوجــود عالقــة بينهمــا. وهــي عالقــة متوســطة حســب معامــل كرامــر )V de Cramer( البالــغ 0.278. فقــد 
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اتجــه مهاجــرو البربــارة، كــور وبقســميا إلــى القــارة األميركيــة بشــكٍل أساســي، وفّضــل مهاجــرو راس إســطا القــارة 
األوروبيــة، بينمــا اتجــه مهاجــرو كفيفــان بالتســاوي إلــى القــارة األميركيــة والبلــدان العربيــة.

الجدول رقم 4
المهاجرون حسب القرى المهاجر منها والقاّرات المهاجر إليها

القرى المهاجر منها
القارات المهاجر إليها

المجموع البلدان 
أوسترالياأفريقياأميركاأوروباالعربية

البربارة
63283444العدد

13.66.863.66.89.1100النسبة المئوية )٪(

راس إسطا
91930031العدد

2961.39.700100النسبة المئوية )٪(

كفيفان
9791127العدد

33.325.933.33.73.7100النسبة المئوية )٪(

كور
5372118العدد

27.816.738.911.15.6100النسبة المئوية )٪(

بقسميا
87102330العدد

26.723.333.36.710100النسبة المئوية )٪(

المجموع
37395789150العدد

24.726385.36100النسبة المئوية )٪(

وتفصياًل، اتجه مهاجرو جميع قرى قضاءي جبيل والبترون المشــمولين بالدراســة، إلى القارة األميركية 
)٪34 مــن مجمــوع المهاجريــن(، وإلــى البلــدان العربيــة، بخاصــٍة دول الخليــج )٪24.7(. قصــد القــارة األميركيــة 
أكثــر مــن نصــف مهاجــري البربــارة )٪54.2(، ٪38.9 مــن مهاجــري كــور وثلــث مهاجــري بقســميا. وكان 
مهاجرو كفيفان الرّواد في الهجرة نحو البلدان العربية )٪33.3(، ومن بعدهم مهاجرو راس إسطا )29.6٪(. 

وتصــدرت فرنســا المرتبــة الثالثــة فــي وجهــة الهجــرة )٪8.7 مــن مجمــوع المهاجريــن(، حيــث اســتقطبت 
مهاجري بقسميا وكور بشكل أساسي )٪16.7 من مهاجري كل منهما(، ومن بعدها مهاجري كفيفان )14.8٪(، 
ومهاجــري راس إســطا )٪3.7(. والجديــر بالذكــر أن أحــدًا مــن البربــارة لــم يهاجــر نحــو فرنســا. ونعلــل الســبب إلــى 
أن ســكان البربــارة هــم مــن الــروم األورثوذكــس، وقــد يميلــون إلــى تعلــم اللغــة اإلنكليزيــة كلغــة ثانيــة بــدل الفرنســية. 
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واحتلــت المرتبــة الرابعــة كل مــن أوســتراليا وسويســرا )٪6 مــن مجمــوع المهاجريــن لــكّل منهمــا(. لــم يقصــد 
أي مهاجر من راس إسطا أوستراليا، لكن بالمقابل لم يتوجه إلى سويسرا سوى مهاجري قضاء جبيل )25.9٪ 

من مهاجري راس إســطا، و٪4.2 من مهاجري البربارة(.

وأتــت مــن بعــد هاتيــن الوجهتيــن، القــارة األفريقيــة )٪5.3 مــن مجمــوع المهاجريــن(، واســتثنَي مهاجــرو 
راس إســطا مــن هــذه الوجهــة. 

وبلغــت الهجــرة إلــى كل مــن كنــدا وألمانيــا ٪4 مــن مجمــوع المهاجريــن. وكانــت هاتــان الدولتــان مقصــدًا 
لمهاجــري قريتــي قضــاء جبيــل، ومهاجــري كفيفــان فــي قضــاء البتــرون. 

اســتقطبت إســبانيا مهاجــري البربــارة فقــط )٪7.4 مــن مهاجريهــا(. وقــد تفــرد أهالــي قضــاء جبيــل بالهجــرة 
إلــى لنــدن )٪3.8 مــن مهاجــري راس إســطا، و٪2.1 مــن مهاجــري البربــارة(، ويعــود الســبب ربمــا إلــى اللغــة، 
حيــث أن أهالــي قضــاء البتــرون يرّكــزون علــى تعّلــم اللغــة الفرنســية، ويؤثــرون الهجــرة إلــى بلــدان يتقنــون لغتهــا.

ونالحــظ أن قريــة معينــة تفــّردت بالهجــرة إلــى وجهــة معينــة. فمهاجــرو راس إســطا تفــّردوا بالتوجــه إلــى 
روســيا وقبــرص )٪7.4 مــن مهاجــري راس إســطا لــكل منهمــا(، واليونــان )٪3.7(. ولكــن كان باألحــرى مــن 
أهالــي البربــارة األورثوذكــس التوجــه إلــى هاتيــن الدولتيــن األورثوذكســيتين. فــي حيــن تفــّرد أهالــي بقســميا بالهجــرة 

نحــو بلجيــكا ورومانيــا )٪3.3 مــن مهاجــري بقســميا لــكل منهمــا(.

الجدول رقم 5
المهاجرون حسب الدول أو القاّرات المهاجر إليها والقرى المهاجر منها

الدول أو القاّرات 
المهاجر إليها

القرى المهاجر منها
المجموع

كوركفيفانبقسمياراس إسطاالبربارة
261107751أميركا

7889537البلدان العربية
0154313فرنسا

403119أوستراليا
270009سويسرا
302128أفريقيا
310206كندا
230106ألمانيا
000202إسبانيا
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020002روسيا
020002قبرص
110002لندن

010001اليونان
001001بلجيكا
001001رومانيا
4827302718150المجموع

بالنســبة للقضــاء المهاجــر منــه، لــم نجــد ترابطــًا بينــه وبيــن القــاّرات المهاجــر إليهــا. فحســب مربــع كاي، 
بلغــت قيمــة داللــة االختبــار 0.555 وهــي أكبــر مــن 0.05. لذلــك نقبــل فرضيــة العــدم، وبالتالــي فــإن القضــاء 

المهاجــر منــه والقــاّرات المهاجــر إليهــا همــا عامــالن مســتقالن، ال عالقــة بينهمــا. 

الجدول رقم 6
المهاجرون حسب القضاء المهاجر منه والقاّرات المهاجر إليها

القضاء المهاجر منه
القاّرات المهاجر إليها

المجموع البلدان 
العربية

أوسترالياأفريقياأميركاأوروبا

جبيل
1522313475العدد

2029.341.345.3100النسبة المئوية )٪(

البترون
2217265575العدد

29.322.734.76.76.7100النسبة المئوية )٪(

المجموع
37395789150العدد

24.726385.36100النسبة المئوية )٪(

 ب. المقارنة بين مهاجري العينة ومهاجري لبنان 
إذا مــا قارنــا مهاجــري العينــة ومهاجــري لبنــان حســب القــاّرات المهاجــر إليهــا والقضــاء والمحافظــة للفتــرة 
1992-2007، نجــد أن نســب وجهــة الهجــرة فــي قضــاء جبيــل تتقــارب مــع نســب محافظــة جبــل لبنــان، باســتثناء 
الهجــرة إلــى أوروبــا، حيــث فاقــت نســبة مهاجــري قضــاء جبيــل إلــى أوروبــا )٪29.6 مــن مهاجــري العينــة( نســبة 
مهاجــري جبــل لبنــان )٪18.3 مــن مهاجــري جبــل لبنــان(. وتختلــف وجهــة مهاجــري البتــرون عــن وجهــة مهاجــري 
لبنــان الشــمالي: تفــوق نســبة مهاجــري قضــاء البتــرون إلــى البلــدان العربيــة )٪41.4( وأوروبــا )٪24.1( نســبة 
مهاجــري لبنــان الشــمالي إلــى هــذه الوجهــات )٪32.8 وجهتهــم البلــدان العربيــة، ٪14.6 وجهتهــم أوروبــا(، لكــن 
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بالمقابــل، توجــه مهاجــرو لبنــان الشــمالي إلــى أوســتراليا بكثافــة )٪28.2(، بينمــا لــم يتوجــه ســوى ٪3.8 مــن 
مهاجــري قضــاء البتــرون إلــى أوســتراليا.

الجدول رقم 7
المقارنة بين مهاجري العينة ومهاجري لبنان 

حسب القاّرات المهاجر إليها والقضاء والمحافظة للفترة 2007-1992

القاّرات 
المهاجر 

إليها

مهاجرو لبنان )1992-2007( 11مهاجرو العينة )2007-1992( 10

لبنانلبنان الشماليجبل لبنانالمجموعالبترونجبيل

البلدان 
40.741.441.143.332.834.9العربية

29.624.126.818.314.622.4أوروبا
25.917.221.428.71725.4أميركا
3.710.37.15.47.27.9أفريقيا

06.93.63.828.28.9أوستراليا
0000.60.30.6آسيا

100100100100100100المجموع

بالمقارنــة بيــن وجهــة مهاجــري قضــاءي جبيــل والبتــرون ووجهــة مهاجــري لبنــان للفتــرة 2004 ـ 2009، 
يتبّيــن لنــا اختــالف فــي النســب. فأكثــر مــن نصــف مهاجــري العينــة توجهــوا إلــى البلــدان العربيــة )54.2٪(، 
مقابــل ٪39.2 مــن مهاجــري لبنــان، والربــع توجــه إلــى أوروبــا مقابــل ٪19.7 مــن مهاجــري لبنــان. وفاقــت نســب 
مهاجــري لبنــان إلــى كل مــن قــارات أميــركا، أفريقيــا وأوســتراليا، نســب مهاجــري العينــة. وهــذا مــا يــدّل أيضــًا علــى 

العالقــة بيــن المــكان المهاجــر منــه والمــكان المهاجــر إليــه. 
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الجدول رقم 8
المقارنة بين مهاجري العينة ومهاجري لبنان 

حسب القاّرات المهاجر إليها للفترة 2009-2004 

مهاجرو لبنان 13مهاجرو العينة 12القاّرات المهاجر إليها
54.239.2البلدان العربية

2519.7أوروبا
12.519.5أميركا
4.212.1أفريقيا

4.27.6أوستراليا
00.7آسيا

01.2غير معروف
100150المجموع

وخالصة القول إن المكان المهاجر إليه يختلف باختالف المكان المهاجر منه.

3. العالقة بين كل من المكانين )المهاجر منه والمهاجر إليه( ومميزات الهجرة
توثــر عوامــل عديــدة علــى المــكان المهاجــر منــه )قــرًى أو قضــاء( أو المــكان المهاجــر إليــه )القــاّرات(، 

منهــا مميــزات المهاجــر، خصائــص الهجــرة، والعالقــة بالبلــد األم.

 أ. مميزات المهاجر
ال توجــد عالقــة ذات دالــة إحصائيــة بيــن القــرى المهاجــر منهــا ومســتوى المهاجــر التعليمــي، حيــث بلغــت 
قيمة داللة اختبار مربع كاي 0.08 وهي أكبر من 0.05. فأكثر من ثلثي مهاجري البربارة، كفيفان وبقسميا، 
وحوالــي نصــف مهاجــري راس إســطا وكــور هــم مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة. ويتجــاوز عــدد المهاجريــن الذيــن 
بلغــوا المســتوى التعليمــي الثانــوي أولئــك الذيــن لديهــم مســتوى متوســط ومــا دون، مهمــا كانــت القريــة المهاجــر 

منهــا، باســتثناء مهاجــري البربــارة
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الجدول رقم 9
المهاجرون حسب القرى المهاجر منها والمستوى التعليمي 

القرى المهاجر منها
المستوى التعليمي

المجموع
متوسط وما دونالثانوي الجامعي

البربارة
391444العدد

88.62.39.1100النسبة المئوية )٪(

راس إسطا
1612331العدد

51.638.79.7100النسبة المئوية )٪(

كفيفان
224127العدد

81.514.83.7100النسبة المئوية )٪(

كور
105318العدد

55.627.816.7100النسبة المئوية )٪(

بقسميا
217230العدد

7023.36.7100النسبة المئوية )٪(

المجموع
1082913150العدد

7219.38.7100النسبة المئوية )٪(

كذلــك ال توجــد عالقــة بيــن القضــاء الــذي ينتمــي إليــه المهاجــر ومســتواه التعليمــي ألن نســب المهاجريــن 
حســب المســتوى التعليمــي هــي متقاربــة بيــن القضاءيــن. وهــذا مــا أّكــد عليــه مربــع كاي، فقيمــة داللتــه بلغــت 

0.809 هــي أكبــر مــن 0.05

الرسم البياني رقم 2
المهاجرون حسب القضاء المهاجر منه والمستوى التعليمي
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كذلــك، ال توجــد عالقــة بيــن القــاّرات المهاجــر إليهــا ومســتوى المهاجــر التعليمــي حيــث بلغــت قيمــة مربــع 
كاي 0.09 وهــي أكبــر مــن 0.05. مهمــا كانــت وجهــة الهجــرة، إن المهاجريــن حملــة اإلجــازات الجامعيــة هــم 
األكثريــة، يليهــم ذوي المســتوى الثانــوي، باســتثناء مهاجــري أوســتراليا حيــث يتعــادل حملــة الشــهادات الجامعيــة مــع 

حملــة الشــهادات المتوســطة ومــا دون.

الجدول رقم 10
المهاجرون حسب القاّرات المهاجر إليها والمستوى التعليمي 

القاّرات المهاجر 
إليها

المستوى التعليمي
المجموع

متوسط وما دونالثانوي الجامعي
288137البلدان العربية

289239أوروبا
4011657أميركا
8008أفريقيا

4149أوستراليا
1082913150المجموع

 ب. خصائص الهجرة
يظهــر االرتبــاط بيــن المــكان وخصائــص الهجــرة جلّيــًا فيمــا يتعلــق بالدوافــع إلــى الهجــرة، متوســطًا فيمــا 

يتعلــق بفتــرات الهجــرة، ومنعدمــًا بالنســبة لعــدد األشــخاص الذيــن تبعــوا المهاجــر. 

- االرتباط بين المكان والدوافع إلى الهجرة
إن العالقــة وثيقــة بيــن المــكان )المهاجــر منــه وإليــه( والدافــع األساســي إلــى الهجــرة. فالعالقــة بيــن القــرى 
المهاجــر منهــا والدافــع إلــى الهجــرة هــي ذات داللــة إحصائيــة، إذ بلغــت قيمــة داللــة اختبــار مربــع كاي 0.00 
وهــي أصغــر مــن 0.05، واالرتبــاط بينهمــا قــوي وفــق معامــل كرامــر )0.34(. وإن كان العمــل أو تحســين 
مســتوى المعيشــة هــو الدافــع األساســي لجميــع المهاجريــن، إال أن نســبة مهاجــري كــور )٪88.9 مــن مهاجريهــا( 
وراس إســطا )٪80.6 مــن مهاجريهــا( هــي األعلــى. وبالنســبة لدافــع األمــان، كانــت أعلــى نســبة لمهاجــري البربــارة 
)٪22.8 مــن مهاجريهــا(. فقــد عانــى أبناؤهــا مــن الحــرب ال ســيما أنهــا كانــت خطــًا أساســيًا بيــن جبهتــي الحــرب 
األهليــة اللبنانيــة )جبهــة الشــمال وجبهــة الجبــل(. وتصــدر مهاجــرو كفيفــان الهجــرة بدافــع الدراســة )٪37 مــن 

مهاجريهــا(، ومهاجــرو بقســميا الهجــرة بدافــع االعتبــارات الشــخصية )٪30 مــن مهاجريهــا(.
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الجدول رقم 11
المهاجرون حسب القرى المهاجر منها ودوافع الهجرة

القرى المهاجر منها
دوافع الهجرة

المجموع
االعتبارات العمل

األمانالتعليمالشخصية

البربارة
23471044العدد

52.39.115.922.7100النسبة المئوية )٪(

راس إسطا
2505131العدد

80.6016.13.2100النسبة المئوية )٪(

كفيفان
16110027العدد

59.33.7370100النسبة المئوية )٪(

كور
1602018العدد

88.9011.10100النسبة المئوية )٪(

بقسميا
1992030العدد

63.3306.70100النسبة المئوية )٪(

المجموع
99142611150العدد

669.317.37.3100النسبة المئوية )٪(

وكذلــك، إن العالقــة بيــن القضــاء المهاجــر منــه ودافــع الهجــرة هــي ذات داللــة إحصائيــة حســب مربــع 
كاي، حيــت بلغــت قيمــة داللــة االختبــار 0.03 وهــي أصغــر مــن 0.05، واالرتبــاط قــوي بينهمــا حســب معامــل 
كرامــر )0.303(. فقــد امتــازت دوافــع الهجــرة فــي قضــاء جبيــل بســعيها إلــى طلــب األمــان )٪14.7 مــن مهاجــري 
قضــاء جبيــل، مقابــل ٪0 لمهاجــري قضــاء البتــرون(، وامتــازت دوافــع الهجــرة فــي قضــاء البتــرون باالعتبــارات 
الشــخصية )٪13.3 مــن مهاجــري قضــاء البتــرون، مقابــل ٪5.3 مــن مهاجــري قضــاء جبيــل(، وتســاوت تقريبــًا 
نســبة دوافــع الهجــرة بيــن القضاءيــن فــي طلــب العمــل )٪68 مــن مهاجــري قضــاء البتــرون، مقابــل ٪64 مــن 
مهاجــري قضــاء جبيــل( وفــي طلــب التعليــم )٪18.7 مــن مهاجــري قضــاء البتــرون، مقابــل ٪16 مــن مهاجــري 

قضــاء جبيــل(.
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الجدول رقم 12
المهاجرون حسب القضاء المهاجر منه ودوافع الهجرة

القضاء المهاجر منه
دوافع الهجرة

المجموع
االعتبارات العمل

األمانالتعليمالشخصية 

جبيل
484121175العدد

645.31614.7100النسبة المئوية )٪(

البترون
511014075العدد

6813.318.70100النسبة المئوية )٪(

المجموع
99142611150العدد

669.317.37.3100النسبة المئوية )٪(

ــن أن قيمــة داللــة اختبــار  وتبــرز العالقــة أيضــًا بيــن القــاّرات المهاجــر إليهــا ودوافــع الهجــرة، حيــث تبّي
مربــع كاي 0.00 وهــي أصغــر مــن 0.05، وهــي بارتبــاط متوســط حســب معامــل كرامــر )0.283(.

الجدول رقم 13
المهاجرون حسب القاّرات المهاجر إليها ودوافع الهجرة

القاّرات المهاجر إليها
دوافع الهجرة

المجموع
األمانالتعليماالعتبارات الشخصيةالعمل

البلدان العربية
3610037العدد

97.32.700100النسبة المئوية )٪(

أوروبا
22312239العدد

56.47.730.85.1100النسبة المئوية )٪(

أميركا
28914657العدد

49.115.824.610.5100النسبة المئوية )٪(

أفريقيا
70018العدد

87.50012.5100النسبة المئوية )٪(

أوستراليا
61029العدد

66.711.1022.2100النسبة المئوية )٪(
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المجموع
99142611150العدد

669.317.37.3100النسبة المئوية )٪(

 - االرتباط بين المكان وفترات الهجرة
يوجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن فتــرة الهجــرة والقــرى المهاجــر منهــا. فحســب مربــع كاي، إن قيمــة 
داللــة االختبــار البالغــة 0.021 هــي أصغــر مــن 0.05، ولكنهــا ُتعتبــر عالقــة متوســطة فيمــا يشــير إليــه معامــل 
كرامــر )0.241(. غــادرت النســبة الكبــرى مــن المهاجريــن قريــة البربــارة )٪31.8( وقريــة كفيفــان )٪33.3( فــي 
الفتــرة بيــن 1975 و1991، ألن الحــرب األهليــة قــد تكــون تركــت عليهمــا بصمــات أقســى ممــا تركتــه علــى القــرى 
األخــرى. أمــا النســبة األكبــر مــن مهاجــري راس إســطا، فغادرتهــا بأعــداد متســاوية فــي الفتــرات -1975 1991 
و-1992 1996 و2008 ومــا بعــد )٪22.6 لــكل مــن هــذه الفتــرات(. وعلــى عكــس ذلــك، توزعــت النســبة 
ــم تشــهد بقســميا  األكبــر مــن مهاجــري كــور فــي الفتــرات مــا قبــل 1975 وبيــن 2002 و2007 )٪27.8(. ول

النســبة األكبــر مــن الهجــرة )٪26.7( إاّل فــي الفتــرة الحديثــة )2002ـ 2007(. 

الجدول رقم 14
المهاجرون حسب القرى المهاجر منها وفترات الهجرة 

القرى المهاجر منها
فترات الهجرة

المجموع ما قبل 
1975

-1975
1991

-1992
1996

-1996
2001

-2002
2007

 2008
وما بعد

البربارة
1214235844العدد

27.331.84.56.811.418.2100النسبة المئوية )٪(

راس 
إسطا

07764731العدد
022.622.619.412.922.6100النسبة المئوية )٪(

كفيفان
89054127العدد

29.633.3018.514.83.7100النسبة المئوية )٪(

كور
54205218العدد

27.822.211.1027.811.1100النسبة المئوية )٪(

بقسميا
57238530العدد

16.723.36.71026.716.7100النسبة المئوية )٪(

المجموع
304113172623150العدد

2027.38.711.317.315.3100النسبة المئوية )٪(
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لقــد هاجــر اللبنانيــون فــي أوقــاٍت معينــة لظــروف سياســية، أمنيــة أو اقتصاديــة، ولكــن ال يوجــد عالقــة 
ذات داللــة إحصائيــة بيــن فتــرة الهجــرة والقضــاء المهاجــر منــه. وهــذا مــا أشــار إليــه مربــع كاي، فقيمــة الداللــة 

البالغــة 0.168 هــي أكبــر مــن 0.05. 

وبالمقارنــة بيــن مهاجــري العينــة ومهاجــري لبنــان حســب فتــرات الهجــرة، تبّيــن أن نســب مهاجــري العينــة 
هــي مشــابهة لنســب مهاجــري لبنــان، ونســب مهاجــري البتــرون شــبيهة بمهاجــري لبنــان الشــمالي، لكــن نســب 
مهاجــري جبيــل التــي تســاوت فــي جميــع الفتــرات )٪33.3( اختلفــت عــن نســب جبــل لبنــان التــي بلــغ مهاجروهــا 

فــي الفتــرة 2002ـ 2007 حوالــي ضعفــي الفترتيــن الســابقتين. 

الجدول رقم 15
المقارنة بين مهاجري العينة ومهاجري لبنان 

حسب فترات الهجرة والقضاء والمحافظة للفترة -1992 2007

فترات الهجرة
لبنان 14العينة

لبنانلبنان الشماليجبل لبنانالمجموعالبترونجبيل
1996 – 199233.313.823.224.722.625
2001 – 199733.327.630.626.728.329
2007 – 200233.358.646.448.653.946

فــي المقابــل، يوجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن القــاّرات المهاجــر إليهــا والفتــرات التــي حصلــت 
فيهــا الهجــرة. فقــد بلغــت قيمــة داللــة اختبــار مربــع كاي 0.00 وهــي أصغــر مــن 0.05، وذات ارتبــاط قــوي 
وفــق معامــل كرامــر )0.318(. كانــت بدايــة الهجــرة إلــى الــدول المتقدمــة، ال ســّيما إلــى القــارة األوســترالية قبــل 
العــام 1975 )٪55.6 مــن مهاجــري أوســتراليا توجهــوا إليهــا مــا قبــل 1975(، ومــن ثــم إلــى القارتيــن األميركيــة 
)٪36.8 مــن مهاجريهــا( واألوروبيــة )٪35.9 مــن مهاجريهــا( بيــن 1975 و1991. أمــا الهجــرة الحديثــة، 
فكانــت إلــى البلــدان العربيــة )٪37.8 مــن مهاجريهــا( بيــن 2001 و2007، وإلــى القــارة األفريقيــة منــذ 2008 

)٪50 مــن مهاجريهــا(. 
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الجدول رقم 16 
المهاجرون حسب القاّرات المهاجر إليها وفترات الهجرة

القاّرات المهاجر إليها
فترات الهجرة

المجموع ما قبل 
1975

-1975
1991

-1992
1996

-1996
2001

-2002
2007

 2008
وما بعد

البلدان
العربية

234514937العدد
5.48.110.813.537.824.3100)٪( النسبة المئوية

أوروبا
414366639العدد

10.335.97.715.415.415.4100)٪( النسبة المئوية

أميركا
1922543457العدد

33.338.68.875.37100)٪( النسبة المئوية

أفريقيا
0002248العدد

000252550100)٪( النسبة المئوية

أوستراليا
5210109العدد

55.622.211.1011.10100)٪( النسبة المئوية

المجموع
304113172623150العدد

2027.38.711.317.315.3100)٪( النسبة المئوية

كذلــك تختلــف وجهــة مهاجــري قضــاءي جبيــل والبتــرون عــن وجهــة مهاجــري لبنــان وفــق فتــرات الهجــرة. 
فنســبة مهاجــري العينــة إلــى القــارة األميركيــة كانــت أعلــى مــن نســبة مهاجــري لبنــان فــي الفترتيــن األوَلييــن 
)1975-1990 و1992-1996(، وأدنى في الفترتين التاليتين )1997-2001 و2002-2007(. وكانت 
الفترتيــن 1996-1992  فــي  لبنــان  مــن نســب مهاجــري  أعلــى  العربيــة  البلــدان  إلــى  العينــة  نســبة مهاجــري 
و2002-2007، والعكــس فــي الفترتيــن األخرييــن. وكانــت نســبة مهاجــري العينــة إلــى أوروبــا أعلــى مــن نســب 
مهاجــري لبنــان، باســتثناء الفتــرة 1992-1996 حيــث كانــت أدنــى بقليــل. أمــا الهجــرة إلــى بقيــة القــاّرات، فكانــت 

متدنيــة للعينــة ولبنــان، مــع تفــوق فــي نســب مهاجــري لبنــان باإلجمــال لجميــع الفتــرات.
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الجدول رقم 17
المقارنة بين مهاجري العينة ومهاجري لبنان 

حسب القاّرات المهاجر إليها وفترات الهجرة 15

القاّرات المهاجر إليها
 1990 – 19751996 – 19922001 – 19972007 – 2002

لبنانالعينةلبنانالعينةلبنانالعينة لبنانالعينة 
5.116.330.819.829.431.253.845.5البلدان العربية

35.928.523.126.835.322.623.120أوروبا
53.835.638.536.223.528.911.517.1أميركا
04.604.911.87.07.710أفريقيا

5.114.67.711.709.93.86.7أوستراليا
00.400.500.400.7آسيا

100100100100100100100100المجموع

- االرتباط بين المكان وعدد األشخاص الذي تبعوا المهاجر
بالقــرى  تتأثــر  بالمــكان، فهــي حــاالٍت خاصــة ال  الذيــن تبعــوا المهاجــر  وال يتعلــق عــدد األشــخاص 
المهاجــر منهــا )تســاوي قيمــة داللــة اختبــار مربــع كاي 0.115 وهــي أكبــر مــن 0.05(، وال بالقضــاء المهاجــر 
منه )تساوي قيمة داللة اختبار مربع كاي 0.097 وهي أكبر من 0.05(، وال بالقاّرات المهاجر إليها )تساوي 

قيمــة داللــة اختبــار مربــع كاي 0.610 وهــي أكبــر مــن 0.05(.  

 ج. عالقة المهاجر ببلده األم
يرتبــط المــكان )القريــة والقضــاء المهاجــر منــه والقــاّرة المهاجــر إليهــا( علــى نحــٍو جزئــي بمــدى تــرّدد 

المهاجــر إلــى لبنــان، وبتحويلــه لألمــوال، وتيــرًة، حجمــًا، وأســبابًا، وبتطلعاتــه المســتقبلية.

- أواًل، بالنسبة للتردد إلى لبنان:
تبّيــن أن العالقــة بيــن القــرى المهاجــر منهــا والتــردد إلــى لبنــان هــي ذات داللــة إحصائيــة )بلغــت قيمــة 
داللــة اختبــار مربــع كاي 0.018 وهــي أصغــر مــن 0.05(، وتنطــوي علــى ارتبــاٍط متوســط وفــق معامــل كرامــر 
)0.260(. فنســبة مهاجــري البربــارة الذيــن لــم يــزوروا لبنــان منــذ هجرتهــم هــي األعلــى )٪15.9 مــن مهاجــري 
البربــارة لــم يــزوروا لبنــان منــذ هجرتهــم(. وبالنســبة للذيــن لــم يتــرددوا كثيــرًا إلــى لبنــان منــذ هجرتهــم، فكانــت أعلــى 
نســبة لمهاجــري راس إســطا )٪12.9 منهــم لــم يــزروا لبنــان ســوى مــّرة واحــدة(، ومهاجــري البربــارة )٪11.4 منهــم 
زاروا لبنــان مّرتيــن فقــط(. وبــرز مهاجــرو بقســميا فــي طليعــة الذيــن زاروا لبنــان بكثافــة مترّدديــن أكثــر مــن أربــع 
مــّرات منــذ هجرتهــم )٪33.3 مــن مهاجريهــا(. وكانــت أعلــى نســبة لمهاجــري راس إســطا الذيــن لــم يغيبــوا عــن 

لبنــان، وزاروه مــّرة أو أكثــر ســنويًا )٪77.4 مــن مهاجريهــا(، يليهــم مهاجــرو كــور )٪72.2 مــن مهاجريهــا(.
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الجدول رقم 18
المهاجرون حسب القرى المهاجر منها والترّدد إلى لبنان

القرى المهاجر منها

الترّدد إلى لبنان

المجموع
3 مّرتانمّرة وال مّرة

مّرات
 4
مّرات

5 مّرات 
أو أكثر

مّرة أو 
أكثر 
سنوّيًا

البربارة
7552122244العدد

15.911.411.44.52.34.550100النسبة المئوية )٪(

راس إسطا
1410012431العدد

3.212.93.2003.277.4100النسبة المئوية )٪(

كفيفان
0222141627العدد

07.47.47.43.714.859.3100النسبة المئوية )٪(

كور
0010041318العدد

005.60022.272.2100النسبة المئوية )٪(

بقسميا
40111101330العدد

13.303.33.33.333.343.3100النسبة المئوية )٪(

المجموع
121110532188150العدد

87.36.73.321458.7100النسبة المئوية )٪(

ولكــن هــذا االرتبــاط بيــن القــرى المهاجــر منهــا والتــردد إلــى لبنــان لــم ينســحب علــى القضــاء، فالقضــاء 
المهاجــر منــه والتــردد إلــى لبنــان همــا عامــالن مســتقالن، حيــث تبّيــن أن قيمــة داللــة مربــع كاي البالغــة 0.07 

هــي أكبــر مــن 0.05.
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الرسم البياني رقم 3 
المهاجرون حسب القضاء المهاجر منه والترّدد إلى لبنان

بالمقابــل، تعتبــر وجهــة الهجــرة والتــردد إلــى لبنــان عامليــن متجانســين، فقيمــة داللــة اختبــار مربــع كاي 
البالغــة 0.006 هــي أصغــر مــن 0.05. وتعتبــر هــذه العالقــة متوســطة حســب معامــل كرامــر 0.273. فالنســبة 
األكبــر مــن المهاجريــن الذيــن لــم يــزوروا لبنــان منــذ هجرتهــم أو زاروه مــّرة واحــدة فقــط، تعــود إلــى مهاجــري القــارة 
األميركيــة )٪14 منهــم لــم يــزوروا لبنــان، و٪12.3 منهــم زاروه مــّرة واحــدة(. أمــا الذيــن يتــرّددون دائمــًا إلــى لبنــان، 
فهــم مهاجــرو البلــدان العربيــة )٪89.2 مــن مهاجريهــا(، لقــرب المســافة وقصــر المــدة التــي يســتغرقها الســفر 
إلــى لبنــان، ويليهــم مهاجــرو القــارة األفريقيــة )٪75 منهــم(، ومهاجــرو القــارة األوروبيــة )٪66.7 منهــم(. وكان 
مــن الطبيعــي أن تكــون نســب مهاجــري القارتيــن األميركيــة )٪35.1 منهــم( واألوســترالية )٪33.3 منهــم( الذيــن 

يتــرددون ســنويًا إلــى لبنــان، هــي األدنــى لمــا يســتلزم الســفر إلــى لبنــان مــن وقــٍت ومســافٍة وكلفــة. 
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الجدول رقم 19
المهاجرون حسب القاّرات المهاجر إليها والترّدد إلى لبنان 

القاّرات المهاجر إليها

الترّدد إلى لبنان

المجموع
3 مّرتانمّرة وال مّرة

مّرات
 4
مّرات

5 مّرات 
أو أكثر

مّرة أو 
أكثر 
سنوّيًا

البلدان 
العربية

1101013337العدد
2.72.702.702.789.2100النسبة المئوية )٪(

أوروبا
1310172639العدد

2.67.72.602.617.966.7100النسبة المئوية )٪(

أميركا
87731112057العدد

1412.312.35.31.819.335.1100النسبة المئوية )٪(

أفريقيا
10100068العدد

12.5012.500075100النسبة المئوية )٪(

أوستراليا
10111239العدد

11.1011.111.111.122.233.3100النسبة المئوية )٪(
121110532188150العددالمجموع

- ثانيًا، بالنسبة إلى تحويل األموال إلى لبنان: 
إن القــرى المهاجــر منهــا وتحويــل األمــوال إلــى لبنــان همــا عامــالن متجانســان، فقــد بلغــت قيمــة داللــة 
اختبــار مربــع كاي 0.00 وهــي أصغــر مــن 0.05.  واالرتبــاط قــوٌي بينهمــا حســب معامــل كرامــر الــذي يســاوي 
0.375. فقــد حــّول مهاجــرو قــرى كــور )٪77.7 منهــم( وراس إســطا )٪71 منهــم( األمــوال إلــى لبنــان أكثــر مــن 
مهاجــري قــرى بقســميا )٪60 منهــم( وكفيفــان )٪59.3 منهــم(. أمــا بالنســبة إلــى البربــارة، فهــي القريــة الوحيــدة 
التــي يغلــب عليهــا عــدم تحويــل األمــوال إلــى لبنــان، بحيــث بلغــت نســبة مهاجريهــا الذيــن ال يحّولــون األمــوال 

حوالــي الثالثــة أربــاع )٪72.7 منهــم(.
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الجدول رقم 20
المهاجرون حسب القرى المهاجر منها وتحويل األموال

القرى المهاجر منها
تحويل األموال

المجموع
كالنعم

البربارة
123244العدد

27.372.7100النسبة المئوية )٪(

راس إسطا
22931العدد

7129100النسبة المئوية )٪(

كفيفان
161127العدد

59.340.7100النسبة المئوية )٪(

كور
14418العدد

77.822.2100النسبة المئوية )٪(

بقسميا
181230العدد

6040100النسبة المئوية )٪(

المجموع
8268150العدد

54.745.3100النسبة المئوية )٪(

ويؤكــد مربــع كاي علــى وجــود عالقــة بيــن القضــاء المهاجــر منــه وتحويــل األمــوال إلــى لبنــان، حيــث 
بلغــت قيمــة الداللــة 0.022 وهــي أصغــر مــن 0.05، غيــر أن االرتبــاط بينهمــا ضعيــف حســب معامــل كرامــر 
)0.187(. فنســبة مهاجــري قضــاء جبيــل الذيــن يحّولــون األمــوال إلــى لبنــان )٪45.3 منهــم( هــي أقــل مــن نســبة 

مهاجــري قضــاء البتــرون )٪64 مــن مهاجريهــا(.

الرسم البياني رقم 4
المهاجرون حسب القضاء المهاجر منه وتحويل األموال
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يرتبــط تحويــل األمــوال أيضــًا بوجهــة الهجــرة حســب مربــع كاي، حيــث بلغــت الداللــة 0.00 وهــي أصغــر 
مــن 0.05، واالرتبــاط بينهمــا قــوي حســب معامــل كرامــر 0.466. وهكــذا فــإن أكثــر مهاجــري البلــدان العربيــة 
يحّولــون األمــوال إلــى لبنــان )٪86.5 مــن مهاجريهــا(، يليهــم مهاجــرو القــارة األفريقيــة )٪75 مــن مهاجريهــا(، ثــم 
القــارة األوروبيــة )٪56.4 مــن مهاجريهــا(، بينمــا تحويــل األمــوال هــو األدنــى لــدى مهاجــري القارتيــن األوســترالية 

)٪33.3 منهــم( واألميركيــة )٪31.6 منهــم(.

الجدول رقم 21
المهاجرون حسب القاّرات المهاجر إليها وتحويل األموال 

القاّرات المهاجر إليها
تحويل األموال

المجموع
كالنعم

البلدان العربية
32537العدد

86.513.5100النسبة المئوية )٪(

أوروبا
221739العدد

56.443.6100النسبة المئوية )٪(

أميركا
183957العدد

31.668.4100النسبة المئوية )٪(

أفريقيا
718العدد

87.512.5100النسبة المئوية )٪(

أوستراليا
369العدد

33.366.7100النسبة المئوية )٪(

المجموع
8268150العدد

54.745.3100النسبة المئوية )٪(

فــي مــا يتعلــق بحجــم األمــوال المحّولــة، لــم نجــد ترابطــًا ذات داللــة إحصائيــة بيــن هــذا المتغّيــر وبيــن كل 
مــن القــرى المهاجــر منهــا )داللــة اختبــار مربــع كاي البالغــة 0.167 هــي أكبــر مــن 0.05(، والقضــاء المهاجــر 
منــه )داللــة االختبــار البالغــة 0.311 هــي أكبــر مــن 0.05(، والقــاّرات المهاجــر إليهــا )داللــة االختبــار البالغــة 
0.146 هــي أكبــر مــن 0.05(، إذ أن حجــم األمــوال المّحولــة هــو مســألة شــخصية تختلــف باختــالف حالــة 

المهاجــر أو وضعــه االجتماعــي واالقتصــادي أو العائلــي. 
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كذلــك القــول بالنســبة لوتيــرة تحويــل األمــوال التــي ال تتعلــق بالقــرى المهاجــر منهــا )داللــة اختبــار مربــع 
كاي البالغــة 0.26 هــي أكبــر مــن 0.05(، وال بالقضــاء المهاجــر منــه )داللــة االختبــار البالغــة 0.749 هــي 
أكبــر مــن 0.05(. فــال فــرق بيــن القــرى المهاجــر منهــا أو القضــاء المهاجــر منــه فــي وتيــرة تحويــل األمــوال، 
فالنســبة األكبــر مــن المهاجريــن ترســل األمــوال شــهريًا، والنســبة األقــل ترســل األمــوال ســنوّيًا، باســتثناء قريــة كــور، 
حيــث أن نســبة مهاجريهــا الذيــن يرســلون األمــوال ســنويًا )٪35.7( أكثــر مــن أولئــك الذيــن يرســلون األمــوال عــّدة 

مــّرات فــي الســنة )٪21.4(. وجــاءت النســب متقاربــة بيــن القضاءيــن لجهــة وتيــرة تحويــل األمــوال. 

الرسم البياني رقم 5
المهاجرون حسب القرى أو القضاء المهاجر منه ووتيرة تحويل األموال

ــٌم بيــن وتيــرة تحويــل األمــوال والقــاّرات المهاجــر إليهــا )قيمــة داللــة اختبــار مربــع كاي  لكــن الترابــط قائ
البالغــة 0.018 هــي أصغــر مــن 0.05(، والعالقــة بينهمــا قويــة جــدًا وفــق معامــل كرامــر )0.457(. فأغلبيــة 
مهاجــري القــارة األفريقيــة )٪85.7 منهــم( والبلــدان العربيــة )٪69.7 منهــم( يحّولــون األمــوال شــهريًا ألن دخلهــم 
مرتفــع، وفــي نيتهــم العــودة إلــى لبنــان. أمــا جميــع مهاجــري أوســتراليا والنســبة األكبــر مــن مهاجــري أوروبــا 
)٪45.5 منهم(، فيرســلون األموال عّدة مّرات ســنويًا. ويأتي مهاجرو القارة األميركية في طليعة الذين يرســلون 
األموال ســنوّيًا )٪33.3 منهم(، علمًا أن نصف هؤالء المهاجرين يرســلون األموال شــهريًا، لما ُيعتقد أنه تأميٌن 

لمقتضيــات المعيشــة الشــهرية لألهــل.
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الجدول رقم 22
المهاجرون حسب القاّرات المهاجر إليها ووتيرة تحويل األموال 

القاّرات المهاجر إليها
وتيرة تحويل األموال

المجموع
سنوّيًاعّدة مّرات سنويًاشهريًا

البلدان العربية
237333العدد

60.721.29.1100النسبة المئوية )٪(

أوروبا
910322العدد

40.945.513.6100النسبة المئوية )٪(

أميركا
93618العدد

5016.733.3100النسبة المئوية )٪(

أفريقيا
6107العدد

85.714.30100النسبة المئوية )٪(

أوستراليا
0202العدد

01000100النسبة المئوية )٪(

المجموع
47231282العدد

57.32814.6100النسبة المئوية )٪(

علــى عكــس وتيــرة تحويــل األمــوال، ال يرتبــط ســبب التحويــل بالمــكان المهاجــر إليــه )داللــة اختبــار مربــع 
كاي البالغــة 0.25 هــي أكبــر مــن 0.05(، بــل بالقــرى المهاجــر منهــا )داللــة االختبــار البالغــة 0.0 هــي أصغــر 

مــن 0.05(، وبالقضــاء المهاجــر منــه )داللــة االختبــار البالغــة 0.02 هــي أصغــر مــن 0.05(. 

وتبّيــن أن االرتبــاط بيــن ســبب تحويــل األمــوال والقــرى المهاجــر منهــا هــو قــوّي وفــق معامــل كرامــر 
)0.380(. فيتطلــع مهاجــرو البربــارة بالدرجــة أولــى لتأميــن معيشــة العائلــة أو األهــل )٪66.7 مــن مهاجريهــا(، 
كذلك مهاجرو كفيفان )٪56.3 منهم( وراس إســطا )٪40.9 منهم(، بينما يؤثر مهاجرو بقســميا إيداع األموال 
فــي المصــرف )٪55.6 منهــم(. ويتقــدم مهاجــرو كــور علــى القــرى األخــرى فــي مجــال شــراء المنــازل أو العقــارات 
)٪42.9 منهــم(. ويســعى مهاجــرو راس إســطا )٪18.2 منهــم(، وكفيفــان )٪12.5 منهــم(، إلــى القيــام بمشــاريع 
اســتثمارية في لبنان. أما التقديمات والتبرعات، فهي محصورة بمهاجري كل من كور )٪28.6 منهم( وكفيفان 

)٪6.3 منهــم(.
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الجدول رقم 23
المهاجرون حسب القرى المهاجر منها وسبب تحويل األموال

القرى المهاجر منها

سبب تحويل األموال

المجموع معيشة 
العائلة 
واألهل

شراء 
منزل أو 

عقار

مشاريع 
استثمارية

إيداع 
مصرفي

تقديمات 
أو 

تبرعات

البربارة
8202012العدد

66.716.7016.70100النسبة المئوية )٪(

راس إسطا
9841022العدد

40.936.418.24.50100النسبة المئوية )٪(

كفيفان
9123116العدد

56.36.312.518.86.3100النسبة المئوية )٪(

كور
2602414العدد

14.342.9014.328.6100النسبة المئوية )٪(

بقسميا
53010018العدد

27.816.7055.60100النسبة المئوية )٪(

المجموع
3320618582العدد

40.224.47.3226.1100النسبة المئوية )٪(

منــه وفــق معامــل كرامــر  المهاجــر  بيــن ســبب تحويــل األمــوال والقضــاء  العالقــة قويــة  كمــا تظهــر 
)0.377(. فنصــف مهاجــري قضــاء جبيــل يحّولــون األمــوال لتأميــن معيشــة العائلــة أو األهــل، وأقــل مــن ثلثهــم 
لشــراء منــزل أو عقــارات، و٪14.7 منهــم للقيــام بمشــاريع اســتثمارية. بالنســبة لمهاجــري قضــاء البتــرون، تــكاد 
تتعــادل نســب الذيــن يحولــون األمــوال لتأميــن المعيشــة )٪33.3 منهــم( مــع نســب الذيــن يودعونهــا فــي المصــرف 
)٪31.3 منهــم(، بينمــا يقــوم ٪10.4 منهــم بالتقديمــات والتبرعــات، فــي حيــن يشــتري ٪14.7 منهــم المنــازل أو 

العقــارات، ويتوجــه ٪4.2 منهــم نحــو المشــاريع االســتثمارية.

58

د. كوليت أبي فاضلالهجرة والمكان | إشكاليات وتحديات



الجدول رقم 24
المهاجرون حسب القضاء المهاجر منه وسبب تحويل األموال

القضاء المهاجر منه

سبب تحويل األموال

المجموع معيشة 
العائلة 
واألهل

شراء 
منزل أو 

عقار

مشاريع 
استثمارية

إيداع 
مصرفي

تقديمات 
أو 

تبرعات

جبيل
171043034العدد

5029.411.88.80100النسبة المئوية )٪(

البترون
1610215548العدد

33.320.84.231.310.4100النسبة المئوية )٪(

المجموع
3320717582العدد

40.224.47.3226.1100النسبة المئوية )٪(

ومهمــا كانــت القــاّرات المهاجــر إليهــا، فــإن المهاجــر يرســل النســبة األكبــر مــن األمــوال لتأميــن معيشــة 
عائلتــه أو أهلــه، ومــن ثــم لشــراء منــزل أو عقــار، أو إيداعهــا فــي المصــرف، ونــادرًا مــا يّحــول األمــوال بهــدف 

االســتثمار أو للتقديمــات والتبرعــات.

الرسم البياني رقم 6
المهاجرون حسب القاّرات المهاجر إليها وسبب تحويل األموال
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- ثالثًا، بالنسبة لتطلعات المهاجر المستقبلية:
مــن خــالل التحليــل اإلحصائــي، تبّيــن أن التطلعــات المســتقبلية والقــرى المهاجــر منهــا همــا عامــالن 
مســتقالن، )داللــة اختبــار مربــع كاي البالغــة 0.17 هــي أكبــر مــن 0.05(، كذلــك التطلعــات المســتقبلية والقضــاء 
المهاجــر منــه همــا عامــالن مســتقالن )داللــة االختبــار البالغــة 0.221 هــي أكبــر مــن 0.05(. فقــد اســتقّر أغلبيــة 
المهاجريــن فــي الخــارج وال يــردون العــودة، والنســبة األقــل تنــوي التقاعــد فــي لبنــان، مــا عــدا مهاجــري كفيفــان الذيــن 

فــي أكثريتهــم يريــدون العــودة والعمــل فــي لبنــان )٪55.6 منهــم(.

الرسم البياني رقم 7
المهاجرون حسب القرى المهاجر منها والقضاء المهاجر منه وتطلعاته المستقبلية

لكــن التطلعــات المســتقبلية والقــاّرات المهاجــر إليهــا همــا عامــالن متجانســان )داللــة االختبــار البالغــة 
0.00 هــي أقــل مــن 0.05(، واالرتبــاط بينهمــا قــوي حســبما مــا أشــار إليــه معامــل كرامــر 0.468. يتطلــع 
مهاجــرو الــدول األفريقيــة أو العربيــة إلــى العــودة والعمــل أو االســتثمار فــي لبنــان )٪78.5 مــن مهاجــري الــدول 
األفريقيــة و٪73 مــن مهاجــري الــدول العربيــة( ألنهــم يعتبــرون أن الهجــرة إلــى هــذه البلــدان مؤقتــة، فهــي بلــدان 
غيــر متقدمــة وقــد يصعــب العيــش فيهــا، بينمــا ال يرغــب المهاجــرون إلــى القارتيــن األوســترالية )٪88.9 منهــم( 
واألميركيــة )٪86 منهــم( فــي العــودة إلــى لبنــان، ألن هــذه الــدول تســّهل الحصــول علــى الجنســية، وتؤمــن الحيــاة 
ــن أن مهاجــري الــدول األوروبيــة هــم األكثــر تطلعــًا للتقاعــد فــي  الكريمــة لمواطنيهــا، وتضمــن شــيخوختهم. وتبّي
لبنــان )٪15.4 مــن مهاجريهــا(، مســتفيدين ربمــا مــن المعــاش التقاعــدي الذيــن يحصلــون عليــه فــي هــذه الــدول، 

ومــن الفــيء إلــى ربــوٍع ألفوهــا بيــن أهلهــم وخاّلنهــم.
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الجدول رقم 25
المهاجرون حسب القاّرات المهاجر إليها والتطلعات المستقبلية 

القاّرات المهاجر إليها
التطلعات المستقبلية

المجموع البقاء في 
التقاعد في العمل في لبنانالخارج

لبنان

البلدان العربية
627437العدد

16.27310.8100النسبة المئوية )٪(

أوروبا
2112639العدد

53.830.815.4100النسبة المئوية )٪(

أميركا
494457العدد

8677100النسبة المئوية )٪(

أفريقيا
1708العدد

12.587.50100النسبة المئوية )٪(

أوستراليا
8019العدد

88.9011.1100النسبة المئوية )٪(

المجموع
855015150العدد

56.733.310100النسبة المئوية )٪(

خاتمة
للهجــرة منافــع كثيــرة، علــى المــكان المهاجــر منــه والمــكان المهاجــر إليــه علــى حــدًّ ســواء. وهــي تشــمل 
جميــع الصعــد االقتصاديــة، االجتماعيــة والديموغرافيــة. ولكــن بالمقابــل، قــد تأخــذ الهجــرة منحــًى ســلبيًا، فتســبب 
خلــاًل فــي التركيبــة الديموغرافيــة للســكان، وهجــرة لألدمغــة، وفقدانــًا لليــد العاملــة الشــابة، ومنافســة بيــن العمــال 

األجانــب والوطنييــن. 

ومهمــا كان للهجــرة مــن مكاســب ومســاوئ، تبقــى عالقتهــا بالمــكان وطيــدة. فالمــكان المهاجــر منــه أو 
إليــه يرتبــط بالمتغيــرات التاليــة: الدافــع إلــى الهجــرة، فتــرات الهجــرة، تــرّدد المهاجــر إلــى لبنــان، إرســاله لألمــوال، 

وتيــرًة وأســبابًا، وتطلعاتــه المســتقبلية. 

ويرتبــط الدافــع إلــى الهجــرة بالمــكان المهاجــر منــه، قريــًة أو قضــاء بعالقــة قويــة، ويرتبــط بالقــاّرات 
إليهــا بعالقــة متوســطة. المهاجــر 

وترتبــط المتغيــرات الثالثــة، فتــرات الهجــرة، التــرّدد إلــى البلــد األم وتحويــل األمــوال، بالقــرى المهاجــر منهــا 
والقــاّرات المهاجــر إليهــا. وتعتبــر العالقــة بيــن المــكان وتحويــل األمــوال هــي األقــوى.
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وتظهــر العالقــة قويــة بيــن المــكان المهاجــر منــه، قريــًة وقضــاء، وســبب تحويــل األمــوال، وبيــن المــكان 
المهاجــر إليــه وكل مــن وتيــرة تحويــل األمــوال وتطلعــات المهاجــر المســتقبلية. 

إذا كانــت هــذه العالقــة بيــن الهجــرة والمــكان واضحــة فــي دراســتنا، فهــل تنســحب علــى بقيــة قــرى وأقضيــة 
لبنــان؟ وهــل ســتبقى عالقــة المــكان بالهجــرة قائمــة فــي ظــل االنفتــاح العالمــي والعولمــة؟ وفــي ظــل االبتــكارات 

التكنولوجيــة والتطــورات الحاصلــة فــي مجالــي المواصــالت واالتصــاالت؟
Youssef Courbage ; Philippe Fargues )1974(. La situation démographique au Liban II, analyse des données. 
Beyrouth: Publications de l’Université Libanaise, p. 43.
Marwan Abi Samra )2010(. L’émigration libanaise et son impact sur l’économie et le développement. Programme 
des migrations internationales, Cahiers des migrations internationales no105, Genève : Organisation internationale 
du Travail, p. 27.
أســعد األتــات )2019(. "نزيــف الهجــرة المتواصــل، اللبنانّيــون المقيمــون يتناقصــون". جريــدة األخبــار، ملحــق رأس المــال، اإلثنيــن 14 كانــون الثانــي 

 .2019
Youssef Courbage ; Philippe Fargues, op. cit., p. 43 ; Marwan Abi Samra, op. cit., p. 27;  أســعد األتــات، المرجــع 
.الســابق
Choghig Kasparian )2003(. L’entrée des jeunes libanais dans la vie active et l’émigration depuis 1975, 3 vols, 
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لبنــان الــذي تنــاول هــذه الفتــرة. 
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الــدورة الثالثــة، 2009، التقريــر النهائــي، إدارة اإلحصــاء المركــزي، منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة، بيــروت، لبنــان، ص. 13.
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الهجرة بين المسيحية واإلسالم
من خالل الكتاب المقدس والقرآن الكريم

االب د. جميل إسكندر
أستاذ التاريخ واللغات القديمة
الجامعة اللبنانية

مقدمة
الهجــرة يدفعهــا أمــران، إمــا هــروب مــن ضيــق وشــدة وحــروب نحــو مــكان أفضــل، وإمــا تفتيــش عــن رزق وعمــل 
لعيــش كريــم... لكــن الهجــرة الدينيــة تختلــف كل االختــالف عــن هــذا المفهــوم. فــي بحثنــا هــذا الســريع، الــذي يعتمــد 
علــى الكتــاب المقــدس والقــرآن الكريــم، وبعــض دراســات اثريــة وتاريخيــة، ســنعرض مفهــوم الهجــرة فــي الكتــاب 
المقــدس مــن القــدم الــى المســيح وحوارييــه واتباعــه، وســنعرض مفهــوم الهجــرة القرآنيــة، وهجــرة اتبــاع الرســول، 
لنصــل بعدهــا الــى نقــاط مشــتركة هامــة، تعتمــد علــى هجــرة الدنيــا نحــو اآلخــرة، وهجــرة المــادة نحــو الــروح، وهجــرة 

الظــالم نحــو النــور...  

كان نــوح، أول المهاجريــن، فبنــى لــه ســفينة انقذتــه مــن الطوفــان1، مــن المســلمين2. وإبراهيــم الــذي قــال: الُمَهاِجــُر3 
ليعبــد هللا4، كان مســلما5. وهاجــر6، ام إســماعيل، وأم "الهجــرة"، هاجــرت وابنهــا إســماعيل7 مســلما8. ويعقــوب، 
ــى كــي ال يمــوت وبنيــه اال مســلمين10.  الــذي هاجــر الــى بــالد مــا بيــن النهريــن، هربــا مــن غضــب أخيــه9، تمّن
ــِلًما"12. وموســى الــذي  ــي ُمْس ويوســف، الــذي باعــه اخوتــه، غريبــا، مهاجــرا الــى مصــر11، طلــب مــن هللا: "َتَوفَِّن

هجــر، قصــر فرعــون، والعيــش الرغيــد، ليقــود شــعبه، ويخرجهــم مــن العبوديــة13 وليكونــوا مســلمين14... 

والمســيح، الــذي أتــى الــى العالــم، ولــم يعرفــه!15 ولــم يقبلــه اقاربــه!16 عــاش غريبــا!17 متنقــال18! ليــس لديــه مســكنا19. 
وهكــذا اســتمرت حيــاة حوارييــه20 مــن بعــده "ُغَرَبــاُء ُنــَزالء"21، فـــ "ســّر المســيحّية غريــب مــن هــذا العالــم"22، والرهبــان 

بــوا فــي البّرّيــِة"23، فــي مســيرة حــج مــن العاجلــة إلــى الباقيــة24...  "تغرَّ

دعــا القــرآن الكريــم الــى الهجــرة: "الَِّذيــَن َهاَجــُروا"25، "َوُأْخِرُجــوا ِمــْن ِدَياِرِهــْم، َوُأوُذوا"26، "َوَصَبــُروا"27، "َوَجاَهــُدوا 
اِدُقــوَن"29، "َلَيْرُزَقنَُّهــُم للاَُّ"30 "أَْعَظــُم َدَرَجــًة"31، "َوأََعــدَّ َلُهــْم َجنَّــاٍت"32... ِ"28، "الصَّ ِبَأْمَواِلِهــْم َوَأْنُفِســِهْم... ِفــي َســِبيِل للاَّ

وفــي الســياق نفســه، هاجــر الرســول الــى البريــة وتحنــف فــي غــار حــراء، وهاجــر الــى المدينــة، وكان فــي هجــرة 
دائمة من الدنيا الى اآلخرة، كما هاجر المســلمون الى الحبشــة وهناك، امام النجاشــي، قرأوا ســورة مريم، فنزلت 
دموعــه ودمــوع الحاضريــن مــن أســاقفة وهكــذا صــرح ان ايمانكــم هــو كإيمانــي... والنتيجــة الهجــرة نفســها هجــرة 

روحيــة مــن الدنيــا الــى اآلخــرة، وااليمــان نفســه...
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اوال: الهجرة في االنجيل
1- المسيح

عــاش المســيح ســائحا وزاهــدا فــي هــذه الدنيــا، فــي ترحــال دائــم مــن مــكان الــى آخــر ومــن بلــد الــى آخــر، فانتقــل 
مــن موطنــه الناصــرة ليولــد غريبــا فــي بيــت لحــم، فــي معلــف الحيوانــات33 زاهــدا فــي جــاه الدنيــا مــن يومــه األول، 
وهاجــر الــى مصــر خوفــا مــن بطــش هيــرودس34، وعــاد الــى الناصــرة خائفــا متخفيــا35 لــم يبنــي بيتــا36 ليبنــي 
عائلــة بشــرية علــى األرض، فاكمــل حياتــه بالخفــاء والدعــاء لحيــن عمــر الثالثيــن37 ، ســائحا رافضــا حكــم الدنيــا38  
وأســاليب حكامهــا39، هاجــر مــن قريــة الــى قريــة وابتــدأ بشــارته مهاجــرا بيــن النــاس يجــول فــي القــرى ومــن منطقــة 
الــى منطقــة ينشــر الحــب والســالم... ويدعــو الــى التوبــة والتغــرب عــن هــذه الدنيــا الزائلــة والتعلــق بــاهلل المحبــة، 

ومحبــة اخوتنــا البشــر40...

بــدأ يســوع خدمتــه فــي الجليــل معلنــا النــداء أنــه قــد جــاء الميعــاد وقــد اقتــرب ملكــوت هللا41. وعندمــا أعلــن فــي مجمــع 
الناصــرة بأنــه هــو المقصــود بالنبــوات عــن المســيح المنتظــر وأن هــذه النبــوات قــد تمــت فيــه، رفضــه قومــه وأهــل 
بلدتــه42 مــن بعــد هــذا اتخــذ يســوع كفرناحــوم مركــز بــث دعوتــه ونشــر رســالته، وبقيــت كفرناحــوم مركــزا لــه مــدة 
تزيــد علــى ســنة كاملــة مــن خدمتــه. فــكان يعلــم فــي كفرناحــوم وفــي أنحــاء أخــرى مــن الجليــل ويعمــل المعجــزات43 
مظهــرا محبتــه الفائقــة وحنانــه الــذي ال نظيــر لــه علــى مصابــي الجســد والــروح44. وقــد أعلــن مــرارا وتكــرارا بأنــه قــد 

جــاء ليطلــب ويخلــص مــا قــد هلــك45.

وقــد اختــار مــن بيــن أتباعــه اثنــي عشــر ليكونــوا تالميــذه المقربيــن46. وبعــد أن رفــض يســوع أن يتــوج ملــكا 
أرضيــا47. وتركتــه الجماهيــر حتــى أن بعضــا مــن تالميــذه تركــوه ومضــوا عنــه48 فذهــب إلــى منطقــة صــور وصيــدا 
وقيصريــة فيلبــس49. ولكــن لــم يمكــن أن يختفــي عــن األنظــار، فلمــا عــاد مــرة أخــرى إلــى البلــدان القريبــة مــن بحــر 
الجليــل شــفى كثيريــن وأعــان كثيريــن فــي محنهــم وأطعــم الجماهيــر بمعجــزة ألنــه تحنــن علــى الجمــوع وأشــفق قلبــه 

عليهــم50. ثــم تــرك الجمــوع مــرة أخــرى وذهــب علــى انفــراد مــع تالميــذه51. 

 نمــا عــداء حــكام اليهــود وقادتهــم لــه وســار حقدهــم عليــه شــططا مــن ســيء إلــى أســوأ52. فقامــوا بــكل حيلــة ووســيلة 
لكــي يوقعــوه فــي فخاخهــم لتنفيــذ حكــم المــوت فيــه53. ألقــى علــى مســامعهم تعاليــم كان ينبغــي أن تتغيــر قلوبهــم، 
ولكــن إزاء شــفاء المرضــى وإقامــة الموتــى54. ألهبــت قلــوب غالبيــة الفريســيين والكتبــة وآخريــن مــن قــادة اليهــود 

وزعمائهــم بنيــران الحقــد عليــه والكراهيــة لــه55.
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وفــي المســاء الســابق لصلبــه أراد أن يعــد رســله إعــدادا نهائيــا للمهمــة العظمــى التــي تنتظرهــم، فغســل الــرب يســوع 
أرجلهــم56، معلمــا إياهــم درســا الزمــا لهــم فــي التواضــع والوداعــة57. مــن ثــم قــدم نفســه نهائيــا لــآب58، خالفــا 
لفكــرة الزعيــم التقليــدي الــذي يفدونــه النــاس بالــروح والــدم، وحمــل خطيئــة الكثيريــن وأخــذ علــى كاهلــه أثــم البشــرية 
الخاطئــة األثيمــة، وقــدم نفســه طوعــا واختيــارا للقبــض عليــه وللمذلــة والهــوان، ولالتهــام ظلمــا وبهتانــا وللصلــب. 
وقــد أخبــر تالميــذه مــن قبــل أنــه لــم يــأت ليديــن العالــم بــل ليقــدم نفســه فديــة عــن كثيريــن59. فقــدم نفســه عــن رغبــة 
واختيــار كحمــل هللا الــذي يرفــع خطيئــة العالــم60. فأنجــز مهمتــه التــي جــاء مــن أجلهــا إلــى أرضنــا وأكمــل غايــة 
اآلب الســماوي ورغبته61. في فكرة غريبة عن فكر العالم... وهكذا أكمل ســفره في ارضنا وعاد الى هللا ابيه62.

2- هجرة المسيح في التراث االسالمي
وال تختلــف النظــرة اإلســالمية الــى المســيح عــن هــذا المفهــوم. فــإذا طالعنــا األحاديــث القدســية نجدهــا مليئــة بمفهــوم 

الهجــرة والتركيــز علــى زوال الدنيــا وغربتهــا، وهــذا بعــض أقوالــه: 

اتخــذوا المســاجد... مســاكن وكلــوا مــن بقــل البريــة وانجــوا مــن الدنيــا بســالم63. اتقــوا فضــول الدنيــا فــإن فضولهــا 
عنــد هللا رجــز64. وازهــدوا فــي الدنيــا تمشــوا فيهــا بــال هــّم65. ابغضــوا الدنيــا يحببكــم هللا66. الدنيــا جســر اعبرهــا وال 
تبنــي عليهــا67. اجعلــوا كنوزكــم فــي الســماء فــإن قلــب المــرء عنــد كنــزه68. وبحــق اقــول لكــم، إن حــالوة الدنيــا مــرارة 
اآلخــرة وإن مــرارة الدنيــا حــالوة فــي اآلخــرة، وإن عبــاد هللا ليســوا بالمتنعميــن69. فحــب الدنيــا أصــل كل خطيئــة70، 
والمــال فيــه داء كثيــر71. ال يســلم صاحبــه مــن الفخــر والخيــالء. فــإن ســلم يشــغله إصالحــه عــن ذكــر هللا تعالــى72. 
ولــم يســعى المســيح لبنــاء بيــت او تأســيس عائلــة فــي هــذه الدنيــا. فقــال: أيكــم يســتطيع أن يبنــي علــى مــوج البحــر 
دارا؟ قالــوا: يــا روح هللا، ومــن يقــدر علــى ذلــك؟ قــال: إياكــم والدنيــا فــال تتخذوهــا قــرارا73. إنــي أكببــت الدنيــا علــى 
وجههــا وقعــدت علــى ظهرهــا، وليــس لــي ولــد يمــوت وال بيــت فيخــرب. فقالــوا لــه: أفــال تتخــذ لــك بيتــا؟ قــال: ابنــوا 
لــي علــى طريــق الســيل بيتــا. قالــوا: ال يثبــت. قالــوا: أفــال تتخــذ لــك زوجــة؟ قــال: ومــا أصنــع بزوجــة تمــوت؟74 

إنمــا نحــّب التكاثــر فــي دار البقــاء75. 

ولــم يتعّلــق بحجــر: مــّر إبليــس بعيســى بــن مريــم وهــو متوســد حجــرا فقــال لــه: يــا عيســى، قــد رضيــت مــن الدنيــا 
بهــذا الحجــر؟ قــال: فأخــذه مــن تحــت رأســه فقــذف بــه إليــه فقــال: هــذا لــك مــع الدنيــا ال حاجــة لــي فيــه76. ونظــر 
الــى إبليــس فقــال: هــذا أركــون77 الدنيــا إليهــا خــرج وإياهــا ســأل، ال أشــركه فــي شــيء منهــا وال حجــرا أضعــه تحــت 

رأســي، وال أكثــر فيهــا ضاحــكا حتــى أخــرج منهــا78.
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وكان عيســى ســّياحا يســيح فــي االرض ال يأويــه بيــت وال قريــة. حلتــه وبــر اإلبــل، وفــي يــده عصــا. ســراجه ضــوء 
القمــر وظلــه ظلمــة الليــل، فرشــه األرض وســادة الحجــر، وربمــا طــوى األيــام جائعــا. إذا أصابتــه الشــّدة فــرح، وإذا 
أصابــه الرخــاء حــزن79. كان يبيــت حيــث أمســى، ولــم يكــن لــه ولــد يمــوت وال بيــت يخــرب وال يخبــئ غــداء لعشــاء 

وال عشــاء لغــداء80.

ومــا تعلــق بحمــار يتنقــل عليــه، فقيــل لــه: لــو اتخــذت حمــارا تركبــه لحاجتــك؟ قــال: أنــا أكــرم علــى هللا مــن أن يجعــل 
لــي شــيئا يشــغلني بــه81. ويــوم ُرفــع لــم يتــرك إال خفيــن82. 

وفــي هــذه الروايــة يتضــح مــدى زوال الدنيــا فــي فكــر عيســى حســب المصــادر اإلســالمية: أتــى الحواريــون عيســى 
بــن مريــم فقالــوا لــه: يــا روح هللا وكلمتــه، أرنــا جدنــا ســام بــن نــوح ليزيدنــا هللا يقينــا. فســار بهــم عيســى إلــى قبــر 
ســام فقــال: أجــب بــإذن هللا يــا ســام بــن نــوح. فقــام بقــدرة هللا كالنخلــة الســحوق. قــال لــه: كــم عشــت يــا ســام؟ قــال 
لــه: عشــت 4000 ســنة تنبيــت 2000 وعمــرت 2000. قــال لــه عيســى: فكيــف كانــت الدنيــا عنــدك؟ قــال لــه 

ســام: كبيــت ببابيــن دخلــت مــن هــذا وخرجــت مــن هــذا83. 

3- الرهبان والقديسون
علــى مثــال الســيد المســيح الــذي ولــد فــي معلــف الحيوانــات، وهــرب الــى مصــر مــن بطــش هيــرودس، وعــاد 
الــى الناصــرة خائفــا متخفيــا، لــم يبنــي بيتــا ليبنــي عائلــة بشــرية علــى األرض، بــل كان ســائحا رفــض حكــم الدنيــا 
وأســاليب حكامهــا، هاجــر مــن قريــة الــى قريــة ومــن منطقــة الــى منطقــة ينشــر الحــب والســالم... كمــا حــذر تالميــذه 
ــز الغربــة المســيحية فــي هــذه الدنيــا بانهــا  مــن االضطهــادات ومــن الهجــرة القســرية التــي ســتصيبهم... لــذا تتمّي
مشــروع هجــرة وســفر دائــم فــي األرض... ونحــو بيــت االب الســماوي... فهاجــس القديســين والرهبــان والمســيحيين 
هــو الســفر الدائــم، وكالم الغربــة عنــد الراهــب امــرا مألوفــا، وهــذا مــا كان يقولــه القديــس شــربل دائمــا: "مــاذا لنــا فــي 
هــذه الدنيا؟  ــ ! نحــن فيهــا مســافرون إلــى األبدّيــة"84. "ومثــل كّل رحلــة فــي هــذا العالــم، علــى اإلنســان، فــي رحلتــه 
إلــى العالــم اآلخــر، أن يتــزّود بــزّوادة، ويتســّلح بســالح: الــزاد الوحيــد لهــذه الرحلــة هــو المحّبــة. والســالح الوحيــد هــو 
المحّبــة. هــذه المحّبــة ال تكــون إاّل شــاملة لــكّل البشــر، بــدون مقابــل، بــال حــدود وبــال شــروط. اإلنســان فــي هــذا 
العالــم ينتقــل مــن شــاطئ الظلمــة والعــدم، الــى شــاطئ النــور األبــدي، عابــرا بحــار هــذا العالــم بســفينة تنتهــي عنــد 
شــاطئ النــور لتكمــل مــع النــور، ألن اإلنســان مخلــوق َكْونــي حــدوده النــور وليــس مخلــوق أرضــي حــدوده التــراب 
والمــاء. اإلنســان تــراب ونــور: فمــن يعيــش فــي التــراب يرجــع الــى التــراب، ويمــوت فــي التــراب، ومــن يعيــش فــي 

بالنــور يرجــع الــى النــور ويحيــى فــي النــور"85. 

وفي بستان الرهبان أيضا نجد الفكر نفسه وهو هجرة العالم لالستعداد لهجرته نحو العالم اآلخر. 
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قــال البــار إشــعيا: إن الــذي قــد هجــر العالــَم ولبــس الــزي الرهبانــي، وهــو وســط العالــم، فهــو لنفِســه ُيخــادع. هجرنــا 
العالــَم ورفضنــاه، ورفضنــا الخمــَر ونظــَر النســاِء والذهــَب والفضــَة، لنهــرب منــه، فالــربُّ يقــول: مــن ال يهجــر العالــم 
وكل مــا فيــه وينكــر نفَســه ويأخــذ الصليــَب ويتبعنــي فلــن يســتحقني. وأيضــًا يقــول: اخرجــوا مــن بينهــم وافترقــوا عنهــم 
وأنــا أقبلكــم وأجعلكــم لــي بنيــن وبنــات. وأكثــر فرهبــان يهربــون ويهجــرون قالليهــم بالرغــم مــن أنهــا تحــوي الكتــب 

المقدســة، وكتــب الخدمــة، ولــم يغلقــوا حتــى أبــواب الخزانــة بــل رحلــوا تاركيــن إياهــا مفتوحــة. 

ثانيا: الهجرة في القرآن الكريم
1- نصوص الهجرة في القرآن وما يقابلها من نصوص مسيحية

فــي هــذه اآليــات الكريمــة يتوضــح لنــا ان هجــرة المؤمنيــن مــن اجــل الحــق وخدمــة هللا لهــا مكافــأة مــن هللا دنيــا 
وآخــرة. وقــد عرضنــا النصــوص المتقابلــة لنوضــح ان الهجــرة ذاتهــا والمســلك نفســه وااليمــان نفســه...

- سورة البقرة

"ِإنَّ الَِّذيــَن َآَمُنــوا َوالَِّذيــَن َهاَجــُروا َوَجاَهــُدوا 
ِ ُأوَلِئَك َيْرُجوَن َرْحَمَة للاَِّ َوللاَُّ  ِفي َســِبيِل للاَّ

َغُفــوٌر َرِحيــٌم"86

وُكلُّ َمــن تــَرَك ُبيوتــًا َأو ِإخــوًة َأو َأخــواٍت َأو 
َأبــًا َأو ُأّمــًا َأو َبنيــَن َأو ُحقــواًل أَلجــِل اْســمي، 
َينــاُل ِمائــَة ِضْعــٍف وَيــِرُث الَحيــاَة اأَلَبِديَّــة. 
ليــَن يصيــروَن آِخريــن، َوِمــَن  وَكثيــٌر ِمــَن اأَلوَّ

ليــن87. اآلِخريــَن َأوَّ

- سورة األنفال

"ِإنَّ الَِّذيــَن َآَمُنــوا َوَهاَجــُروا َوَجاَهــُدوا ِبَأْمَواِلِهــْم 
ِ َوالَِّذيَن َآَوْوا َوَنَصُروا  َوَأْنُفِســِهْم ِفي َســِبيِل للاَّ
ُأوَلِئــَك َبْعُضُهــْم َأْوِلَيــاُء َبْعــٍض َوالَِّذيــَن َآَمُنــوا 
ِمــْن  َواَلَيِتِهــْم88  ِمــْن  َلُكــْم  َمــا  ُيَهاِجــُروا  َوَلــْم 
َشــْيٍء َحتَّــى ُيَهاِجــُروا َوِإِن اْســَتْنَصُروُكْم ِفــي 
ــْم  ــْوٍم َبْيَنُك ــى َق ــُم النَّْصــُر ِإالَّ َعَل ــِن َفَعَلْيُك ي الدِّ
َبِصيــٌر  َتْعَمُلــوَن  ِبَمــا  َوللاَُّ  ِميَثــاٌق  َوَبْيَنُهــْم 
)7٢( ... َوالَِّذيــَن َآَمُنــوا َوَهاَجــُروا َوَجاَهــُدوا 
ــَك  ِ َوالَِّذيــَن َآَوْوا َوَنَصــُروا ُأوَلِئ ــي َســِبيِل للاَّ ِف
ــَرٌة َوِرْزٌق َكِريــٌم  ــا َلُهــْم َمْغِف ُهــُم اْلُمْؤِمُنــوَن َحقًّ
َوَهاَجــُروا  َبْعــُد  ِمــْن  َآَمُنــوا  َوالَِّذيــَن   )7٤(
َوُأوُلــو  ِمْنُكــْم  َفُأوَلِئــَك  َمَعُكــْم  َوَجاَهــُدوا 
اأْلَْرَحــاِم89 َبْعُضُهــْم َأْوَلــى ِبَبْعــٍض ِفــي ِكَتــاِب 

ِ ِإنَّ للاََّ ِبــُكلِّ َشــْيٍء َعِليــٌم"90 للاَّ

فقــاَل َلــه ُبطــرس: "هــا قــد َتَرْكنــا َنحــُن ُكلَّ 
َمصيُرنــا؟"  يكــوُن  فمــاذا  وَتِبعنــاك،  شــيٍء 
فقــاَل لهــم يســوع: "الَحــقَّ َأقــوُل لكــم: َأنتُــم 
الَّذيــَن َتِبعونــي، متــى جَلــَس ابــُن اإِلنســاِن 
ُد ُكلُّ َشــيء،  علــى َعــرِش َمجــِده ِعندمــا ُيَجــدَّ
َعَشــَر  اثَنــي  علــى  َأيضــًا  َأنتــم  َتجِلســوَن 
االَثنــْي  ِإســرائيَل  َأســباَط  ِلَتدينــوا  َعْرشــًا، 
َعَشــر. وُكلُّ َمــن تــَرَك ُبيوتــًا َأو ِإخــوًة َأو 
َأخــواٍت َأو َأبــًا َأو ُأّمــًا َأو َبنيــَن َأو ُحقــواًل 
َينــاُل ِمائــَة ِضْعــٍف وَيــِرُث  أَلجــِل اْســمي، 
ليــَن  اأَلوَّ ِمــَن  "وَكثيــٌر  اأَلَبِديَّــة.  الَحيــاَة 
ليــن"91 يصيــروَن آِخريــن، َوِمــَن اآلِخريــَن َأوَّ
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- سورة التوبة

ــوا َوَهاَجــُروا َوَجاَهــُدوا ِفــي َســِبيِل  "الَِّذيــَن َآَمُن
 ِ ِ ِبَأْمَواِلِهــْم َوَأْنُفِســِهْم أَْعَظــُم َدَرَجــًة ِعْنــَد للاَّ للاَّ

َوُأوَلِئــَك ُهــُم اْلَفاِئــُزوَن"92

"هؤالِء الالَِّبسوَن الُحَلَل الَبيضاء، ُهُم الَّذيَن 
ِة الُكْبــرى، فَلــن َيجوعــوا وَلــن  َأَتــوا ِمــَن الَشــدَّ
وسَيمَســُح  ــمُس  الشَّ َتلَفَحهــُم  وَلــن  َيعَطشــوا 
وِللَمــوِت  ُعيوِنهــم"93.  ِمــن  َدمَعــٍة  ُكلَّ  هللُا 
لــن َيْبقــى ُوجــوٌد َبعــَد اآلن، وال ِللُحــزِن وال 
َبعــَد  ُوجــوٌد  َيْبقــى  لــن  ِلأَلَلــِم  وال  ــراِخ  ِللصُّ

اآَلن، أَلنَّ العاَلــَم الَقديــَم قــد زال"94

- سورة النحل

ــوا َوَهاَجــُروا َوَجاَهــُدوا ِفــي َســِبيِل  "الَِّذيــَن َآَمُن
 ِ ِ ِبَأْمَواِلِهــْم َوَأْنُفِســِهْم أَْعَظــُم َدَرَجــًة ِعْنــَد للاَّ للاَّ

َوُأوَلِئــَك ُهــُم اْلَفاِئــُزوَن"95

واأَلُب  المــوت،  ِإلــى  َأخــاُه  اأَلُخ  "َسُيســِلُم 
واِلِديهــم  علــى  اأَلبنــاُء  وَيثــوُر  ابَنــه، 
ِمــن  النَّــاِس  َجميــُع  وُيميتوَنهــم، وُيبِغُضكــم 
النِّهايــة  ِإلــى  َيثُبــُت  والَّــذي  اســمي.  َأجــِل 
فــي  طاَردوكــم  وِإذا  َيخُلــص.  الَّــذي  فــذاَك 

َغيِرهــا"96 ِإلــى  فاهُربــوا  مدينــٍة 

2- الهجرة الرهبانية من خالل القرآن الكريم
الرهبــان هــم مــن رفضــوا الدنيــا وهجروهــا وجاهــدوا فــي العبــادة مــدى الحيــاة، وهكــذا يصفهــم القــرآن الكريــم. بدايــة 
نجــد بقايــا قوانيــن رهبانيــة تدعــو الــى الصــالة الليليــة التــي تخــص الرهبــان فقــط. ففــي بدايــة ســورة المزّمــل نــرى، 

علــى األرجــح، أربعــة عناصــر مــن القوانيــن الرُّهبانّيــة:

ــِل اْلُقــْرَآَن َتْرِتيــاًل  ــُل )1( ُقــِم اللَّْيــَل ِإالَّ َقِليــاًل )2( ِنْصَفــُه َأِو اْنُقــْص ِمْنــُه َقِليــاًل )3( َأْو ِزْد َعَلْيــِه َوَرتِّ مِّ - "َيــا َأيَُّهــا اْلُمزَّ
)4(". هنــا دعــوة للصــالة الليــل كّلــه، إاّل قليــال. أي اســهر مــا اســتطعت مــن الليــل للصــالة. وذكــر كلمــة “نصفــه” 
ل للرَّاهــب، أي قبــل نصــف  رّبمــا هــي دعــوة لصــالة نصــف الليــل، وبمــا أّن الوقــت كان غيــر دقيــق، فالقانــون يســهِّ

الليــل بقليــل أو بعــده فــال مشــكلة. 

- "َوَرتِِّل اْلُقْرَآَن َتْرِتياًل97". هنا دعوة لممارسة الصلوات اللفظّية أي إنشاد المزامير واأللحان. 

- "َواْذُكــِر اْســَم َربِّــَك". تعبيــر "ذكــر هللا" هــو صــالة بخاّصــة بالرُّهبــان الشــرقّيين تعنــي التأّمــل غيــر المتوّقــف فــي 
هللا وكالمــه وعظائمــه. وبالتالــي هنــا يحّثنــا القــرآن الكريــم علــى الصــالة العقلّيــة أو الهذيــذ الروحــّي، أو التأّمــل 

بأعمــال هللا وعظائمــه، فنصــل مــن خــالل قراءتــه إلــى المداومــة علــى ذكــر هللا، أي الصــالة المتواصلــة.
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- "َوَتَبتَّْل ِإَلْيِه َتْبِتياًل". هنا دعوة النقطاع الرَّاهب عن العالم، وبخاّصة عن النساء، والتكّرس المطلق هلل.
وفي سورة المدّثر، أيًضا، على األرجح، بعٌض من القوانين الرُّهبانّية: 

لنــا بالتنقيــط:  ــُر": )1( رّبمــا معنــى آخــر لهــذه الكلمــة ترّجــح، أيضــا، المعنــى الرُّهبانــّي إذا عدَّ ثِّ - "َيــا َأيَُّهــا اْلُمدَّ
ــد والمتدبِّــر  الـــُمَدبِّر، وهــي صفــة أو اســم للرَّاهــب. وهــذه الكلمــة مــن أصــل ســريانّي "ܡܕܒܪܢــܐ" بمــا معنــاه المتوحِّ

د. فــي حياتــه ضمــن مــكاٍن محــدَّ

م حياتــك نــذًرا هلل، ومــن هنــا كلمــة نذيــر. إًذا علــى األرجــح:  - "ُقــْم َفَأْنــِذْر" )2( علــى األرجــح: "قــم فانــُذر" أي قــدِّ
ــك، وأنــُذر نفســك للــرّب وتكــرَّس لــه بكّلّيتــك. هنــا تكــرار لمــا ورد أعــاله: "تبتَّــل".  قــم تنسَّ

- "َوَربََّك َفَكبِّْر" )3(، أي سبِّح وعّظم الرّب بترتيل المزامير98 واألناشيد. وهنا تكرار لما ورد أعاله: "رتِّل".

ــح أّن كلمــة: "ثيابــك" هــي مصــدر  ــْر" )4(: أي "عملــك فأصلــح"99. و"قيــَل: َقْلَبــَك"100. ولكّنــا نرجِّ - "َوِثَياَبــَك َفَطهِّ
مــن فعــل: "ثــاب" أي "عــاد"، علــى مثــال "غيــاب" وهــي مصــدر مــن فعــل “غــاب”، وبالتالــي: "رجوعــك إلــى هللا"، 
ــر" تعنــي:  أي: "توبتــك". والمعــروف عــن الرَّاهــب أّنــه التائــب الدائــم نحــو هللا، وقــد انعــزل عــن العالــم. و"طهِّ
س": مقــّدس101، طاهــر102، قّديــسἁγίος, saint ،103 ؛ طاهــر104، مقــّدسἱερὸς, sacré ،105. حســب  "قــدِّ

س توبتــك )أّيهــا الرَّاهــب(، لتصبــح تائًبــا قّديســا".  مكاريــوس- ســمعان. فيصبــح المعنــى: "قــدِّ

3- الرهبان في القرآن الكريم
وردت كلمــة رهبــان ثــالث مــّرات فــي القــرآن الكريــم، ومــّرًة واحــدًة كلمــة "رهبانّيــة". وهــذا يعنــي أّن بيئــة القــرآن 
الكريــم كانــت تعــرف الرُّهبــان الزهــاد والغربــاء عــن الدنيــا جّيــدا. وكانــوا يتكّلمــون العربّيــة، وإاّل كيــف تحــاوروا مــع 

الرَّســول والصحابــة وغيرهــم.

يِســيَن َوُرْهَبانــًا َوَأنَُّهــْم اَل َيْســَتْكِبُروَن  ًة لِّلَِّذيــَن آَمُنــوْا ٱلَِّذيــَن َقاُلــوْا ِإنَّــا َنَصــاَرٰى ٰذِلــَك ِبــَأنَّ ِمْنُهــْم ِقسِّ ــَودَّ "َوَلَتِجــَدنَّ َأْقَرَبُهــْم مَّ
ــا  ــوَن َربََّن ــوا ِمــَن اْلَحــقِّ َيُقوُل ــا َعَرُف ــِع106 ِممَّ ْم ــْم َتِفيــُض ِمــَن الدَّ ــَرى أَْعُيَنُه ُســوِل َت ــِزَل ِإَلــى الرَّ ــا ُأْن )82( َوِإَذا َســِمُعوا َم

ــاِهِديَن" 107. َآَمنَّــا َفاْكُتْبَنــا َمــَع الشَّ

إن اآليــة 82 الكريمــة تختصــر عالقــة الرَّســول بالرُّهبــان: تــدّل علــى قــرب الرُّهبــان وموّدتهــم وحّبهــم للمؤمنيــن. 
هــذا هــو دور الرُّهبــان اللَّطيــف مــن كّل النواحــي، إن مــن ناحيــة الصــالة علــى المرضــى وشــفاءاٍت كثيــرة، وإن 
بســماعهم لمشــاكل كثيريــن واهتمامهــم بهــم ونصحهــم إّياهــم، وإن بضيافــة الفقــراء وعابــري الســبيل وتطبيــب جــراح 

المتألميــن وأمراضهــم... 
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إّن الرُّهبــان هــم زينــة النصــارى، وهــم ســبب فرحــة المؤمنيــن بالنصــارى، "ٰذِلــَك ِبــَأنَّ ِمْنُهــْم" وهــم "ال يســتكبرون" علــى 
الفقــراء العــرب، ال بــل يســتقبلوهم بابتســامٍة ومحّبــة - ذلــك أّن البــدوّي الفقيــر كان محتقــًرا فــي األوســاط الغريبــة 

عــن محيطــه - وهــذا مــا فعلــه الرُّهبــان مــع الرَّســول وابــي بكــر الصديــق وعمــر بــن الخطــاب... 
وإّن اآلية 83 هي، على األرجح، شرح لفضائل القّسيسين والرهبان... 

4- الهجرة من خالل الفضائل
لقــد ذكــر القــرآن الكريــم فضائــل تســاعد االنســان المؤمــن ليتغــرب عــن الدنيــا ويزهــد بهــا، نذكــر علــى ســبيل المثــال 

العفــة والفقــر: 
- العفة

حيــاة العّفــة والتكــّرس هلل بــدون زواج، تلميــٌح واضــٌح إلــى الحيــاة الرُّهبانّيــة. فــي القــرآن أيضــا هجــرة الدنيــا، والتعفــف 
عــن تأســيس العائلــة والعيــش فــي البتوليــة اســتعدادا للقــاء رب العالميــن والعيــش بالبــرارة الكاملــة، وكلمــة نــكاح 
تعنــي: "عقــد التزويــج"108. "وَأْنَكَحهــا: َزوََّجهــا"109. وقــد عرضنــا النصــوص ضمــن عاموديــن لنوضــح هــذا االمــر 

المشــترك، بيــن النصــوص المقدســة المســيحية واإلســالمية، الــذي يدعــو الــى هجــرة الدنيــا وأهلهــا:

المصادر المسيحيةالقرآن الكريم

ِتــي اَل َيْرُجــوَن111  "َواْلَقَواِعــُد110 ِمــَن النَِّســاِء الالَّ
ِنَكاًحــا112 َفَلْيــَس َعَلْيِهــنَّ ُجَنــاٌح"113.

"َأَأنــَت ُمرَتِبــٌط بامــَرأَة؟ فــال َتطُلــِب الِفــراق. َأَأنــَت 
َغيــُر ُمرَتِبــٍط ِبامــَرأَة؟ فــال تطُلــِب امــَرأة، وِإذا 
َجــِت الَفتــاة  َتزوَّجــَت فــال َذْنــَب َعَليــَك، وِإذا َتَزوَّ

فــال َذْنــَب َعَليهــا"114. 

"َأْن َيَضْعــَن ِثَياَبُهــنَّ َغْيــَر ُمَتَبرَِّجــاٍت ِبِزيَنــٍة 
َســِميٌع  َوللاَُّ  َلُهــنَّ  َخْيــٌر  َيْســَتْعِفْفَن  َوَأْن 

.115 " َعِليــٌم

فيــه  ِلبــاٌس  النِّســاِء  علــى  ِليُكــْن  "كذِلــك 
ِحشــَمة، وْلَتُكــْن ِزينُتُهــنَّ ِبَحيــاٍء وَرزاَنــة، ال 
ِبَشــْعٍر َمْجــدوٍل وَذَهــٍب وُلْؤُلــٍؤ وِثيــاٍب فاِخرة، 
ــْدَن  بــل ِبَأعمــاٍل صاِلحــٍة َتليــُق بِنســاٍء َتعاَه

هللا"116. َتْقــوى 

إًذا، بالمقابلــة مــع نصــوص القّديــس بولــس، نــرى أّن هــذه اآليــة الكريمــة تدعــو النِّســاء إلــى إهمــال المظاهــر 
الجمالّيــة للمــرأة والتــزام العّفــة، مــا يرّجــح أّنهــا دعــوة للحيــاة البتولّيــة ورّبمــا الرُّهبانّيــة.

ِنَكاًحــا  َيِجــُدوَن117  اَل  الَِّذيــَن  "َوْلَيْســَتْعِفِف 
َفْضِلــِه"119.  ِمــْن  للاَُّ  ُيْغِنَيُهــُم  َحتَّــى118 

 ، "َمــن َعــَزَم فــي َقْلِبــه، وكاَن َغيــَر ُمضَطــرٍّ
ــَم فــي َصميــِم َقلِبــه  ُحــرًّا فــي اخِتيــاِره، وَصمَّ
ــَم مــا َيْفَعــل!" 120 ــه، فِنْع َأن َيصــوَن َخطيَبَت
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"َوالَِّذيــَن َيْبَتُغــوَن اْلِكَتــاَب121، َفَكاِتُبوُهــْم ِإْن 
 ِ ــًرا، َوَآُتوُهــْم122 ِمــْن َمــاِل للاَّ ــْم ِفيِهــْم َخْي َعِلْمُت
ــا َمَلَكــْت124 َأْيَماُنُكــْم"125. الَّــِذي َآَتاُكــْم123، ِممَّ

ِإنَّــه  واأَلراِمــل  الُمَتَزوِّجيــَن  ِلَغيــِر  "وَأقــوُل 
ــوا ِمْثلــي. )دون زواج(  ــم َأن َيَظلُّ َيحُســُن ِبِه
واُج  فــِإذا لــم ُيطيقــوا الَعفــاف فْلَيَتَزوَّجــوا، فالــزَّ

َخيــٌر ِمــَن التََّحــرُّق"126. 

"َواَل ُتْكِرُهــوا َفَتَياِتُكــْم127 َعَلــى اْلِبَغــاِء128، ِإْن 
اْلَحَيــاِة  َعــَرَض  ِلَتْبَتُغــوا  ًنــا129،  َتَحصُّ َأَرْدَن 
، َفــِإنَّ للاََّ، ِمــْن َبْعــِد  ــنَّ ْنَيــا. َوَمــْن ُيْكِرههُّ الدُّ

، َغُفــوٌر َرِحيــٌم"130.  ِإْكَراِهِهــنَّ

"وِإذا َرَأى َأَحــٌد َأنَّــه قــد ال َيصــوُن خطيَبَتــه، 
ِلأُلمــوِر  ُبــدَّ  ال  وَأنَّــه  َرغَبتُــه،  اشــتدَّت  ِإِن 
َأن َتجــِرَي َمْجراهــا، َفْلَيْفَعــْل مــا َيشــاء، ِإنَّــه 
ال َيخطــأ: فْلَيَتَزوَّجــا. َفَمــن تــَزوََّج خطيَبتــه 
َفَعــَل َحَســًنا، وَمــن لــم يَتَزوَّْجهــا كاَن َأحَســَن 

ِفْعــاًل"131

لقــد اعتمدنــا علــى تفســيٍر جديــٍد لهــذه اآليــة الكريمــة بالمقابلــة مــع نــّص القّديــس بولــس، وبــدون التعليــق علــى تفســير 
المسلمين المعروف.132

ُتْخِفــي  َوَمــا  اأْلَْعُيــِن  َخاِئَنــَة  )هللا(  "َيْعَلــُم 
133 " ــُدوُر الصُّ

"َمــن نَظــَر ِإلــى امــرأٍَة ِبَشــْهَوة، َزنــى ِبهــا فــي 
َقلِبــه" 134

يلّمــح النــّص القرآنــّي هنــا إلــى زنــى النظــر والفكــر135، الــذي ورد فــي اإلنجيــل المقــّدس، والــذي تجّنبــه بخاّصــة 
الرهبــان136.

- الفقر
كمــا يدعــو القــرآن الكريــم واإلســالم الــى الحيــاة الفقريــة والزهــد فــي الدنيــا: "الَِّذيــَن ُيْنِفُقــوَن َأْمَواَلُهــْم ِباللَّْيــِل َوالنََّهــاِر 
ــِبيِل  ِ"138. "لْلَيَتاَمــى َواْلَمَســاِكيَن َواْبــَن السَّ َدَقــاُت َفِريَضــًة ِمــَن للاَّ ِســرًّا َوَعاَلِنَيــًة َفَلُهــْم َأْجُرُهــْم ِعْنــَد َربِِّهــْم"137. "ِإنََّمــا الصَّ
ــاِئِليَن"139، ويأمــر هللا: "َوَأْطِعُمــوا اْلَباِئــَس اْلَفِقيــَر"140، "َوُيْطِعُمــوَن الطََّعــاَم َعَلــى ُحبِّــِه ِمْســِكيًنا َوَيِتيًمــا َوَأِســيًرا"141  َوالسَّ

ــاِئَل َفــاَل َتْنَهــْر"144.  ــا السَّ ــا اْلَيِتيــَم َفــاَل َتْقَهــْر"143، "َوَأمَّ ِ"142، "َفَأمَّ "ِلَوْجــِه للاَّ

وأيضــا الرســول دعــا الــى الحيــاة الفقريــة واعمــال الرحمــة وعاشــها ومارســها، وهــذه بعــض امثلــة، تثبــت مــدى غربــة 
اإلســالم عــن الدنيــا وملذاتهــا...

ــاِم ُجبَّــًة ِمــْن ُســْنُدٍس َفَلِبَســَها النَِّبــيُّ ُثــمَّ َأَتــى اْلَبْيــَت، َفَوَضَعَهــا. َوُأْخِبــَر  "أَْهــَدى َجاِبــر ِإلــى رســول هللا َراِهــٌب ِمــْن الشَّ
ْنَيــا،  : اَل َيْصُلــُح َلَنــا ِلَباُســَها ِفــي الدُّ ِبَوْفــٍد َيْأِتيــِه، َفَأَمــَرُه ُعَمــُر ْبــُن اْلَخطَّــاِب َأْن َيْلَبــَس اْلُجبَّــَة، ِلُقــُدوِم اْلَوْفــِد. َفَقــاَل النَِّبــيُّ
ــي: اَل آُمــُرَك َأْن  َوَيْصُلــُح َلَنــا ِلَباُســَها ِفــي اآْلِخــَرِة، َوَلِكــْن ُخْذَهــا َيــا ُعَمــُر. َفَقــاَل: َأَتْكَرُهَهــا َوآُخُذَهــا؟! َفَقــاَل النَِّبــيُّ ِإنِّ
 ، ــى النََّجاِشــيِّ ــا النَِّبــيُّ ِإَل ــا َمــااًل. َفَأَبــى ُعَمــُر. َفَأْرَســَل ِبَه ــاِرَس َفُتِصيــُب ِبَه ــا ِإَلــى َأْرِض َف َتْلَبَســَها، َوَلِكــْن ُتْرِســُل ِبَه
ــٍد"145. نســتدّل مــن هــذه القّصــة أّن الرَّســول الــذي عــاش  ــْن َأْصَحــاِب ُمَحمَّ ــِه ِم ــرَّ ِإَلْي ــْن َف ــى َم ــْد َأْحَســَن ِإَل َوَكاَن َق

عيشــة فقرّيــة، أبــى أن يلبــس جّبــة الســندس.

72

األب د. جميل اسكندرالهجرة والمكان | إشكاليات وتحديات



"انطلــق وفــد نجــران حتّــى إذا كانــوا بالمدينــة وضعــوا ثيــاب الســفر عنهــم، ولبســوا حلــاًل لهــم يجرونهــا مــن حبرّيــة، 
وخواتيــم الذهــب. ثــّم انطلقــوا حتّــى أتــوا رســول هللا فســّلموا عليــه، فلــم يــرّد عليهــم الســالم... فوضعــوا حللهــم 
وخواتيمهــم، ثــّم عــادوا إلــى رســول هللا فســّلموا فــرّد بســالمهم، ثــّم قــال: "والــذي بعثنــي بالحــّق، لقــد أتونــي المــّرة 

األولــى وإّن إبليــس لمعهــم"146.

نســتنتج مــن هــذه القّصــة، أيًضــا، أّن الرَّســول رفــض أن يلتقــي بوجهــاء نجــران وعليهــم الثيــاب الجميلــة والذهــب، 
ولــم يســتقبلهم إاّل عندمــا لبســوا الثيــاب البســيطة، فقــد صــّرح بأّنــه رأى الشــيطان داخــاًل معهــم فــي المــّرة األولــى، 

ــح زهــد الرســول وعيشــته الفقرّيــة. داللــة أّنــه رآهــم خطــأًة ألّنهــم خالفــوا نــذر الفقــر الرُّهبانــّي. هــذه الروايــات ترجِّ
"هــذا مــا أوصــى بــه الرَّســول ألحمــد بــن معــاذ حيــن أرســله إلــى اليمــن: "إّيــاك والتّنعــم فــإّن عبــاد هللا ليســوا 
ــِة" يقولهــا ثالًثــا. قــال: فشــّق ذلــك علــى أصحــاب  بالمتنّعميــن"147. وتابــع فــي مــكان آخــر: "َتبًّــا للذََّهــِب َتبًّــا للِفضَّ
رســول هللا، قالــوا: "فــأّي مــاٍل نّتخــذ؟" فقــال: "لســاًنا َذاِكــًرا، َوَقْلًبــا َشــاِكًرا، َوَزْوَجــًة ُتِعيــُن أَحَدُكــْم علــى ِديِنــه )عبادتــه(، 

ــِه"148. وعلــى إيَماِن

5- التحنُّف والتحنُّث
يشــرح ابــن هشــام: "التحّنــث149 هــو التحنُّــف150 والتبــّرر والتعّبــد الليالــي الطــوال وإقامــة أعمــال البــّر واإلحســان"151  

و"الحنيــف: الّناســك"152. وهــذا المعنــى يتطابــق مــع بعــض أبيــات شــعراء الجاهلّيــة:

ُيساُقوَن الَقوا َحنيَفا". "كأنَّ َتواِلَيُه ِبالَمال َنصارى  

إذا هنــا األمــر مرّجــح أّن الحنيــف هــو الرَّاهــب والناســك والعابــد الــذي يتحّنــف أي يمــارس غربتــه عــن هــذا العالــم. 
و"ُحَنَفــاَء: حّجــاج"153.

اعتبــر أهــل الحديــث واألخبــار عــدًدا مــن الرُّهبــان والنصــارى فــي جملــة األحنــاف، ومنهــم قــس بــن ســاعدة، الــذي قــال 
عنه الرَّســول: "هذا رجٌل من أياد تحّنف في الجاهلّية"154. وفي "مروج الذهب" ذكر المســعودّي حنظلة بن صفوان، 
وخالــد بــن ســنان العبســّي، ورئــاب الشــفّي وأســعد أبــي كــرب الحميــرّي وقــس بــن ســاعدة األيــادّي وأمّيــة بــن أبــي الصلــت 
الثقفــّي، وورقــة بــن نوفــل وعــّداس النينــوّي وأبــي قبيــس وصرمــة أبــي أنــس األنصــارّي وأبــي عامــر األوســّي وعبــد هللا بــن 

جحــش وبحيــرا الرَّاهــب وقــد صّنفهــم المســعودّي علــى أّنهــم مــن األحنــاف كمــا مــن النصرانّيــة155. 
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وحســب القامــوس اليونانــي العربــي لمكاريــوس ســمعان المنحــول فــان كلمــة حنيــف تعنــي غريــب، لــذا فالغربــة 
فضيلــٌة رهبانّيــٌة مهّمــٌة فــي بســتان الرُّهبــان، والتــي بســببها رّبمــا دعــي الرُّهبــان العــرب حنفــاء، أي غربــاء: فـــ 
بــوا فــي  "القّديســون اجتهــدوا فــي أن يقلعــوا مــن نفوِســهم األوجــاَع، ولمــا َصُعــَب عليهــم ذلــك وهــم بيــن العلمانّييــن، تغرَّ
البّرّيــِة، والزمــوا الصــوم والصــالَة والســهَر"156. لذلــك "الرهبنــة هــي غربــٌة، وفقــٌر، وصبــٌر علــى الباليــا والظلــِم«157؛ 

"فنحــن غربــاء، فلنكــن غربــاء بالكمــال، وال نحســب أنفســنا شــيئًا، وال نشــاء أن يحســبنا أحــد فنتنّيــح"158. 

"والرَّاهــب إًذا، هــو غريــٌب فــي أرٍض غريبــة، فــإذا أراد أن يجــد راحــة، فعليــه أن ال يشــغل نفســه بــأّي شــيٍء 
فيهــا"159 . لــذا "إّن الغربــة أفضــل مــن إضافــة الغربــاء«160. و»الغربــة هــي الصمــت، وتــرك االلتفــات الــى األمــور 

ــا"162. ــة"161. وحيثمــا يجلــس الرَّاهــب عليــه أن يقــول: "غريــٌب أنــا، غريــٌب أن الدينوّي

هــذا مــا صــّرح بــه القّديــس بطــرس الرســول: "َأيُّهــا اأَلِحبَّــاء، َأُحثُّكــم، وَأنتــم ُغَرَبــاُء ُنــَزالء"163. لــذا قــال مكاريــوس- 
ســمعان: "ســّر المســيحّية وعملهــا وســيرتها غريــب مــن هــذا العالــم"164. و"يجــب علــى المســيحّي أن يتغــّرب مــن 

جميــع أعضــاء الخطيئــة ويصيــر ممتلئــا مــن جميــع أعضــاء البــّر"165.

وأصبحت الغربة من الفضائل المسيحّية، ويشرح مكاريوس- سمعان: 
"ألن هــوذا بالظاهــر قــد رفضنــا جميعنــا العالــم. ونحــن غربــاء زاهديــن وقــد عدمنــا المشــاركة الجســدانّية، وعلــى 
الجملــة قــد عتقنــا جســدنا بمعونــة هللا مــن كّل شــيء، لكــي نقــف فــي الصــالة قــّدام هللا... تركنــا جســدنا غريًبــا 
مــن هــذا العالــم، نعلــم، أيضــا، إن كان عقلنــا غريًبــا مــن هــذا العالــم ومــن هــذا الدهــر"166. و"جّيــد هــو الصــوم كّل 
يــوم والســهر والغربــة"167. فـ"لنعطيــّن إذا نحــن لمبدئنــا آخــرة صالحــة فقــط ولنثبتــّن فــي التمســكن فــي الغربــة فــي 

الشــقاء"168. 

رابعا: هجرة الرسول 
1- الرسول في غار حّراء

ســّنه  تقاربــت  "لّمــا  قومــه"170،  عــن  واالنفــراد  الخــالء  يحــّب  و"كان  جميــٍل"169.  ُخلــٍق  كّل  الرســول  "منــح هللا 
ــعت الشــّقة العقلّيــة بينــه وبيــن قومــه، حبَّــب إليــه الخــالء، فــكان  األربعيــن"171. "وكانــت تأّمالتــه الماضيــة قــد وسَّ
ــِويق172والماء، ويذهــب إلــى جبــل النــور"173، "ويتحنَّــث"174 "فــي غــار حــّراء"175، "وحــّراء جبــل بأعلــى  يأخــذ السَّ
ــْم  مّكــة علــى ثالثــة أميــال منهــا"176، "كمــا كان يصنــع ذلــك متعّبــدو ذلــك الزمان"177"فــي قريــش"178: "فــإذا َقَضْيُت
ِ ِفــي َأيَّــاٍم َمْعُلوَمــاٍت َعَلــى َمــا َرَزَقُهــْم ِمــْن َبِهيَمــِة اأْلَْنَعــاِم َفُكُلــوا ِمْنَهــا َوَأْطِعُمــوا اْلَباِئــَس  َمَناِســَكُكم َفاْذُكــُروا"179، "اْســَم للاَّ
ُفــوا ِباْلَبْيــِت اْلَعِتيــِق"181. لذلــك كان الرَّســول "يصــوم ويطعــم الجيــاع ويــرأف بالمســاكين"182،  اْلَفِقيــَر"180؛ "َوْلَيطَّوَّ
"ويقضــي وقتــه فــي العبــادة"183، "الليالــي أّوالت العــدد"184. "ويتخّلــى عــن النــاس وينقطــع إلــى هللا ويفّكــر فيــه"185، 

74

األب د. جميل اسكندرالهجرة والمكان | إشكاليات وتحديات



"شــهًرا مــن الســنة يتنّســك فيــه"186. "ويقــرأ الكتــب المقّدســة ويتأّمــل فــي قصصهــا"187. 
2- صلوات الرسول في الغار

وفــي هــذه االمثلــة، مــن المصــادر المســيحّية واإلســالمّية، نســتطيع أن نلقــي الضــوء علــى صــالة الرســول فــي 
الغــار.

- صالٌة في الليل وتسبيٌح وترتيل

صالة الشحيمة السريانّية المارونّيةالقرآن الكريم
"ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ َقِلياًل )2( ِنْصَفُه َأِو اْنُقْص ِمْنُه َقِلياًل 
)3( َأْو ِزْد َعَلْيِه َوَرتِِّل اْلُقْرَآَن َتْرِتياًل )4( ِإنَّ َناِشَئَة 

اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطًئا َوَأْقَوُم ِقياًل"188 

"انهضوا يا إخوتي من الرقاد"189و"نرّتل المجد مسافة 
الليل، متشّبهين بالمالئكة، الذين ال يقفون عن 

التمجيد. فلنصّلي في منتصف الليل"190.
"قُرَب النهاُر لنصّلي طالما لنا للصالة زمان"193."ِإنَّ َلَك ِفي َالنََّهاِر ُسُبًحا191َطِوياًل"192.

"َواْذُكِر اْسَم َربَِّك ُبْكَرًة َوَأِصياًل )25( َوِمَن اللَّْيِل 
َفاْسُجْد َلُه َوَسبِّْحُه َلْياًل َطِوياًل"194.

"نصّلي ليل نهار، طالما ألزمتنا الحياة، وقبل أن 
يمّر الزمان، وال يبقى موضٌع للتوبة"195. 

- التوبة وطلب الرحمة واالستغفار
إّن كلمــات "غفــر وغفــران وغافــر وغفــور" وردت 227 مــّرة فــي القــرآن الكريــم. وموضــوع إســتغفار هللا مــن 
المؤمنيــن وغفــران هللا مــن المواضيــع المهّمــة فــي التــراث الرهبانــّي، وبخاّصــة المشــرقي. وغّصــت الكتــب الرهبانيــة 

وكتــب الصلــوات بكلمــات الغفــران...

صالة الشحيمة السريانّية المارونّيةالقرآن الكريم
"َواْسَتْغِفُروا للاََّ ِإنَّ للاََّ َغُفوٌر َرِحيٌم"196. "َربِّ اْغِفْر 

ِلي"197.
"تعال أّيها الخاطئ أطلب المراحم، وتضّرع الى 

جابلك ليمنحك الغفران"198.
"َربََّنا َظَلْمَنا َأْنُفَسَنا َوِإْن َلْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ 

ِمَن اْلَخاِسِريَن"199.
ا، وانتهت حياتي،  "ويٌل لي ألّن خطاياي كثيرٌة جدًّ

فارحمني يا هللا"200.

"َربِّ اْغِفْر ِلي َوأِلَِخي َوَأْدِخْلَنا ِفي َرْحَمِتَك َوَأْنَت َأْرَحُم 
الرَّاِحِميَن )151( َوَأْنَت َخْيُر اْلَغاِفِريَن"201.

"فرِّحني بغفران آثامي، خطئت إليك، يا راحم 
الخطأة، وقد جئت لَتْنُشد الضالين. فانشد ضاللتي 

بحنانك"202 

يَِّئاِت ُثمَّ َتاُبوا ِمْن َبْعِدَها َوَآَمُنوا ِإنَّ  "َوالَِّذيَن َعِمُلوا السَّ
َربََّك ِمْن َبْعِدَها َلَغُفوٌر َرِحيٌم".203

"وعلى مثال العّشار والزانية اللذين تبّررا من آثامهما 
بّررني أنا الخاطئ، كما سامحتهما سامحني. 

وامنحني غفران ذنوبي".204
"لنبتهل الى الرّب ليغفر خطايانا".206"َلْواَل َتْسَتْغِفُروَن للاََّ َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن".205
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"َوَأِن اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِه ُيَمتِّْعُكْم َمَتاًعا َحَسًنا 
ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى َوُيْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلُه َوِإْن 

َتَولَّْوا َفِإنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َكِبيٍر"207.

"إّياك ندعو، واليك نتضّرع لتقبلنا تائبين إليك، 
وتسامحنا، وتغفر لنا أحِصنا بين أبناء اليمين، 
وال تقرأ سجل إثمنا وخطايانا في يومك العظيم 

والمخيف"208

خاتمة
هاجــر األنبيــاء قديمــا حفاظــا علــى ايمانهــم وطاعــة هلل، وهاجــر المســيح فولــد غريبــا فــي معلــف الحيوانــات، وهاجــر 
الــى مصــر خوفــا مــن بطــش هيــرودس، وابتــدأ بشــارته مهاجــرا مــن منطقــة الــى منطقــة ينشــر الحــب والســالم، 
وهــو يقــول، حســب التــراث االســالمي: "حــب الدنيــا أصــل كل خطيئــة، والمــال فيــه داء كثيــر". ولــم يســعى لبنــاء 
بيــت او تأســيس عائلــة فــي هــذه الدنيــا. وربمــا طــوى األيــام جائعــا. والرســول كان يتحنَّــث فــي غــار حــّراء، ويتخّلــى 
عــن النــاس وينقطــع إلــى هللا ويفّكــر فيــه. ويقــرأ الكتــب المقّدســة ويتأّمــل فــي قصصهــا. وهاجــر بعدهــا الــى يثــرب 

وهاجــر أصحابــه الــى الحبشــة حفاظــا علــى ايمانهــم...

ــا مــن يهجــر العالــم ليتفــّرغ للعبــادة كمــا هــي الحــال فــي  وتســتمر هجــرة المؤمنيــن مــن مســيحيين ومســلمين، فمّن
التيــارات الرهبانيــة والصوفيــة والعرفانيــة، ومــع النــاس االتقيــاء بشــكل عــام، ومّنــا مــن يهجــر مــكان ُيضطَهــد فيــه 
بســبب ايمانــه... وتبقــى النقطــة المشــتركة االساســية بيــن المســيحيين والمســلمين وهــو مشــروع الهجــرة الدائمــة مــن 
الفانيــة الــى الباقيــة، ومــن الدنيــا الــى اآلخــرة، ومــن االرض الــى الســماء، ومــن عالــم المــادة الــى عالــم الــروح... 
واملنــا كبيــر ان نلتقــي يومــا بوجــه رب العالميــن حيــث مقرنــا االبــدي... "أَلنَّنــا ســُنصِبُح َأشــباَهه، وَســَنراه كمــا 
هــو"209 ، ونتمتــع برؤيــة وجهــه مــدى االبــد "ُوُجــوٌه َيْوَمِئــٍذ َناِضــَرٌة )22( ِإَلــى َربَِّهــا َناِظــَرٌة"210... هــذه هــي الهجــرة 

وهــذا هــو ســفرنا فــي هــذا العالــم...
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يونس 72.

أنظر العنكبوت 26. 
أنظر تك 22-12.

آل عمران 67.
أنظر تك 16.

أنظر تك 20-8/21.

أنظر الّصافات 103.
أنظر تك 30-27.
البقرة -132 133.
أنظر تك 42-37.

يوسف 101.
أنظر خر 14-2.

يونس 84.
أنظر يو 10/1.
أنظر يو 11/1.

أنظر مت 27-24/17.
أنظر لو 19-9.
أنظر مت 20/8.

أنظر مت 16/10-32؛ اع 1/8.
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.P p.168v
بستان الرهبان، ص 209.
انظر القيامة -20 21. 
البقرة 218؛ النحل 41.

آل عمران 195.
التوبة 110.

االنفال 72. 74.
الحشر 8.
الحج 58.
التوبة 20.
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لو 2/ 7-1.
مت 2/ 14 و17.

مت 22/2.

مت 19/8.
لو 23/3.

يو 31/12.

لو 32/13.
مت 40-37/22.

مر 1/ 14 وما يليه.
لو 4/ 16 وما يليه.

مت 4/ 2-14/ 13 ومر 1/ 14-6/ 34 ولو 4/ 14-
9/ 11 ويو 4/ 46-50 وغيره.

مت 9/ 1-8 و18-22 ولو 8/ 43-48 وغيره.
لو 5/ 26-20، 7/ 50-48.

مت 10/ 1-4 ولو 6/ 16-12.
يو 6 و26 و27.
يو 6/ 66 و67.

مت 15/ 21، 16/ 13 ومر 7/ 31 وغيره.
مت 15/ 39-29.

مت 16/ 15.
لو 14/ 1.
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يو 13 / 12-17 ولو 22/ 30-24.
مت 26/ 39-46 وغيره.

مت 26/ 28 ومر 10/ 45 وغيره.
يو 1/ 29، 10/ 18-11.

يو 19/ 30.
يو 1/13.

عبدهللا بن المبارك ت 797/181.

عبدهللا بن المبارك ت 797/181.
أبي بكر بن أبي الدنيا ت 894/281.

هذا محاكاة يو 18/15-19. أبي بكر بن أبي الدنيا ت 894/281.
نقال عن كتاب عيسى أم يسوع، ص 15.

أحمد بن حنبل ت 855/241.

أحمد بن حنبل ت 855/241.
روح العالم كما سبق عند 1يو 17-15/2. 

ال تعبدوا ربين هللا والمال )مت 24/6(، وأصل كل الشرور عند بولس محبة الفضة.
مع هموم الغنى ال تثمر كلمة هللا )مت 22/13(. أحمد بن حنبل ت 855/241.

أحمد بن حنبل ت 855/241.

أحمد بن حنبل ت 855/241.
الماوردي ت 1058/450.

أبي بكر بن أبي الدنيا ت 894/281.
ويمكــن مقارنتهــا بعبــارة "اركــون" archon الموجــودة فــي االناجيــل الغنوصّيــة، والتــي 

تشــير الــى والة هــذا العالــم ومــن بينهــم الشــيطان. 
أبي بكر بن أبي الدنيا ت 894/281.

أبو رفاعة الفسوي ت 902/289.
تحاكي مت 25/6-34. هناد بن السري ت 857/243.

أحمد بن حنبل ت 855/241.
تشابه مر 7/6-9. هناد بن السري ت 857/243.

عبد الملك بن هشام ت 833/218.
القديس شربل، ص 45.

القديس شربل، ص 180.
البقرة 218.

مت 19/ 30-29.
هو النصرة والمعونة دون الميراث )الطبري(.

والمتناسبون باألرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث )الطبري(.
االنفال -72 75.
مت 30-28/19.

التوبة 20.
رؤ 13/7و17.

رؤ 4/21.
النحل 110.

مت 23-21/10.
الصــالة  مــن  جــزٌء  وهــذا  المزاميــر،  إنشــاد  أي  تزميــر،  المنحــول:  مكاريــوس  حســب 

الخورســّية.
"َعظمُّوا الرَّبَّ معي َتعظيمًا ولُنِشْد بْاسِمه َجميعًا". )مز 4/34ج(.

.www.altafsir.com/IndexArabic.asp ،الطبري
.http://baheth.info ،لسان العرب

84: 3/2/1؛ 80: 3/1/36؛ 2/1/2؛ 3/2؛ 1/4.
84: 3/1/1؛ 1/2؛ 2/2؛ 1/4؛ 80: 2/1/36؛ 2/2؛ 3/3؛ 11/3و12؛ 1/4. 

84: 3/3/1؛ 11/3 و12؛ 41.
84: 1/2/1؛ 9/3.

80: 1/2/36؛ 9/3؛ 1/6 و5.
ــع فــي موضــوع الدمــوع أنظــر محاضــرة  للدمــوع أهميــة كبــرى فــي الحيــاة الرهبانّيــة. وللتوسُّ
ــا تابــت فــي بدايــة المؤتمــر الســريانّي العربــّي فــي الكســليك-لبنان،  ألقاهــا األّباتــي يوحّن

مــن 3 إلــى 7 شــباط 2015: 
Le Don des Larmes dans les deux Beth-Gazzé )ܒܝــܬ ܓــܙܐ( 
Maronites : L’add. 14.703 )XII°- XIII°s.( et le Vat. Syr.324 

)XIII°s(.
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ويستشــهد فــي مقدمتهــا بأهميــة الدمــوع عنــد القّديســين: يوحّنــا فــم الذهــب "دمعــة واحــدة تطفــئ أتوًنــا مشــتعال مــن الخطايــا"، وأفــرام الســريانّي "الدمــوع تحيــي 
النفــس المائتــة بســبب الخطيئــة"، ويعقــوب الســروجّي "إشــتري الدمــوع مــن الفقــراء إن كنــت ال تبكــي". )ص 4(

المائدة -82 83.
.http://baheth.info ،لسان العرب

.http://baheth.info ،القاموس المحيط
أي اللواتي ال يزلن قاعداٍت في البيوت، أو في األديرة؟

حســب لوكســمبورغ، وفــي حديــث معــه، يرجــع إلــى مخطوطــات القــرآن الكريــم، فالجيــم هنــا هــي عيــن ســريانّية، وبالتالــي يرجــون= يرعــون راعــي فــالن= 
ــܐ بالســرياني= فّكــر، ويصبــح المعنــى الذيــن ال يفّكــرون بالــزواج. راضيــه، أخــذ بعيــن االعتبــار، ܪܥ

أي ال يبغين الزواج.
النُّور 60.

1 كور 7/ 30-27.
النُّور 60.

1 تيم 9/2.
رّجحناها: َيْجُدون أي يسألون، يبغون.

بمعنى: لكي.
النُّور 33.

1 كور 7/ 37.
كتب كتابه، أي عقد رباط الزّواج. 
مهر العروس ولوازم العرس وغيره.

ِ الَِّذي َآَتاُكْم". في األصل: "َوالَِّذيَن َيْبَتُغوَن اْلِكَتاَب، ِممَّا َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم، َفَكاِتُبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْيًرا َوَآُتوُهْم ِمْن َماِل للاَّ
أي مّمــا لديكــم مــن ملــك وأمــوال للمهــر، أو مّمــا توّفــر لكــم مــن ماّدّيــات، وفــي قــراءة للوكســمبورغ يــرى فــي ملكــة اليميــن، الوعــد أو القســم الــذي يقــوم بــه 

الــزوج إّبــان عقــد الــزواج )فــي لقــاء معــه فــي نورجفيــك- فنلنــدا، فــي 2014/8/22(.
النُّور 33.

1 كور 7/ 9-8.
البنات البالغات القادرات على الزواج. وهنا ممكن أن يكون المعنى الخطيبة أو االبنة.

بغــاء، أي طلــب. )لســان العــرب( وهنــا باســتعمال "الـــ" التعريــف لكلمــة "بغــاء"، ترّجــح "بغــاء الكتــاب" أي الــزواج، تتميًمــا لمــا ورد أعــاله: "والذيــن يبتغــون 
الــزواج".

المحّصنات أي الرَّاهبات، أي أردن الترّهب والتعّفف.
النُّور 33.

1 كــور 7/ 36-38. إّن السنكســار أو كتــاب ســير القّديســن ملــيء بأخبــار عــذارى رفضــن الــزواج حّبــا بالبتولّيــة. بالرغــم مــن اإلغــراءات الكثيــرة 
والترهيبــات، وعلــى ســبيل المثــال: "نشــأت أغنــس الشــهيدة فــي رومــا، وقــد اّتســمت بالجمــال البــارع مــع الغنــى فتشــاحن أبنــاء األشــراف عليهــا، وتقــّدم لهــا 
بروكبيــوس ابــن حاكــم مدينــة رومــا يطلــب يدهــا مقدًمــا هدايــا ثمينــة للغايــة، فصارحتــه أّنهــا مخطوبــة لعريســها الســماوّي، وإذ ظــّن أّنهــا تحــّب آخــر غيــره 
مــرض، فقلــق عليــه والــده وعــرف ســّر مرضــه. فاســتدعى الفتــاة وصــار يالطفهــا وإذ رفضــت المالطفــة كّبلهــا بالقيــود بعــد تعذيبهــا وســحبها إلــى هيــكل 
لألوثــان لتســجد هنــاك فرفضــت. إذ فشــلت كّل وســائل الحاكــم مــن مالطفــة وتعذيــب أمــر بســحبها إلــى أحــد بيــوت الدعــارة لتســقط مــع شــباب رومــا الماجــن. 
جــاء بعــض الشــباب الغتصابهــا فأعطاهــا الــرب مهابــة فــي أعينهــم، وإذ تجاســر أحدهــم بوقاحــة أصيــب بعمــى وســقط علــى األرض مرتعــًدا. فتوســل رفقــاؤه 

لديهــا أن تصلــي عنــه، وإذ صلــت انفتحــت عينــاه وســّبح الــكل هلل". 
)http://www.arabchurch.com/forums/archive/index.php/t-183070.html(

نًا" يقول: إن أردن تعّففـا عن الزنى.  "يقول تعالـى ذكره: َزوِّجوا الصالـحين من عبـادكم وإمائكم وال ُتْكرهوا إماَءكم علـى البغاء، وهو الزنى "إْن أَرْدَن َتـَحصُّ
ْنـــيا" يقول: لتلتـــمسوا بإكراهكم إّياهّن علـــى الزنى َعَرض الـــحياة، وذلك ما تعِرض لهم إلـــيه الـــحاجة من ِرياشها وزينتها وأموالها.  "ِلَتْبَتُغوا َعَرَض الـــَحياِة الدُّ
" يقول: ومن ُيْكره َفتـــياته علـــى البغاء، فإّن هللا من بعد إكراهه إّياهّن علـــى ذلك، لهم "َغُفوٌر َرِحيـــٌم"، وِوْزر ما كان من ذلك علـــيهم دونهّن.  "َوَمْن ُيْكِرْهُهنَّ
.)www.altafsir.com/IndexArabic.asp ،وُذكر أن هذه اآلية أنزلت فـي عبد هللا بن أبـّي ابن َسَلول حين أكره أمته ُمَسيكة علـى الزنا" )الطبرّي

غافر 19.
مّت 5/ 28.

.www.altafsir.com/IndexArabic.asp ،أنظر الطبرّي
أنظر بستان الرهبان، وأقوال اآلباء الشيوخ والمصباح الرهبانّي... في أبواب العّفة، وطهارة الفكر والنظر.

البقرة 274.
التوبة 60.

البقرة 177.
الحّج 28.
اإلنسان 8.
اإلنسان 9.
حى 9. الضُّ

حى 10. الضُّ
أحمــد ابــن حنبــل، مســند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق شــعيب األرنــؤوط وآخــرون، 50 جــزء )45+5 فهــارس(، مؤسســة الرســالة، بيــروت، 1420هـــ، 

1999م، 23/ 74. 
اإلمــام الحافــظ أبــي بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــّي البيهقــّي، دالئــل النبــوءة، تحقيــق د. عبــد المعطــي قلعجــّي، 7 أجــزاء، دار الكتــب العلمّيــة، بيــروت، 

لبنــان، 1405ه، 5/ 485.
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عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر جــالل الديــن الســيوطّي، جامــع األحاديــث، )ويشــتمل علــى جمــع الجوامــع للســيوطي والجامــع األزهــر وكنــوز الحقائــق للمنــاوي، 
والفتــح الكبيــر للنبهانــّي(، ضبــط نصوصــه وخــرج أحاديثــه: فريــق مــن الباحثيــن بإشــراف د علــى جمعــة )مفتــي الديــار المصرّيــة(، طبــع علــى نفقــة د حســن 

عبــاس زكــي، 40 جــزء، مصــر، دون تاريــخ، 327/10. 
.www.altafsir.com/IndexArabic.asp الطبرّي

سريانّيا: ܬܚܢܢܬܐ، "تحننث"، تعني: تضرُّع. 
"يتحّنــف مــن الحنيفّيــة ديــن إبراهيــم عليــه الســالم. فالعــرب تقــول التحّنــث والتحّنــف يبدلــون الفــاء مــن الثــاء" )الشــامّي، ســبل الهــدى والرشــاد، المرجــع 

الســابق، 1/ 13(.
ابن هشام، السيرة النبوّية، المرجع السابق، 218/1 و222.

.http://baheth.info ،مقاييس اللغة
.http://baheth.info ،العباب الزاخر

محّمــد بــن منيــع الزهــرّي ابــن ســعد، الطبقــات الكبيــر )الطبقــات الكبــرى(، تحقيــق علــي محمــد عمــر، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 1421 – 2001، 11 
جــزء، 1/ 55.

أنظر أبو الحسن علّی بن حسين المسعودّي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، المطبعة العصرّية، بيروت، 2005، 1/ 78 وما بعدها.
بستان الرهبان، المرجع السابق، ص 209.
المرجع نفسه، القّديس دورثاوس، ص 120.

المرجع نفسه، القّديس برصنوفيوس، ص 160.
المرجع نفسه، القّديس ارسانيوس، ص 171.

المرجع نفسه، أنبا يعقوب، ص 171.
المرجع نفسه، ص 376.
المرجع نفسه، ص 293.

1 بط 11/2؛ وأنظر: يوحّنا 17/ 14-15؛ وأف 19/2؛ والرسالة إلى ديوجنوس، زمن القيامة، الكسليك، 1977، ص -410 413.
M p.18, 206; L¹ p.13r؛ P p.168v.

M p.17; T p.318r.
Question 14, T p.350v، M p.232- 233.

قول أول مختصر، 1/1؛ ميمر 16، 1/1.
ميمر 17، 5/4.

ابن كثير، سيرة الرسول، المرجع السابق، 8/1.
الشامّي، سبل الهدى والرشاد، المرجع السابق، 1/ 13.

صفّي الرحمن المباركفورّي، الرحيق المختوم، أّولي النهج لالنتاج االعالمّي، السعودّية، 1422هـ ، 1/ 50.
 .)http://baheth.info ،ما ُيتَّخذ من الحنطة والشعير" )لسان العرب"

المباركفورّي، الرحيق المختوم، المرجع السابق، 1/ 50.
الشامّي، سبل الهدى والرشاد، المرجع السابق، 1/ 13.

ابن كثير، سيرة الرسول، المرجع السابق، 8/1.
الشامّي، سبل الهدى والرشاد، المرجع السابق، 1/ 13.

ابن كثير، سيرة الرسول، المرجع السابق، 1/ 8.
الشامّي، سبل الهدى والرشاد، المرجع السابق، 1/ 13.

البقــرة 200. "العبــادة" )الّصّحــاح فــي اللغــة، http://baheth.info(. "والطاعــة وكل مــا ُتُقــرب بــه ِإلــى هللا تعالــى، وقيــل لثعلــب: هــل يســمَّى الصــوم 
ــك" )لســان العــرب، http://baheth.info(. "وِشــعاُر  ُنُســكًا؟ فقــال: كّل حــّق هلل عــزَّ وجــّل يســمَّى ُنُســكًا. َنَســك هلل تعالــى َيْنُســُك َنْســكًا وِنْســكًا وَنُســَك وَتَنسَّ

.)http://baheth.info ،الَحــج: مناســكه وَعاَلماُتــه" )القامــوس المحيــط
الحّج 28.
الحّج 29.

األصفهاني، األغاني، المرجع السابق، 113/3.
صفي الرحمن المباركفورّي، الرحيق المختوم، أولي النهج لالنتاج االعالمّي، السعودية، 1422هـ، 50/1.

ــد عبــد القــادر عطــا، 11جــزء، مكتبــة دار البــاز، مّكــة  أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى أبــو بكــر البيهقــّي، ســنن البيهقــّي الكبــرى، تحقيــق محّم
المكّرمــة، 1414هـــ – 1994م، 5/ 9.

األصفهاني، األغاني، المرجع السابق، 113/3.
الشامّي، سبل الهدى والرشاد، المرجع السابق، 1/ 13.

طبقات ابن سعد، المرجع السابق، 85/1.
ُل 2-4 و6. اْلُمزَّمِّ

الشحيمة، المرجع السابق، ليل اإلثنين، لحن مقّدمة الصلوات، ص 164.
المرجع نفسه، ليل اإلثنين، لحن مقّدمة الصلوات، ص 165.

فــي األصــل: َســْبًحا. ورّجحنــا: ُســُبًحا. أي صــالًة وتمجيــًدا لــرّب العالميــن، ألّن الرَّاهــب والعابــد يصّلــي فــي النهــار كمــا فــي الليــل وهنــا الدعــوة إلــى الصــالة 
الدائمة.

ُل 7. اْلُمزَّمِّ
الشحيمة، المرجع السابق، صباح االثنين، نشيد رابع، ص 191.

اإلنسان -25 26.
الشحيمة، المرجع السابق، ليل اإلثنين، لحن مقّدمة الصلوات، ص -164 165.
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ُل 20. اْلُمزَّمِّ
ص 35.

الشحيمة، المرجع السابق، سّتار السبت، لحن أّول، ص 491.
األعراف 23، وأنظر اآلية 149.

الشحيمة، المرجع السابق، سّتار السبت، لحن أّول، ص 491.
األعراف 151 و155.

الشحيمة، المرجع السابق، سّتار السبت، لحن أّول، ص 491.
األعراف 153.

الشحيمة، المرجع السابق، سّتار السبت، لحن أّول، ص 491.
الّنمل 46.

الشحيمة، المرجع السابق، صباح الخميس، لحن ثالث، ص 391.
هود 3.

الشحيمة، المرجع السابق، سّتار السبت، الحّساية، ص -492 493.
1 يو 2/3.

القيامة 23-22.

المصطلحات
80 المجموعــة العربّيــة األولــى أي مجموعــة المخطوطــات التــي تحمــل اســم القّديــس ســمعان، مخطوطــات: فاتيــكان عربــّي 80، وباريــس عربــّي 149، 

وفاتيــكان عربــي 70، وديــر الشــرفة، رحمانــي 12، ولنــدن شــرقي 2322 و4092...
85 المجموعــة العربّيــة الثانيــة، أي مجموعــة المخطوطــات التــي تحمــل اســم القّديــس مقاريــوس، فاتيــكان عربــّي 84، ومخطوطــات ســيناء الثــالث: 356 

و358 و446...
مقالة، قول مختصر، مسألة أي مستقاة من 80 أي المجموعة العربّية األولى.

أي مستقاة من 85، أي المجموعة العربّية الثانية. ميمر 
مخطوط لندن شرقّي 4092.  L¹
مخطوط لندن شرقّي 2322.  L²

مخطوط لبنان، دير الشرفة، رحماني 12.  M
مخطوط باريس عربّي 149.  P
مخطوط سيناء عربّي 356.  S¹
مخطوط سيناء عربّي 358.  S²
مخطوط سيناء عربّي 446.  S³
مخطوط فاتيكان عربّي 70.  T
مخطوط فاتيكان عربّي 80.  V
مخطوط فاتيكان عربّي 84.  W

سفر التكوين تك 
سفر الخروج خر 

سفر العد عد  
سفر االخبار االول 1 اخ 

النبي يونان ين 
انجيل القديس متى مت 

انجيل القديس مرقس مر 
انجيل القديس لوقا لو 

انجيل القديس يوحنا يو 
رسالة القديس بطرس االولى 1بط 
رسالة القديس يوحنا االولى 1يو 

المفّســرون المســلمون: التســترّي )ت 283هـ(، الهوارّي )ت القرن 3هـ(، الطبرّي )ت 310هـ(، الزمخشــرّي )ت 538هـ(، الطبرســّي )ت 548هـ(، الرازّي 
)ت 606هـ(، القرطبّي )ت 671هـ(، البيضاوّي )ت 685هـ(، ابن كثير )ت 774هـ(، السيوطّي )ت 865هـ(، الشوكانّي )ت 1250هـ(

 www.altafsir.com/IndexArabic.asp

/http://baheth.info القواميس العربّية: لسان العرب، مقاييس اللغة، الصحاح في اللغة، العباب الزاخر والقاموس المحيط

الكتب اإلسالمّية مثل كتب: السير النبوّية واألحاديث النبوّية الشريفة والتاريخ والجغرافيا من خالل اإلنترنيت، مثل المكتبة الشاملة وموقع الوّراق.
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المصادر والمراجع
أّواًل: الكتب المقّدسة

1- القرآن الكريم
2- الكتاب المقّدس، العهد القديم والعهد الجديد، دار المشرق، بيروت، 1988.

ثانيا: المصادر العربّية
3- إبن أبي أصيبعة، أحمد الخزرجي موفق الدين، عيون األنباء في طبقات األطّباء، تحقيق نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، ال. ت.

ــد بــن عبــد الكريــم، الكامــل فــي التاريــخ، تحقيــق أبــو الفــداء عبــدهللا القاضــي، 11 جــزء، دار الكتــب العلمّيــة، بيــروت، 1407هـــ-  4- ابــن األثيــر، علــي بــن محمَّ
1987م.

5- """""""، جامــع األصــول مــن أحاديــث الرســول، تحقيــق عبــد القــادر األرنــؤوط، 12 جــزء، مكتبــة الحلوانــي، بيــروت، بيــن 1389 هـــ - 1969 م، و 1392 
هـ- 1972 م. 

6- ابن الجعد، علي بن عبيد الجوهرّي البغدادّي، مسند ابن الجعد، تحقيق عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر، بيروت، 1410 هـ– 1990م.
7- ابــن حيــان، محمــد بــن أحمــد أبــو حاتــم التميمــّي البســتّي، صحيــح ابــن حيــان بترتيــب ابــن بلبــان، تحقيــق شــعيب األرنــؤوط، 18 جــزء، مؤّسســة الرســالة، 

بيــروت، 1414 هـــ – 1993م.
8- ابــن حنبــل، أحمــد، مســند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق شــعيب األرنــؤوط وآخــرون، 50 جــزء )45+5 فهــارس(، مؤسســة الرســالة، بيــروت، 1420هـــ، 

1999م.
9- إبن خلدون، عبد الرحمن بن محّمد الحضرمّي، التاريخ، مكتبة النهضة، القاهرة، ١٣٥٥هـ/١٩٣٦م.

10- إبــن ســعد، محّمــد بــن منيــع الزهــرّي، الطبقــات الكبيــر )الطبقــات الكبــرى(، تحقيــق علــي محّمــد عمــر، مكتبــة الخانجــّي، القاهــرة،  1421 – 2001، 
11 جــزء.

11- ابن كثير، إسماعيل بن عمر القرشي أبو الفداء، البداية والنهاية، تحقيق أحمد أبو ملحم وآخرين، دار الكتب العلمّية، بيروت، 1405هـ.
12- ابــن كثيــر، إســماعيل بــن عمــر القرشــّي الدمشــقّي أبــو الفــداء، الفصــول فــي ســيرة الرســول صّلــى هللا عليــه وّســلم، تحقيــق محمــد الخطــراوي ومحيــي الديــن 

مســتو، مؤّسســة علوم القرآن، دمشــق،  1402 هـ– 1981م.
13- ابــن هشــام، أبــو محّمــد عبــد الملــك ابــن هشــام، الســيرة النبوّيــة، تحقيــق مصطفــى الســقا ورفاقــه، 4 أجــزاء، دار إحيــاء الّتــراث العربــّي، بيــروت، طبعــة 

3، 1391هـــ / 1971 م.
14- األصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبدهللا، حلية األولياء وطبقات األصفياء، دار الكتاب العربي، بيروت، 1405هـ.

15- """""""، دالئل النبوءة، تحقيق محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس، جزءان، دار النفائس، بيروت، 1406 هـ - 1986 م.
16- البخــارّي، محّمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد هللا الجعفــّي، صحيــح البخــارّي، الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول هللا صّلــى هللا عليــه وســّلم 

وســننه وأيّامــه، تحقيــق محّمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة، بيــروت، 9 أجــزاء، -2001 1422 هـــ.
17- """""""، الجامــع الصحيــح المختصــر، تحقيــق مصطفــى ديــب البغــا أســتاذ الحديــث وعلومــه فــي كّلّيــة الشــريعة، جامعــة دمشــق، دار ابــن كثيــر، اليمامــة 

– بيــروت، 1407 هـــ– 1987م.
18- البيهقــّي، اإلمــام الحافــظ أبــي بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــّي، دالئــل النبــوءة، تحقيــق عبــد المعطــي قلعجــّي، دار الكتــب العلمّيــة، بيــروت، لبنــان، 

1405هـ.
ــة المكّرمــة، 1414  19- البيهقــّي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين، ســنن البيهقــّي الكبــرى، تحقيــق محّمــد عبــد القــادر عطــا، 11جــزء، مكتبــة دار البــاز، مّك

هـــ – 1994 م.
20- الترمــذّي، األمــام والمحــّدث أبــي عيســى محّمــد بــن عيســى، الجامــع الصحيــح أوســنن الترمــذّي، محمــود محمــد محمــود حســن نّصــار، دار الكتــب 

العلمّيــة، بيــروت، 1989.
21- الذهبّي، محمد بن أحمد بن عثمان، تذكرة الحفاظ، تحقيق عبد الرحمن بن يحيي المعلمي، 4 أجزاء، دائرة المعارف العثمانّية، سنة 1374هـ.

22- """""""، سير أعالم النبالء، تحقيق شعيب األرناؤوط ومحّمد نعيم العرقسوسّي، 25 جزء، مؤّسسة الرسالة، بيروت، 1413هـ.
23- """""""، تاريخ اإلسالم ووفّيات المشاهير واألعالم، تحقيق عمر عبد السالم تدمرّي، دار الكتاب العربّي، بيروت- لبنان، 1407هـ - 1987م.

24- الصفــدّي، محّمــد بــن محّمــد بــن عبــد الواحــد، الكامــل فــي التاريــخ، تحقيــق أبــي الفــداء عبــدهللا القاضــي، دار الكتــب العلمّيــة، بيــروت، 1415هـــ - 
1995م.

25- الطبــرّي، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر، تاريــخ الرســل والملــوك، المعــروف بـ"تاريــخ الطبــرّي"، تحقيــق محمــد أبــي الفضــل ابراهيــم، 11 جــزء، بيــروت، 
.1976

26- مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرّي النيسابورّي، صحيح مسلم، تحقيق نظر بن محّمد الفاريابّي أبو قتيبة، الرياض، جزءان، 1427 هـ– 2006م.
27- المسعودّي، أبو الحسن علّي بن الحسين، مروج الّذهب ومعادن الجوهر، تحقيق قاسم الشماعّي الرفاعّي، بيروت، ١٩٨٩.

ــة، بيــروت، 1411  28- النيســابورّي، محّمــد بــن عبــدهللا، المســتدرك علــى الصحيحيــن، تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا، 4 أجــزاء، دار الكتــب العلمّي
هـــ– 1990م. 

29- الهنــدّي البرهــان فــورّي، عــالء الديــن، كنــز العّمــال فــي ســنن األقــوال واألفعــال، تحقيــق بكــري حيانــي وصفــوة الســقا، 18 جــزء، مؤّسســة الرســالة، بيــروت، 
1401هـ 1981-م.

30- بستان الرهبان، منشورات مكتبة السائح، المنشورات األرثوذكسية، لبنان، ال ت.
ــܨܗ  ــܪܘܤ ܥܪܝ ــܘܢ ܦܛ ــܪ ܐܢܛ ــܐ ܕܡ ــܬ ܒܦܘܩܕܢ ــܐ، ܐܬܚܡ ــܐ ܡܪܘܢܝ ــܐ ܕܤܘܪܝܝ ــܟ ܛܟܤ ــܬܐ ܐܝ ــܐ ܕܫܒ ــܐ ܝܘܡ ــܬܐ ܕܫܒܥ 31- ܫܚܝܡ

ܦܛܪܝܪܟــܐ ܕܐܢܛܘܟܝــܐ ܘܕܟܘܠܝــܗ ܡܕܢܚــܐ، 25/ܫܒــܐܛ/1935.

ثالثا: المراجع  
عوب اإلسالمّية، نقله إلى العربّية نبيه فارس ومنير بعلبكي، بيروت، دار العلم للماليين، 1973. 32- بروكلمن، كارل، تاريخ الشُّ

33- المباركفورّي، صفّي الرحمن، الرحيق المختوم، أّولي النهج لالنتاج االعالمّي، السعودّية، 1422هـ.
34- أقوال اآلباء الشيوخ، ترجمة معهد القّديس يوحّنا الدمشقّي الالهوتّي، البلمند، لبنان، 1990.
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ترجمــة الشــحيمة، أو كتــاب فــرض الكهنــة الموارنــة، نقلهــا مــن اللســان الســريانّي إلــى اللســان العربــّي األب بطــرس زهــره اللبنانــي، مطابــع الكريــم، 
جونيــه، لبنــان، 1958.

معجم الالهوت الكتابي، بيروت، 2018.
Andrae, Tor, Les Origines de l’Islam et Le Christianisme, traduit de l’allemand par Jules Roche , Coll.
» Initiation à l’Islam «, VIII, lib. D’Amérique et d’Orient, Adrien-Maison Neuve, 1955
Luxemberg, Christophe, The Syro-Aramaic Reading of the Koran: A Contribution to the Decoding of the 
Language of the Qur'an, 2007.
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تاريخ الهجرة إلى الواليات المتحدة األميركية،
اللبنانيون نموذجًا

د. حبيب البدوي
قسم التاريخ – الجامعة اللبنانية

 
ُتعــّرف الهجــرة فــي "اللغــة" أّنهــا الخــروج مــن َأرض إلــى ُأخــرى، وهاَجــَر ِمــن مــكان، أو عنــه: أي َتَرَكــُه وَخــَرَج منــه 
إلــى غيــره، أّمــا فــي "االصطــالح" فــإن الهجــرة ُيقصــد بهــا انتقــال فــرد أو مجموعــة مــن مــكاٍن مــا إلــى آخــر بغــرض 
االســتقرار فــي المــكان الجديــد، وذلــك للداللــة علــى االنتقــال ِمــن البلــد األّم لالســتقرار فــي بلــٍد آخــر، وهــي حركــة 
أفــراد يتــّم فيهــا االنتقــال بشــكٍل فــردي أو جماعــي مــن موطنهــم األصلــّي )طوعــًا أو قصــرًا( إلــى وطــن جديــد، ليتمتــع 
بمواصفــات ومزايــا وفــرص أفضــل، وعــادة مــا تكــون الهجــرة لــدرء مفســدة أو هروبــًا مــن واقــع أليــم واضطهــاد مزمــن 

أو لجلــب منفعــة وتحســين األوضــاع االقتصاديــة والفــرص التعليميــة للفــرد أو الجماعــة المهاجــرة.

فــي التاريــخ الحديــث، كانــت الواليــات المتحــدة األميركيــة هــي المثــال األوضــح ألمــة أسســها المهاجــرون. فحالمــا 
تخلصــت الدولــة الوليــدة مــن االســتعمار البريطانــي أصــدرت قانــون الجنســية األول عــام 1790، وفيــه حــددت 
"الرجــل األبيــض" المرغــوب بــه للقــدوم إلــى ربوعهــا العــذراء. وتوالــت القوانيــن التــي تنظــم مختلــف أنــواع الهجــرة 

)وبعضهــا شــمل حظــرًا علــى بعــض القوميــات والجنســيات(، وكان القانــون األخيــر عــام 2019.

اللبنانيــون، بالطبــع، كانــوا فــي طليعــة المهاجريــن مــن منطقــة الشــرق األوســط إلــى الواليــات المتحــدة األميركيــة. 
كانــت المرحلــة األولــى منتصــف القــرن التاســع عشــر، وتمتــد إلــى شــرارة الحــرب العالميــة ألولــى العــام 1914. 
وكان لبنــان فــي هــذه المرحلــة يخضــع لحكــم الدولــة العثمانيــة، ومــن أســباب هــذه الهجــرة الطوعيــة تــرّدي األوضــاع 
السياســية واالقتصاديــة، إضافــة إلــى الجفــاف وانتشــار األمــراض واألوبئــة. كذلــك ســاعدت أخبــار النجــاح التــي 
حققهــا المهاجــرون األوائــل فــي األميركيتيــن فــي تنامــي هــذه المغامــرة. أمــا المرحلــة الثانيــة فقــد امتــدت مــن العــام 
1914 وحتــى نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، فقــد أودت المجاعــة خــالل الحــرب العالميــة األولــى بحيــاة الكثيــر 
مــن أبنــاء لبنــان. فضــال عــن انتشــار الطاعــون وفــرض التجنيــد اإلجبــاري مــن قبــل العثمانييــن، فــكان الهــروب 
الصعــب إلــى أميــركا. المرحلــة الثالثــة "الهادئــة"، امتــدت مــن الحــرب العالميــة الثانيــة حتــى بدايــة الحــرب اللبنانيــة 
المشــؤومة العــام 1975، لتبــدأ بعدهــا المرحلــة الرابعــة القصريــة "الكثيفــة" هربــًا مــن األوضــاع المزريــة أمنيــًا 

واقتصاديــًا واجتماعيــًا. 
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 ومــن هنــا ستقســم هــذه الدراســة إلــى جزأيــن، األول ســيتحدث بالتفصيــل عــن التشــريعات األميركيــة الســتقبال 
المهاجريــن، والثانــي عــن مراحــل الهجــرة اللبنانيــة، بنجاحاتهــا وإنتكســاتها.

التسلسل الزمني للتشريعات األميركية التي تنظم الهجرة إلى الواليات المتحدة
لطالمــا اعتبــرت الواليــات المتحــدة أمــة مــن المهاجريــن. فهــي األرض الجديــدة التــي قصدهــا المغامرون والطامعون 
والطامحون وكذلك المســتعبدون والمنفيون والمضطهدون، كلٌّ وصل إليها واســتوطنها وســاهم بطريقة أو بأخرى 

فــي نموذجهــا المجتمعــي المتعــدد الحالي.

لقــد وطئــت أقــدام اإلنســان األول تلــك القــارة قبــل آالف الســنين مــن وصــول المســتعمرين األوروبييــن، فمنــذ مــا 
قبــل التاريــخ المــدّون عبــرت جمــوع بشــرية الكتــل الجليديــة الصلبــة التــي كانــت تربــط ســيبيريا بأالســكا عنــد مضيــق 
بيرنــج1؛ حيــث كان مســتوى البحــر أقــل، كمــا أّن كثيــرًا مــن المســطحات المائيــة الموجــودة حاليــًا كانــت علــى شــكل 
جليــد متحجــر، وُيرّجــح العلمــاء أّنــه كان هنــاك تواصــل بــري بيــن القارتيــن اآلســيوية واألميركيــة فــي ذلــك الزمــن 

الســحيق2، فكانــت الهجــرات البشــرية األولــى بحثــًا عــن الطعــام3.
4خريطة جسر يابسة بيرنجيا

وتتعدد االدعاءات عن كشــوف فرعونية5 وفينيقية6 وصينية7 ويابانية8 وإســكندنافية9 وعربية - إســالمية10 بنكهة 
أندلســية11، وكذلــك عثمانيــة12، ولكــن الحقيقــة العلميــة الثابتــة هــي أن األوروبييــن، بدايــة مــن رحلــة كرســتوفر 
كولومبــوس13 األولــى14، هــم مــن اكتشــفوا "العالــم الجديــد" واســتعمروه وأبــادوا الشــعوب األصليــة فيــه، واســترقوا 

شــعوب أفريقيــا عبيــدًا للعمــل القهــري فــي مزارعهــم، ثــم بنــوا حضــارة تتبــوأ حاليــًا الصــدارة علــى مســتوى العالــم.
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بحلول أوائل القرن الســابع عشــر، انتشــرت مجتمعات المهاجرين األوروبيين على الســاحل الشــرقي. البريطانيين 
فــي نيوإنجالنــد وفرجينيــا، اإلســبان فــي فلوريــدا، والهولندييــن فــي نيويــورك، والســويديين فــي ديالويــر. تبعهــم 
المنفيــون األلمــان هربــًا مــن االضطهــاد المذهبــي ومــن أجــِل الحريــة الدينيــة. وســعى آخــرون )كاإليرلندييــن( مــن 
أجــل الفــرص االقتصاديــة األكبــر والحيــاة الكريمــة. تبــع ذلــك خطــف مالييــن مــن األفارقــة المســتعبدين15، الذيــن 

وصــل منهــم %5 فقــط أحيــاء بعــد رحلــة العــذاب الطويلــة لعبــور المحيــط األطلســي16.

خريطة طريق االستعباد الثالثي ) من غرب أفريقيا إلى بريطانيا، ثم األميريكيتين(17
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فكرة المواطنة األميركية
االســتعمارية  الهيمنــة  مــن  والغاضــب  المتذمــر  عشــر18  الثالثــة  المســتعمرات  لمواطنــي  العــام  الشــعور  وســط 
البريطانيــة، نشــر المفكــر تومــاس بايــن19 كتيبــًا بعنــوان "المنطــق الســليم"20 فــي كانــون الثانــي 1776 يناقــش 
فيــه ويدعــو إلــى االســتقالل األمريكــي بطريقــة عقالنيــة المظهــر ثوريــة المضمــون. وفــي ذلــك الوقــت كان معظــم 
المســتعمرين يصنفــون أنفســهم بأنهــم بريطانييــن، لكــن بايــن طــرح مفهــوم المواطــن األميركــي كهويــة وطنيــة. 
ويكتــب بايــن قائــاًل: "أوروبــا ، وليــس إنجلتــرا، هــي البلــد األم ألمريــكا. لقــد كان هــذا العالــم الجديــد هــو ملجــأ لعشــاق 

ــا ". الحريــة الدينيــة والمدنيــة، الهاربــون مــن االضطهــاد مــن كل جــزء مــن أوروب

وبعــد أن تحقــق للوطنييــن األميركييــن مــا أرادوا ونالــت أمتهــم الوليــدة اســتقاللها، أصــدر الكونجــرس فــي آذار 
1790 أول قانــون حــول مــن يجــب منحــه الجنســية األمريكيــة. يســمح قانــون التجنيــس لعــام 1790 21 ألي 
شــخص أبيــض حــر "َحَســن الخلــق" يعيــش فــي الواليــات الثــالث عشــر منــذ عاميــن أو أكثــر بالتقــدم للحصــول علــى 
الجنســية األميركيــة. ودون الجنســية، ُيحــرم مــن الحمايــة الدســتورية األساســية، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي التصويــت 
أو التملــك أو الشــهادة فــي المحكمــة. ولــم تمضــي شــهور حتــى تــمَّ إجــراء أول تعــداد للســكان فــي شــهر آب مــن 
العــام نفســه. الناطقيــن باللغــة اإلنجليزيــة مثلــوا أكبــر مجموعــة عرقيــة مــن بيــن 3.9 مليــون مواطــن تــمَّ إحصاؤهــم، 

مــع تجاهــل تــام للعبيــد األفارقــة، رغــم أنهــم يشــكلون %20 مــن مجمــوع الســكان فــي تلــك الواليــات.

ومــع بدايــة العــام 1815، بــدأت عالقــات أميــركا مــع مســتعمرها القديــم تتحســن نظــرًا للتطــورات المتســارعة علــى 
الصعيــد األوروبــي. وتدريجيــًا عــاد الــود الدبلوماســي والتبــادل التجــاري بيــن الواليــات المتحــدة وبريطانيــا بعــد 
ْلــت الهجــرة مــن أوروبــا الغربيــة  الحــرب الضــروس وطــرد النفــوذ اإلنكليــزي مــن التــراب األميركــي22. وبذلــك َتَحوَّ
ل فــي التركيبــة الســكانية للواليــات المتحــدة، بخاصــة  مــن أعــداد هزيلــة إلــى موجــات تدفــق كبيــرة، ممــا َأدَّى إلــى َتَحــوُّ

مــع اســتمرار هــذه الموجــة الرئيســية األولــى مــن الهجــرة حتــى انــدالع الحــرب األهليــة.

بيــن عامــي 1820 و1860، مثَّــل اإليرلنديــون ومعظمهــم مــن الكاثوليــك )بعكــس المواطنيــن الحالييــن وغالبيتهــم 
العظمــى مــن البروتســتانت(، مــا يقــدر بثلــث المهاجريــن إلــى الواليــات المتحــدة. وقــدم كذلــك حوالــي 5 مالييــن 
مهاجــر ألمانــي، توجــه الكثيــر منهــم إلــى الغــرب األوســط لشــراء األراضــي الخصبــة وإقامــة المســتعمرات الزراعيــة، 

فيمــا فضلــت أقليــة منهــم االســتقرار فــي المــدن الرئيســية، باألخــص ميلووكــي وســانت لويــس وسينســيناتي.
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ولقــد أصيــب العديــد مــن الوافديــن الُجــُدد باألمــراض، وتوفــي الكثيــر منهــم تبعــًا لرحلتهــم الشــاقة الطويلــة عبــر 
المحيط األطلسي في ظروف صعبة وغير إنسانية )وإن كانت ارحم من رحالت استعباد العبيد األفارقة(. ومن 
ُشــِفَي وتعافــى منهــم كانــت وجهتــه المــدن الســاحلية الكبــرى، تحديــدًا نيويــورك وبوســطن وفيالدلفيــا وتشارلســتون، 
حيــث ســاهموا فــي إحيــاء هــذه الحواضــر وإعمارهــا. ومــع هــول ُمصــاب هــؤالء المهاجريــن وحالتهــم الصحيــة 
الســيئة، َأصــَدَر المشــرعون األميركيــون قانــون التوجيــه لعــام 1819، 24 والــذي يشــترط ظروفــًا أفضــل علــى الســفن 
القادمــة إلــى الواليــات المتحــدة تراعــي ســالمة المســافرين. وكذلــك يفــرض القانــون علــى قباطنــة وطواقــم الســفن 
تقِديــم معلومــات ديموغرافيــة عــن هويــة الــركاب، وبذلــك تــم إنشــاء وتدويــن أول ِســِجالت فيدراليــة عــن التكويــن 

العرقــي للمهاجريــن، وبالتالــي كانــت تعــرف عقائدهــم الدينيــة.

وســط الترحيــب الشــعبي والتســاهل الحكومــي والرعايــة القانونيــة والحمايــة التشــريعية، بــرزت ردات فعــل شــعبية 
ســلبية بصبغــة عنصريــة تجــاه القادميــن الجــدد. فتــم فــي العــام 1849 تشــكيل كأول حــزب سياســي ُمَناِهــض 
الســتقبال المهاجريــن فــي أمريــكا، أطلــق عليــه فــي البدايــة حــزب "ال يعرفــون شــيء"25، وكان ردة فعــل غوغائيــة 

علــى العــدد المتزايــد مــن المهاجريــن األلمــان واأليرلندييــن وســط األغلبيــة البروتســتانتية المحافظــة البيضــاء.

هــذا التنافــر األبيــض – األبيــض كان مقدمــة لصــراع عنصــري أكبــر أدى إلــى الصــدام الداخلــي بيــن الشــمال 
الصناعــي والجنــوب الزراعــي. كان مــن أهــم شــعارات الشــمالية أثنــاء الحــرب األهليــة األميركيــة26 هــو إلغــاء نظــام 
الــرق وتحريــر العبيــد وإعطائهــم حريتهــم، لذلــك وبعــد هزيمــة الكونفدرالييــن الجنوبييــن أعَلَنــت المحكمــة العليــا فــي 

ــذ قوانيــن الهجــرة27. عــام 1875 أنَّــه مــن مســؤولية الحكومــة الفيدراليــة )المركزيــة( أن َتَضــع َوُتَنفِّ
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 بعــد حلــول الســالم وبدايــة االســتقرار انطلقــت فتــرة زاهيــة مــن العمــران واالزدهــار، ليبــدأ تدفــق موجــة الهجــرة 
الثانيــة. فبيــن عامــي 1880 و1920، َوَصــَل أكثــر مــن 20 مليــون مهاجــر. ُمعَظُمهــم مــن جنــوب وشــرق ووســط 
أوروبــا، الكتلــة الكبــرى مــن إيطاليــا تقــدر بـــأربعة مالييــن وافــد )وهــم بالطبــع كاثوليــك(، ولقــد اســتقر العديــد منهــم 

فــي المــدن األمريكيــة الكبــرى وعملــوا فــي المصانــع28. 

قانون اإلقصاء الصيني  واستهداف اليابانيين
 منــذ العــام 1848، ازداد عــدد المهاجريــن الصينييــن للعمــل فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة بشــكل كبيــر. 
فبالتزامــن مــع ظهــور حمــى الذهــب بكاليفورنيــا، أقبــل الصينيــون بكثافــة نحــو األراضــي األميركيــة هربــًا مــن 
ويــالت الفقــر الــذي كان متفشــيا بوطنهــم. أقــدم المســؤولون بواليــة كاليفورنيــا علــى إرســاء قوانيــن عّجلــت بإقصــاء 
الصينييــن مــن مواقــع التنقيــب عــن الذهــب، ولذلــك اّتجــه هــؤالء اآلســيويون إلنشــاء عــدد مــن األحيــاء القصديريــة 
قــرب كبــرى المــدن، خاصــة ســان فرانسيســكو، ولجــأوا للعمــل بعــدد مــن الوظائــف الخطيــرة والصعبــة، كمشــاريع 
تشــييد خطــوط الســكك الحديديــة ومناجــم الفحــم والتعديــن، وكذلــك التنظيــف فــي المطاعــم، وذلــك مقابــل أجــور 

زهيــدة مقارنــة بتلــك التــي يحصــل عليهــا المواطنــون األميركيــون.

 فــي العــام 1882 تــمَّ تمريــر قانــون اإلقصــاء الصينــي29 الــذي يمنــع المهاجريــن الصينييــن مــن دخــول الواليــات 
المتحــدة. وابتــداء مــن خمســينيات القــرن التاســع عشــر كان التدفــق المســتمر للعمــال الصينييــن إلــى أمريــكا كهجــرة 

كثيفــة قــد تصاعــد.

وكان الوافــدون يعملــون فــي مناجــم الذهــب ومصانــع المالبــس وبنــاء الســكك الحديديــة والوظائــف زراعيــة. فَنَمــت 
المشــاعر المعاديــة للصينييــن مــع نجــاح العمــال والحرفييــن فــي أمريــكا. وعلــى الرغــم مــن أنَّ المهاجريــن الصينييــن 
يشــكلون 0.002 فــي المائــة فقــط مــن ســكان الواليــات المتحــدة، إال أنَّ العمــال البيــض كانــوا يلومونهــم علــى 
تدنــي األجــور. وعلــى الرغــم مــن نســبتهم الضئيلــة بالنســيج الديموغرافــي األميركــي، غــادر العديــد مــن الصينييــن 
األراضــي األميركيــة وســط موجــة مــن الكراهيــة، مفضليــن العــودة لعائالتهــم ووطنهــم. فخــالل العــام 1880 قــّدر 
عــدد الصينييــن بأميــركا بنحــو 105,465، وقــد تراجــع هــذا العــدد لقرابــة 90,000 مهاجــر فــي ســنة 1900 قبــل 

أن ينخفــض لنحــو 85,202 وافــد ســنة 1920.
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وكان قانــون العــام 1882 هــو التشــريع األول فــي التاريــخ األمريكــي الــذي يفــرض قيــودًا واســعة علــى مجموعــات 
معينــة مــن المهاجريــن، وفقــًا ألصولهــم العرقيــة. واشــترط القانــون علــى الســاعين إلــى الدخــول الــى األراضــي 
األميركيــة الحصــول علــى شــهادة مــن الحكومــة الصينيــة بأنهــم مؤهلــون للهجــرة. وحــدد أن المســتبعدين مــن 
المجــيء إلــى األراضــي األميركيــة هــم "العمــال المهــرة، وغيــر المهــرة، والصينيــون العاملــون فــي مجــال التنقيــب"، 
وبالتالــي فــإن ِقلــة مــن الصينييــن تمكنــوا مــن دخــول البــالد بموجــب هــذا التعجيــز القانونــي. النطــاق الضيــق الــذي 
كان يمكــن اســتقباله هــو الدبلوماســيين، ورجــال األعمــال األثريــاء، وخــدم المنــازل، وجميعهــم عليهــم الحصــول 

علــى الشــهادة المناســبة للتحقــق مــن أوراق اعتمادهــم.

ثــم اســتثنى قانــون الهجــرة لعــام 1891 31 هجــرة متعــددي الزوجــات واألشــخاص الُمدانيــن بجرائــم والمرضــى. كمــا 
أنشــأ القانــون مكتبــًا اتحاديــًا للهجــرة، وذلــك للتحقــق مــن إنفــاذ قوانيــن الهجــرة الصــادرةـ وتــم توظيــف ونشــر مجموعــة 

مــن المفتشــين الحكومييــن الذيــن ترصــدوا فــي موانــئ الدخــول الرئيســية.

جدول: نسبة تواجد العرق الصيني في الديموغرافيا األميركية30
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 وأثنــاء تلــك الفــورة العنصريــة تجــاه العــرق األصفــر تــمَّ افتتــاح جزيــرة إليــس32 فــي كانــون الثانــي 1892، وكانــت 
أول محطــة تطــأ فيهــا أقــدام المهاجريــن األرض األميركيــة بعــد رحلتهــم البحريــة )اآلمنــة نســبيًا وفقــًا للقوانيــن 
الســابقة( فــي ُعَبــاب األطلســي. وهــذه الجزيــرة تقــع مقابــل مينــاء نيويــورك. وأول مــن اســتقبله مركــز التدقيــق هــو 
ملــف "آنــي مــور33"، وهــي مراهقــة مــن مقاطعــة كــورك فــي أيرلنــدا. وَدَخــل عبــر جزيــرة إليــس بيــن عامــي 1892 

و1954 أكثــر مــن 12 مليــون مهاجــر34 لهثــًا وراء الحلــم األميركــي.

وفــي عــودة للهجــرة الشــرق آســيوية، كان هنــاك أزمــة فــي العالقــات اليابانيــة- األميركيــة بســبب الهجــرة اليابانيــة 
المكثفــة التــي انطلقــت نحــو العالــم بعــد إنهــاء عقــود العزلــة35، والتــي كانــت إحــدى محطاتهــا الواليــات المتحــدة 
األميركيــة36، بخاصــة جزيــرة هــاواي وواليــة كاليفورنيــا. لكــن تــّم حّلهــا جزئيــًا فــي شــهر شــباط مــن العــام ،1907 
حيــث تــّم توقيــع اتفــاق بيــن الواليــات المتحــدة األميركيــة واليابــان للحــّد مــن الهجــرة اليابانيــة37. فوســط التحيــزات 
فــي كاليفورنيــا واالدعــاء بــأنَّ تدفــق العمــال اليابانييــن ســُيكلِّف العمــال البيــض خســارة وظائفهــم )خصوصــًا فــي 
الحقــل الزراعــي( وبالتالــي انخفــاض األجــور ليطــال الجميــع، َوقََّعــت الواليــات المتحــدة واليابــان علــى تفاهــم مشــترك 
Gentleman's Agreement 38. نتيجــة لهــذا االتفــاق األولــي ُحِصــَرت مواصفــات اليابانييــن الذيــن يحــق لهــم 

باإلقامــة فــي الواليــات المتحــدة بالمقيميــن الســابقين إضافــة إلــى عائالتهــم وزوجاتهــم وأطفالهــم39. فــي المقابــل، 
حــثَّ الرئيــس ثيــودور روزفلــت  ســان فرانسيســكو علــى إنهــاء الفصــل بيــن الطــالب اليابانييــن والطــالب البيــض 

فــي المــدارس.

تشريعات مشددة مع بداية كل حرب العالمية جديدة
وصــل ُرهــاب األجانــب41 فــي الداخــل األميركــي إلــى مســتويات عاليــة مخيفــة عشــية التدخــل العســكري لواشــنطن 
فــي الحــرب العالميــة األولــى42. َفَنــّص قانــون الهجــرة لعــام1917 43 علــى شــرط محــو األميــة للمهاجريــن الذيــن 

يدخلون البالد، وأوصد باب الهجرة من معظم الدول اآلسيوية. 

د قانــون الهجــرة لعــام 1924 44  عــدد المهاجريــن المســموح لهــم بدخــول الواليــات المتحــدة ســنويًا مــن  ثــم حــدَّ
خــالل حصــص الجنســية. بموجــب نظــام الحصــص الجديــد، ُتصــِدر الواليــات المتحــدة تأشــيرات الهجــرة إلــى 
%2 مــن إجمالــي عــدد األشــخاص مــن كل جنســية المتواجديــن فــي الواليــات المتحــدة وفقــًا لتعــداد العــام 1890، 
وبذلــك حابــى القانــون المهاجريــن مــن دول شــمال وغــرب أوروبــا. ووفقــًا للشــروط التعجيزيــة حصلــت ثــالث دول 
)بريطانيا وأيرلندا وألمانيا( على %70 من مجمل التأشــيرات المتاحة. وكانت نســبة القادمين من جنوب ووســط 
وشــرق أوروبــا محــدودة، فــكان االســتهداف لآســيويين تحديــدًا، باســتثناء الفلبيــن، والتــي كانــت تحــت الســيطرة 

األميركيــة 45. 
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فــي أعقــاب الحــدود العدديــة التــي َوَضَعهــا قانــون 1924، زادت الهجــرة غيــر الشــرعية إلــى الواليــات المتحــدة. 
تــمَّ إنشــاء دوريــة الحــدود األمريكيــة U.S. Border Patrol 46 للقضــاء علــى المهاجريــن غيــر الشــرعيين الذيــن 
َيعُبــُرون الحــدود المكســيكية والكنديــة إلــى الواليــات المتحــدة. وكان العديــد مــن هــؤالء العابريــن للحــدود مــن 

الصينييــن( وغيرهــم مــن المهاجريــن اآلســيويين)، الذيــن ُمِنعــوا مــن الدخــول بشــكٍل قانونــي.

مــع انــدالع الحــرب العالميــة الثانيــة وتســخير كل الطاقــات األميركيــة فــي الحــرب بعــد صدمــة اليابانيــة بالهجــوم 
علــى بيــرل هاربــور47، تجلــى نقــص العمالــة مــع بدايــة العمليــات القتاليــة48 بســبب النفيــر العــام واســتدعاء جميــع 
الشــباب إلــى الخدمــة العســكرية اإلجباريــة. فتعاونــت الحكومــة األميركيــة مــع المكســيك، فتــم اســتحداث برنامــج 
باريكــو49، الــذي َســَمح للعمــال الزراعييــن المكســيكيين بالدخــول والعمــل فــي الواليــات المتحــدة بصــورة مؤقتــة، ولقــد 

اســتمر تعــاون الدولتيــن مــن خــالل هــذا البرنامــج  حتــى العــام 1964.

 ومــع تزايــد الحاجــة إلــى اليــد العاملــة أصــدرت واشــنطن فــي عــام 1953 قانــون مــاكاران – والتــر50 الــذي ينهــي 
رســميًا اســتبعاد اســتقبال المهاجريــن اآلســيويين فــي مختلــف الواليــات األميركيــة )خاصــة الجنــوب غربيــة(. 

وبعد دمار ودموية الحربين العالميتين عاش العالم على وقع مواجهة شاملة جديدة عرفت بالحرب الباردة 51، وكان 
علــى الواليــات المتحــدة هــذه المــرة واجــب اســتقبال الفاريــن مــن الســتار الحديــدي الســوفياتي، وإغــراء المنشــقين مــن 

أصحــاب الكفــاءات باللجــوء إلــى العالــم الحــر )بزعمهــا(. 

 الموجــة الكبــرى مــن المهاجريــن الفاريــن والذيــن تقــدر أعدادهــم بحوالــي 38 ألــف إنســان هربــوا مــن أوروبــا الشــرقية 
بعــد مجــزرة ربيــع بــراغ52، ووصــل عــدد الالجئيــن مــن الكتلــة الشــرقية إلــى حوالــي ثالثــة مالييــن إنســان علــى مــر 

عقــود الحــرب البــاردة53.

هــذا الصــراع العالمــي اقتــرب خطــره مــن الســواحل األميركيــة بعــد نجــاح الثــورة الكوبيــة54 بقيــادة فيــدل كاســترو55. 
وفــي ذروة المنازلــة بيــن قــادة البيــت األبيــض وثوريــي هافانــا، نفــذت االســتخبارات األميركيــة بالتعــاون مــع الكنيســة 
الكوبيــة عمليــة بيتــر بــان56، وفيهــا تــم نقــل مــا يقــرب مــن 14,000 طفــل كوبــي خــالل تلــك العمليــة الســرية إلــى 
الواليــات المتحــدة األميركيــة بيــن عامــي 1960 – 1962. كانــت الطبقــة الوســطى الكوبيــة والفئــات األكثــر تدينــًا 
عرضــة لحملــة إعالميــة شرســة ادعــت بــأن الحكومــة الشــيوعية ســتقوم بانتــزاع األطفــال مــن حضــن عائالتهــم 
لتقــوم بتربيتهــم فــي مؤسســات حكوميــة وفقــًا لمبــادئ الماركســية العالميــة، ممــا أثــار هلــع األهالــي الذيــن تخلــوا عــن 

أطفالهــم بطيــب خاطــر مــن أجــل الحفــاظ علــى كينونتهــم وشــخصيتهم وعقائدهــم57.
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تحديــدًا،  ميامــي األميركيــة  مدينــة  نحــو  البالغيــن  للكوبييــن  الشــرعية  الغيــر  الهجــرة  ازدهــرت  وبعــد األطفــال، 
وســط تغاضــي الســلطات المحليــة وتشــجيع األجهــزة األميركيــة. ولمــا ضــاق فيديــل كاســترو ذرعــًا باالســتفزازات 
األميركيــة، أعلــن أن مينــاء ماريــل البحــري58 مفتــوح لــكل مــن يرغــب بمغــادرة الجزيــرة، وقامــت الســلطات الكوبيــة 
بحشــر المســاجين والمدمنيــن والمرضــى فــي ذلــك الحّيــز الجغرافــي الضّيــق، حيــث قــام مــا يقــرب مــن 125,000 
الجــئ بعبــور المضيــق الفاصــل مــع ســواحل واليــة فلوريــدا فــي قــوارب مكتظــة متهالكــة طلبــًا للجــوء السياســي 

واإلنســاني59.

وفــي الداخــل األميركــي صــدر العــام 1965 قانــون الهجــرة والجنســية60 كنظــام هجــرة أمريكــي أنهــى نظــام "الكوتا" 
الســابق وألغــى القانــون الجديــد حصــص األصــل القومــي التــي ُســنَّت فــي عشــرينيات القــرن الماضــي، والتــي كانــت 
ــل بعــض المجموعــات العرقيــة واالثنيــة والدينيــة )البيــض واألوروبييــن، وفــي طليعتهــم البروســتانت حصــرًا(  ُتَفضِّ

علــى غيرهــا مــن األجنــاس البشــرية المتنوعــة والمتســاوية.

ووفقــًا لألطــر الجديــدة تــم العمــل بنظــام تفضيــل مــن ســبع فئــات ُيَركــز علــى لــم َشــِمل األســرة والمهاجريــن المهــرة. 
عنــد التوقيــع علــى مشــروع القانــون الجديــد، َوَصــَف الرئيــس لينــدون جونســون61 نظــام الهجــرة القديــم بأنَّــه "غيــر 

أمريكــي"، وقــال إنَّ مشــروع القانــون الجديــد ســيصحح "خطــأ قــاس فــي ســلوك األمــة األمريكيــة"62.

وبعيــدًا عــن جغرافيــة القــارة األميركيــة، كان التدخــل األميركــي فــي الحــرب الفيتناميــة63 عامــاًل جديــدًا الســتقبال 
المزيــد مــن الالجئيــن السياســيين الهاربيــن بعــد ســيطرة الحكومــة الشــيوعية علــى ســايغون عاصمــة الديكتاتوريــة 
بصبغتهــا الليبراليــة. أكثــر مــن 130000 الجــئ فيتنامــي فــروا إلــى الواليــات المتحــدة بوصفهــم عمــالء لواشــنطن، 
خوفــًا مــن مواجهــة المصيــر األســود المحتــوم، وكان الواجــب األخالقــي المفــروض علــى األميركييــن، بضغــط مــن 

البنتاغــون، هــو اســتقبال هــؤالء المواليــن والحلفــاء )الخونــة والعمــالء بنظــر شــعبهم(64.  

وعلــى مــدى الســنوات الخمــس التاليــة ســتزداد الهجــرة مــن المناطــق التــي مزقتهــا الحــرب فــي آســيا، بمــا فــي ذلــك 
الوس وكمبوديــا، وأصبــح لــم شــمل األســرة قــوة دافعــة للهجــرة إلــى أميــركا65 بقــوة القانــون، ليضطــر الرئيــس رونالــد 
ريغــان66 علــى توقيــع قانــون سيمبســون - مازولــي67، الــذي يمنــح العفــو ألكثــر مــن 3 مالييــن مهاجــر يعيشــون 
بشــكل غيــر قانونــي فــي الواليــات المتحــدة، فيمــا تســاهلت ســلطات الهجــرة أكثــر مــع الطلبــات اإلنســانية للــم شــمل 

العائالت.

ومــع بدايــة األلفيــة الثانيــة اقتــرح المشــرعون األميركيــون فــي العــام 2001 أول قانــون لتطويــر وإغاثــة وتعليــم 
ــر األجانــب68 وهدفــه تشــكيل مســار قانونــي ألبنــاء المهاجريــن غيــر المســجلين رســميًا، واللذيــن أحضــروا إلــى  الُقصَّ

الواليــات المتحــدة بشــكل غيــر قانونــي مــن قبــل والديهــم.
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الهجرة اللبنانية إلى الواليات المتحدة األميركية76
منــذ العهــد الفينيقــي كان ســكان لبنــان مــن المغامريــن الذيــن شــقوا عبــاب البحــار بحثــًا عــن توســيع مــوارد رزقهــم 
وزيــادة غاللهــم وتقويــة مكانتهــم االقتصاديــة، كذلــك هربــًا مــن الغــزوات الخارجيــة والصراعــات بيــن "المــدن – 

الــدول" واالضطهــاد الدينــي. 
أما في العصر الحديث فيمكننا تقسيم مراحل االغتراب اللبناني إلى المراحل الزمنية التالية:

المرحلة األولى )1840 – 1914(
انطلقــت باكــورة الهجــرة مــن لبنــان إلــى القــارة األميركيــة خــالل النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر عندمــا كان 
جبــل لبنــان مســرًحا للعديــد مــن النزاعــات اإلقليميــة والدوليــة التــي أدت إلــى حــروب أهليــة بيــن أبنائــه77، خاصــة 
خــالل األعــوام 1840 و1860، ولمــا انتهــت فتنــة عــام 1861 أقــرت الدولــة العثمانيــة فــي عهــد "التنظيمــات 
اإلداريــة" نظــام "المتصرفيــة"78، ليتمتــع جبــل لبنــان بشــبه كيــان يختلــف عــن واليــات بيــروت وطرابلــس العثمانيــة79. 

نسبة الهجرة إلى الواليات المتحدة األميركية عبر العقود75

وفــي ظــل تســلم اإلدارة الديمقراطيــة للحكــم فــي البيــت األبيــض وقَّــع الرئيــس بــاراك أوبامــا69 فــي العــام 2011 
قانــون العمــل المؤجــل لألطفــال الواصليــن70 الــذي يحمــي مؤقتــًا بعــض هــؤالء األطفــال مــن الترحيــل القصــري، 
ولكنــه ال ُيوفــر ســبياًل للحصــول علــى الجنســية. ولكــن مــع عــودة الجمهورييــن إلــى الحكــم أصــدر الرئيــس دونالــد 
ترامــب71 أمريــن تنفيذييــن72، كالهمــا بعنــوان "حمايــة األمــة مــن دخــول اإلرهابييــن األجانــب إلــى الواليــات 
المتحــدة"73، يهدفــان إلــى الحــد مــن منــح تأشــيرات الدخــول لمواطنــي ســت دول إســالمية هــي تشــاد وإيــران وليبيــا 
وســوريا واليمــن والصومــال، وكذلــك كوريــا الشــمالية وفنزويــال. ولقــد تــم الطعــن بقانونيــة حظــر الســفر فــي محاكــم 
الواليــات والمحكمــة الفيدراليــة. وفــي نيســان 2018، تــمَّ رفــع قيــود الســفر علــى التشــاديين، تــال ذلــك فــي حزيــران 
العــام نفســه تأييــد المحكمــة العليــا األمريكيــة نســخة ثالثــة مــن الحظــر المفــروض علــى الــدول الســبع المتبقيــة74.
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وعلــى صعيــد "الهــروب المتســارع" مــن أراضــي المتصرفيــة عمــدت الســلطات المســتحدثة إلــى "تنظيــم" الهجــرة 
عبــر وضــع سلســلة مــن الشــروط علــى المغادريــن. فألــزم المهاجــر علــى أن يحمــل "جــواز ســفر"، والمســافر "تذكــرة 

ســفر"، وكمــا حــّددت شــروط االنتقــال إلــى الخــارج علــى الشــكل اآلتــي: 
1- "العلــم والخبــر" يأخــذه كّل مســافر مــن شــيخ قريتــه ويتضّمــن إقــرارًا بعــدم وجــود دعــاوى بحّقــه )يشــبه 

اليــوم الســجل العدلــي(.
-2 "الكفالة" يقّدم كّل مسافر كفالة إلى حكومته بمعرفة شيخ صلح قريته )تشبه الكفالة المصرفّية(.

ــة للحصــول علــى باســبورت أو تذكــرة  -3 "العريضــة"، وهــي أشــبه بالطلــب، ُترفــع إلــى مقــام المتصرفّي
ســفر.

-4 "الرسم القانوني" البالغ عشرة قروش صاغ، واليوم يستوفى رسم مماثل يعتمد فيه رسم الطوابع.
-5 "الرقيــم" وهــو اإلذن بالســفر، الــذي يحصــل عليــه المســافر أو المهاجــر مــن المتصرفّيــة، فيقّدمــه إلــى 

"قومســيون بيروت" فيســهل ســفره. والرقيم يشــبه اليوم الباســبور80. 

وثيقة عثمانية لمهاجر من لبنان81
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اعتمــد المهاجــرون اللبنانّيــون علــى التجــارة كمصــدر رزق، عكــس كونهــم باألصــل مزارعيــن، واشــتهروا فــي الغــرب 
بأنهــم تجــار "الكّشــة" )وهــي كلمــة برتغاليــة وتعنــي الصنــدوق(. الكشــةال تتطلــب الخبــرة والعلــم، وال الرأســمال وال 
مهــارات لغويــة متقدمــة، وهــي ذات مــردود مــادي ســريع، واســتقاللية فــي العمــل، وهــي حــرة ال دوام عمــل لهــا، 
عدتهــا صنــدوق خشــبي تصــل زنتــه أحيانــًا إلــى 50 كلــغ، يحملــه البائــع علــى ظهــره ويســير بــه مســافات طويلــة 
تبــدأ عنــد الفجــر وال تنتهــي إال عنــد غــروب الشــمس. وكانــوا يضعــون فــي الصنــدوق بعــض الحاجيــات مــن خيــوط 
وإبــر ودبابيــس وجــوارب وصابــون وعلــب الســجائر وأمشــاط ومرايــا وعطــور وألبســة داخليــة وأنســجة وثيــاب جاهــزة، 

ثــم يبيعونهــا فــي شــوارع المــدن وفــي األريــاف. 

أهــم دوافــع الهجــرة فــي فتــرة االســتقرار تمحــورت حــول جــور رجــال اإلقطــاع، والضغــط الديموغرافــي الناجــم عــن 
أعــداد ســكانية كثيفــة علــى مســاحة جغرافيــة محــدودة82 واالضطرابــات الدينيــة واالجتماعيــة83 التــي اســتمرت بشــكل 
أو آخــر بســبب تداعيــات النــزاع األهلــي. كذلــك ســاعدت أخبــار جنــّي المــال والنجــاح التــي حققهــا المهاجــرون 

األوائــل فــي األميركيتيــن فــي تنامــي هــذه الهجــرة وتشــجيع اللبنانييــن علــى االلتحــاق بهــذه البلــدان84. 

وقــد ســجلت الهجــرة ارتفاعــًا ملحوظــًا بيــن عــام 1903 و1906 إذ ارتفعــت مــن %15.97 عــام 1903 إلــى 
%18.21 عــام 1906 ويشــير اإلحصــاء الرســمي لعــدد المهاجريــن لعامــي 1913 و1914 إلــى 100,657 
مهاجــر لبنانــي مــن أصــل 407,750 وهــو عــدد ســكان المتصرفيــة85، والتــي كانــت تابعــة للســلطنة العثمانيــة، 

ومــن هنــا كان الخلــط االثنــي، فهــل المهاجــرون هــم أتــراك أم عــرب أم شــاميون أم لبنانيــون؟86  

المرحلة الثانية )1918 – 1948(
توقفــت الهجــرة مؤقتــًا خــالل أحــداث الحــرب العالميــة األولــى, بيــد أن الوضــع اختلــف بعــد انتهائهــا وزوال الســلطنة 
العثمانيــة، وإنشــاء دولــة لبنــان الكبيــر علــى يــد اإلنتــداب الفرنســي87. الكيــان الجديــد ورث واليــة بيــروت العثمانيــة 

وجعلهــا عاصمــة لــه بعــد ضــم أقضيــة حاصبيــا وراشــيا وبعلبــك والمعّلقــة )عــكار( إلــى كيانــه88. 

مــن رحــم المعانــاة وهربــًا مــن آثــار الحــرب والمجاعــة وســعيًا لفــرص حياتيــة أفضــل كان عــدد المغادريــن ســنويًا مــن 
لبنــان حوالــي 3250 نســمة خــالل الفتــرة الممتــدة مــن عــام 1919 ولغايــة عــام 1933 89، ووصــل إلــى 4,400 

مغــادر مــع نهايــة األربعينيــات90. 

المرحلة الثالثة )1949 – 1974( 
مــع اســتقالل الجمهوريــة اللبنانيــة91 هــدأت موجــات الهجــرة مــن األراضــي اللبنانيــة بخاصــة فــي العهــد الشــهابي92، 
فتضاءلــت نســبة المهاجريــن اللبنانييــن إلــى 17,256 نســمة فــي الفتــرة مــا بيــن 1959 و 1967،  لكــن عــاودت 
الهجــرة الخارجيــة زخمهــا بعــد عــام 1968 وتداعيــات أحــداث المنطقــة إقليميــًا ومحليــًا، ليصــل عــدد المهاجريــن 
إلــى حوالــي 10,200 نســمة ســنويًا. وهكــذا وصــل عــدد المهاجريــن إلــى 131 ألــف نســمة خــالل الفتــرة الممتــدة 

مــن عــام 1959 وحتــى عشــية انــدالع شــرارة الحــرب األهليــة أواخــر عــام 1974 93. 
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المرحلة الرابعة )1975 – 1990(
شــهدت هــذه المرحلــة العصيبــة العديــد مــن الحــروب والنزاعــات أولهــا حــرب الســنتين 1975 – 1976 94، التــي 
قســمت الوطــن إلــى منطقتيــن شــرقية وغربيــة، وفــي كل منهمــا تصــارع أمــراء الحــرب علــى مناطــق النفــوذ. تــال 
ذلــك االجتياحيــن اإلســرائيليين عامــي 1978 و1982 ممــا غّيــر تركيبــة الصــراع الــذي اســتمر بأشــكال أخــرى، 

حتــى انتهــى ظاهريــًا مــع توقيــع اتفــاق الطائــف عــام 1990 95. 
لقــد بلغــت أرقــام أعــداد المهاجريــن ال50,000 96 ســنويًا خــالل تلــك الســنوات الســوداء مــن عمــر لبنــان، وهــو 
عــدد كبيــر بنســبة لشــعب ال يتعــدى تعــداده الخمســة مالييــن نســمة97، وهــذا يهــدد التركيبــة الديموغرافيــة ألي كيــان 
مســتقل علــى صعيــد العالــم. إن العــدد التراكمــي للهجــرة اللبنانيــة خــالل ســنوات الحــرب مــن 1975 إلــى 1990 

بحوالــي تســعمئة ألــف نســمة، أي حوالــي ثلــث الســكان المقيميــن قبــل انــدالع الحــرب األهليــة98.

المرحلة الخامسة )1991 – 2019(
لقــد عــاش لبنــان شــبه حالــة مــن االســتقرار حتــى عــام 2005، ولكــن مــع التطــورات المأســاوية علــى الســاحة 
اللبنانيــة عــاد حلــم الهجــرة ليــراود جميــع أطيــاف الشــعب اللبنانــي، بخاصــة فــي ظــل اهتــزاز الوضــع األمنــي وتدهــور 
الوضــع االقتصــادي. حجــم الهجــرة الخارجيــة بيــن اللبنانييــن وصــل إلــى 718,584 مهاجــرًا خــالل العقــد األخيــر 
2008-2017، أي بمتوّســط ســنوي وصــل إلــى نحــو 72 ألفــًا99 )أي أكثــر مــن عــدد المهاجريــن ســنويًا فــي فتــرة 
األهليــة(.  والــذي زاد انهيــارًا فــي العــام 2020 مــع فقــدان الليــرة اللبنانيــة لقيمتهــا الســوقية فــي ظــل األزمــة الماليــة 
الطاحنــة التــي ســببها النــزاع السياســي الحــاد بيــن الفرقــاء اللبنانييــن. مــع دخــول البــالد األزمــة االقتصاديــة الجــادة 
وتباطــؤ النمــو وتفشــي البطالــة وانعــدام آفــاق الرؤيــة أمــام الفئــة العمريــة الشــابة والمتعلمــة، ازدادت أعــداد الذيــن 
يســعون للهجــرة بحثــًا عــن المســتقبل ولقمــة العيــش، وتحولــت الهجــرة إلــى حلــم يجمــع اللبنانييــن بمختلــف أطيافهــم 

الدينيــة والمذهبيــة والحزبيــة والمناطقيــة.

البدايــة مــن  المتحــدة100.  الواليــات  أنحــاء  فــي جميــع  اللبنانيــون  المهاجــرون  التاريــخ، اســتقر  أميركيــًا، وعبــر 
الحواضــر الســاحلية لنيوإنجالنــد، بخاصــة أزقــة نيويــورك، ثــم توجــه الكثيــر منهــم نحــو الغــرب األوســط، حيــث 
اســتوطنوا وافتتحــوا المتاجــر العامــة والمصالــح العائليــة وشــكلوا الجمعيــات والنــوادي االجتماعيــة والرياضيــة. ثــم 
أســس اللبنانيــون جاليــات مؤثــرة فــي يوتيــكا، بوســطن، لورانــس، لويــل، وســبرينغفيلد، ماساتشوســتس؛ نهــر فــال، 
رود آيالنــد، ودانبــري، كونيتيكــت، نيــو أورليانــز، لويزيانــا، جاكســون فيــل، فلوريــدا، ديترويــت وديربــورن، ميشــيغان 
وتوليــدو، وأوهايو.كمــا توجــد تجمعــات كبيــرة مــن اللبنانييــن فــي الشــمال الشــرقي والغــرب األوســط. حيــث تحتضــن 
ديترويــت واحــدة مــن أكبــر الجاليــات مــن أصــول اللبنانيــة فــي مدينــة واحــدة فــي العالــم، وهنــاك جاليــات حديثــة 

تتشــكل فــي لــوس أنجلــوس وهيوســتن101. 
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خارطة االنتشار اللبناني في الواليات األميركية102

لقــد التقــى "الحلــم األميركــي" مــع "الطمــوح اللبنانــي" ليخســر وطننــا كوكبــة مــن خيــرة أبنائــه، ولكــن هــل يمكننــا 
أن نلومهــم؟ 
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الهوامش:
 Hoffecker, J., Powers, W., & Goebel, T. )1993( The Colonization of Beringia and the Peopling of the New World, 

Science, 259)5091(, 46-53. )Retrieved October 20, 2020( http://www.jstor.org/stable/2880233 
 جســر يابســة بيرنجيــا: كان عبــارة عــن جســر يابســة ربــط بيــن أالســكا وشــرق ســيبيريا خــالل أوقــات مختلفــة مــن عصــر البلستوســين الجليــدي، وقــد بلــغ 
عرضــه فــي فتــرات تاريخيــة متفاوتــة 1,600 كيلومتــر تقريبــًا مــن الشــمال إلــى الجنــوب عنــد أقصــى اتســاع لــه. لــم يتجمــد هــذا الجســر خــالل فتــرة ُوجــوده 
ألن هطــول الثلــج كان خفيفــًا جــدًا آنــذاك، وذلــك نتيجــة لفقــدان الريــاح الشــمالية الغربيــة القادمــة مــن المحيــط الهــادئ لرطوبتهــا بعــد تثلــج سلســلة جبــال 
أالســكا بالكامــل. ُســميت جميــع أراضــي الســهوب التــي تمتــد لمســافة عــدة مئــات مــن الكيلومتــرات داخــل كال القارتيــن اآلســيوية واألمريكيــة، وبمــا فــي ذلــك 
جســر اليابســة هــذا بـ"بيرنجيــا". ُيعتقــد اليــوم أن عــددًا ضئيــاًل مــن القاطنيــن البشــر لهــذه المنطقــة )بضعــة آالف علــى األكثــر( نجــوا مــن آخــر أقصــى تجلــد 
لبيرنجيــا، الذيــن انعزلــوا عــن أســالفهم مــن البشــر فــي آســيا لمــدة 5,000 عــام علــى األقــل قبــل أن ُيهاجــروا لالســتقرار فــي األمريكيتيــن فــي وقــت مــا قبــل 

16,500 عــام خــالل أقصــى تجلــد متأخــر، حيــث انصهــرت المثالــج األمريكيــة التــي كانــت تســد الطريــق إلــى القارتيــن.
Hoffecker, John F.; Elias, Scott A. )2007( Human ecology of Beringia, NY: Columbia University Press.

McGhee, R. )1989( Who Owns Prehistory? The Bering Land Bridge Dilemma, Canadian Journal of Archaeology / 
Journal Canadien D’Archéologie, 13, 13-20. )Retrieved October 20, 2020( http://www.jstor.org/stable/41102821 

National Park Service, History of the Bering Land Bridge Theory )Retrieved October 21, 2020(
 https://www.nps.gov/bela/learn/historyculture/the-bering-land-bridge-theory.htm 

Kehoe, A.B. )1998( The Land of Prehistory, A Critical History of American Archaeology, NY: Routledge, p. 266.
Carpenter, R. )1958(, Phoenicians in the West, American Journal of Archaeology, 62)1(, 35-53. 

doi:10.2307/500460 
Gavin Menzies )2005( 1421: The Year China Discovered America, The Sixteenth Century Journal, 36)1(, 276-

278. )Retrieved October 13, 2020( http://www.jstor.org/stable/20477328 
Quimby, G. )1985(, Japanese Wrecks, Iron Tools, and Prehistoric Indians of the Northwest Coast, Arctic 

Anthropology, 22)2(, 7-15. )Retrieved October 13, 2020(  http://www.jstor.org/stable/40316086 
Godfrey, W. )1955( Vikings in America: Theories and Evidence, American Anthropologist, 57)1(, new series, 

35-43. )Retrieved October 23, 2020(  http://www.jstor.org/stable/665785 
 ذكــر المــؤرخ أبــو الحســن علــي بــن الحســين المســعودي )896 - 957( فــي كتابــه "مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر" نقــاًل عــن أبــو حامــد الغرناطــي أن 
أحــد المغامريــن مــن قرطبــة واســمه الخشــخاش بــن ســعيد بــن األســود، عبــر بحــر الظلمــات )المحيــط األطلســي( مــع جماعــة مــن أصحابــه إلــى أن وصــل 
إلــى األرض التــي هــي وراء بحــر الظلمــات )المحيــط األطلســي( وقــال الخشــخاش لمــا عــاد مــن رحلتــه بأنــه وجــد شــعوبًا وقبائــل فيمــا بعــد البحــر حيــث 
يكثــر الذهــب، وبذلــك عندمــا رســم المســعودي خريطــة للعالــم، حيــث حــّدد بعــد بحــر الظلمــات أرضــًا ســماها "األرض المجهولــة" وعلــى دربــه ســار أبــو عبــد 

هللا محمــد بــن محمــد اإلدريســي )1100 – 1166( مطلقــًا عليهــا "األرض الكبيــرة".
 الشــريف اإلدريســي ذكــر فــي كتابــه "الممالــك والمســالك" قصــة جماعــة خرجــوا ببواخــر مــن أشــبونة )لشــبونة حاليــًا عاصمــة البرتغــال( وَعَبــَر هــؤالء 
المغامــرون بحــر الظلمــات، ورجــع بعضهــم, وذكــروا قصتهــم وأنهــم وصلــوا إلــى أرض وصفوهــا وخيراتهــا ووصفــوا ملوكهــا، والغريــب فــي األمــر أنهــم ذكــروا 
أنهــم وجــدوا ُأناســًا يتكلمــون بالعربيــة هنــاك )وهــذا دليــل علــى وصــول العــرب والمســلمين قبلهــم إلــى تلــك األنحــاء(، وكانــت التفاصيــل قريبــة مــن أو صــاف 

الحاليــة للجــزر الكاريبيــة وجزيــرة كوبــا.
 وكذلــك ذكــر المــؤرخ ابــن فضــل هللا العمــري )1301 – 1349( فــي كتابــه "مســالك األبصــار وممالــك األمصــار" بــأن ســلطان مالــي حاجــي كانجــا مانســا 
موســى )1280 – 1337( والــذي يقــال إنــه أغنــى رجــل فــي التاريــخ، لمــا توجــه إلــى الحــج عــام 1327 ميالديــة، ُأخبــر بأنــه أرســل 200 ســفينة عبــرت 

المحيــط نحــو الضفــة األخــرى المجهولــة، ولــم تعــد أبــدًا.
Mohammed, Hamidullah )1968( Muslim Discovery of America before Columbus, Journal of the Muslim Students' 

Association of the United States and Canada 4 )2(, p. 7-9.
 Armstrong, K. )1992( The Andalus Legacy - A New World Discovered: An Old World Destroyed, European 
Judaism: A Journal for the New Europe, 25)2(, 3-11. )Retrieved October 23, 2020( http://www.jstor.org/

stable/41432742 
 McIntosh, G., & Thrower, N. )2000( The Piri Reis Map of 1513, University of Georgia Press. )Retrieved October 

5, 2020( http://www.jstor.org/stable/j.ctt46ng16 
كريســتوفر كولومبــوس Christopher Columbus )1451 - 1506( رحالــة إيطالــي، ينســب إليــه اكتشــاف العالــم الجديــد )أمريــكا(. ولــد فــي مدينــة 
جنــوة فــي إيطاليــا، حيــث درس الرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة وعلــوم الفلــك فــي جامعــة بافيــا. عبــر المحيــط األطلســي ووصــل إلــى الجــزر الكاريبيــة فــي 
12 أكتوبــر 1492م لكــن اكتشــافه ألرض القــارة األمريكيــة الشــمالية كان فــي رحلتــه الثانيــة عــام 1498 م. اســم كولومبيــا، وهــي أحــد أقطــار أميــركا 

الالتينيــة مســتند إلــى اســمه.
Wilford, John Noble )1991( The Mysterious History of Columbus: An Exploration of the Man, the Myth, the 

Legacy, New York: Alfred A. Knopf.
 Dyson, John )1991( Columbus: For Gold, God and Glory, NY: Madison Press Books, p. 102.

Schermerhorn, C. )2015( The Business of Slavery and the Rise of American Capitalism 1815–1860, NY: Yale 
University Press. 

12.000.000  مليــون إنســان )بيــن رجــل وامــرأة وطفــل( هــو العــدد التقريبــي للبشــر المختطفيــن مــن القــارة الســمراء الذيــن تــم اقتيادهــم للعالــم الجديــد. 
وصــل منهــم ســالمًا 600.000 إنســان فقــط، أي 5%. 

Randall, Miller & John Smith )1988( Dictionary of Afro-American Slavery, NY: Praeger Publishers, p. 678.
 Ostrander, G. )1973( The Making of the Triangular Trade Myth, The William and Mary Quarterly, 30)4(, 635-

644. doi:10.2307/1918599 
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 المســتعمرات الثــالث عشــرة Thirteen Colonies، هــي مجموعــة مــن مســتعمرات التــاج البريطانــي علــى الســاحل األمريكــي للمحيــط األطلســي. أسســت 
فــي القــرن الســابع عشــر والثامــن عشــر، وأعلنــت اســتقاللها عــام 1776، لتؤســس الواليــات المتحــدة األميركيــة. امتلكــت هــذه المســتعمرات أنظمــة سياســية 
ا، وكان ُيســيطر عليهــا البروتســتانت المتحدثيــن باإلنجليزيــة، وهــي : ديالويــر، پنســلڤآنيا، نيوجــرزي، جورجيــا، كنتيكــت،  ودســتورية وقانونيــة متشــابهة ِجــدًّ

خليــج مساتشوســتس، ماريالنــد، كارولينــا الجنوبيــة، نيــو هامپشــر، ڤرجينيــا، نيويــورك، كارولينــا الشــمالية، ورود آيالنــد ومــزارع پروڤيدنــس.
Richter, Daniel )2011( Before the Revolution: America's ancient pasts, Massachusetts: Belknap Press. 

تومــاس بايــن Thomas Paine )1737 - 1809(، كاتــب أمريكــي ومنّظــر سياســي، أصــدر كتيــب "المنطــق الســليم" ومقــاالت أو راق األزمــات، فــكان 
تأثيــرات مهمــة علــى الثــورة األمريكيــة. األعمــال األخــرى التــي ســاهمت فــي ســمعته كواحــد مــن أكبــر الدعــاة السياســيين فــي التاريــخ كانــت حقــوق اإلنســان، 

والدفــاع عــن الثــورة الفرنســية والمبــادئ الجمهوريــة؛ وعصــر العقــل، وعــرض لمكانــة الديــن فــي المجتمــع.
Harlow, Giles Unger )2019( Thomas Paine and the Clarion Call for American Independence, New York: Da Capo 

Press. 
 المنطــق الســليم Common Sense هــو كتيــب ألفــه تومــاس بايــن ثــم أصــدره العــام 1775، وفيــه يدعــو إلــى االســتقالل عــن ااالمبراطوريــة االســتعمارية  
البريطانيــة، وكذلــك نــادى ووحــدة مصيــر المســتعمرات الثالثــة عشــر وتميزهــا. لقــد كتــب نثــر واضــح ومقنــع، نظــم فيــه الحجــج األخالقيــة والسياســية لتشــجيع 
عامــة النــاس فــي المســتعمرات علــى النضــال مــن أجــل حكومــة المســاواة. تــمَّ نشــر الكتــاب فــي 10 كانــون الثانــي 1776 ، فــي بدايــة الثــورة األمريكيــة، 

وحقــق انتشــارًا ســريعًا بيــن أفــراد الشــعب برضــى الســلطات المحليــة.
Thomas Paine: Common sense. )n.d.(. US History. https://www.ushistory.org/paine/commonsense/  

 )1 Stat. 103( The Naturalization Law of 1790 : قانــون التجنيــس لعــام 1790 )Stat.103 1( صــدر عــن كونغــرس الواليــات المتحــدة 
فــي 26 آذار 1790، ووضــع القواعــد األولــى لمنــح الجنســية األمريكيــة عــن طريــق التجنــس. َحَصــر القانــون التجنــس علــى "الشــخص )األشــخاص( الحــر 
... مــن ذوي الســمعة الحســنة"، وبالتالــي اســتبعد األمريكييــن األصلييــن والخــدم بعقــود والعبيــد والســود األحــرار واآلســيويين الالحقيــن، مــع  الســماح للســود 

األحــرار بالمواطنــة علــى مســتوى الواليــة فــي عــدد مــن الواليــات.
A century of lawmaking for a new nation: U.S. congressional documents and debates, 1774 - 1875. )n.d.(. 
American Memory: Remaining Collections. https://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=llsl&fileName=001/

llsl001.db&recNum=226  
   HICKEY, D. )2012( The War of 1812: A Short History, Champaign:  University of Illinois Press. 

 Immigrants by Region )Retrieved July 4, 2020( 
Welcome to immigration. )n.d.(. https://teacher.scholastic.com/activities/immigration/immigration_data/periods-

and-region.htm  
)Manifest of Immigrants Act( The Steerage Act of 1819: كان قانــون التوجيــه لعــام 1819 )قانــون بيــان المهاجريــن( تشــريعًا أصدرتــه 
الحكومــة الفيدراليــة األمريكيــة فــي 2 آذار 1819، ليطّبــق اعتبــارًا مــن 1 كانــون الثانــي 1820. وهــو قانــون لتنظيــم عمــل وأهليــة ســفن الــركاب بأنواعهــا. 
وكان أول قانــون فــي الواليــات المتحــدة ُينظــم شــروط النقــل وفقــًا للضوابــط اإلنســانية، وذلــك لتحســين ظــروف الحيــاة فــي المراكــب التــي يســتخدمها 

األشــخاص الذيــن يصلــون ويغــادرون  أميــركا عــن طريــق البحــر.
Michael, LeMay )2006( Guarding the Gates: Immigration and National Security, NY: Green Wood Pub, p. 19.

,Know-Nothing party, byname of American Party : حــزب الذيــن "ال يعرفــون شــيء"، وُيعــَرف بإســم الحــزب األمريكــي. وهــو عصبــة 
سياســية  ازدهــرت فــي خمســينيات القــرن التاســع عشــر. لقــد هــذا الحــزب العنصــري ثمــرة مشــاعر الحقــد القويــة المناهضــة للمهاجريــن ، بخاصــة الكاثوليــك، 
ولقــد بــدأت الكراهيــة تتجلــى خــالل أربعينيــات القــرن التاســع عشــر. إن المــد المتصاعــد مــن المهاجريــن، وخاصــة األلمــان فــي الغــرب األوســط ، واأليرلندييــن 
ل تهديــدًا لألمــن االقتصــادي والسياســي لألمريكييــن البروتســتانت األصلييــن )حســب اعتقادهــم(. وفــي عــام 1849 َتَشــكل النظــام  فــي الشــرق، أضحــىُ ُيَشــكَّ

الســري للرايــة الالمعــة للنجــوم فــي مدينــة نيويــورك، وبعــد فتــرة وجيــزة انتشــرت المراكــز الحزبيــة فــي كل المدينــة الرئيســية األمريكيــة.
Bladek, John David )1998( 'Virginia Is Middle Ground': The Know Nothing Party and the Virginia Gubernatorial 

Election of 1855, Virginia Magazine of History and Biography, 1998 106 )1(: 35–70. 
https://www.history.com/topics/us-politics/populism-united-states-timeline 

 Civil War )Retrieved May 19, 2020( 
Civil War. )n.d.(. HISTORY. https://www.history.com/topics/american-civil-war  

)Chy Lung v. Freeman, 92 U.S. 275 )1876 : كانــت قضيــة تشــي لونــغ ضــد فريمــان مــن معضــالت المحكمــة العليــا للواليــات المتحــدة، 
والتــي أخيــرًا َحَكَمــت فيهــا المحكمــة بــأنَّ علــى الســلطات المحليــة وضــع القواعــد المتعلقــة بالهجــرة ، وأن إدارة العالقــات الخارجيــة َتَقــع علــى عاتــق الحكومــة 
المركزيــة فــي واشــنطن وليــس ســلطات الواليــات. وقــد تــمَّ االستشــهاد بهــذه القضيــة فــي مســائل أخــرى للمحكمــة العليــا تتعلــق بصالحيــات الســلطة الفدراليــة 

فــي المســائل المتعلقــة بسياســة الهجــرة وتطبيقهــا.
UNITED STATES REPORTS, VOLUMES 2 – 107 )1791 – 1882(, )Retrieved June 4, 2020(

)n.d.(. Supreme Court of the United States. https://www.supremecourt.gov/opinions/datesofdecisions.pdf  
فــي عــام 1884 بــدأت الواليــات المتحــدة األمريكيــة تشــهد موجــة مــن هجــرة اليهــود األلمــان، اســتمرت متقطعــة حتــى العــام 1930، حيــث شــهدت الهجــرة 
اليهوديــة كبــرى مــن األشــكناز )اليهــود الغربييــن( القادمــون مــن أوروبــا الشــرقية، بخاصــة مــن بولونيــا وروســيا القيصريــة، ويعتبــر هــذا العنصــر األشــكنازي 
هــو األغلــب ويشــكل 85 فــي المائــة مــن يهــود الواليــات المتحــدة. أمــا الهجــرة اليهوديــة التاليــة فقــد ابتــدأت مــن الفتــرة الممتــدة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن 

حتــى العهــد الحاضــر، وكان معظمهــا مــن اليهــود األلمــان الذيــن هاجــروا إبــان الحكــم النــازي.
Sterba, Christopher M. )2003( Good Americans: Italian and Jewish Immigrants During the First World War, 

Oxford: Oxford University Press.
فــي 6  الرئيــس تشيســتر آرثــر  َوقَّــع عليــه  المتحــدة  للواليــات  اتحاديــًا  قانونــًا  الصينــي  قانــون االســتبعاد   The Chinese Exclusion Act: كان 
أيــار1882. َيْحُظرهــذا القانــون هجــرة العمــال الصينييــن إلــى األراضــي األميركيــة. كمــا يحــرم النســاء الصينيــات فــي أوطانهــم  حــق اإلتحــاق بأزواجهــم.  

كان قانــون االســتبعاد الصينــي ســابقة تشــريعية، كونــه اســتهدف عنصريــًا تحــت مســمى القانــون قوميــة بعينهــا. 
Chinese Exclusion Act )1882( )Retrieved July 1, 2020(

 Chinese Exclusion Act )1882(. )n.d.(. Welcome to OurDocuments.gov. https://www.ourdocuments.gov/doc.
php?flash=false&doc=47  

 Comparison of Asian Populations during the Exclusion Years )Retrieved July 7, 2020( 
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)n.d.(. University of Delaware. https://www1.udel.edu/readhistory/resources/2005_2006/summer_06/hsu.pdf  
 The Immigration Act of 1891: كان قانــون الهجــرة لعــام 1891 تعديــاًل لقانــون الهجــرة الســابق لعــام 1882، وهدفــه التركيــز علــى قواعــد الهجــرة 
وتنفيــذ آليــات التطبيــق، وذلــك لألجانــب الوافديــن مــن دول أخــرى غيــر الصيــن. كان ثانــي تشــريع فدرالــي رئيســي يتعلــق بآليــات وســلطة إنفــاذ الهجــرة، 
األول هــو قانــون الهجــرة لعــام 1882 )تــال ذلــك تشــريعات أخــرى تــمَّ تمريرهــا فــي ثمانينيــات القــرن التاســع عشــر(. وصــدر القانــون فــي 3 آذار 1891، 

ُمَتَزاِمًنــا مــع نهايــة الفتــرة 51 لعضويــة الكونجــرس األمريكــي.
FIFTY-FIRST CONGRESS. SESS. II. CH. 550, 551. 1891. )Retrieved June 2, 2020( 

)n.d.(.Library of Congress. https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/51st-congress/session-2/c51s2ch551.pdf  
 Ellis Island )Retrieved June 2, 2020( 

History.com Editors. )2009, October 27(. Ellis Island. HISTORY. https://www.history.com/topics/immigration/
ellis-island 

 كانت آنا "آني" مور Anna "Annie" Moore )1877 - 1924( مهاجرة أيرلندية  أول من استقبلت في الواليات المتحدة  األميركية عبر التفتيش 
الفيدرالــي للمهاجريــن فــي محطــة جزيــرة إليــس فــي مينــاء نيويــورك.

Susan Kelly & Stephen Morton )2004( Annie Moore and the archives of displacement: towards an immigrant 
history of the present, Social & Cultural Geography, 5:4, 633-650, DOI: 10.1080/1464936042000317749 

 20 Ellis Island Immigration Photos That Capture the Hope and Diversity of New Arrivals
)Retrieved June 3, 2020( 

Horne, M. )2018, November 2(. 20 Ellis Island immigration photos that capture the hope and diversity of new 
arrivals. HISTORY. https://www.history.com/news/ellis-island-immigration-photos-diversity 

حقبــة إيــدو 江戸時代, )1868-1603( تميــزت هــذه الفتــرة بعزلــة اليابــان الكاملــة عــن العالــم الخارجــي، حيــث لــم يكــن للمواطنيــن اليابانييــن الحــق 
فــي مغــادرة البــالد تحــت طائلــة عقوبــة اإلعــدام. فقــد كان الـــشوغونات، وهــم قــادة الحكــم العســكري فــي اليابــان، يــرون أنــه يتوجــب عليهــم مــن أجــل ضمــان 
鎖 اســتقرار سياســي واجتماعــي فــي البــالد وســط األطمــاع الغربيــة، أن يتحكمــوا فــي حركــة انتقــال األشــخاص مــن وإلــى جزرهــم، فأعلنوهــا منطقــة مغلقــة

国. كانــت الفكــرة تقضــي بــأن يتــم إغــالق كل اليابــان علــى الخــارج، ومنــع الســكان مــن التواصــل مــع بقيــة العالــم، وقــد تــم تطبيــق هــذه الفكــرة منــذ القــرن 
الـــسابع عشر.

Hellyer, R. )2002( Historical and Contemporary Perspectives on the "Sakoku" Theme in Japanese Foreign 
Relations: 1600-2000, Social Science Japan Journal, 5)2(, 255-259. )Retrieved October 1, 2020( http://www.

jstor.org/stable/30209385 
 البدوي، حبيب، تاريخ اليابان السياسي بين الحربين العالميتين، طبعة ثانية، بيروت: دار النهضة العربية، 2017.

                              Warren, Robert )2008( Immigration Statistics, a Story of Neglect, Washington: National Research Council, p. 18.
 )The Gentlemen's Agreement of 1907 )日米紳士協約, Nichibei Shinshi Kyōyaku : كان تفاهــم النبــالء لعــام 1907 اتفــاق 
غيــر رســمي بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة وإمبراطوريــة اليابــان. وفــي حيثياتــه أن واشــنطن لــن تفــرض قيــودًا علــى الهجــرة اليابانيــة ، وكذلــك فــإن طوكيــو 
لــن تســهل وتســمح للمهاجريــن اليابانييــن بالتوجــه إلــى أميــركا. كان الهــدف مــن هــذه النقــاط المشــتركة هــو الحــد مــن التوتــرات بيــن دول المحيــط الهــادئ. 
وبالتالــي لــم تتحــول إلــى مســتند رســمي ولــم يصــّدق الكونغــرس األمريكــي علــى هــذه االتفاقيــة أبــدًا، وبالتالــي ألغيــت  مفاعيلهــا مــع صــدور قانــون الهجــرة 

لعــام 1924.
Letter from Theodore Roosevelt to Victor Howard Metcalf. Theodore Roosevelt Collection. MS Am 1540 
)408(. Harvard College Library. https://www.theodorerooseveltcenter.org/Research/Digital-Library/

Record?libID=o280328 Theodore Roosevelt Digital Library. Dickinson State University. 
 Thomas R., Williamson )1925( Problems in American Democracy, Ohio: Forgotten Books, p. 185. 

 تيــودور روزفلــت Theodore Roosevelt  )1858 - 1919(، الرئيــس الســادس والعشــرون للواليــات المتحــدة )1901–1909(. وهــو كاتــب أدبــي 
وعالــم طبيعــي وعســكري محتــرف. قــام بتوســيع ســلطات الرئيــس والحكومــة الفيدراليــة لدعــم المصلحــة العامــة فــي النزاعــات بيــن الشــركات الكبــرى والعمــال. 
كمــا قــاد السياســة األميركيــة نحــو دور نِشــط فــي السياســة العالميــة، بخاصــة فــي أوروبــا وآســيا. َحَصــل علــى جائــزة نوبــل للســالم فــي عــام 1906 لقيامــه 

بالتوســط إلنهــاء الحــرب الروســية اليابانيــة )1904–1905(، وبــدأ حفــر وتشــييد قنــاة بنمــا )1904–1914( فــي عهــده.
 Thompson, J Lee )2010(, Theodore Roosevelt Abroad: Nature, Empire, and the Journey of an American

President, New York: Palgrave Macmillan
 ُرهــاب األجانــب Xenophobia، هــو الخــوف والكراهيــة ممــا ُينَظــر إليــه علــى أنَّــه غريــب أو مغتــرب. إنَّــه تعبيــر عــن صــراع محســوس بيــن االنتمــاء إلــى 
جماعــة داخليــة أو جماعــة خارجيــة. قــد َيظَهــر فــي الشــك بســبب أحــد أنشــطة اآلخريــن المختلفيــن، ونمــو الرغبــة العنصريــة فــي القضــاء علــى وجودهــم، 

بســبب الخــوف مــن فقــدان الهويــة الوطنيــة أو العرقيــة أو العرقيــة.
Wimmer, Andreas )1997( Explaining Xenophobia and Racism: A critical review of current research approaches, 

Ethnic and Racial Studies. 20 )1(: 17. doi:10.1080/01419870.1997.9993946.
 Schmitt, B. )1959( The First World War, 1914-1918, Proceedings of the American Philosophical Society, 

103)3(, 321-331. )Retrieved October 2, 2020(  http://www.jstor.org/stable/985472 
)The Immigration Act of 1917 )Literacy Act and less often as the Asiatic Barred Zone Act : قانــون الهجــرة لعــام 1917 
)قانــون محــو األميــة، وهــو يطلــق عليــه شــعبيًا "قانــون حظــر اآلســيويين"( كان تشــريعًا أمريكيــًا يهــدف إلــى تقييــد الهجــرة مــن خــالل فــرض اختبــارات محــو 
األميــة علــى المهاجريــن، وبالتالــي كشــف فئــات جديــدة مــن األشــخاص الغيــر مرغــوب فــي اســتقبالهم فــي الواليــات المتحــدة، باألخــص ومنــع الهجــرة مــن 
منطقــة آســيا ومنطقــة المحيــط الهــادئ. كان قانــون الهجــرة هــذا هــو األكثــر شــمواًل الــذي تصــدره الســلطات األميركيــة حتــى ذلــك الوقــت، ولقــد اتبعــت نمــوذج 
قانــون اإلقصــاء الصينــي لعــام 1882 فــي تحديــد الهويــة الوطنيــة للمهاجريــن، كخطــوة أولــى لرفضهــم. تــم تعديــل هــذا القانــون الفئــوي بموجــب قانــون الهجــرة 

لعــام 1924؛ وكال القانونيــن تــم إلغائهمــا بموجــب قانــون الهجــرة والجنســية لعــام 1952.
 SIXTY-FOURTH CONGRESS. SEss.II. CHS. 27-29. 1917. )Retrieved May 2, 2020(

)n.d.(. Library of Congress. https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/64th-congress/session-2/c64s2ch29.pdf  
د حصصــًا لعــدد المهاجريــن   كان قانــون الهجــرة لعــام The Immigration Act of 1924، قانونــًا اتحاديــًا للواليــات المتحــدة َمَنــع الهجــرة مــن آســيا، وحــدَّ

مــن نصــف الكــرة الشــرقي، ووّفــر التمويــل وآليــة تنفيــذ لتنفيــذ الحظــر الطويــل األمــد علــى المهاجريــن اآلخريــن.
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Ngai, M. )1999( The Architecture of Race in American Immigration Law: A Reexamination of the Immigration Act 
of 1924, The Journal of American History, 86)1(, 67-92. doi:10.2307/2567407 

 Salter, W. )1902( America's Duty in the Philippines, International Journal of Ethics, 12)3(, 360-375. )Retrieved 
October 6, 2020(  http://www.jstor.org/stable/2376349 

 The Violent History of the U.S.-Mexico Border )Retrieved June 6, 2020( 
Little, B. )2018, April 9(. The violent history of the U.S.-Mexico border. HISTORY. https://www.history.com/

news/mexico-border-wall-military-facts 
 الهجــوم علــى بيــرل هاربــر Attack on Pearl Harbor، أو العمليــة زد كمــا كان يســميها المقــر العــام لإلمبراطوريــة اليابانيــة، هــي غــارة جويــة مباغتــة 
نفذتهــا البحريــة اليابانيــة فــي 7 كانــون األول 1941 علــى األســطول األمريكــي القابــع فــي المحيــط الهــادئ فــي قاعدتــه البحريــة فــي مينــاء بيــرل هاربــر 

بجــزر هــاواي، هــذا الحــدث مجــرى التاريــخ وأرغــم الواليــات المتحــدة علــى دخــول الحــرب العالميــة الثانيــة.
Gailey, Harry A. )1997( War in the Pacific: From Pearl Harbor to Tokyo Bay, NY: Presidio.

 World War II. )n.d.(. HISTORY. https://www.history.com/topics/world-war-ii 
:The Bracero Program  كان برنامج bracero )المشــتق من المصطلح اإلســباني bracero، ويعني "العامل اليدوي" أو "الشــخص الذي يعمل 
باســتخدام ذراعيــه"( سلســلة مــن القوانيــن واالتفاقيــات الدبلوماســية، بــدأت مشــاوراتها فــي آب 1942، بعدهــا وقَّعــت الواليــات المتحــدة اتفــاق مــع المكســيك 
لالســتفادة مــن اليــد العاملــة الزراعيــة. بالنســبة لهــؤالء العمــال الزراعييــن، تضمــن االتفاقيــة ظــروف معيشــية الئقــة )الصــرف الصحــي والمــأوى المناســب 
والطعــام( والحــد األدنــى لألجــور بمعــدل30 ســنتًا فــي الســاعة، باإلضافــة إلــى الحمايــة مــن الخدمــة العســكرية القســرية فــي بلدهــم األم، علــى أن يتــم إنشــاء 

"صنــدوق حكومــي خــاص" يتــم عبــره ادخــار جــزء مــن األجــور لصالــح الدولــة المكســيكية.
 The Bracero Program 1942-1964 )Retrieved July 7, 2020(

The Bracero program 1942-1964. )2018, July 20(. Re-imagining Migration. https://reimaginingmigration.org/
 the-bracero-program-1942-1964/

 )The Immigration and Nationality Act of 1952 )McCarran–Walter Act : ينظــم قانــون الهجــرة والجنســية لعــام 1952 اللجــوء 
والمواطنــة فــي الواليــات المتحــدة. وبــدء ســريان مفعولــه منــذ 27 حزيــران 1952. ومــن الجديــر ذكــره أنــه قبــل  صــدور هــذا القانــون، كانــت مجموعــة متنوعــة 

مــن األعــراف تحكــم تنظيمــات الهجــرة، لكنهــا لــم تكــن منســقة ضمــن إطــار نــص واحــد.
The Immigration and Nationality Act of 1952 )Retrieved May 9, 2020(

Milestones: 1945–1952. )n.d.(. Office of the Historian. https://history.state.gov/milestones/1945-1952/
  immigration-act

 الحــرب البــاردة The Cold War، هــي مواجهــة سياســية وأيديولوجيــة وأحيانــا عســكرية بشــكل غيــر مباشــر، دارت أحداثهــا خــالل األعــوام 1947-
1991 بيــن أكبــر قوتيــن فــي العالــم بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وهمــا الواليــات المتحــدة األميركيــة واالتحــاد الســوفياتي. وكان مــن مظاهرهــا انقســام العالــم 

إلــى معســكرين: شــيوعي يتزعمــه حلــف وارســو، وليبرالــي تتزعمــه الحلــف األطلســي.
Gaddis, John Lewis )1997( We Now Know: Rethinking Cold War History, Oxford: Oxford University Press.

:Hungarian Uprising  االنتفاضــة المجريــة، كانــت ثــورة وطنيــة ضــد الجمهوريــة الشــعبية المجريــة وسياســاتها التــي فرضهــا االتحــاد الســوفياتي، 
اســتمرت مــن 23 تشــرين األول حتــى 10 تشــرين الثانــي 1956. وكانــت أو ل تهديــد رئيســي للســيطرة الســوفياتية منــذ أن طــرد الجيــش األحمــر ألمانيــا 

النازيــة مــن أراضيهــا فــي نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة فــي أو روبــا.
 Gati, Charles )2006( Failed Illusions: Moscow, Washington, Budapest and the 1956 Hungarian Revolt, Palo Alto:

 Stanford University Press.
 History.com Editors. )2009, October 27(. Cold war history. HISTORY. https://www.history.com/topics/cold-

 war/cold-war-history
 اندلعــت الثــورة الكوبيــة بيــن عامــي 1953-1959 كانتفاضــة مســلحة  ضــد الحكــم الديكتاتــوري المدعــوم مــن الواليــات المتحــدة األميركيــة  والمــدار 
بواســطة جهــاز االســتخبارات األميركيــة بشــكل مباشــر. بــدأت المصادمــات فــي تمــوز عــام 1953، واســتمرت بشــكل متقطــع حتــى النصــر اليســاري فــي 
نهايــة المطــاف فــي 1 كانــون ثانــي 1959، لتعلــن كوبــا دولــة اشــتراكية ثوريــة، ويتــم تنظيــم حركــة إصالحيــة علــى أســس شــيوعية ، ويصبــح يصبــح الحــزب 

الشــيوعي فــي تشــرين ثاتــي العــام 1965 هــو الســلطة المطلقــة فــي جميــع أنحــاء الجزيــرة.
 Marifeli, Perez-Stable )1998( The Cuban Revolution: Origins, Course, and Legacy, Oxford: Oxford University

Press.
َل بــالده إلــى الدولــة الشــيوعية األولــى فــي نصــف   فيــدل كاســترو Fidel Castro )2016-1926(، الزعيــم السياســي لكوبــا )2008-1959( الــذي حــوَّ
الكــرة الغربــي، وليصبــح رمــزًا للثــورة الشــيوعية فــي أمريــكا الالتينيــة. َشــَغل لقــب رئيــس مجلــس الــوزراء حتــى عــام 1976، ثُــم بــدأ فتــرة طويلــة كرئيــس لمجلــس 

الدولة ومجلس الوزراء. وســلَّم الســلطة المؤقتة في تموز2006  بســبب مشــاكل صحية وتنازل رســميًا عن الرئاســة في شــباط 2008.
Geyer, Georgie Anne )1991( Guerrilla Prince: The Untold Story of Fidel Castro, NY: Little, Brown & Company.

  SHNOOKAL, D. )2020( Operation Pedro Pan and the Exodus of Cuba's Children, Gainesville: University Press
 of Florida.

 Meghan Vai, Media Cold Warriors: how the Pedro panes reinforced cold war policies toward Cuba )Retrieved
July 10, 2020(

 )n.d.(. Latin American Network Information Center - LANIC. https://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/portal/
 portal119/cuba.pdf

  Fidel Castro announces Mariel Boatlift, allowing Cubans to emigrate to U.S. )Retrieved July 10, 2020(
History.com Editors. )2009, November 24(. HISTORY. https://www.history.com/this-day-in-history/castro-

  announces-mariel-boatlift
 Fernández, Gastón A. )2007( "Race, Gender, and Class in the Persistence of the Mariel Stigma Twenty Years

after the Exodus from Cuba". The International Migration Review. 41 )3(: 602–622.
 )The Immigration and Nationality Act of 1965, )Hart–Celler Act: قانــون الهجــرة والجنســية لعــام 1965، هــو قانــون إاتحــادي َأَقــرَُّه 
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الكونغــرس الـــ 89 للواليــات المتحــدة، ووقَّعــه الرئيــس لينــدون جونســون ليصبــح ســاري المفعــول. ألغــى هــذا القانــون صيغــة األصــول العرقيــة )ذات الطابــع 
العنصــري(، التــي كانــت أســاس سياســة الهجــرة األمريكيــة منــذ عشــرينيات القــرن الماضــي. كمــا أزال القانــون التمييــز "بحكــم الواقــع" والــذي يســتهدف ذوي 

األصــول القادمــة مــن جنــوب وشــرق أو روبــا واآلســيويين وغيرهــم مــن الجماعــات العرقيــة غيــر الشــمالية الغربيــة األوروبيــة.
 Immigration and Nationality Act of 1965 )Retrieved October 2, 2020(

Immigration and nationality Act of 1965. )n.d.(. US House of Representatives: History, Art & Archives.
https://history.house.gov/Historical-Highlights/1951-2000/Immigration-and-Nationality-Act-of-1965/ 

)1908 - 1973( Lyndon B. Johnson : لينــدون جونســون )1908-1973( الرئيــس الســادس والثالثــون للواليــات المتحــدة )1969-1963(. 
إانتخبجونســون، وهــو ديمقراطــي معتــدل وزعيــم َنِشــط فــي مجلــس الشــيوخ األمريكــي، نائبــًا للرئيــس فــي عــام 1960 واســتلم الرئاســة فــي عــام 1963 بعــد 
ــع علــى قانــون الحقــوق المدنيــة )1964(، وهــو أشــمل تشــريع للحقــوق المدنيــة منــذ حقبــة إعــادة  اغتيــال الرئيــس. جــون كينيــدي. خــالل فتــرة إدارتــه، َوقَّ
اإلعمار، وبدأ برامج الخدمة االجتماعية الرئيســية، وتحمل العبء األكبر من المعارضة المحلية لسياســاته الخارجية بســبب التدخل العســكري األمريكي 

فــي حــرب فيتنــام.
Andrew, John A. )1999( Lyndon Johnson and the Great Society, Chicago: Ivan R. Dee. 

 Johnson, L.B., )1965( President Lyndon B. Johnson's Remarks at the Signing of the Immigration Bill, Liberty 
Island, New York October 3, 1965.

Library, L. P. )n.d.(. Upon signing the immigration bill of 1965, President Johnson said that it was one of the 
most important acts of his administration. LBJ Presidential Library. https://www.lbjlibrary.org/lyndon-baines-

johnson/timeline/lbj-on-immigration 
 حــرب ڤيتنــام، بــدء النــزاع بيــن جمهوريــة فيتنــام الديموقراطيــة )فيتنــام الشــمالية(، المتحالفــة مــع جبهــة التحريــر الوطنيــة فــي الجنــوب، ضــد جمهوريــة فيتنــام 
)فيتنــام الجنوبيــة(، بهــدف توحيــد فيتنــام فــي دولــة واحــدة تحــت الحكــم الشــيوعي. كانــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة بيــن عامــّي 1965 و 1973 مــن أبــرز 

الداعميــن لحكومــة الجنــوب، ولكــن انصاعــت فــي النهايــة أمــام إصــرار الثــوار وانســحبت نهائيــًا عــام 1975، بعــد أن تكبــدت 58318 قتيــل.
 Vietnam War Casualties 1955 – 1975 )Retrieved June 6, 2020(

  Vietnam War casualties )1955-1975(. )n.d.(. Military Factory - Global Defense Reference. https://www.militaryfactory.
com/vietnam/casualties.asp  

 Haines, David )1996( Refugees in America in the 1990s: a reference handbook, New York: Greenwood Press.
 Jeanne Batalova Hataipreuk Rkasnuam and Jeanne Batalova. )2017, March 2(. Vietnamese immigrants in the United 

States. migrationpolicy.org. https://www.migrationpolicy.org/article/vietnamese-immigrants-united-states-2  
 رونالــد ريغــان Ronald Reagan )1911 - 2004( الرئيــس األربعــون للواليــات المتحــدة )1981–1989(، وهــو مــن التيــار المحافــظ المتشــدد فــي 

الحــزب الجمهــوري. أشــتهر بمناهضتــه وعداوتــه وتصديــه للشــيوعية. وهــو الممثــل الوحيــد لألفــالم الــذي أصبــح قائــدًا ألعتــى أمــم األرض. 
 Reeves, Richard )2005( President Reagan: The Triumph of Imagination, New York: Simon & Schuster.

   Simpson-Mazzoli Act )Retrieved June 6, 2020(
 )n.d.(. Ronald Reagan Presidential Library & Museum | Ronald Reagan. https://www.reaganlibrary.gov/sites/

 default/files/documents/simpson-mazzoli-act-sheet.pdf
)The Development, Relief, and Education for Alien Minors Act )DREAM Act : قانــون التنميــة واإلغاثــة والتعليــم للقاصريــن 
األجانــب )قانــون DREAM( هــو اقتــراح تشــريعي للواليــات المتحــدة لمنــح إقامــة مشــروطة مؤقتــة، مــع الحــق فــي العمــل، بهــدف تأهيــل المهاجريــن الذيــن 

دخلــوا الواليــات المتحــدة كقاصريــن – وإذا اســتوفوا الحقــًا المزيــد مــن المؤهــالت، ســيحصلون علــى إقامــة دائمــة.
 The dream act, DACA, and other policies designed to protect dreamers. )2020, August 27(. American Immigration
Council. https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/dream-act-daca-and-other-policies-designed-

 protect-dreamers
 بــاراك حســين أوبامــا  Barack Hussein Obama، الرئيــس الرابــع واألربعــون للواليــات المتحــدة )2017-2009( وأول أميركــي مــن أصــل أفريقــي 
يشــغل هــذا المنصــب. قبــل فــوزه بالرئاســة، مثَّــل أو بامــا إلينــوي فــي مجلــس الشــيوخ األمريكــي )2008-2005(، حيــث كان ثالــث "أســود" يِتــم انتخابــه 
فــي تلــك الهيئــة منــذ نهايــة إعــادة اإلعمــار )1877(. فــي عــام 2009 َحَصــل علــى جائــزة نوبــل للســالم "لجهــوده غيــر العاديــة لتعزيــز الدبلوماســية الدوليــة 

والتعــأو ن بيــن الشــعوب".
 Maraniss, David )2012( Barack Obama: The Story, New York: Simon & Schuster.

 )Deferred Action for Childhood Arrivals )DACA : هــو تشــريع يســمح لبعــض األفــراد الذيــن لديهــم وجــود غيــر قانونــي فــي الواليــات المتحــدة 
رغــم إحضارهــم إلــى البــالد فــي ســن الطفولــة بالحصــول علــى فتــرة ســنتين لتســوية أوضاعهــم القانونيــة حتــى يصبحــوا مؤهليــن للحصــول علــى تصريــح 

عمــل داخــل الواليــات المتحــدة. 
 Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals )DACA( )Retrieved June 10, 2020(

Consideration of deferred action for childhood arrivals )DACA(. )2021, January 21(. USCIS. https://www.uscis.
  gov/archive/consideration-deferred-action-childhood-arrivals-daca

 دونالــد جــون ترامــب Donald John Trump ، الرئيــس الخامــس واألربعــون للواليــات المتحــدة األميركيــة منــذ العــام 2017 . كان ترامــب مطــورًا عقاريــًا 
ورجــل أعمــال يمتلــك العديــد مــن الفنــادق والكازينوهــات ومالعــب الجولــف والمنتجعــات واألبنيــة الســكنية فــي منطقــة مدينــة نيويــورك وحــول العالــم. منــذ 
م ترامــب اســمه أيضــًا لعشــرات مــن مشــاريع البيــع بالتجزئــة - بمــا فــي ذلــك خطــوط المالبــس ذات العالمــات التجاريــة  الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، قــدَّ

مــت حلقــات دراســية فــي مجــال التعليــم العقــاري مــن عــام 2005 إلــى عــام 2010.  والكولونيــا والطعــام واألثــاث. وأنشــأ جامعــة ترامــب التــي قدَّ
 Blair, Gwenda )2015( Donald Trump: The Candidate, New York: Simon & Schuster.

 Here's What President Trump's Immigration Order Actually Does )Retrieved June 10, 2020(
 Here's what President Trump's immigration order actually does. )2018, June 20(. Time. https://time.

 com/5317703/trump-family-separation-policy-executive-order/
 فــي 6 آذار 2017، أصــدر الرئيــس ترامــب األمــر التنفيــذي Executive Order 13780، لحمايــة األمــة مــن دخــول اإلرهابييــن األجانــب بزعمــه. 
ــه لسلســلة مــن اإلجــراءات القانونيــة التعســفية لتعزيــز أمــن  حيــث أعلــن أنَّ "سياســة الواليــات المتحــدة هــي حمايــة مواطنيهــا مــن الهجمــات اإلرهابية"ووجَّ

الشــعب األميركــي. 
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Executive Order Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States )Retrieved June 10, 
2020( 

Executive order protecting the nation from foreign terrorist entry into the United States. )n.d.(. The White House. 
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-protecting-nation-foreign-terrorist-entry-

united-states-2/  
  The Supreme Court's travel ban decision, explained )Retrieved June 12, 2020(

 The Supreme Court's travel ban decision, explained – Center for public integrity. )2018, June 26(. Center
for Public Integrity. https://publicintegrity.org/inequality-poverty-opportunity/immigration/the-supreme-courts-

  travel-ban-decision-explained/
 Total Immigrants by Decade )Retrieved June 12, 2020(
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األدمغة اللبنانية: إعداد للهجرة

د. مالك علي بّزي
احصاء اجتماعي/الجامعة اللبنانية

مقدمة 
تعتبــر الهجــرة ظاهــرة عالميــة لكــن مفاعيلهــا وتداعياتهــا تختلــف مــن دولــة ألخــرى، حيــث ان النظــام 
اإلقتصادي للدولة يشّكل المحدد األساس لوتيرة الهجرة على مستوى التصدير او اإلستقبال. وتشير إحصائيات 
اليونســكو  )UNESCO, 2019(بــأن عــدد المهاجريــن فــي العــام 1960 بلــغ 93 مليوًنــا علــى مســتوى العالــم، 
أي مــا يقــارب %3.1 مــن ســكانه. وفــي العــام 1990 بلغــت نســبة المهاجريــن %2.7 مــن ســكان العالــم. أمــا 
فــي العــام 2017 فقــد عرفــت تزايــدا ملحوظــًا، إذ بلــغ  عــدد المهاجريــن 258 مليوًنــا أي مــا نســبته %3.4 مــن 
ســكان العالــم، وان نســبة %64 مــن هــؤالء المهاجريــن توجهــوا الــى البلــدان الغربيــة الغنيــة والــى دول الخليــج 

العربــي بشــكل خــاص.

أمــا الهجــرة مــن الــدول العربيــة وبنــاًء لمــا صــدر عــن موقــع إيــالف مــن بيــروت )إيــالف، 2019(، وهــي 
مذكــرة مــن قبــل األمانــة العامــة إلتحــاد البرلمانــي العربــي، حيــث ورد مــا مضمونــه أن الــدول العربيــة تســاهم فــي 
ثلــث هجــرة األدمغــة مــن البلــدان الناميــة. كمــا أن %50 مــن األطبــاء و23 % مــن المهندســين و%15 مــن 
العلمــاء، هــم مــن مجمــوع األدمغــة العربيــة المتخّرجــة الذيــن يهاجــرون إلــى الواليــات المتحــدة األميركيــة وكنــدا 
وأوروبــا. ومــن المالحــظ %54 مــن الطــالب العــرب الذيــن يتابعــون تحصيلهــم العلمــي فــي الخــارج ال يعــودون 

إلــى بلدانهــم. 

امــا األمــر األشــد خطــورة عندمــا يتبيــن لنــا أن حوالــي %46 مــن المهاجريــن اللبنانييــن هــم متخرجــون 
جامعيــون، وحوالــي %83 هــم مــن الشــباب )مجلس-النــواب، 2014(، ترافــق ذلــك مــع تفاقــم األزمــات المتتاليــة 
فــي العقديــن األوليــن مــن القــرن العشــرين. مــن أجــل ذلــك، تعتبــر الهجــرة ظاهــرة تســتحق المقاربــة، إلبــراز حجمهــا 

وآثارهــا فــي مختلــف الحقبــات الزمنيــة.

يعانــي لبنــان كغيــره مــن الــدول العربيــة مــن هجــرة األدمغــة العلميــة أو الخبــرات الفنيــة. ومهمــا تعــددت 
تســميات هــذه الظاهــرة مــن هجــرة أو نزيــف األدمغــة او الكفــاءات، فــإن تداعياتهــا علــى الــدول المصــدرة ال تتغيــر. 
ولهــذه الهجــرة وجهتــان: األولــى غــرب أوروبــا أو الواليــات المتحــدة األمريكيــة وكنــدا واســتراليا طلبــا للعلــم والعمــل 
واإلســتقرار االجتماعــي، لمــا توفــره هــذه الــدول مــن تقديمــات وخدمــات مختلفــة، والوجهــة الثانيــة دول الخليــج 
العربــي وأفريقيــا بهــدف العمــل وتحســين الوضــع اإلقتصــادي. تشــمل هجــرة األدمغــة العلميــة الكــوادر الطبيــة: مــن 
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أطبــاء وممرضيــن وصيادلــة وأطبــاء أســنان، كمــا تشــمل ايضــًا العلمــاء والمهندســون والمحامــون والتكنولوجيــون 
والكتــاب... وغيرهــم.

وعلــى الرغــم مــن تعــدد الدراســات التــي تناولــت هــذه الظاهــرة فــي لبنــان، اال أنهــا تبقــى بحاجــة الــى تتبــع 
ســيرورتها، بإعتبارهــا ظاهــرة ديناميكيــة باســتمرار، خصوًصــا فــي ظــل األزمــات اإلقتصاديــة والسياســية واألمنيــة 
والصحيــة التــي يعانــي منهــا لبنــان. فــي ظــل هــذا الوضــع المتــردي فــإن خريجــي الجامعــات يتحولــون الــى ســوق 
البطالــة الســافرة أم المقنعــة وإمــا الــى الهجــرة. وهــذا مــا يــؤدي الــى خســائر جســيمة لالقتصــاد الوطنــي والــى عرقلــة 

عمليــة التنميــة، ألن هــذه األخيــرة تقتــرن وبشــكل طــردي مــع وجــود وتوافــر الكفــاءات العلميــة والخبــراء الفنييــن.
لذلــك فــان دراســة التحــوالت اإلقتصاديــة والمهنيــة والثقافيــة الناتجــة عــن ثنائيــة حركــة الهجــرة وآثارهــا، 
تمكننــا مــن إكتشــاف ليــس فقــط فعــل التغّيــر االجتماعــي، بــل أســبابه وأنســاق التحــوالت المجتمعيــة التــي أنتجتــه، 
وكذلــك أنماطهــا التغيريــة المتعــددة األشــكال فــي التكوينــات االجتماعيــة اللبنانيــة. خصوصــا أن هــذه التغيــرات 
ناجمــة عــن هجــرة فئــة مــن اإلختصاصييــن تلقــوا تعليًمــا وتدريًبــا عالًيــا علــى مــدى عــدة ســنوات، حيــث يخســر 

لبنــان المــردود اإلقتصــادي لهــؤالء ليســتفيد منهــم نظــام إقتصــادي آخــر. 

إنطالقــا مــن هــذه الرؤيــا فــإن تســليط الضــوء علــى هــذه الظاهــرة فــي لبنــان، هدفــه معرفــة حجمهــا مــن 
جهــة، والعمــل بالمقابــل للمحافظــة علــى المخــزون البشــري العلمــي وربمــا إلعــادة المهاجريــن مــن جهــة اخــرى 
بهــدف اإلســتفادة مــن هــذه الخبــرات وإشــراكها فــي وضــع الخطــط التنمويــة المســاهمة فــي النهــوض،  ولــو كان 

ذلــك مجــال تفــاؤل مفــرط. 

اشكالية البحث
ظاهــرة هجــرة األدمغــة اللبنانيــة بــرزت نتيجــة مجموعــة مــن العوامــل األمنيــة واإلقتصاديــة واالجتماعيــة  
والعلميــة، دفعــت الكفــاءات لتــرك أماكــن ســكنهم وقراهــم. بالرغــم مــن أحقيــة تلــك األســباب والعوامــل التــي كانــت 
وراء إنطالقــة الهجــرة وإســتمرارها، ويبقــى لهــا نتائــج وإنعكاســات مباشــرة وغيــر مباشــرة تجّلــت فــي مجموعــة مــن 
العوامــل والــدالالت. كمــا أنهــا تركــت آثــارًا علــى المجتمــع الــذي وصلــت اليــه، والمجتمــع الــذي انطلقــت منــه 
ألنهــا أفرغتــه مــن كفــاءات بحاجــة اليهــا. وهنــا نحــاول رصــد هــذه الظاهــرة وتســليط الضــوء عليهــا لمعرفــة حجمهــا 

وآثارهــا، خاصــة أنهــا فــي حالــة تزايــد مســتمر مــع تفاقــم األحــداث.

إن التســاؤل األساســي للبحــث هــو: هــل هجــرة األدمغــة نعمــة أم نقمــة علــى لبنــان؟ فــإذا كانــت نعمــة، مــن 
خــالل مــا يجنيــه هــؤالء مــن أمــوال مــن الخــارج ويرســلون جــزًءا منهــا الــى ذويهــم إضافــة الــى تخفيــض معــدالت 
البطالــة وتخفيــف حــدة التوتــر االجتماعــي واألمنــي، فكيــف نفســر النقــص فــي االختصاصييــن حينمــا تحــاول 
الدولــة القيــام بعمليــة تنمويــة فــي قطــاع محــدد األمــر الــذي يضطرهــا الــى االســتعانة بخبــراء مــن الخــارج بتكاليــف 
عاليــة. أمــا إذا كانــت نقمــة جــراء تفريــغ الدولــة مــن الخبــراء واالختصاصييــن بعــد أن تكبــدت الدولــة نفقــات كبيــرة 
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علــى تعليمهــم وإعدادهــم، فكيــف نفســر تحــول هــؤالء الخريجيــن الــى ســوق البطالــة او الــى عمــال فــي القطــاع 
الهامشــي او فــي مجــاالت ال تتناســب مــع إختصاصاتهــم نتيجــة عــدم قــدرة النظــام اإلقتصــادي إســتيعابهم؟ 

فــي الواقــع، إن اآلراء حيــال الموقــف مــن الهجــرة متباينــة بيــن مؤيــدة ومعارضــة. فالمؤيــدون يعتبــرون أن 
للهجــرة مكاســب عديــدة علــى لبنــان مــن خــالل تحويــالت المهاجريــن والتخلــص مــن الضيــق اإلقتصــادي والضغــط 
األمنــي حيــث دعــا ميشــال شــيحا أهــل الجبــل إلــى الهجــرة ألنــه لــم يعــد يســتطيع تأميــن قــوت ســكانه الذيــن ال مفــر 
أمامهــم ســوى الهجــرة إلــى الخــارج  تماثــاًل بأجدادهــم الفينيقييــن )شــيحا، 1962(. ويســتند أصحــاب هــذا اإلتجــاه 
إلــى أن المهاجريــن مــن أصحــاب الكفــاءات العلميــة يشــكلون قــوة إقتصاديــة وسياســية تقــدم دعًمــا إقتصادًيــا للبنــان 
ــا سياســًيا مــن خــالل تبــوؤ اللبنانييــن مناصــب سياســية فــي  مــن خــالل التحويــالت الخارجيــة مــن ناحيــة، ودعًم
الخــارج يســتطيعون دعــم القضايــا اللبنانيــة فــي المحافــل الدوليــة وفــي عالقــات المهاجريــن مــع النخــب السياســية 

فــي الخــارج. 

مــن خــالل  اللبنانــي  االقتصــاد  فــي دعــم  يســاهمون  مــن األدمغــة  المهاجريــن  أن  وإذا كان صحيًحــا 
التحويــالت الخارجيــة، إال أن إســتثماراتهم تتمركــز بشــكل أساســي فــي البلــدان التــي هاجــروا إليهــا، وكلمــا إزدادت 
معّدالت إســتثماراتهم أصبحوا أكثر اندماًجا في المجتمعات المســتقبلة لهم، وأن عالقتهم بوطنهم تتمثل بزيارات 
مؤقتــة أو بنــاء قصــور ال يســكنها ســوى الحّجــاب والخــدم. أمــا علــى مســتوى الدعــم السياســي لقضايــا لبنــان فــي 
الخــارج، فنعتقــد أن هــذا األمــر مبالــغ فيــه، بإعتبــار أن الــوالء يكــون للدولــة التــي يمــارس فيهــا المهاجــر مهامــه 

السياســية وليــس للبنــان، ويبقــى إرتباطــه فــي لبنــان آنًيــا ولــدواٍع عاطفيــة حيــث عــاش آبــاؤه وأجــداده. 

أما المعارضون لتيار الهجرة فيعتبرون أن مساوئ هجرة األدمغة تفوق مكاسبها نتيجة للخسائر المترتبة 
عليهــا جــراء تفريــغ المجتمــع مــن الكفــاءات العلميــة الناشــطة إقتصادًيــا، ال ســيما الكــوادر العليــا المتخصصــة فــي 
مختلــف المياديــن، والتداعيــات التــي تحدثهــا الهجــرة علــى صعيــد البنيــة الديموغرافيــة حســب النــوع اإلجتماعــي 
والعمــر للســكان المقيميــن )نوفــل، 2003(. وإذا ســلمنا بصحــة هــذا التحليــل، كيــف نفســر حالــة مئــات الشــباب 
والمتعلميــن الذيــن يعانــون مــن البطالــة الســافرة أو المقنعــة أو الذيــن يعملــون فــي القطــاع الهامشــي؟ أال تشــّكل 

الهجــرة حــاًل لألوضــاع الســيئة التــي يعيشــها هــؤالء وتمكنهــم مــن تأميــن مســتقبل الئــق لهــم؟ 

فــي ظــل هــذا التناقــض فــي الرؤيــا مــن ظاهــرة الهجــرة، كيــف يمكــن التوفيــق بيــن حاجــات التنميــة المحليــة 
وتأميــن مســتقبل الئــق للخريجيــن مــن الجامعــات؟ ولمــا كانــت هــذه المعادلــة تتجــاوز قــدرة األفــراد بإعتبارهــا تقــع 
علــى عاتــق الدولــة بمختلــف مؤسســاتها فتصبــح ظاهــرة هجــرة األدمغــة عشــوائية تتعلــق بتوجهــات الفــرد وإمكانياتــه 

الماديــة وتطلعاتــه المســتقبلية. 
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بنــاًء علــى هــذه الرؤيــا إنطلقنــا مــن فرضيــة أساســية تتعلــق بالعالقــة بيــن هجــرة األدمغــة فــي مياديــن الطــب 
والصيدلــة والهندســة... ودوافعهــا وتداعياتهــا علــى المســتوى اإلقتصــادي اإلجتماعــي. بمعنــى آخــر كلمــا إرتفعــت 
وتيــرة الهجــرة بيــن الخريجيــن مــن الجامعــات اللبنانيــة إنعكــس الوضــع ســلبا علــى صعيــد تلبيــة الحاجــات التنمويــة 
علــى المســتوى الوطنــي. إضافــة الــى تمركــز المهاجريــن فــي الخــارج ال ســيما الذيــن يهاجــرون الــى أوروبــا وأميــركا 
الشــمالية وإندماجهــم فــي تلــك المجتمعــات لناحيــة الــزواج والجنســية واإلســتقرار النهائــي والعــودة الــى لبنــان تبقــى 

محصــورة  بزيــارات األهــل واألصدقــاء.

للتوصــل لتحقيــق أهــداف البحــث إعتمدنــا علــى منهجيــة مزدوجــة تمثلــت األولــى باإلطــالع علــى األدبيــات 
التــي تناولــت موضــوع الهجــرة بشــكل عــام واألدمغــة بشــكل خــاص مــن مختلــف جوانبهــا. وتمثلــت الثانيــة بتجميــع 
المعطيــات الميدانيــة الالزمــة للبحــث، عبــر عــدة تقنيــات منهــا المالحظــة التــي تعتبــر التقنيــة األســاس فــي 
األبحــاث اإلحصائيــة االجتماعيــة. فمــن خاللهــا نصــل الــى لحــٍظ دقيــٍق للمتغيــرات المتعلقــة بالظاهــرة، لمقاربــة 
ديناميــة التغييــر الحاصــل علــى األفــراد ذوي الشــأن مــن المجتمــع الــذي إنطلقــوا منــه. إنهــا مقاربــة بنيويــة لموضــوع 
هجــرة األدمغــة المتمثلــة برصــد ديناميــة التغيــر الحاصــل. أمــا البيانــات اإلحصائيــة فتمــت مــن خــالل جــداول 
اإلحصائيــات المتوفــرة لــدى النقابــات، ولــدى المؤسســات والجمعيــات المانحــة للدراســات التخصصيــة، ومنهــا تــم 

إســتخالص النســب والمقاييــس.

الخلفية التاريخية للهجرة اللبنانية 
إذا كانــت الهجــرة قــد رســمت طبيعــة المجتمــع اللبنانــي تاريخًيــا، إال أنهــا ارتبطــت إلــى حــٍد بعيــد بنظريــة 
الدفــع والجــذب. حيــث يــؤدي لبنــان دوًرا مزدوًجــا فــي هــذه النظريــة. إذ أنــه يشــكل حالــة دفــع قويــة للهجــرة فــي بعــض 
الظــروف األمنيــة أو اإلقتصاديــة مــن ناحيــة، وحالــة جــذب أخــرى للعمالــة الخارجيــة مــن ناحيــة ثانيــة. وبالرغــم مــن 
أن الفــوارق شاســعة جــًدا بيــن هــذه اإلزدواجيــة، إال أن وتيــرة الهجــرة اللبنانيــة إلــى الخــارج لــم تكــن بهــذا المســتوى 

مــن اإلندفــاع لــو لــم يرافقهــا عامــالن أساســيان: 

- األول تمثــل بالدعــوة إلــى الهجــرة كثقافــة موجهــة بشــكل أساســي إلــى مســيحيي الجبــل، والتــي أرســى 
دعائمهــا بعــض المنظريــن أمثــال ميشــال شــيحا وفيليــب حتــي وغيرهمــا، باعتبــار أن جبــل لبنــان يضيــق بســكانه 
ولم تعد خيرات األرض تكفي لمعيشة السكان وال سبيل أمام اللبنانيين سوى الهجرة تماثاًل بأجدادهم الفينيقيين. 

- الثانــي إجرائــي، بفعــل عوامــل الفقــر واالضطهــاد التــي ســببها اإلحتــالل التركــي ومــا تالهــا مــن هجــرات 
متتاليــة ومتالحقــة شــجعتها ســلطات اإلنتــداب الفرنســي نحــو مســتعمراتها فــي قــارة إفريقيــا لحاجتهــا لليــد العاملــة. 
كمــا ســاهمت عوامــل الجــذب تجــاه الــدول المســتقبلة فــي زيــادة الطلــب علــى المهنييــن وأصحــاب الكفــاءات للعمــل 

فــي مشــاريع التنميــة اإلقتصاديــة.
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إضافــة لمــا تقــدم، إســتمرت ظاهــرة الهجــرة، فــي بدايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي، وتزامنــت مــع 
محــاوالت إعــادة اإلعمــار، بالصعــود والهبــوط وفًقــا لعوامــل مؤثــرة عديــدة. فقــد إزدادت الهجــرة بســبب إنهيــار النمــو 
اإلقتصادي وبســبب السياســات المالية والنقدية والتجارية التي إعتمدتها الحكومات المتعاقبة. إال أنها إنخفضت 
خــالل العــام 2005 نتيجــة األحــداث السياســية واألمنيــة التــي شــهدها لبنــان، لتعــود وترتفــع خــالل وبعــد حــرب 
تمــوز 2006. وشــّكل العــام 2008 تســارع الهجــرة إلــى الخليــج العربــي بســبب النمــو المذهــل ألســعار النفــط، 
الــذي رفــع مداخيــل الــدول النفطيــة العربيــة، وبالتالــي زاد الطلــب علــى القــوى العاملــة اللبنانيــة بأجــور مرتفعــة 

)لبكــي، 2011(. 

أمــا هجــرة األدمغــة فــي لبنــان فقــد بــدأت فــي القــرن التاســع عشــر، أيــام الحكــم التركــي، ثــم توالــت فيمــا 
بعــد مــع االنتــداب الفرنســي عــام 1920، لــم تتوقــف حتــى بعــد االســتقالل عــام 1943، ومــا زالــت حتــى تاريخــه.

وهنــا نســتعرض مــا قالــه ميشــال شــيحا فــي أوائــل القــرن الماضــي: "إذا كان لبنــان ال يمكنــه العيــش مــن 
دون هجــرة فإنــه يمــوت مــن ضخامتهــا". وهــذا مــا يحصــل اليــوم ألن خطــر الهجــرة ماثــل وبشــكل عنيــف، إذ يشــكل 
لبنــان اآلن بلــد إرســال وإســتقبال فــي آن واحــد. مــن جهــة بلــغ عــدد النازحيــن إليــه مــا يقــارب المليونيــن، أي مــا 
يعــادل نصــف عــدد المقيميــن مــن اللبنانييــن، وهجــرة معاكســة للمقيميــن مــن جهــة أخــرى. لكــن الهجــرة الخارجيــة 
مــن لبنــان عرفــت شــكاًل واســًعا وفــي مراحــل متفرقــة. واليــوم المشــكلة مطروحــة بعنــف والــكالم بهــا متشــعب ألنــه 
يطــال أكثــر مــن موضــوع علــى المســتوى الوطنــي، اإلقتصــادي، اإلجتماعــي والسياســي وهــي اآلن مثــار جــدل 
فــي كافــة األوســاط، ودخلــت فــي بــازار الســجال السياســي القائــم. إثــر ذلــك تضاربــت األرقــام وبــدأت تأخــذ أشــكااًل 

أبعدتهــا عــن إطارهــا العلمــي. 

الســهل.  باألمــر  ليــس  عودتهــا،  أو  الكفــاءات  هجــرة  عــن  البحــث  مجــال  أن  اإلعتــراف،  مــن  البــد 
فاإلحصــاءات والمعلومــات الدقيقــة والشــاملة غيــر متوفــرة، إذ نحــن أمــام كتــل مــن المتخصصيــن الذيــن لــم يتــم 
تتبع مســارها مطلًقا. حتى أن الدراســات عن الهجرة لم تصنف هؤالء على حده، وال يوجد معلومات من الدوائر 
الرســمية المختصــة، حتــى أن دوائــر الهجــرة بالســفارات تبــدي تكتمــا تجــاه هــذا الموضــوع. لذلــك إعتمدنــا علــى 
بعــض المصــادر المنشــورة فــي تقاريــر رســمية، ومــن ســجالت بعــض المؤسســات، وبعــض الدراســات واألبحــاث 

والصحــف.

ظاهــرة الهجــرة فــي العصــر الحديــث تفاقمــت، بعــد أن ضاقــت ســبل العيــش وتعــددت المؤثــرات المأســاوية، 
فــكان الهــدف البــالد البعيــدة ربمــا يجــدون مــا يشــبع الطمــوح ويلبــي الحاجــات. ومــا نــراه هــو تزايــد مســتمر فــي حجــم 
المهاجريــن، وإتســاعهم علــى رقعــة الوطــن. إذ ليســت محصــورة بمنطقــة معينــة أو طائفــة فهــي تشــمل كافــة شــرائح 
المجتمــع اللبنانــي، وهــذا مــرده إلــى اليــأس واألفــق المســدود مــن أجــل بنــاء مســتقبل أفضــل. واالفــت هــو إســتمرار 
الهجــرة حتــى بعــد العــام 1990 أي بعــد توقــف األعمــال العســكرية علــى أرض لبنــان، وأيضــًا بعــد العــام 2000 
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أي بعــد تحريــر أرض الجنــوب، وربمــا إزدادت عــن مــا كانــت عليــه فــي الســبعينيات والثمانينيــات زمــن الحــرب. 
وهــذا يدلنــا أن العامــل األمنــي ليــس الســبب الوحيــد، بحيــث نجــد تزايــدًا للهجــرة مــع إزديــاد الضيــق اإلقتصــادي. 
والمؤســف أن الهجــرة تطــال شــريحة معينــة وأساســية مــن المجتمــع اللبنانــي وهــي عنصــر الشــباب، وخاصــة 
المثقفيــن منهــم، وتشــير بعــض الدراســات بــأن أكثــر مــن ثلــث الشــباب اللبنانــي يخطــط للهجــرة. أمــا المحفــز علــى 

الدراســة، فهــو تزايــد هجــرة ذوي اإلختصاصــات وأصحــاب الكفــاءات العاليــة.

أمــا بالنســبة للعوامــل الدافعــة للهجــرة كالعوامــل اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة فلبنــان عانــى ومــا زال يعانــي 
مــن المطبــات األمنيــة والضيــق اإلقتصــادي والبطالــة والفقــر والتهميــش. أمــر تجلــى فــي غيــاب المشــاريع اإلنتاجيــة 
الصناعيــة، كمــا تراجــع النظــام الزراعــي الــذي كان يشــكل األســاس اإلنتاجــي المعيشــي لمعظــم أبنائــه، وهــي أمــور 

تســاهم عــادًة فــي تمتيــن أواصــر إرتبــاط المواطــن بأرضــه. 

وإذا تحدثنــا عــن قضيــة اإلنتــاج فــي لبنــان وأثرهــا فــي ربــط المواطــن وإبقائــه فــي أرضــه، فالبــد مــن 
الحديــث أيضــًا عــن الجانــب التاريخــي والصــراع الــذي عاشــته المناطــق اللبنانيــة بســبب موقعهــا علــى حــدود 
ســاخنة مــع العــدو اإلســرائيلي، األمــر الــذي ســاهم الــى حــد كبيــر فــي زيــادة حــراك ســكانها وفــي دفعهــم للهجــرة 
ســواء الداخليــة منهــا أو الخارجيــة. بمعنــى آخــر، شــكل الصــراع اللبنانــي/ اإلســرائيلي، عامــاًل أساســًيا، إن لــم يكــن 

األبــرز فــي تفاقــم حركــة الهجــرة داخــل المجتمــع  اللبنانــي.

وإذا كان للتهجيــر القســري دوًرا فــي معانــاة اللبنانييــن، فــإن الواقــع لــم يكــن ســلبًيا علــى الــدوام، إنمــا 
ســاهمت الهجــرة فــي إعــادة إعمــار لبنــان ونهوضــه وإزدهــاره وتطــوره. فاللبنانيــون وبالرغــم مــن حراكهــم وترحالهــم 
المســتمر في مختلف أصقاع الدنيا، إال أنهم، وإن ابتعدوا مكانًيا عن قراهم فهم لم ينســلخوا عنها. ورغم تثاقفهم 
مــع فضــاءات ثقافيــة جديــدة، إال أنــه مــا زال باإلمــكان التحــدت عــن هويــة وذاكــرة جماعيــة تشــدهم إلــى بالدهــم.

لقــد وظــف الكثيــر منهــم أموالــه وخبراتــه فــي إعــادة إعمــار منطقتــه، فشــهد لبنــان تغيــرات وتطــورات ســريعة 
وهامــة فــي مختلــف القطاعــات واألصعــدة. بذلــك تحولــت معظــم المجتمعــات مــن مجتمــع يعتمــد بشــكل أساســي 
علــى النمــط اإلنتاجــي الزراعــي الــى آخــر بأنمــاط ريعيــة تعتمــد علــى عائــدات المهاجريــن بشــكٍل أساســي. كمــا 

وبــرز نمــط معيشــي بطابــع إســتهالكي إّتســم بالبــذخ واإلفــراط. 

كمــا تغيــر العمــران فتحــول مــن البســيط الــى القصــور واألبنيــة الفخمــة الباهظــة التكاليــف. بعــد تغيــر فــي 
مفهومهــا القيمــي إذ لــم تعــد مكانــًا للســكن بــل صــارت مظهــرًا للتباهــي والمكانــة االجتماعيــة والداللــة الرمزيــة. كمــا 
ارتفعــت القــدرة الشــرائية للســكان، وعلــى ســبيل المثــال الحالــة العمرانيــة فــي البلــدات: بنــت جبيــل، يــارون، عيناثــا 

... وهــذا مــن خــالل المالحظــة المباشــرة والمعاشــة.
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إن هــذه التحــوالت الماديــة ليســت إال ترجمــة لتغيــرات إجتماعيــة هامــة علــى صعيــد الواقــع الطبقــي 
للمجتمــع اللبنانــي. فلقــد تســببت الهجــرة ببــروز فئــات إجتماعيــة جديــدة أزاحــت فئــات أخــرى ســيطرت وتنفــذت 
لعقــود وألجيــال عديــدة ســابقة. كمــا وأثــرت عــودة المهاجــر فــي تغيــر أســاليب الحيــاة التــي يعيشــها أفــراد المجتمــع، 
خصوصــًا فــي األنمــاط الســلوكية، وصــواًل إلــى مفــردات وأشــكال ثقافيــة أخــرى، مثــل العــادات والتقاليــد وأنمــاط 

العمــل والمعتقــدات، وظهــور متمايــزات "ثقافيــة" ماديــة ورمزيــة فــي لبنــان.

I. الهجرة : أنواعها وواقعها
تعتبــر الهجــرة حركــة ســكانية  يجــري مــن خاللهــا إنتقــال األفــراد والجماعــات مــن موطنهــم األصلــي 
إلــى وطــن جديــد يختارونــه وذلــك نتيجــة ألســباب متعــددة، بمــا تســمح بــه ظــروف الــدول المســتقبلة، وبمــا يخــدم 
األوضــاع اإلقتصاديــة لــكل مــن دول المهجــر ودول المنشــأ. يتــم ذلــك مــن خــالل آليــات تعــاون فنــي وأمنــي 

وقضائــي وتشــريعي، فــي إطــار االحتــرام الكامــل لحقــوق المهاجريــن. 

أما أنواع الهجرة فتحدد بإتجاهين هما:
1. الهجــرة الداخليــة: هــي هجــرة الســكان مــن منطقــة إلــى أخــرى ضمــن البلــد نفســه أي داخــل حــدود 

الدولــة، مثــل الهجــرة مــن الريــف إلــى المدينــة. 
2. الهجرة الخارجية: هي الهجرة التي تحدث خارج حدود الدولة.

ليبقــى الســبب الرئيســي للهجــرة أن المهاجــر يبحــث دائمــًا عــن حيــاة أفضــل ومســتوى معيشــي أحســن، إال 
أنهــا قــد تشــكل آثــاًرا ســلبية علــى البلــد الــذي انطلقــت منــه.

لذلــك يبحــث المهاجــر عــادًة عــن طلــب الــرزق وتحســين الواقــع اإلقتصــادي ورفــع المســتوى المعيشــي مــن 
خــالل فرصــة عمــل أفضــل. وأحياًنــا تكــون الهجــرة نتيجــة عوامــل عــدة منهــا: الهــروب مــن أوضــاع أمنيــة مترديــة، 
سياســات ضاغطــة، إحتــالل عســكري، حــروب، ضائقــة ماليــة وســوء الحالــة اإلقتصاديــة، اإلضطهــاد بســبب 
العقائــد الدينيــة، إنتشــار األمــراض واألوبئــة، ظــروف طبيعيــة مدمــرة: زالزل، جفــاف، ظــروف مناخيــه ســيئة... 

وغيرهــا مــن األســباب المتفرقــة والمتشــعبة. 

إال أن اإلنتقــال وألي ســبب كان، هــو لتوفيــر متطلبــات وشــروط أفضــل لحيــاة كريمــة.  أمــا المالحظــة 
البــارزة مؤخــًرا، أن الهجــرة لــم تعــد مقتصــرة علــى الذكــور، فهــي اآلن مختلطــة ومــن الجنســين.. 

فيمــا يتعلــق بالكفــاءات العلميــة فواقــع هجرتهــا ال يختلــف كثيــًرا عــن باقــي الهجــرات، وإنمــا تختلــف بنتائجهــا. 
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امــا أســبابها، فليــس مــن ســبب واحــد لهجــرة الكفــاءات العلميــة مــن لبنــان، بــل ذلــك ناتــج عــن مجموعــة 
عناصــر ومســببات تؤثــر وتتأثــر بشــكل تفاعلــي. وتتــوزع  أســباب الهجــرة علــى مجــاالت متنوعــة، ويمكــن أن 

تحصــر فــي إتجاهيــن وهمــا:
1. أسباب دافعة:

• ضعــف وإنعــدام القــدرة علــى إســتيعاب الكفــاءات العلميــة؛ إذ يجــدون أنفســهم عاطليــن عــن العمــل وإن 
وجــدوا فبرواتــب متدنيــة جــدًا، أو بغيــر إختصاصهــم. 

• عــدم ترابــط التعليــم وحاجــات التنميــة وســوق العمــل؛ لتصبــح الجامعــات مصانــع لتخريــج حملــة شــهادات 
دون التخطيط المســبق لحاجة البالد. 

• عــدم القــدرة علــى كســب المعلومــات بســبب ضعــف اإلمكانيــات البحثيــة والعلميــة، وعــدم توفــر المنــاخ 
العلمــي فــي الــدول الناميــة، أي تأميــن الحــد االدنــى مــن المســتلزمات األساســية للبحــث العلمــي.

• التفاعــل الثقافــي بيــن الشــرق والغــرب نتيجــة اإلنفتــاح التكنولوجــي وخدمــات اإلنترنــت، مــا أدى الــى 
ســيادة التيــارات التحرريــة.

• الخلل وعدم األمان االجتماعي بسبب ضعف الضمانات الصحية والغذائية والبيئية...
• كسب الرزق المرتبط بالضائقة اإلقتصادية وعدم توفر األمن اإلقتصادي. 

• كثافة السكان مع ضيق الموارد اإلقتصادية.
• إرتفــاع نســبة البطالــة التــي تترافــق مــع إنخفــاض نســبة نمــو الناتــج المحلــي، مــا يــؤدي الــى تزايــد فــي 

أعــداد المهاجريــن، والــذي يحــد بــدوره مــن إرتفــاع نســبة البطالــة.
• تدنــي القــدرة الشــرائية فــي لبنــان المترافقــة مــع الغــالء وإرتفــاع األســعار، ثــم إتســاع دائــرة الفقــر ومــن 

هــم دون خــط الفقــر.
• اإلســتبداد، قمــع الحريــات – وهنــا نشــير إلــى أن الواقــع ليــس هجــرة بــل تهجيــر- حيــث إضطــراب 
األحــوال السياســية، بعــدم وجــود األمــن السياســي، ومــا يرتكــب مــن جرائــم وإرهــاب وفســاد مستشــري.

•  إنعدام الحياة الديمقراطية التي تتضلل بالقوانين والدستور كشعارات جوفاء. 
• الخلل الحاصل على المستوى السياسي، وسيطرة النزاعات الطائفية والمذهبية والعشائرية والمناطقية، 

مما يضعف المواطنة والشعور باإلنتماء الوطني.
• الشــعور بعــدم الثقــة واإلطمئنــان مــا أدى الــى قتــل الطمــوح وأفــق مســدود، إثــر األزمــات والحــروب 

المتتاليــة، فيصبــح الهاجــس تأميــن جنســية ثانيــة.
العربــي  الصــراع  لبنــان ضمــن  بدخــول  تمثــل  وقــد  األخيــرة،  العقــود  فــي  وخاصــة  األمنــي  العامــل   •

السياســي. األداء  فــي  وخلــل  ســوء  وحاليــا  اللبنانيــة،  األهليــة  الحــرب  ثــم  اإلســرائيلي، 
• الرغبة في المغامرة.
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2. أسباب جاذبة
• اإلغراء المادي؛ وهو نتيجة التفاوت الدخل بين الدول المصدرة للكفاءات، والدول المستقطبة لها.

• وجود دول تفتح أبوابها للهجرة مثل أميركا وكندا وأستراليا، ودول تمنح اللجوء السياسي أو تسهيالت 
باإلقامة.

• توفر فرص العمل.
• الحرية الشخصية والفكرية

• أنظمة تعليمية متطورة تساهم وتساعد طلبة العلم والباحثين للقيام بدراساتهم وأبحاثهم.
• نوعية حياة أفضل

هــذه األســباب وغيرهــا كان لهــا األثــر علــى المجتمــع اللبنانــي، كمــا أثــرت علــى البنيــة اإلقتصاديــة بمــا 
فيهــا عوامــل اإلســتثمار والتنميــة المســتدامة وتضــاؤل فــرص العمــل التــي تتماشــى مــع المحصــالت العلميــة التــي 

أنجزهــا الشــباب. 

II. حجم الهجرة
للهجــرة المغــادرة سياســات غائبــة لــدى الدولــة اللبنانيــة، فهــي ال تمتلــك ولألســف إحصــاءات عــن عــودة 
الكفــاءات، مــع العلــم أن هنــاك إحصــاءات عــن عــودة الرســاميل الماليــة. ولكــن الرأســمال البشــري مــا زال مهمشــًا 
فــي معرفتــه مــن حيــث المغــادرة أو العــودة للوطــن. كل مــا يمكــن قولــه بنــاًء علــى اإلحصــاءات الرســمية المتاحــة 
هــو أن أعــداد اللبنانييــن الذيــن يبقــون فــي الخــارج ســنويًا هــي كبيــرة وفــي إزديــاد مضطــرد ولكنهــا غيــر معروفــة 

بدقــة أو بالتفاصيــل المطلوبــة لمــا لهــذه اإلحصــاءات مــن شــوائب يصعــب تقديرهــا )طبــارة، 2000(. 

باإلســتناد الــى بعــض الدراســات التــي تفيــد أن لبنــان هــو أكثــر البلــدان العربيــة هجــرة، حيــث يأتــي فــي 
المرتبــة األولــى نســبيا مــن حيــث المهاجريــن مــن المهندســين والعلمــاء واألطبــاء غيرهــم مــن أصحــاب االختصــاص 

)زيــن، 1972(.

فقــد أشــارت إحصائيــات وزارة العــدل فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة عــن المهاجريــن مــن الــدول العربيــة، 
أن األشــخاص المهاجريــن وخاصــة الكفــاءات منهــم والذيــن حصلــوا علــى الجنســية األميركيــة بيــن عامــي 1966 
و1969، أن للبنــان موقــع بــارز ضمــن هــذه الظاهــرة. كان هــذا إســتنتاج نســبي بالمقارنــة بيــن حجمــه وعــدد 
ســكانه مــع باقــي الــدول العربيــة، بحيــث تبــرز ظاهــرة الهجــرة بيــن المجتمعيــن الفلســطيني واللبنانــي وذلــك لــه داللــة 

واضحــة عــن المعانــاة علــى أكثــر مــن صعيــد. 
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 :)U.S, 1970( يتوزع هؤالء المهاجرين على بعض البلدان العربية وفق الشكل التالي
جدول رقم 1: هجرة كفاءات بعض الدول العربية إلى أميركا 1966 - 1969

نسبة الكفاءاتالمجموع الكليعدد األخصائيين والفنيينالبلد
%357131827.1مصر
%326140923.1لبنان
%21197521.6العراق
%3938710.1المغرب
%11853921.9سوريا

%194158112.3األردن )مع عرب فلسطين(
Reference: U.S, Department of justice, Immigration and Naturalization Service, Annual reports, Tables 40

أمــا هجــرة الكفــاءات العربيــة إلــى كنــدا بيــن عامــي 1962 و 1967 فقــد توزعــت بحســب المفوضيــة 
:)United Nations G.، 1968( العامــة لالمــم المتحــدة علــى الشــكل التالــي

جدول رقم 2: هجرة كفاءات بعض الدول العربية إلى كندا 1962 - 1967
سوريالبنانمصر

91324437فنيون
116195مهندسون

6882علماء طبيعة
100419أطباء

7102ممرضات
17111أساتذة

1929890100أرباب مهن 
3.1501.223156مجموع الكفاءات

9.6163.693458مجموع المهاجرين الى كندا
%34.1%33.1%32.8نسبة الكفاءات من المهاجرين

Reference: United Nations General Assembly, 5 November 1968, A/7294 tables I-B.

أمــا هجــرة الكفــاءات إلــى فرنســا، مــن خــالل الذيــن منحــوا إجــازات عمــل، بيــن عامــي 1962 و1966 
:)United Nations, 1968( هــم كالتالــي
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جدول رقم 3: هجرة كفاءات بعض الدول العربية إلى فرنسا 1962 - 1966
المجموعأساتذةأطباءعلماء طبيعةمهندسالبلد
129241154لبنان

1291426151المغرب
94113108تونس
569469سوريا
441357مصر
1416العراق
11األردن

.Reference: United Nations General Assembly, 5 November 1968, A/7294 tables I-D

هــذه نمــاذج مــن الهجــرة فــي الســتينيات، وقــد تفاقــم الوضــع بعــد ذلــك فــي لبنــان وخاصــة بعــد العــام 1970 
مــع إتفاقيــة القاهــرة ودخــول لبنــان بشــكل مباشــر فــي حلبــة الصــراع العربــي اإلســرائيلي. ثــم جــاءت أحــداث عــام 
1975 لتزيــد المشــاكل واألعبــاء، ثــم االجتيــاح اإلســرائيلي المحــدود عــام 1978، وتــاله اإلجتيــاح الواســع عــام 
1982، وإنشــاء الشــريط الحــدوي المحتــل لغايــة العــام 2000. حــرب تصفيــة الحســاب العــام 1993، حــرب 
عناقيــد الغضــب العــام 1996، وحــرب تمــوز العــام 2006، وأخيــرًا منــذ أواخــر العــام 2019 وبدايــة العــام 2020 
تراكمــت األزمــات األمنيــة واإلقتصاديــة والصحيــة، والحبــل علــى الجــرار، كل ذلــك ســاهم بإزديــاد أعــداد المهاجريــن 

بشــكل عــام وأصحــاب الكفــاءات بشــكل خــاص.

III. اآلثار المترتبة عن هجرة األدمغة
للهجرة آثار متعددة منها اإليجابية ومنها السلبية. تبرز اآلثار السلبية ضمن أبعاد ثالثيه، وهي:

1. آثارها على األفراد
حيــث يصعــب علــى العديــد مــن األفــراد التأقلــم والعيــش فــي البلــد الجديــد. مــا يتوجــب عليهــم تعلــم لغــة 

جديــدة، والتأقلــم مــع عــادات وتقاليــد البلــد المضيــف، ليبــدأ الصــراع بيــن اآلبــاء واألبنــاء...

2. آثارها في المجتمع الذي انطلقت منه
إن هجرة األدمغة اللبنانية من حيث الكم أو النوع، تشكل خسارة على مختلف المستويات االجتماعية، 
اإلقتصاديــة والثقافيــة. إذ أن هــذه الهجــرات تحــد مــن حيويــة ونشــاط المجتمــع، لتســيطر حالــة مــن الشــلل والركــود 
لإلفتقــار لعنصــر الشــباب بشــكل عــام والكفــاءات العلميــة بشــكل خــاص، مــا يــؤدي إلــى عرقلــة مســيرة التنميــة 
والنهــوض. مــع العلــم أن الهجــرة قــد إنطلقــت مــن بلــد يعانــي الحــروب وعــدم اإلســتقرار األمنــي واإلقتصــادي 
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والكثافــة الســكانية والبطالــة والفقــر... مــا يســاعد علــى التخفيــف مــن نســبة البطالــة والتقليــل مــن معــدل الفقــر. 
لكنهــا تعمــل فــي المقابــل ايضــًا علــى هجــرة العقــول وغيــاب العديــد مــن الكفــاءات ونزوحهــم إلــى الخــارج لتتــرّدى 
بعدهــا الحيــاة العلميــة واإلقتصاديــة، هــذا مــا يعانيــه لبنــان ودول العالــم الثالــث بشــكل عــام. كمــا أحدثــت الهجــره 

خلــاًل فــي البنــى االجتماعيــة، إذ ســادت ظاهــرة التأنيــث علــى المقيميــن فــي المجتمــع اللبنانــي. 

3. آثارها في المجتمع الذي وصلت اليه
يعاني المهاجرون معاملة غير عادلة في السكن والتوظيف كونهم من األقّليات، وتعيش أعداد كبيرة منهم 
في األحياء الفقيرة المزدحمة. حتى أن البعض ال يجد سوى أعمال صعبة تستغرق ساعات طويلة وأجورًا منخفضة 

وظروف عمل سيئة. ويزداد امتعاظهم في أوقات الكساد اإلقتصادي عندما تقل فرص العمل. 

وبالمقابــل شــكلت تحويــالت الكفــاءات المغــادرة مــوردًا هامــًا لقســم كبيــر مــن اللبنانييــن الذيــن فقــدوا مــوارد 
رزقهــم خــالل الحــرب أو األزمــة األخيــرة. وهــذه التحويــالت تشــكل تعويًضــا نســبًيا لمــا فقــده لبنــان مــن خبــرة أبنائــه 
المهاجريــن. لذلــك ال يمكــن تجاهــل التأثيــر اإليجابــي للهجــرة عامــة ولهجــرة الكفــاءات خاصــة، الــذي بــرز دورهــا 

فــي الحــاالت التاليــة: 
1. دعــم الكفــاءات علميــا، مــن خــالل مــا توفــره الــدول الجاذبــة مــن تقنيــات ومناهــج ومختبــرات وكل 

الســبل المحفــزة للبحــث العلمــي. مــا يــؤدي الــى تحقيــق الطمــوح المطلــوب.
2. بــروز علمــاء لبنانييــن متفوقيــن وفــي مختلــف اإلختصاصــات، وهــذا يؤثــر فــي الطلــب مــن خــالل 

الســمعة الطيبــة والمميــزة
3. التحويــالت الماليــة الــى لبنــان، وهــذا جلــي باألرقــام المتداولــة مــن المهاجريــن بشــكل عــام والكفــاءات 
بشــكل خــاص، وغالبــا مــا تطــرح مــن قبــل اإلقتصادييــن ورجــال المــال، بــأن هــذه التحويــالت تســد جــزءًا 
مــن العجــز المالــي فــي الموازنــة العامــة. وهنــا نتمنــى بعــد المســتجدات الماليــة الراهنــة، أاّل يشــعر هــؤالء 

بالخيبــة مــن تالشــي مدخــرات ســنوات العمــل والشــقاء.
4. المســاهمة اإليجابيــة للعائديــن بنشــر خالصــة معلومــات ومكتســبات معرفيــة الــى ذويهــم وكل مــن 

يحتــك بهــم مباشــرة أو مــن خــالل نشــر نتاجهــم العلمــي.

IV. نماذج من هجرة األدمغة
يشــكل لبنــان اليــوم نموذجــًا لظاهــرة الهجــرة الدوليــة، لمــا تتميــز مــن أبعــاد ومضاميــن جديــرة باإلهتمــام 

والدراســة العلميــة هــذا بشــكل عــام، وهــذه الظاهــرة تتفاقــم حاليــا بشــكل خــاص.

تطــال الهجــرة كافــة اللبنانييــن وعلــى كافــة المســتويات: المناطقيــة، الطائفيــة والطبقيــة، لتظهــر بشــكل 
ــا يتــم تــداول  جلــي فــي النســب العاليــة لهجــرة األدمغــة، منهــا: األطبــاء، المهندســون، العلمــاء، الباحثــون. وحالي

أرقــام خياليــة لطالبــي الهجــرة لمختلــف اللبنانييــن وباألخــص ضمــن المســتويات الجامعيــة. 
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ن إال أ أما مصادر شهادات وتخرج األطباء المسجلين في النقابة فقد توزعت على القارات الخمس،
  % من الخريجين المسجلين.70 حيث بلغت الشهادات اللبنانية تبقى األعلى نسبةً 

 

 توزع األطباء النقابيين بحسب بلد التخرج:  1رسم بياني رقم 
 24/9/2020بتاريخ  رشيف نقابة األطباءأالمصدر:  

 

، وهي اطبيبً  امواطنً  429لكل  إذ بعدد األطباء بالنسبة لعدد السكان؛ تتعلق هنا مالحظة مهمة
منشورات إدارة نسمة بحسب آخر  مليون  4.8ا قدر بيحصيلة معادلة بأن عدد سكان لبنان حاليًا 

وهؤالء  .طبيبًا )بإستثناء المتوفين( 11.189، و(ACS, ILO, & EU, 2020)  اإلحصاء المركزي 
والثلثين لباقي ، أغلبية الثلثالطب العام يستقطب ، إختصاًصا مختلًفا 76 موزعون على

 ختصاصات.اإل

خاااالل خاصاااة عاااداد األطبااااء المنتسااابين تااادريجي فاااي أ  إنخفااااضنالحاااظ ، أيًضاااا ساااجالت النقاباااةومااان 
ب المحلي، ما يفوق الطلبتزايد األعداد إلعتبارات متعددة منها:  ذلك ربماو السنوات الخمس الماضية. 

البقاااااء مكااااان أو متابعااااة الدراسااااة التخصصااااية، أو  ،نخفاااااض الاااادخل والتقااااديمات لألطباااااء الجااااددأو إ
ه بأن األطباء المساجلين فاي تالحظتم مالتخصص وبالتحديد أوروبا الغربية وأميركا الشمالية، وهذا ما 
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لبنان البلدان العربية أوروبا الشرقية أوروبا الغربية أميركا الشمالية بلدان أخرى

توزع األطباء النقابيين بحسب بلد التخرج

تعتبــر ظاهــرة الهجــرة إحــدى خصائــص لبنــان المعاصــر، وتطــال هــذه الظاهــرة مختلــف المناطــق، مــن 
أجــل ذلــك نحــاول الرصــد والتحليــل لمداخلتنــا هــذه.

1. هجرة األطباء 
صــرح نقيــب األطبــاء فــي لبنــان عبــر وســائل اإلعــالم، بــأن مئــات األطبــاء علــى إســتعداد لمغــادرة لبنــان 
والعمــل فــي الخــارج، منبِّهــا مــن كارثــة حقيقيــة فــي حــال إســتمر النزيــف الحاصــل فــي القطــاع الطبــي. وأشــار إلــى 

تهافــت دول أوروبيــة وكنــدا وأميــركا وعــدد مــن الــدول العربيــة المجــاورة علــى توظيــف األطبــاء. 

وتفيد سجالت النقابة  )Eid, 2020( بأن األطباء موزعين على الشكل اآلتي :
• المسجلون حاليًا حتى نهاية شهر أيلول 2020 بلغ 12286

• المتقاعدون منهم بلغ 679 طبييًا حتى تاريخه
• اما المتوفين فبلغ 1097

• المشطوبون منهم بلغ 1618 حتى تاريخه.
تتعــدد األســباب لشــطب الطبيــب مــن النقابــة أبرزهــا عــدم دفــع اإلشــتراكات أو مشــاكل إداريــة إكتشــفت 
الحقــًا. إال أن الســبب األخيــر نــادر الحصــول بحســب المعنييــن، لنســتنتج أن وجــود الطبيــب خــارج لبنــان هــو مــا 
يدفعــه الــى التخلــف عــن ســداد اإلشــتراكات، مــع العلــم يمكــن للبعــض أن يكــون مســافًرا ويدفــع كل المســتحقات 

وهــذا مــا ال يمكــن حصــره.

أمــا مصــادر شــهادات وتخــرج األطبــاء المســجلين فــي النقابــة فقــد توزعــت علــى القــارات الخمــس، إال أن 
الشــهادات اللبنانيــة تبقــى األعلــى نســبًة حيــث بلغــت %70 مــن الخريجيــن المســجلين. 
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هنــا مالحظــة مهمــة تتعلــق بعــدد األطبــاء بالنســبة لعــدد الســكان؛ إذ لــكل 429 مواطًنــا طبيًبــا، وهــي 
حصيلــة معادلــة بــأن عــدد ســكان لبنــان حاليــًا يقــدر بـــ 4.8 مليــون نســمة بحســب آخــر منشــورات إدارة اإلحصــاء 
المركزي  )ACS, ILO, & EU, 2020(، و11.189 طبيبًا )بإســتثناء المتوفين(. وهؤالء موزعون على 76 

إختصاًصــا مختلًفــا، يســتقطب الطــب العــام أغلبيــة الثلــث، والثلثيــن لباقــي اإلختصاصــات.

ومــن ســجالت النقابــة أيًضــا، نالحــظ إنخفــاض تدريجــي فــي أعــداد األطبــاء المنتســبين خاصــة خــالل 
الســنوات الخمــس الماضيــة. وذلــك ربمــا إلعتبــارات متعــددة منهــا: تزايــد األعــداد بمــا يفــوق الطلــب المحلــي، 
أو إنخفــاض الدخــل والتقديمــات لألطبــاء الجــدد، أو متابعــة الدراســة التخصصيــة، أو البقــاء مــكان التخصــص 
وبالتحديد أوروبا الغربية وأميركا الشــمالية، وهذا ما تم مالحظته بأن األطباء المســجلين في النقابة والمتخرجين 

مــن هــذه الجامعــات تتضــاءل أعدادهــم بشــكل ملحــوظ. وهــذا مــا يوضحــه الجــدول التالــي: 

جدول رقم  4: توزع األطباء النقابيين بحسب بلد التخرج خالل األعوام الخمس الماضية
سنة

المجموع20162017201820192020
بلد التخرج
1952772152212441152لبنان

201728161293البلدان العربية
4853323130194أوروبا الشرقية
11171816264أوروبا الغربية
332109أميركا الشمالية
691415852بلدان أخرى
2833763093002961564المجموع
2833763093002961564المجموع

المصدر:  أرشيف نقابة األطباء بتاريخ 24/9/2020
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نسبة الخريجين المنتسبين بحسب بلد التخرج:  2رسم بياني رقم   
 24/9/2020ارشيف نقابة األطباء بتاريخ المصدر: 

 

جامعااات أوروبااا الشاارقية، مااع العلاام أن كمااا نالحااظ جليااًا اإلنخفاااض التاادريجي ألعااداد الخااريجين ماان 
التكلفاااة، بالمقارناااة ماااع الجامعاااات الغربياااة وخاصاااة نخفااااض ه لهاااذه الجامعاااات ماااازال مرغوباااًا إلالتوجااا

ا مااأمااا فااي  مااا زالاات تقاادم للااتعلم فااي هااذه البلاادان. وبعااض الماانح "األمريكيااة، الكنديااة، البريطانيااة..."
وع الخاااريجين % مااان مجمااا15ن كانااات تشاااكل أيتعلاااق باااالخريجين مااان جامعاااات أوروباااا الغربياااة فبعاااد 

سابة % خاالل العاام الحاالي. كاذلك الحاال بالن1جيًا ايضاًا الاى نخفضت النسبة تادريالمنتسبين للنقابة، إ
ذلااك  مااردّ . أمااا 2020نعاادمت نساابة المنتساابين للنقابااة خااالل تخاارجين ماان أميركااا الشاامالية، حيااث إللم

لبلادان ااألطباء فاي الخاارج للعمال فاي بقاء هؤالء  أو غالباً ، في هذه الجامعات إلى زيادة التكلفةفيعود 
 ا. التي تخصصوا فيه
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المالحظــة البــارزة فــي أعــداد األطبــاء، أن المتخرجيــن مــن الجامعــة اللبنانيــة أو مــن داخــل لبنــان هــم فــي 
تزايــد مســتمر. حتــى العــام 2005 كانــوا يشــكلون مــا يقــارب %40 مــن الجســم الطبــي، أمــا فــي العــام 2007 
فأصبحــوا يشــكلون حوالــي %58 مــن إجمالــي األطبــاء المســجلين. لترتفــع النســبة تدريجيــًا الــى %82 مــن 

المتخرجيــن العــام 2020 والمســجلين فــي النقابــة، كمــا يبيــن الرســم البيانــي التالــي: 

كمــا نالحــظ جليــًا اإلنخفــاض التدريجــي ألعــداد الخريجيــن مــن جامعــات أوروبــا الشــرقية، مــع العلــم أن 
التوجــه لهــذه الجامعــات مــازال مرغوبــًا إلنخفــاض التكلفــة، بالمقارنــة مــع الجامعــات الغربيــة وخاصــة "األمريكيــة، 
الكنديــة، البريطانيــة..." وبعــض المنــح مــا زالــت تقــدم للتعلــم فــي هــذه البلــدان. أمــا فــي مــا يتعلــق بالخريجيــن مــن 
جامعات أوروبا الغربية فبعد أن كانت تشــكل %15 من مجموع الخريجين المنتســبين للنقابة، إنخفضت النســبة 
تدريجيــًا ايضــًا الــى %1 خــالل العــام الحالــي. كذلــك الحــال بالنســبة للمتخرجيــن مــن أميــركا الشــمالية، حيــث 
إنعدمــت نســبة المنتســبين للنقابــة خــالل 2020. أمــا مــرّد ذلــك فيعــود إلــى زيــادة التكلفــة فــي هــذه الجامعــات، أو 

غالبــًا بقــاء هــؤالء األطبــاء فــي الخــارج للعمــل فــي البلــدان التــي تخصصــوا فيهــا. 

مــن خــالل هــذه النســب، وخاصــة الخريجــون مــن لبنــان إزدادت بشــكل ملحــوظ منــذ بدايــة األلفيــة الثانيــة، 
إال ان أعــداد المنتســبين الــى إنخفــاض! كمــا يشــير الرســم البيانــي الزمنــي التالــي: 
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حاو  مناذ بداياة األلفياة الثانياة، ن مان لبناان إزدادت بشاكل ملالخريجاو من خالل هذه النسب، وخاصاة 
 نخفاض! كما يشير الرسم البياني الزمني التالي: ى إال ان أعداد المنتسبين الإ

 
بداية القرن عدد االطباء المسجلين بحسب العام منذ : 3رسم بياني رقم   

 24/9/2020رشيف نقابة األطباء بتاريخ أالمصدر:  
 

السانوات  خاالليمكن مالحظة تدني نسبة األطباء المسجلين في النقاباة من خالل هذا الجدول الزمني 
عاااداد الخاااريجين مااان باااالرغم مااان أن أ  . هاااذااألعاااوام األربعاااة األخيااارة خاااالل بشاااكل تااادريجيو  الماضاااية

شامل كال يإرتفاع )كماا رأيناا ساابًقا(، ماا يشاير الاى ان اإلنتسااب الاى النقاباة ال  إلىالجامعات اللبنانية 
 طباء الخريجين، فهل هجرة الخريجين المقيمين هي السبب؟ األ

بالمحصاالة يمكاان إسااتنتاج تاادني أعااداد األطباااء المنتساابين الااى النقابااة، وخاصااة أوالئااك الخااريجين ماان 
. وكاااذلك 2005مناااذ العاااام % مااان مجمااال الخاااريجين 14أوروباااا الغربياااة حياااث تااادنت النسااابة بحاااوالي 

ن أ! ماا يشاير جلًياا وافادينالمان الخريجين من أميركا الشمالية، حيث إنعادمت أعاداد المنتسابين للنقاباة 
هااذه الاادول مسااتقطب رئيسااي لالطباااء، حيااث يااوفرون لهاام العماال فااور تخاارجهم مااا يعيااق عااودتهم الااى 
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عدد االطباء المسجلين بحسب العام منذ بداية القرن 

مــن خــالل هــذا الجــدول الزمنــي يمكــن مالحظــة تدنــي نســبة األطبــاء المســجلين فــي النقابــة خــالل 
الســنوات الماضيــة وبشــكل تدريجــي خــالل األعــوام األربعــة األخيــرة. هــذا بالرغــم مــن أن أعــداد الخريجيــن مــن 
الجامعــات اللبنانيــة إلــى إرتفــاع )كمــا رأينــا ســابًقا(، مــا يشــير الــى ان اإلنتســاب الــى النقابــة ال يشــمل كل األطبــاء 

الخريجيــن، فهــل هجــرة الخريجيــن المقيميــن هــي الســبب؟ 

بالمحصلــة يمكــن إســتنتاج تدنــي أعــداد األطبــاء المنتســبين الــى النقابــة، وخاصــة أوالئــك الخريجيــن مــن 
أوروبــا الغربيــة حيــث تدنــت النســبة بحوالــي %14 مــن مجمــل الخريجيــن منــذ العــام 2005. وكذلــك الخريجيــن 
مــن أميــركا الشــمالية، حيــث إنعدمــت أعــداد المنتســبين للنقابــة مــن الوافديــن! مــا يشــير جلًيــا أن هــذه الــدول 
مســتقطب رئيســي لالطبــاء، حيــث يوفــرون لهــم العمــل فــور تخرجهــم مــا يعيــق عودتهــم الــى لبنــان. الــى جانــب 
نســبة %13.2 من المشــطوبين من ســجالت النقابة، ما يعني عدم متابعة إنتســابهم ودفع المســتحقات الالزمة، 

ربمــا داللــة لهجرتهــم خــارج البــالد خاصــة وأن مــن يعمــل داخــل البلــد هــو حكًمــا منتســب.
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 المنتسبين سنويًا منذ تأسيس النقابة األسنان أعداد أطباء

 
 المنتسبين سنويًا منذ تأسيس النقابة األسنان أعداد أطباء: 4رسم بياني رقم 

 25/9/2020بتاريخ  األسنان رشيف نقابة أطباءأالمصدر:  
 

معات الجاأن المتخرجين من الجامعة اللبنانية أو من  ،األسنانالمالحظة البارزة في أعداد أطباء 
بنان لن الخريجين من جامعات قد أشارت بيانات النقابة أف .هم في تزايد مستمرالخاصة داخل لبنان 

لك باإلرتفاع منذ ذت النسبة وبدأ، 2002العام  في % من الجسم الطبي45يشكلون ما يقارب كانوا 
 اآلتي:  وهذا ما يبينه الرسم البياني ،2020في الا % 70لتصل الى التاريخ 

2. هجرة أطباء األسنان
تفيــد ســجالت نقابــة طــب األســنان  )Kayali, 2020( بــأن عــدد أطبــاء األســنان المســجلين، يتوزعــون 

علــى الشــكل اآلتــي :
• عدد أطباء األسنان المسجلين حاليًا: 6298 طبيبًا

• عدد األطباء الذين يعملون خارج لبنان ومصرحين للنقابة: 432 طبيبًا.
• عدد األطباء المتوفين: 342 طبيبًا.
• األطباء المشطوبون: 559 طبيبًا 
• األطباء المتقاعدون: 318 طبيبًا

اإلنتســاب إلــى النقابــة كان متقلًبــا عبــر مختلــف الســنوات، وذلــك حســب ســنوات التخــرج وعــودة الخريجيــن 
إلــى وطنهــم، متأثــًرا بســنوات الســلم والحــرب والهــزات االمنيــة واإلقتصاديــة، ليتوزعــوا علــى الشــكل التالــي:
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 أطباء األسنان الخريجين من لبنان والمنتسبين للنقابة: 5رسم بياني رقم  
 25/9/2020بتاريخ  األسنان نقابة أطباءرشيف أالمصدر:  

 

ن لنقابييا، من المفترض ان نجده ارتفاًعا موازًيا في أعداد من الخريجين من داخل لبنانتزايد هذا ال
رنا في )كما أش 2016عداد المنتسبين في تدن  مستمر منذ العام أ ن أواقع يشير ن الأال إالمنتسبين. 

ساب طباء األسنان يمارسون المهنة داخل لبنان دون اإلنتأ. فهل نفترض أن (4الرسم البياني رقم 
  نهم غادروا البلد ليمارسوها في الخارج؟أم أللنقابة؟ 

 فهم يتوزعون على من مجمل النقابيين ما خريجي باقي الدولأهذا في ما يتعلق بخريجي لبنان، 
  الشكل التالي:
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ابةأطباء األسنان الخريجين من لبنان والمنتسبين للنق

المالحظــة البــارزة فــي أعــداد أطبــاء األســنان، أن المتخرجيــن مــن الجامعــة اللبنانيــة أو مــن الجامعــات 
الخاصــة داخــل لبنــان هــم فــي تزايــد مســتمر. فقــد أشــارت بيانــات النقابــة أن الخريجيــن مــن جامعــات لبنــان كانــوا 
يشــكلون ما يقارب %45 من الجســم الطبي في العام 2002، وبدأت النســبة باإلرتفاع منذ ذلك التاريخ لتصل 

الــى %70 فــي الـــ 2020، وهــذا مــا يبينــه الرســم البيانــي اآلتــي: 
أطباء األسنان الخريجين من لبنان والمنتسبين للنقابة

هــذا التزايــد مــن الخريجيــن مــن داخــل لبنــان، مــن المفتــرض ان نجــده ارتفاًعــا موازًيــا فــي أعــداد النقابييــن 
المنتســبين. إال أن الواقــع يشــير أن أعــداد المنتســبين فــي تــدٍن مســتمر منــذ العــام 2016 )كمــا أشــرنا فــي الرســم 
البيانــي رقــم 4(. فهــل نفتــرض أن أطبــاء األســنان يمارســون المهنــة داخــل لبنــان دون اإلنتســاب للنقابــة؟ أم أنهــم 

غــادروا البلــد ليمارســوها فــي الخــارج؟ 
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 : بلد تخرج النقابيين من أطباء األسنان 5جدول رقم 
  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

 17.2 17.2 17.2 1086 الجامعة اللبنانية
 51.8 34.6 34.6 2178 الجامعات الخاصة في لبنان
 64.0 12.2 12.2 766 دول عربية
 90.7 26.7 26.7 1683 أوروبا الشرقية

 96.0 5.3 5.3 336 الغربيةاوروبا 
 97.0 9. 9. 57 أميركا الشمالية
 97.9 1.0 1.0 62 أميركا الالتينية
 100.0 2.1 2.1 130 دول أخرى
Total 6298 100.0 100.0   

 25/9/2020بتاريخ  األسنان رشيف نقابة أطباءأالمصدر:  
 

مل % من مج50داخل لبنان تفوق الا ن نسبة الخريجين من أوردنا سابًقا، يبين هذا الجدول كما أ
أما  ة،عربيأطباء االسنان المنتسبين للنقابة منذ تأسيسها. لتأتي بعده دول أوروبا الشرقية والدول ال

نتسبوا نهم يمارسون العمل خارج البلد ولم يربما أل%، 1خريجي أميركا الشمالية فهم ال يتعدوا الا
وعددهم  قابة قد صرحوا بأنهم يمارسون العمل خارج البلد،نمن المنتسبين لل %7للنقابة بعد. حيث ان 

 من مجمل النقابيين: اطبيبً  432

 
توزع أطباء األسنان النقابيين بين من يعمل داخل البلد وخارجه: 6رسم بياني رقم    

 25/9/2020بتاريخ  األسنان رشيف نقابة أطباءأالمصدر:  
 

داخل لبنان 
93%

خارج لبنان 
7%

اخل توزع أطباء األسنان النقابيين بين من يعمل د
البلد وخارجه

هــذا فــي مــا يتعلــق بخريجــي لبنــان، أمــا خريجــي باقــي الــدول مــن مجمــل النقابييــن فهــم يتوزعــون علــى 
الشــكل التالــي: 

جدول رقم 5 : بلد تخرج النقابيين من أطباء األسنان

 FrequencyPercentValid Percent Cumulative
Percent

108617.217.217.2الجامعة اللبنانية
217834.634.651.8الجامعات الخاصة في لبنان

76612.212.264.0دول عربية
168326.726.790.7أوروبا الشرقية
3365.35.396.0اوروبا الغربية
579.9.97.0أميركا الشمالية
621.01.097.9أميركا الالتينية

1302.12.1100.0دول أخرى
Total6298100.0100.0 

المصدر:  أرشيف نقابة أطباء األسنان بتاريخ 25/9/2020

كمــا أوردنــا ســابًقا، يبيــن هــذا الجــدول أن نســبة الخريجيــن مــن داخــل لبنــان تفــوق الـــ %50 مــن مجمــل 
أطبــاء االســنان المنتســبين للنقابــة منــذ تأسيســها. لتأتــي بعــده دول أوروبــا الشــرقية والــدول العربيــة، أمــا خريجــي أميــركا 
الشــمالية فهــم ال يتعــدوا الـــ%1، ربمــا ألنهــم يمارســون العمــل خــارج البلــد ولــم ينتســبوا للنقابــة بعــد. حيــث ان 7% 
مــن المنتســبين للنقابــة قــد صرحــوا بأنهــم يمارســون العمــل خــارج البلــد، وعددهــم 432 طبيًبــا مــن مجمــل النقابييــن:
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ويتوزع من يعمل خارج لبنان بحسب بلد التخرج على الشكل التالي:

جدول رقم 6: جدول مزدوج بين بلد التخرج ومن يعمل داخل وخارج لبنان من أطباء األسنان
Crosstabulation بلد التخرج * يعمل خارج لبنان

يعمل خارج لبنان
Total

كال نعم

 بلد
التخرج

الجامعة اللبنانية
Count 1007 79 1086

% within يعمل خارج لبنان 17.2% 18.3% 17.2%

 الجامعات الخاصة
في لبنان

Count 2049 129 2178
% within يعمل خارج لبنان 34.9% 29.9% 34.6%

دول عربية
Count 720 46 766

% within يعمل خارج لبنان 12.3% 10.6% 12.2%

أوروبا الشرقية
Count 1561 122 1683

% within يعمل خارج لبنان 26.6% 28.2% 26.7%

اوروبا الغربية
Count 298 38 336

% within يعمل خارج لبنان 5.1% 8.8% 5.3%

أميركا الشمالية
Count 44 13 57

% within يعمل خارج لبنان .8% 3.0% .9%

أميركا الالتينية
Count 60 2 62

% within يعمل خارج لبنان 1.0% .5% 1.0%

دول أخرى
Count 127 3 130

% within يعمل خارج لبنان 2.2% .7% 2.1%

Total
Count 5866 432 6298

% within يعمل خارج لبنان 100.0% 100.0% 100.0%

المصدر:  أرشيف نقابة أطباء األسنان بتاريخ 25/9/2020
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منها في بالد  ميركا الشمالية، بحيث يبقى المتخرجعد، يليهم خريجي جامعات أوروبا وأالهجرة فيما ب
  .ينتسب للنقابة عن بعدل اإلغتراب

انوا كبعد ان فمثاًل، نجد أن إنتسابهم عبر السنوات يقل تدريجًيا. وباإلشارة الى خريجي أوروبا الغربية 
ي ، بدأت هذه النسبة بالتدن1985و 1978% من المنتسبين خالل األعوام 30يشكلون ما يقارب الا 

ني % خالل السنتين السابقتين كما يشير الرسم البيا0و 2018% عام 1تدريجًيا الى ان وصلت الى 
 التالي:

 

 أطباء األسنان المنتسبين للنقابة والخريجين من أوروبا الغربية منذ تاسيس النقابة: 7رسم بياني رقم 
 25/9/2020بتاريخ  األسنان رشيف نقابة أطباءأالمصدر:  

 

الرسم البياني السابق، وكملخص لوضع أطباء األسنان في لبنان هناك عدة مؤشرات يمكن من خالل 
% مشطوبون 9هناك المصرحين بأنهم يعملون خارج لبنان، من % 7التطرق لها. فإلى جانب الا 

للخريجين من الجامعات اللبنانية، كان من  لنقابة. كما أن اإلرتفاع المتزايدلعدم متابعتهم أمور ا
المفترض أن يصاحبه إرتفاع مواز  ألعداد المنتسبين، وهذا ما لم نراه وخاصة خالل السنوات الخمس 

األدمغة، كدول أوروبا الغربية مثاًل وجدنا الى البلدان األكثر إستقطاًبا لمهاجري  الماضية. وباإلشارة
% من 30تدريجًيا. فبعد أن كانت تمثل  من هذه الدول تتضاءلتسبة والوافدة أن األعداد المن

 الخريجين المنتسبين في أواخر القرن الماضي، أصبحت شبه معدومة حالًيا.

0%

30%

19
49

19
52

19
55

19
58

19
61

19
64

19
67

19
70

19
73

19
76

19
79

19
82

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

غربية أطباء األسنان المنتسبين للنقابة والخريجين من أوروبا ال

يتبيــن لنــا مــن الجــدول أعــاله أن النســبة األكبــر مــن النقابييــن الذيــن يعملــون فــي الخــارج هــم مــن خريجــي 
الجامعــة اللبنانيــة والجامعــات الخاصــة فــي لبنــان. فقــد تعلمــوا وتخصصــوا فــي لبنــان ليختــاروا طريــق الهجــرة فيمــا 
بعــد، يليهــم خريجــي جامعــات أوروبــا وأميــركا الشــمالية، بحيــث يبقــى المتخــرج منهــا فــي بــالد اإلغتــراب لينتســب 

للنقابــة عــن بعــد. 

ــا. فبعــد ان  وباإلشــارة الــى خريجــي أوروبــا الغربيــة مثــاًل، نجــد أن إنتســابهم عبــر الســنوات يقــل تدريجًي
كانــوا يشــكلون مــا يقــارب الـــ %30 مــن المنتســبين خــالل األعــوام 1978 و1985، بــدأت هــذه النســبة بالتدنــي 
تدريجًيا الى ان وصلت الى %1 عام 2018 و%0 خالل الســنتين الســابقتين كما يشــير الرســم البياني التالي:

مــن خــالل الرســم البيانــي الســابق، وكملخــص لوضــع أطبــاء األســنان فــي لبنــان هنــاك عــدة مؤشــرات 
يمكــن التطــرق لهــا. فإلــى جانــب الـــ %7 مــن المصرحيــن بأنهــم يعملــون خــارج لبنــان، هنــاك %9 مشــطوبون 
لعــدم متابعتهــم أمــور النقابــة. كمــا أن اإلرتفــاع المتزايــد للخريجيــن مــن الجامعــات اللبنانيــة، كان مــن المفتــرض أن 
يصاحبــه إرتفــاع مــواٍز ألعــداد المنتســبين، وهــذا مــا لــم نــراه وخاصــة خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة. وباإلشــارة 
الــى البلــدان األكثــر إســتقطاًبا لمهاجــري األدمغــة، كــدول أوروبــا الغربيــة مثــاًل وجدنــا أن األعــداد المنتســبة والوافــدة 
مــن هــذه الــدول تتضــاءل تدريجًيــا. فبعــد أن كانــت تمثــل %30 مــن الخريجيــن المنتســبين فــي أواخــر القــرن 

الماضــي، أصبحــت شــبه معدومــة حالًيــا.

بالمقارنــة مــع الواقــع ومــع الجهــات مانحــة، التــي تؤكــد بــأن الغالبيــة العظمــى للممنوحيــن والذيــن يتابعــون 
دراستهم في الخارج يتوجهون بشكل أساسي الى أوروبا الغربية عامة وفرنسا بشكل خاص، ما يجعلنا نضع عالمة 
إستفهام حول نسبة الـ%30 من الخريجين الذين إفتقدتهم النقابة، فهل ما زالوا في الخارج وحضنتهم بالد اإلغتراب؟  
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أعداد الممرضين المنتسبين للنقابة خالل السنوات السبع األخيرة :8رسم بياني رقم    

 27/9/2020الممرضات والممرضين في لبنان بتاريخ إحصائيات نقابة المصدر: 
 

نوات نهم يعملون في الخارج، كانت نسبهم متقاربة خالل السبأن الذين صرحوا ون المنتسبو يالنقابي
، 2015و  2014% خالل العامين 5.3، لترتفع الى 2012% عام 3األخيرة حيث تراوحت بين 

رضات، ن التصريحات األخيرة لنقيبة الممرضين والمم%. إال أ4.3مجددًا العام المنصرم الى لتتدنى 
 .2020 وبناًء لإلفادات المطلوبة من المنتسبين، تنذر بإرتفاع كبير لهذه النسبة حتى نهاية العام

 
  صيادلة هجرة ال .4

المساجلين حالياا والاذين الصايادلة تفياد باأن عادد  )Hayek, 2020(3مصادر نقاباة الصايادلة فاي لبناان
 ماان يمااارس المهنااة يشااكل .اصاايدليً  284 لمتقاعاادون او  ،صاايدلي 9212 سااتوفوا الشااروط القانونيااة بلااغإ

ثلااث المنتساابين تقريبااًا  ، ليشااكلواخااارج البلااد ي ال يعماال أو أنااه% ماان مجماال المنتساابين، فيمااا الباااق73
 %.27بنسبة 
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األخيرة

3. هجرة الممرضين والممرضات 
تحدثــت نقيبــة الممرضيــن والممرضــات فــي لبنــان عــن عشــرات الطلبــات التــي تصلهــا مــن المنضويــن 
فــي النقابــة للحصــول علــى إفــادة إنتســاب تطلبهــا المؤسســات الصحيــة والمستشــفيات فــي الخــارج. الفتــة إلــى أن 
هجــرة العامليــن فــي القطــاع بلغــت مســتويات غيــر مســبوقة نتيجــة الرواتــب المنخفضــة أو عــدم تقاضــي الرواتــب، 

.)Order-Nurses, 2020( واإلجــازات غيــر المدفوعــة إضافــة لظــروف العمــل غيــر اآلمنــة
جدول رقم 7: توزيع الممرضات والممرضين المنتسبين الى النقاية حسب الوضع المهني عام 2019

النسبة المئويةالعددالوضع المهني
%1160470.95يعمل في لبنان
%199112.17ال يعمل متقاعد
%206012.59غير مصرح

%7014.29يعمل خارج لبنان
%16356100المجموع

المصدر: إحصائيات نقابة الممرضات والممرضين في لبنان بتاريخ 2020/9/27
تختلــف نســبة المنتســبين لنقابــة الممرضيــن والممرضــات مــن ســنة ألخــرى، فبعــد أن إرتفعــت بنســبة 
%13 بيــن عامــي 2014-2013، إال أنهــا عــادت وإنخفضــت الــى %4 خــالل الســنتين الســابقتين. أمــا أعــداد 

النقابييــن المنتســبين خــالل الســنوات الســبع األخيــرة، فتتــوزع كالتالــي:
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النقابييــون المنتســبون الذيــن صرحــوا بأنهــم يعملــون فــي الخــارج، كانــت نســبهم متقاربــة خــالل الســنوات 
األخيــرة حيــث تراوحــت بيــن %3 عــام 2012، لترتفــع الــى %5.3 خــالل العاميــن 2014 و 2015، لتتدنــى 
مجــددًا العــام المنصــرم الــى %4.3. إال أن التصريحــات األخيــرة لنقيبــة الممرضيــن والممرضــات، وبنــاًء لإلفــادات 

المطلوبــة مــن المنتســبين، تنــذر بإرتفــاع كبيــر لهــذه النســبة حتــى نهايــة العــام 2020.

4. هجرة الصيادلة  
مصــادر نقابــة الصيادلــة فــي لبنــان )Hayek, 2020( تفيــد بــأن عــدد الصيادلــة المســجلين حاليــا والذيــن 
إســتوفوا الشــروط القانونيــة بلــغ 9212 صيدلــي، والمتقاعــدون 284 صيدلًيــا. مــن يمــارس المهنــة يشــكل 73% 

مــن مجمــل المنتســبين، فيمــا الباقــي ال يعمــل أو أنــه خــارج البلــد، ليشــكلوا ثلــث المنتســبين تقريبــًا بنســبة 27%.

يتــوزع الصيادلــة العامليــن مناصفــة تقريبــًا بيــن مهــن حــرة خاصــة )%50.04(، وبيــن موظفيــن ضمــن 
شــركات أو مختبــرات أو مستشــفيات )%49.96(. لتســتقطب الصيدليــات النســبة األكبــر منهــم، ويتوزعــوا علــى 

الشــكل التالــي:

جدول رقم  8: توزع الصيادلة العاملين النقابيين بحسب نوع الوظيفة
النسبةالعددالوظيفة

%424963.1صيدلية خاصة
%3515.2صيدلية داخل مستشفى

%881.3مختبرات طبية
%86712.9وكيل او موزع
%831.2مصانع أدوية

%5798.6شركات أدوية ودراسات
%5157.7قطاع عام
%6732100المجموع

المصدر: أرشيف نقابة الصيادلة بتاريخ 2020/9/25
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اتيمنذ بداية التسعين عدد الصيادلة المنتسبين للنقابة بحسب العام: 9 رسم بياني رقم  

 25/9/2020بتاريخ  الصيادلةرشيف نقابة أالمصدر: 

بع والجامعات الخاصة في لبنان. أما الر  الجامعة اللبنانية% هم من 73بنسبة  الخريجينغالبية 
ذه هن . إال أالغالبية أوروبا الشرقيةتستقطب جامعات ل ،من خريجي الجامعات الدولية الباقي فهم

جمل % من م85نسبة الخريجين من جامعات لبنان الى  رتفعوقت لتالنسبة تتغير مع مرور ال
 دناه:المنتسبين، كما يشير الجدول أ

  
 2019النقابيين المنتسبين عام توزع الصيادلة  :9جدول رقم 

 بحسب بلد التخرج
 النسبة المئوية العدد بلد التخرج

%84.8 313 لبنان  
%2.4 9 البلدان العربية  
%2.2 8 أوروبا الغربية  

%7 26 أوروبا الشرقية   
%0.8 3 أميركا الشمالية  

%2.7 10 بلدان أخرى   
%100 369 المجموع  

 25/9/2020بتاريخ  الصيادلةرشيف نقابة أالمصدر: 
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عدد الصيادلة المنتسبين للنقابة بحسب العام 
منذ بداية التسعينيات

تشــير األرقــام داخــل الجــدول أن نســبة الصيادلــة الذيــن يعملــون فــي صيدليــات هــي %63.1 امــا النســبة 
االدنــى فهــي مــن حصــة المختبــرات الطبيــة ومصانــع االدويــة.

أعــداد المنتســبين للنقابــة كان تصاعديــًا عبــر مختلــف الســنوات، وذلــك حســب ســنوات التخــرج وعــودة 
الخريجيــن إلــى وطنهــم، وقــد توزعــوا علــى الشــكل التالــي: 

غالبيــة الخريجيــن بنســبة %73 هــم مــن الجامعــة اللبنانيــة والجامعــات الخاصــة فــي لبنــان. أمــا الربــع الباقــي 
فهم من خريجي الجامعات الدولية، لتستقطب جامعات أوروبا الشرقية الغالبية. إال أن هذه النسبة تتغير مع مرور 
الوقــت لترتفــع نســبة الخريجيــن مــن جامعــات لبنــان الــى %85 مــن مجمــل المنتســبين، كمــا يشــير الجــدول أدنــاه:

جدول رقم 9: توزع الصيادلة النقابيين المنتسبين عام 2019 بحسب بلد التخرج
النسبة المئويةالعددبلد التخرج

%31384.8لبنان
%92.4البلدان العربية
%82.2أوروبا الغربية

%267أوروبا الشرقية 
%30.8أميركا الشمالية
%102.7بلدان أخرى
%369100المجموع

المصدر: أرشيف نقابة الصيادلة بتاريخ 2020/9/25
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وهنــا ســؤال يطــرح نفســه حــول خريجــي دول أوروبــا الغربيــة وأميــركا الشــمالية التــي تشــكل النســب األدنــى 
مــن المنتســبين، حــول تدنــي نســب الطــالب الذيــن يتابعــون دراســتهم فــي هــذه الــدول لصالــح الجامعــة اللبنانيــة 
وجامعــات لبنــان الخاصــة؟ أم أن هــؤالء الطــالب يختــارون الهجــرة ليزاولــوا العمــل فــي أماكــن تخرجهــم دون الرجــوع 

الــى لبنــان أو اإلنتســاب الــى نقابتهــم. 

5. هجرة المهندسين 
تفيد سجالت نقابة المهندسين في بيروت  )Nasr, 2020( بأن عدد المهندسين المسجلين، يتوزعون 

على الشــكل التالي:
• المهندسون المسجلون: 59.120 مهندًسا
• المهندسون العاملون: 49.801 مهندًسا

• المهندسون المشطوبون: 5.042 مهندًسا
• المهندسون المتوفون: 1.820 مهندًسا

• المهندسون المتقاعدون: 2.457 مهندًسا

يجــدر الذكــر أن المهندســين المشــطوبين تّمــت ألســباب متعــددة منهــا عــدم دفــع اإلشــتراكات، أو لمشــاكل 
إداريــة أو لوجودهــم خــارج لبنــان ولــم يصرحــوا. مــع العلــم أنــه مــن ضمــن العــدد اإلجمالــي للمهندســين العامليــن 

يمكــن للبعــض أن يكــون مســافًرا ويدفــع كل المســتحقات وهــذا مــا ال يمكــن حصــره.

يتــوزع المهندســون علــى فــروع متعــددة وهــي: مدنــي، معمــاري، كهربــاء، ميكانيــك، زراعــي، صناعــي، 
بيترو-كيميائــي، آثــار... وغيرهــا.

االنتســاب إلــى النقابــة كان تصاعديــًا عبــر مختلــف الســنوات، وذلــك حســب ســنوات التخــرج وعــودة 
الخريجيــن إلــى وطنهــم. وقــد وصــل ذروتــه عــام 2015 حيــث بلــغ عــدد المنتســبين 3178، ثــم بــدأ باإلنحســار 
تدريجيا لتصل إعداد المنتسبين الى 1904 عام 2019، أما هذا العام فالعدد لم يتخطى بعد الـ 900 منتسب 

حتــى تاريخــه. وقــد توزعــوا علــى الشــكل التالــي:
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عدد المهندسين المسجلين بحسب العام: 10رسم بياني رقم   
 1/9/2020بتاريخ  الهندسةرشيف نقابة أالمصدر: 

 

أعداد الخريجين من داخل او خارج لبنان، نجد ان نسب الخريجين من الجامعات وبالمقارنة مع 
م عاال% منذ 80اات. ليتخطى الياللبنانية قد تخطى نصف الخريجين المنتسبين منذ بداية التسعين

   ، كما يشير الرسم البياني التالي:2019عام ال% 92.2، وقد وصلت النسبة الى 2007

 
 من داخل او خارج لبنان عدد المهندسين بحسب شهادة التخرج: 11 اني رقمرسم بي

 1/9/2020بتاريخ  الهندسةرشيف نقابة أالمصدر: 
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عدد المهندسين المسجلين بحسب العام: 10رسم بياني رقم   
 1/9/2020بتاريخ  الهندسةرشيف نقابة أالمصدر: 

 

أعداد الخريجين من داخل او خارج لبنان، نجد ان نسب الخريجين من الجامعات وبالمقارنة مع 
م عاال% منذ 80اات. ليتخطى الياللبنانية قد تخطى نصف الخريجين المنتسبين منذ بداية التسعين

   ، كما يشير الرسم البياني التالي:2019عام ال% 92.2، وقد وصلت النسبة الى 2007

 
 من داخل او خارج لبنان عدد المهندسين بحسب شهادة التخرج: 11 اني رقمرسم بي

 1/9/2020بتاريخ  الهندسةرشيف نقابة أالمصدر: 
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عدد المهندسين بحسب شهادة التخرج 
من داخل او خارج لبنان 

خريج من داخل لبنان خريج من خارج لبنان

وبالمقارنــة مــع أعــداد الخريجيــن مــن داخــل او خــارج لبنــان، نجــد ان نســب الخريجيــن مــن الجامعــات اللبنانيــة قــد 
تخطــى نصــف الخريجيــن المنتســبين منــذ بدايــة التســعينيات. ليتخطــى الـــ%80 منــذ العــام 2007، وقــد وصلــت 

النســبة الــى %92.2 العــام 2019، كمــا يشــير الرســم البيانــي التالــي:  

وهنــا مثــار تســاؤل عــن المهندســين الذيــن يتخصصــون فــي الخــارج، الذيــن يشــكلون فقــط %8 مــن 
مهندســي النقابــة فــي بيــروت! فهــل يمكــن اإلعتبــار أن هــذه هــي نســبة المتخصصيــن فــي الخــارج؟ ام ان خريجــي 
الخــارج يبقــون فــي الخــارج؟ خاصــة وأن أعــداد الخريجيــن مــن أميــركا الشــمالية علــى مــدار الســنوات والمنتســبين 

للنقابــة يفــوق الـــ 3400 مهندًســا، وكذلــك الخريجيــن مــن أوروبــا الغربيــة، كمــا يشــير الجــدول أدنــاه:

جدول رقم 10: توزع المهندسين النقابيين بحسب بلد التخرج
النسبة المئويةالعددبلد التخرج

%45.80377.5لبنان
%1.8533.1البلدان العربية
%3.4575.8أوروبا الغربية

%4.1637أوروبا الشرقية 
%3.4435.8أميركا الشمالية
%1090.2أميركا الالتينية
%2920.5بلدان أخرى
283376المجموع

المصدر: أرشيف نقابة الهندسة بتاريخ 2020/9/1
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فــي جامعــات متفرقــة.  انهــوا دراســاتهم  للنقابــة  المنتســبين  المهندســين  الجــدول يشــير أن هــؤالء  هــذا 
لتســتقطب الجامعــة اللبنانيــة والجامعــات الخاصــة فــي لبنــان األغلبيــة منهــم بنســبة %77.5، جامعــات أوروبــا 
الشــرقية بنســبة %7، جامعــات أوروبــا الغربيــة %5.8، ومــن أميــركا الشــمالية %5.8.... هنــا الســؤال الــذي 
يطــرح نفســه، إذا كانــت جامعــات العالــم تســاهم بربــع الخريجيــن المنتســبين للنقابــة فــي بيــروت، لمــاذا تغيــرت هــذه 
النســبة فــي الســنوات االخيــرة حيــث باتــت تشــكل أقــل مــن %10؟ أهــي هجــرة األدمغــة، وعــدم عــودة الكفــاءات مــن 

بــالد المهجــر فــي الســنوات األخيــرة؟

6. هجرة المحامين 
تفيــد ســجالت نقابــة المحاميــن فــي بيــروت  )El.Khatib, 2020(بــأن عــدد المحاميــن المســجلين، 

يتوزعــون علــى الشــكل التالــي:
• المحامون المسجلون: 8.229 محامًيا
• المحامون المتدرجون: 1.189 محامًيا

• المحامون المشطوبون: 2.291 محامًيا 
• المحامون المتوفون: 1.520 محامًيا 
• المحامون المتقاعدون: 536 محامًيا 

يجــدر الذكــر أن المحاميــن المشــطوبين تــّم شــطبهم ألســباب متعــددة منهــا عــدم دفــع اإلشــتراكات، او ربمــا 
لمشــاكل فــي شــهاداتهم أو لوجودهــم خــارج لبنــان ولــم يصرحــوا. إال أن المحامــي يتميــز عــن باقــي الكفــاءات أنــه ال 
يمكــن مزاولــة مهنتــه كمحامــي إال داخــل األراضــي اللبنانيــة. فإختــار درب الهجــرة عليــه العمــل بغيــر إختصاصــه. 
كمــا يمكــن للبعــض أن يكــون مســافًرا ويدفــع كل المســتحقات وهــذا مــا ال يمكــن حصــره. أمــا المنتســبين خــالل 

الســنوات العشــر الماضيــة فقــد توزعــوا علــى الشــكل التالــي:

35 
 

  هجرة المحامين .6

المساااجلين،  حاااامينمباااأن عااادد ال )El.Khatib, 2020(5مين فاااي بياااروتالمحااااتفياااد ساااجالت نقاباااة 
 يتوزعون على الشكل التالي:

 محامًيا 8.229المسجلون:  حامون الم 

  محامًيا 1.189 :متدرجون ال المحامون 

  محامًيا 2.291المشطوبون:  المحامون  

  محامًيا 1.520المتوفون:  المحامون  

  محامًيا 536المتقاعدون:  المحامون  

ربما  المشطوبين تّم شطبهم ألسباب متعددة منها عدم دفع اإلشتراكات، او حامينيجدر الذكر أن الم
المحامي يتميز عن باقي ن إال أمشاكل في شهاداتهم أو لوجودهم خارج لبنان ولم يصرحوا. ل

 رة عليهإختار درب الهجف األراضي اللبنانية. داخل هنته كمحامي إالنه ال يمكن مزاولة مالكفاءات أ
ن يمكن للبعض أن يكون مسافًرا ويدفع كل المستحقات وهذا ما ال يمكالعمل بغير إختصاصه. كما 

 أما المنتسبين خالل السنوات العشر الماضية فقد توزعوا على الشكل التالي: حصره.

 

 عدد المحامين المنتسبين للنقابة بحسب العام منذ عشر سنوات: 12رسم بياني رقم  
 23/9/2020بتاريخ  المحامينرشيف نقابة أالمصدر: 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
عدد المنتسبين 388 197 119 97 15 432 247 267 390 258 13 197 177
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نالحــظ بشــكل جلــي تفــاوت المنتســبين عبــر الســنوات، مــرد ذلــك أن اإلنتســاب الــى نقابــة المحاميــن 
ــا إذا أراد. أمــا الحــال فــي نقابــة  يختلــف عــن باقــي النقابــات حيــث ينتســب كل مــن هــو مســتوٍف للشــروط تلقائًي
المحاميــن فيختلــف إذ تجــرى دورات يتــم مــن بعدهــا إنتقــاء الناجحيــن لينتســبوا الــى النقابــة بشــكل جماعــي فــي 
فتــرات محــددة مــن الســنة، وال يعتبــر منتســًبا اال مــن يدفــع المســتحقات. فــإذا جــرت الــدورة نهايــة العــام كمــا هــي 
الحــال عــام 2012، فــإن مــن دفعــوا مســتحقاتهم ال يتعــدوا الـــ 15 محامًيــا، امــا الباقــون فيعتبــروا منتســبين عــام 

2013، الــى جانــب مــن صادفــت دورتهــم فــي نفــس الســنة. وهــذا مــا يبــرر التفــاوت الكبيــر فــي المنتســبين.  

فيمــا يتعلــق ببلــد التخــرج فــإن جميــع المحاميــن مــن خّريجــي لبنــان وقــد درســوا القانــون اللبنانــي، وأقليــة 
منهــم مــن تابــع دراســته بالخــارج للشــهادات العليــا ولكــن بالتنســيق مــع الجامعــة اللبنانيــة )Co-direction(. لذلــك 
فــإن متغيــر الهجــرة او العمــل فــي الخــارج ال ينطبــق علــى المحاميــن كمــا المهندســين أو األطبــاء أو غيرهــم، مــن 

الذيــن يمارســون مهنتهــم وينقلــون كفاءاتهــم العلميــة الــى الخــارج.

V. المؤسسات المانحة
تتعــدد المصــادر التــي تقــدم مســاعدات للطــالب الذيــن يتابعــون تحصيلهــم العلمــي، فــي الماضــي أو فــي 

الحاضــر، وهــم موزعــون علــى الجهــات التاليــة:
• جهات محلية: الجامعة اللبنانية، الجمعية اإلسالمية للتخصص والتوجيه العلمي، مؤسسة الحريري، 

مؤسســة عصام فارس، ... وغيرها 
• إقليمية: سوريا، الجزائر، مصر، تونس، المغرب، العراق، إيران...

• عالميــة: دول أوروبــا الشــرقية )روســيا، رومانيــا، هنغاريــا، بولونيــا، بلغاريــا، تشيكوســلوفاكيا...( دول 
أوروبــا الغربيــة )فرنســا، ايطاليــا، أســبانيا...(.

مــن خــالل هــذه الورقــة البحثيــة ســنتطرق الــى بعــض الجهــات المانحــة المحليــة، كعينــة لمعرفــة توجــه 
الطــالب مــن حيــث اإلختصــاص خــالل الســنوات الماضيــة.
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1. الجامعة اللبنانية
تخصــص الجامعــة اللبنانيــة لطالبهــا المتفوقيــن منًحــا لمتابعــة الدراســات العليــا فــي الخــارج وفقــا لألنظمــة 

المعمــول بهــا فــي الجامعــة اللبنانيــة.
فمنــذ العــام 2000 حتــى تاريخــه ســاهمت الجامعــة بتقديــم مــا يزيــد علــى 600 منحــة دراســية موزعــة علــى 

السنوات العشر األخيرة كما يلي )هرموش، 2020(6:

الجامعــات المقصــودة فــي الخــارج هــي بالغالــب نحــو أوروبــا الغربيــة، لتســتقبل فرنســا وحدهــا %90 مــن 
الممنوحيــن. ذلــك ألن الجامعــة اللبنانيــة توصــي الممنوحيــن بعــدم متابعــة الدراســة فــي أميــركا الشــمالية ولنــدن 

وذلــك إلرتفــاع رســوم التســجيل فيهــا. 

بالعــودة الــى أرشــيف الجامعــة اللبنانيــة فــإن ثــالث أربــاع الممنوحيــن قــد عــادوا الــى ربــوع الوطــن وقــد 
تأمنــت لهــم عقــود تدريــس مــع كافــة فــروع الجامعــة اللبنانيــة. خاصــة وأن الطالــب الممنــوح مــن الجامعــة اللبنانيــة 
يقــدم تعهــًدا بوضــع نفســه فــي تصرفهــا للعمــل فيهــا ضمــن اختصاصــه لمــدة التقــل عــن خمــس ســنوات بعــد إنتهــاء 
مــدة دراســته. يعفــى المتخصــص مــن تنفيــذ التعهــد إذا لــم تؤمــن لــه الجامعــة عمــاًل خــالل ســنة كاملــة بعــد إبالغهــا 

بإنهــاء تخصصــه.
37 

 

 الجامعة اللبنانية .1
ظماة وفقاا لألنلمتابعاة الدراساات العلياا فاي الخاارج  انياة لطالبهاا المتفاوقين منًحااتخصص الجامعاة اللبن

 المعمول بها في الجامعة اللبنانية.

موزعاة علاى دراساية  ةمنحا 600 علاى الجامعة بتقديم ماا يزيادخه ساهمت حتى تاري 2000فمنذ العام 
 : (2020)هرموش، 6العشر األخيرة كما يلي السنوات

 

 أعداد الخريجين الممنوحين من الجامعة اللبنانية خالل السنوات العشر الماضية: 13رسم بياني رقم  
 27/10/2020بتاريخ  الجامعة اللبنانية إحصائياتالمصدر: 

 

% ماان 90الجامعااات المقصااودة فااي الخااارج هااي بالغالااب نحااو أوروبااا الغربيااة، لتسااتقبل فرنسااا وحاادها 
ة الممنااوحين. ذلااك ألن الجامعااة اللبنانيااة توصااي الممنااوحين بعاادم متابعااة الدراسااة فااي أميركااا الشاامالي

 لتسجيل فيها. ولندن وذلك إلرتفاع رسوم ا

فإن ثالث أرباع الممنوحين قد عادوا الى ربوع الوطن وقد تأمنت رشيف الجامعة اللبنانية أبالعودة الى 
لهم عقود تدريس ماع كافاة فاروع الجامعاة اللبنانياة. خاصاة وأن الطالاب الممناوح مان الجامعاة اللبنانياة 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
عدد المنح 30 27 36 63 23 7 61 77 60 46 27 14 37 25
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2. مؤسسة الحريري
بــدأت مؤسســة الحريــري عملهــا فــي صيــدا عــام 1979 تحــت إســم المؤسســة اإلســالمية للثقافــة والتعليــم 
العالــي )Hariri-Foundation, 2017( ، وإنتقلــت ســنة 1984 إلــى بيــروت وعرفــت بمؤسســة الحريــري، لهــا 
مكاتــب فــي أكثــر مــن منطقــة فــي لبنــان. ســاعدت الطــالب مــن جميــع المناطــق واألديــان والمذاهــب وإســتفادوا مــن 

القــروض التــي مكنتهــم مــن اإللتحــاق بالجامعــات والمعاهــد فــي لبنــان كمــا فــي الخــارج.

المؤسســة 31.614 طالبــًا وطالبــة )مؤسســة- قــروض  مــن   ،2003 إســتفاد، حتــى حزيــران  لقــد 
:)1994 الحريــري، 

جدول رقم 11: عدد الطالب المستفيدين من مؤسسة الحريري والبلد الذي تخصصوا فيه
%العددالبلد
%2288872.3لبنان

%31009.8الواليات المتحدة وكندا
%562617.7فرنسا وأوروبا ودول شمالي إفريقيا

31614100المجموع

المصدر: أجيال مؤسسة الحريري من 1991 إلى 1993، منشورات مؤسسة الحريري، المجموعة الثانية 1994.

وقد بلغ عدد الذين انهوا دراستهم من هؤالء 20.690 متخرًجا )مؤسسة_الحريري، 1998(: 
جدول رقم  12: عدد الطالب المتخرجين من مؤسسة الحريري والبلد الذي تخصصوا فيه

%العددالبلد
%1624278.5لبنان

%19029.1الواليات المتحدة وكندا
%254612.3فرنسا وأوروبا ودول شمالي إفريقيا

20690100المجموع

المصدر: أجيال مؤسسة الحريري من 1994 إلى 1997، منشورات مؤسسة الحريري، المجموعة الثالثة 1994.

باإلضافة إلى 2800 طالًبا وطالبة اختصرت دراستهم على اللغة اإلنكليزية.
الخريجــون يتوزعــون علــى إختصاصــات متنوعــة بينهــم حوالــي 4.500 مهندًســا وأكثــر مــن 1.600 

طبيًبــا. وتوزعــت اإلختصاصــات الرئيســية علــى الشــكل التالــي )مؤسســة_الحريري، 1998(: 
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جدول رقم 13: اإلختصاصات والنسبة المئوية لمتخرجي مؤسسة الحريري
النسبة المئويةاالختصاص

%22هندسة
%21إدارة أعمال
%18علوم عامة
%14علوم طبية
%9علوم إنسانية

%16اختصاصات أخرى
المصدر: أجيال مؤسسة الحريري من 1994 إلى 1997، منشورات مؤسسة الحريري، المجموعة الثالثة 1994.

مــن بيــن الخريجيــن 835 مــن حملــة الدكتــوراه، ويتوزعــون علــى إختصاصــات متنوعــة ومــن جامعــات 
متفرقــة )مؤسســة_الحريري،1998(:

جدول رقم 14: مكان اإلختصاص ونوعه لحملة الدكتوراه من متخرجي مؤسسة الحريري 
المجموعألمانيامصرإسبانيابلجيكالبنانبريطانياأميركافرنسا

621458111290هندسة
14833351217علوم حياة

771511511110علوم إنسانية واجتماعية
35652149حقوق وعلوم سياسية
2301345زراعة وعلوم طبيعية

10231144تربية
925438إدارة واقتصاد

4193228طب
11314فنون

35829916382221835المجموع
المصدر: أجيال مؤسسة الحريري من 1994 إلى 1997، منشورات مؤسسة الحريري، المجموعة الثالثة 1994.
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41 
 

، وهاام ماان حملااة اإلجااازة ومااا متخرًجااا 1805 حتااى تاريخااه بلااغ عااددهم .(2020)يااونس، 7الميسااورين
 فوق. 

أمااا اإلختصاصااات التااي يلجااأ اليهااا الطااالب فااي الخااارج فهااي متنوعااة: تشااكل علااوم الحياااة، والفيزياااء 
ي ماااا يقاااارب نصاااف المااانح. لياااأتي بعااادها إختصااااص أوالرياضااايات النسااابة األكبااار مااان الممناااوحين 

% مان الطاالب. فيماا مانح الطاب 12ماا اإلدارة واإلحصااء والتغذياة تساتقطب %، أ32الهندسة بنسابة 
 % إحداها ومعظم خريجيها يلجأون الى فرنسا. 3والصيدلة ال تتعدى الا 

 خالل السنوات العشر الماضية على الشكل التالي: وقد توزعوا 

 
الممنوحين من الجمعية اإلسالمية خالل السنوات العشر الماضيةأعداد الخريجين : 14رسم بياني رقم    

5/10/2020بتاريخ الجمعية اإلسالمية  إحصائياتالمصدر:   

 

جامعاااات % مااان المااانح علاااى 35% مااان مااانح الجمعياااة، فيماااا تتاااوزع 65تمثااال جامعاااات لبناااان وجهاااة 
المانح الخارجياة تتجاه نحاو أوروباا الغربياة، لتتصادر فرنساا الخاريجين  جمالن مخارجية. الجدير ذكره أ

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
مجموع الخريجين 53 26 60 48 56 57 55 79 43 67 54 33
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الماضية

المالحظــة األساســية اإلنقطــاع التــام بيــن الخريجيــن والمؤسســة المانحــة، بإســتثناء حــاالت نــادرة، 1% 
كمــا أفــاد مديــر مؤسســة الحريــري الســيد مصطفــى الزعتــري خــالل مقابلــة ســابقة. مــع العلــم أن هنــاك عقــوًدا بيــن 
المؤسســة والطــالب، يتــم تجاهلهــا بشــكل عــام. وهنــا ســؤال يطــرح نفســه، هــل هــذا اإلنقطــاع مــع هــؤالء الخريجيــن 
مفــاده أنهــم بقــوا فــي بــالد تخرجهــم؟ كان هــذا هــو اإلســتنتاج األولــي مــن قبــل المؤسســة، إال أن احــًدا ال يمكنــه 

الجــزم.

3. الجمعية اإلسالمية للتخصص والتوجيه العلمي
تأسســت الجمعيــة اإلســالمية للتخصــص والتوجيــه العلمــي عــام 1969 لدعــم العالــم رمــال رمــال، حيــث 
ســاهمت بدعــم الطــالب للتخصــص الجامعــي فــي فــروع علميــة، للمتفوقيــن منهــم وغيــر الميســورين )يونــس، 

2020(. بلــغ عددهــم حتــى تاريخــه 1805 متخرًجــا، وهــم مــن حملــة اإلجــازة ومــا فــوق. 

أمــا اإلختصاصــات التــي يلجــأ اليهــا الطــالب فــي الخــارج فهــي متنوعــة: تشــكل علــوم الحيــاة، والفيزيــاء 
والرياضيــات النســبة األكبــر مــن الممنوحيــن أي مــا يقــارب نصــف المنــح. ليأتــي بعدهــا إختصــاص الهندســة بنســبة 
%32، أمــا اإلدارة واإلحصــاء والتغذيــة تســتقطب %12 مــن الطــالب. فيمــا منــح الطــب والصيدلــة ال تتعــدى الـــ 

%3 إحداهــا ومعظــم خريجيهــا يلجــأون الــى فرنســا. 

وقد توزعوا خالل السنوات العشر الماضية على الشكل التالي: 
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تمثــل جامعــات لبنــان وجهــة %65 مــن منــح الجمعيــة، فيمــا تتــوزع %35 مــن المنــح علــى جامعــات 
خارجيــة. الجديــر ذكــره أن مجمــل المنــح الخارجيــة تتجــه نحــو أوروبــا الغربيــة، لتتصــدر فرنســا الخريجيــن بنســبة 
%50، تليها ايطاليا بنسبة %25، وبعدها أسبانيا )%11(، وبلجيكا )%9( وأخيرًا المانيا بـ %5. أما توزعهم 

بحســب اإلختصــاص فهــو علــى الشــكل التالــي:

جدول رقم 15: توزع الخريجين الممنوحين من الجمعية اإلسالمية بحسب اإلختصاص، خالل السنوات العشر الماضية

هندسةطب
علوم الحياة-
فيزياء- 
رياضيات

حقوق - ادارة 
- احصاء - 

تغذية
مجموع صيدلة

الخريجين

2009421138753
201081025126
2011132298860
2012121688448
20131623411256
2014112794657
20151319113955
20161125333779
2017914125343
20181617235667
2019917194554
202071762133
1292281495669631المجموع
%100%11%9%24%36%20النسبة

المصدر: إحصائيات الجمعية اإلسالمية بتاريخ 2020/10/5

كمــا يشــير الجــدول أن النســبة األكبــر للخريجيــن الممنوحيــن هــم مــن المهندســين بنســبة 36% )228 
مــن أصــل 631(. يليهــا علمــاء الفيزيــاء والرياضيــات وعلــوم الحيــاة بنســبة %24، ليأتــي بعدهــا األطبــاء بنســبة 

  .20%
مــن  العظمــى  الغالبيــة  مــع  تواصــل  علــى  تبقــى  بأنهــا  المانحــة  الجهــات  باقــي  عــن  الجمعيــة  تتميــز 
الخريجيــن، إن لــم يكــن كلهــم. لذلــك تكــون نســبة المهاجريــن مــن األدمغــة الذيــن يصرحــون للجمعيــة، أقــرب الــى 
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% من الخريجين الممناوحين خاالل السانوات 33. فحسب بيانات الجمعية هناك منها عن اإلستنتاجات
إختااار  اممنوًحاا 631هناااك  2009الهجاارة علااى بقااائهم فااي البلااد، فمنااذ العااام العشاار الماضااية فضاالوا 

 على كافة اإلختصاصات على الشكل التالي: وامنهم السفر توزع 210

بحسب  والمهاجرين توزع الخريجين الممنوحين من الجمعية اإلسالمية: 16جدول رقم 
  اإلختصاص

-الحياةعلوم  هندسة طب 
 رياضيات -فيزياء

 -ادارة  - حقوق 
 مجموع الخريجين صيدلة تغذية -احصاء 

 المهاجرين
 210 28 20 40 80 42 المهاجرين
%20 النسبة  38%  19%  10%  13%  100%  

5/10/2020بتاريخ الجمعية اإلسالمية  إحصائياتالمصدر:   

 

% مان 38الممناوحين هام مان المهندساين بنسابة يشير هذا الجدول أيًضا أن النسبة األكبر للمهااجرين 
وا ساب اإلختصااص فيتوزعاحاماا بااقي النساب ب%. 20، ليأتي بعدها األطبااء بسانبة مجموع الخريجين

 على الشكل التالي:

اإلسالميةالممنوحين من الجمعية ، و توزع الخريجين المهاجرين بحسب اإلختصاص: 15رسم بياني رقم    
5/10/2020بتاريخ الجمعية اإلسالمية  إحصائياتالمصدر:   

 

0%
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20%
25%
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40%

طب  هندسة  اء فيزي-علوم حياة 
رياضيات -

-ادارة  -حقوق 
تغذية -احصاء 

صيدلة 

توزع الخريجين المهاجرين بحسب اإلختصاص
(الممنوحين من الجمعية اإلسالمية)

الواقــع منهــا عــن اإلســتنتاجات. فحســب بيانــات الجمعيــة هنــاك %33 مــن الخريجيــن الممنوحيــن خــالل الســنوات 
العشــر الماضيــة فضلــوا الهجــرة علــى بقائهــم فــي البلــد، فمنــذ العــام 2009 هنــاك 631 ممنوًحــا إختــار 210 

منهــم الســفر توزعــوا علــى كافــة اإلختصاصــات علــى الشــكل التالــي:
جــدول رقــم 16: تــوزع الخريجيــن الممنوحيــن مــن الجمعيــة اإلســالمية والمهاجريــن بحســب اإلختصــاص 

هندسةطب
علوم الحياة-
فيزياء- 
رياضيات

حقوق - ادارة 
- احصاء - 

تغذية
مجموع صيدلة

الخريجين

4280402028210المهاجرين
%100%13%10%19%38%20النسبة

المصدر: إحصائيات الجمعية اإلسالمية بتاريخ 2020/10/5

يشــير هــذا الجــدول أيًضــا أن النســبة األكبــر للمهاجريــن الممنوحيــن هــم مــن المهندســين بنســبة 38% 
مــن مجمــوع الخريجيــن، ليأتــي بعدهــا األطبــاء بســنبة %20. امــا باقــي النســب بحســب اإلختصــاص فيتوزعــوا 

علــى الشــكل التالــي:

المهندســين  نســب  ان  نجــد  والمهاجريــن،  الجمعيــة  مــن  الممنوحيــن  الخريجيــن  نســب  بيــن  بالمقارنــة 
متصدريــن كخريجيــن وأيًضــا كمهاجريــن. أمــا علــوم الحيــاة والرياضيــات والفيزيــاء فكونهــا شــهادات تعليميــة لهــا 

مجالهــا فــي لبنــان، نجــد ان الهجــرة فيهــا أقــل مــن األطبــاء مثــاًل مــع أنهــم أكثــر تخصًصــا. 

بالمحصلــة نســتنتج أن ثلــث الخريجيــن الممنوحيــن مــن الجمعيــة اإلســالمية، إختــار وجهــة الهجــرة عــن 
البقــاء او العــودة الــى ربــوع الوطــن.

140

د. مالك علي بّزيالهجرة والمكان | إشكاليات وتحديات



VI. أدمغة لبنانية متألقة في بالد اإلغتراب
صحيــح أن لبنــان دولــة صغيــرة مــن حيــث مســاحتها وعــدد ســكانها، لكــن هــذا البلــد ُعــرف عالميــا فــي 
التاريــخ القديــم كمــا الحديــث مــن خــالل المبدعيــن المهاجريــن. وال داعــي للتذكيــر بــأن الفينيقّييــن، ســكان لبنــان 
القدامــى 2500 قبــل الميــالد، قــد جابــوا العالــم برحالتهــم، وقــد إخترعــوا األبجدّيــة ونشــروها فــي العالــم ووصلــوا 
فــي مراكبهــم إلــى أوروبــا وإفريقيــا، وبحســب إحــدى الدراســات كانــوا أول مــن عبــر المحيــط األطلســي واكتشــف 

ــة. القــارة األميركّي

الثامــن عشــر،  القــرن  اللبنانّييــن باكــرًا جــدًا منــذ نهايــة  بــدأت هجــرة  فــي العصــر الحديــث، فقــد  أمــا 
وإفريقيــا. واألميركّيَتيــن  أوروبــا  إلــى  خصوصــًا 

لبنــان مــن اكثــر بلــدان العالــم يعتبــر نموذجــًا لدراســة واقــع المغتربيــن وتأثيراتهــم الداخليــة والخارجيــة، 
وخاصــة أن أعــداد المغتربيــن يفــوق المقيميــن، وقــد عــرف طاقــات مميــزة كان لهــا تأثيرهــا فــي الخــارج كمــا أثــرت 
وبإيجابيــة علــى الداخــل. وهــذه الطاقــات وفــي مختلــف المجــاالت العلميــة والفكريــة واألدبيــة والفنيــة واإلعالميــة، 

ونحــاول أن نســلط الضــوء ونعطــي بعــض النمــاذج فــي مجــاالت متنوعــة. 

1. في مجال الطب
ــم ومرجــع طبــي أمريكــي لبنانــي األصــل مشــهور عالمًيــا  - مايــكل إليــاس دبغــي، طبيــب ومختــرع ومعلِّ
وأحــد رواد جراحــة القلــب. الرئيــس الفخــري لكليــة بايلــور الطبيــة فــي هيوســتن- الواليــات المتحــدة، ومديــر مركــز 

دبغــي لطــب القلــب وجــراح القلــب المســؤول األول فــي مستشــفى ميثوديســت فــي مركــز تكســاس الطبــي.
ر )1915-1987(، طبيب بريطاني من أصل لبناني. - بيتر براين مدوَّ

- زيــاد ســنكري: هــو مؤســس شــركة Cardio-Diagnostics شــركة التكنولوجيــا الطبيــة المتخصصــة 
فــي مجــال تقديــم الحلــول لحمايــة القلــب فــي الواليــات المتحــدة.

2. في مجال االعالم
مجــال اإلعــالم بشــقيه المقيــم والمغتــرب، إحتــل فيــه لبنــان موقعــا مميــزا بإنتاجــه للصحــف والمجــالت، 
وكان يتبــوأ المرتبــة الثانيــة بعــد مصــر فــي هــذا المجــال، بحيــث كانــت بيــروت منــارة ثقافيــة وإعالميــة. وفــي بــالد 
اإلغتــراب تعــددت الصحــف والمجــالت فــي أكثــر مــن مدينــة، وأبرزهــا: نيويويــرك، ديترويــت، بوســطن، أنديانــا، 

أوهايــو، كليفلنــد، فيالدلفيــا،....
أما أبرز اإلعالميين8، نذكر منهم:

-  فوزي بريدي: جريدة اإلصالح -1934 1953 نيويورك
- المجلة العربية، 1917، سليم شحاذة، فيليب حتي، فؤاد شطارة، خليل األسود.

- يوسف مراد الخوري، 1917، جريدة الشعب.
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- وديع شاكر، جريدة الرسول و مجلة فتاة بوسطن، 1919.
- شكري كنعان، جريدة لسان العدل، 1926 ديترويت.

- نسيب عريضة، جريدة الحرب والسلم، 1914، نيويورك.
- سلوم مكرزل، جريدة بريد أميركا، 1907، نيويورك.

- رشيد تقي الدين وعباس أبو شقرا، مجلة البرهان، 1910، نيويورك.
- نعوم مكرزل، جريدة العصر، 1894، فيالدلفيا.
- يوسف معلوف، جريدة األيام، 1898، نيويورك

وغيرهــم الكثيــر ال مجــال لذكرهــم جميعــًا، ألن ذلــك يســتأهل عمــال خاصــًا. وقــد ســاهم اإلعالميــون فــي 
أنشــاء مؤسســات فــي مصــر، ونذكــر منهــم:

- بشارة وسليم تقال، جريدة األهرام، 1875، تأسست في اإلسكندرية، وفي العام 1899 نقلت الى القاهرة.
- فرح أنطون، مجلة الجامعة نصف شهرية، 1899، اإلسكندرية.

- هنــد نوفــل، مجلــة الفتــاة، أول مجلــة نســائية فــي الوطــن العربــي، 1892، اإلســكندرية، ثــم انتقلــت 
للقاهــرة فــي العــام 1893.

3. في مجال األدب
- جبــران خليــل جبــران )1883-1931(،  عرفــه الغــرب شــاعرًا ورســامًا بعــد هجرتــه إلــى الواليــات 
المتحــدة ونشــره لكتبــه باللغــة اإلنكليزّيــة. إشــتهر فــي العالــم الغربــي بكتابــه "النبــي" الــذي نشــره فــي العــام 1923. 
- إيليــا أبــو ماضــي )1889-1957(، شــاعر عربــي لبنانــي يعــد مــن أهــم شــعراء المهجــر فــي أوائــل 

القــرن العشــرين، وأحــد مؤسســي الرابطــة القلميــة.
- ميخائيــل نعيمــة)-1889 1988( ، مفكــر لبنانــي وأحــد رمــوز النهضــة الفكريــة والثقافيــة، درس 
الحقــوق فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة. إنضــم إلــى الرابطــة القلميــة التــي أّسســها أدبــاٌء عــرب فــي المهجــر.

4. في مجال الفيزياء: 
- حســن كامل الصّباح )-1894 1935( إبن مدينة النبطّية في جنوب لبنان. مخترع لبناني، ُتنســب 
إليــه عشــرات االختراعــات التــي ســجلت فــي الواليــات المتحــدة وأوروبــا واليابــان وأســتراليا، باإلضافــة إلــى عــدد مــن 

النظريــات الرياضّيــة فــي مجــال الهندســة الكهربائّيــة. وقــد ُأطلــق عليــه لقــب "أديســون الشــرق".
ــدة الدويــر فــي جنــوب لبنــان،  ــم لبنانــي آخــر مــن بل ــال )-1951 1991( وهــو عال ــال حســن رّم - رّم
حصــل فــي العــام 1977 علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الفيزيــاء مــن جامعــة جوزيــف فورييــه )UJF( فــي غرونوبــل 
فــي فرنســا. عمــل رّمــال فــي مجــال المــاّدة المكّثفــة والفيزيــاء اإلحصائّيــة والنظرّيــة فــي مركــز البحــوث حــول درجــات 

الحــرارة الشــديدة االنخفــاض فــي غرونوبــل.
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- ســلوى نصــار)1913 – 1967( مــن ضهــور الشــوير إحــدى ضيــع المتــن، قيــل فيهــا إّنهــا عالمــة 
الــذّرة األولــى والوحيــدة فــي زمانهــا، وأّول ســّيدة عربّيــة تخــوض معركــة تفجيــر الــذّرة، وتقــف علــى أســرارها. تعمــل 
معاونــة ألعظــم علمــاء الفيزيــاء، وفــي مقّدمهــم األســتاذ لورنــس مختــرع آلــة تفجيــر الــذّرة )الســيكلوترون(. كمــا تّمــت 
اإلشــارة إليهــا علــى أّنهــا شــاركت فــي أبحــاث إنتــاج القنبلــة الذرّيــة! أثنــاء وجودهــا القســري فــي الواليــات المّتحــدة 

األميركّيــة وعملهــا فــي مختبراتهــا النووّيــة، فــي فتــرة الحــرب العالمّيــة الثانيــة. 

5. في مجال السياسة )األخبار، 2015( 
- مايــكل لويــس: وزيــر ونائــب ســابق فــي برلمــان جنــوب أفريقيــا، متحــدر مــن اصــل لبنانــي. لمــع نجمــه 

فــي عهــد الرئيــس الراحــل نيلســون مانديــال.
- فرناندو كابيز: هو رئيس مجلس نواب مدينة ساو باولو البرازيلية.

- ميشــيل تامــر: فــي العــام 2016، تولــى رئاســة البرازيــل، ليصبــح رئيــس أكبــر دولــة فــي أميــركا الالتينيــة.
- جوليو سالم: تولى رئاسة اإلكوادور، في العام 1944 ولفترة قصيرة.

- سلفادور نصر هللا: رئيس الهندوراس، 2017.
تبقــى هــذه نبــذة متواضعــة عــن المبدعيــن اللبنانييــن الكثيريــن وفــي كافــة المجــالت، الذيــن حضنتهــم بــالد 

اإلغتــراب منــذ أقــدم العصــور وال زالــت حتــى تاريخــه. 
 

VII. إدارة الثروة البشرية 
إنطالقــا ممــا تقــدم مــن خــالل مداخلتنــا المتواضعــة، والتــي بّينــت تفاقــم ظاهــرة هجــرة الكفــاءات العلميــة 
ومــا تعكســه مــن تأثيــرات مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار النواحــي اإليجابيــة، ااّل أن البــارز هــو كثافــة التأثيــرات الســلبية 
علــى بنيــة المجتمــع اللبنانــي بــكل األبعــاد. إذ طالــت الواقــع اإلقتصــادي واإلجتماعــي والتنمــوي، وأفرغــت المجتمــع 

مــن كادرات بأمــّس الحاجــة اليهــا. 

المطلــوب هــو درء األخطــار المتزايــدة للهجــرة، باألســاليب المناســبة. لــذا مــن الضــرورة أن يكــون هنــاك 
إدارات  المتعاقبــة  الحكومــات  مــن  تســتحوذ  التــي  الطبيعيــة  الثــروات  بمــوازات  الوطنيــة،  البشــرية  للثــروة  إدارة 
ومؤسســات وربمــا وزارات. ألن هــذا النــزف البشــري ســيزيد مــن حالــة الركــود والتخلــف، إذ أنــه بالمقابــل كان لــه 

تأثيــر وتســهيل للتنميــة فــي الــدول الجاذبــة المســتقطبة. 

هــذا يتطلــب الرعايــة وزيــادة اإلســتثمارات التــي تخلــق فــرص عمــل للكفــاءات، ممــا يســاهم بالنمــو وتعزيــز 
الســلم األهلــي وتطويــر عجلــة االقتصــاد. ويجــب أن يترافــق ذلــك مــع خطــط شــاملة تراعــي تســوية األوضــاع 
الماديــة للكفــاءات، فالطبيــب أو المهنــدس يدخــل ســوق العمــل بدخــل متواضــع ال يتعــدى المليــون ونصــف المليــون 
ليــرة شــهرًيا وأصبحــت قيمتهــم تقــل شــيًئا فشــيًئا وخاصــة مــع تدهــور العملــة اللبنانيــة مقابــل الــدوالر األميركــي. أمــا 
المشــكلة األكثــر ســوًءا، تكمــن فــي التفــاوت بالتقديمــات للمتخرجيــن بيــن الســوق المحلــي واألســواق الخارجيــة، مــا 
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يشــكل دافــع أساســي للهجــرة والعمــل فــي الخــارج. وقــد اشــرنا ســابًقا إلــى عوامــل الطــرد التــي دفعــت هــؤالء لمغــادرة 
البــالد، وبالمقابــل عوامــل الجــذب للــدول المضيفــة. 

 
خالصة

بعــد هــذه القــراءة الموجــزه لواقــع الهجــرة بشــكل عــام، والكفــاءات العلميــة مــن خــالل النقابــات بشــكل 
خــاص، يتبيــن لنــا حجــم هــذه الظاهــرة وأهميتهــا علــى المســتوى الوطنــي. فمــن خــالل النقابــات تبيــن لنــا بشــكل 
جلــي تراجــع أعــداد المنتســبين، أو علــى األقــل تراجعهــا بالمقارنــة مــع إزديــاد أعــداد الخريجيــن مــن جامعــات لبنــان. 
كمــا بــرزت جلًيــا إنحســار أعــداد المنتســبين الخريجيــن مــن جامعــات أوروبــا الغربيــة وأميــركا الشــمالية شــيًئا فشــيًئا، 
لينعــدم العــدد خــالل الســنوات األخيــرة. مــا يشــير الــى أن هــذه الــدول الصناعيــة هــي المســتقطبة وبشــكل رئيســي 
للكفــاءات اللبنانيــة مــن أطبــاء وأطبــاء أســنان وصيادلــة وغيرهــم. أمــا فيمــا يتعلــق بالمهندســين فقــد أشــارت الجمعيــة 
اإلســالمية، وهــي إحــدى الجهــات المانحــة المحليــة األساســية فــي لبنــان، أن نســبة المهندســين المهاجريــن تخطــت 

الـــ %38 مــن مجمــل الخريجيــن.

هــذه الهجــرة تمثــل خســارة علــى المســتوى المــادي والمعنــوي للوطــن، رغــم النواحــي اإليجابيــة وخاصــة 
ضمــن المنظــور اإلقتصــادي ومــا تقدمــه هــذه الكفــاءات مــن تحويــالت ماديــة، كمــا نجــد أهميــة مــن الناحيــة الثقافيــة 
واالجتماعيــة. ولكــن المنحــى الســلبي الــذي ال يعــوض عنــه يكمــن فــي مجــاالت التنميــة، إذ نالحــظ تأخــر أو فشــل 
فــي الخطــط التنمويــة، ليدخــل عامــل الهجــرة كمتغيــر أساســي، ألن المــوارد البشــرية وخاصــة العلميــة منهــا، غائبــة 

عــن الســاحة لمــا لهــا مــن دور فــي أي مشــروع تنمــوي.

الغــوص فــي تفاصيــل األرقــام واألحصــاء لــن يغيــر مــن حقيقــة مفادهــا أن األرقــام وإن حضــرت تبقــى 
ناقصــة وغيــر واضحــة المعالــم ألعــداد األدمغــة المنتشــرين فــي أكثــر مــن مــكان مــن العالــم. ولكــن يتوافــق الجميــع 
أن عــدد المنتشــرين كثيــف ويتكاثــر باســتمرار، كحالــة غيــر إعتياديــة تســيطر علــى الســاحة اللبنانيــة. والكفــاءات 
يتوزعــون علــى قــارات العالــم الخمــس وقــد حافظــوا علــى تواصلهــم بوطنهــم األم، وشــكلوا إمتــدادا عالميــا للبنــان فــي 
البلــدان التــي نزلــوا فيهــا. وقــد بــرزت مآثرهــم علــى كافــة المســتويات: اإلقتصاديــه، السياســية، األدبيــة، اإلعالميــة، 

والطــب، والهندســة، والفيزيــاء... فإنهــم مبدعــون حيــث يحلــون.
فرناندو عيد، قسم المعلوماتية في نقابة األطباء في لبنان، مقابلة بتاريخ 24 و 27 أيلول 2020. 

فادي كيالي، رئيس قسم المعلوماتية والمواقع اإللكترونية في نقابة أطباء األسنان في لبنان، مقابلة بتاريخ 25 أيلول 2020.
د. داني حايك، مدير عام نقابة الصيادلة في لبنان، مقابلة بتاريخ 25 أيلول 2020.

المهندس سيمون نصر، مدير عام نقابة المهندسين في بيروت، مقابلة بتاريخ 1 أيلول 2020.
مقابلة سعد الدين الخطيب، أمين عام نقابة المحامين في بيروت، مقابلة بتاريخ 23 أيلول 2020.
ليلى هرموش، رئيس دائرة الشؤون الثقافية في الجامعة اللبنانية، مقابلة بتاريخ 26 أيلول 2020.

ردينة يونس، قسم المعلوماتية في الجمعية اإلسالمية، مقابلة بتاريخ 5 تشرين أول 2020.
الدوريات اللبنانية المهجرية األولى في الواليات المتحدة األميركية بين العامين 1892 - 1946
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دور الهجرة في دعم حركات التحرر العالمية:
الهجرة الجزائرية في فرنسا أنموذجا

عثمان بوشكيوة
قانون عام/ جامعة سكيكدة، الجزائر

المقّدمة:
إذا كان التاريــخ يكتبــه المنتصــرون، فــإن تاريــخ ثــورة التحريــر فــي الجزائــر انبــرى لــه ثــوار مرابطــون فــي 
البلــد األم، وجزائريــون مغتربــون فــي فرنســا باعتبارهــا مكانــا يختصــر مخيــال الغاصــب والمحتــل، برغــم توالــي 

هجــرات موازيــة للجزائرييــن نحــو بــالد المغــرب العربــي وبــالد الشــام.

وغنــي عــن البيــان أن الهجــرة القســرية للجزائرييــن نحــو فرنســا كانــت بمثابــة تجنيــد إجبــاري لهــم للقتــال مــع 
جيــوش الحلفــاء خــالل الحــرب العالميــة األولــى1، إال أن التاريــخ يشــهد بــأن هــذا التجنيــد انقلــب وبــاال علــى دولــة 
المســتعمر؛ حيــث بــرزت تيــارات تحرريــة فــي أوســاط المغتربيــن الجزائرييــن فــي فرنســا الذيــن آثــروا االســتقرار فيهــا، 

ليتشــكل دورهــا بمــرور الســنين، وتصبــح ســندا داعمــا لثــورة التحريــر فــي الجزائــر البلــد األم.

إن الهجرة الجزائرية وال ريب، كان لها دورا بارزا في دعم ثورة التحرير الوطني خالل خمسينات القرن 
الماضي، في مشــارق األرض ومغاربها، إال أن المغتربين الجزائريين في فرنســا تحديدا كان لهم الدور الفيصل 
فــي تغييــر منحــى الثــورة إيجابــا لمصلحــة الثــوار فــي البلــد األم؛ إذ لــم يكــن باإلمــكان أن يكــون دور المغتربيــن 
حاســما فــي دعــم ثــورة التحريــر، لــو لــم يكــن اختيــار مــكان المقاومــة والدعــم موفقــا، بالصــورة التــي تشــكل ضغطــا 
علــى الدولــة المســتعمرة فــي عقــر دارهــا، طــرح يؤكــد أهميــة ثنائيــة الهجــرة والمــكان فــي دعــم حركــة التحــرر الوطنيــة 

فــي العالــم والجزائــر بصفــة خاصــة.

وعطفــا عمــا ســبق، فــإن إشــكالية الورقــة البحثيــة ســتدور حــول مــدى مســاهمة المغتربيــن الجزائرييــن فــي 
فرنســا فــي دعــم ثــورة التحريــر الوطنــي، عــن طريــق تســليط الضــوء علــى رمزيــة اختيــار فرنســا كمــكان لالغتــراب 
والهجــرة، ومظاهــر مســاهمة هــؤالء المغتربيــن فــي دعــم الثــورة انطالقــا مــن فرنســا، الســيما مــن خــالل النشــاط 

السياســي مــن جهــة، وانطالقــا مــن العمــل الثــوري مــن جهــة أخــرى.

ألجــل ذلــك سنقســم هــذه الدراســة إلــى مبحثيــن رئيســين يكــون كل منهمــا مجــاال لإلجابــة عــن اإلشــكالية؛ 
حيــث ســنخصص األول منهمــا لبيــان الداللــة الرمزيــة لفرنســا كمــكان الغتــراب الجزائرييــن قبــل انــدالع ثــورة 
التحريــر، فيمــا ســيكون المبحــث الثانــي محــال لدراســة مظاهــر مســاهمة المغتربيــن الجزائرييــن فــي فرنســا دعمــا 

للمقاومــة وثــورة التحريــر.
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المبحث األول: الداللة الرمزية لفرنسا كمكان لالغتراب االختياري والقسري للجزائريين قبل ثورة التحرير
إن مــكان االغتــراب يحمــل دالالت رمزيــة كثيــرة، تجعلــه بالضــرورة يختــزل أســبابا ودوافعــا يمكنهــا تفســير 
ظاهــرة الهجــرة، طالمــا أن هــذه األخيــرة ظاهــرة اجتماعيــة وإنســانية تتفاعــل معهــا أســباب اقتصاديــة وسياســية 
واجتماعيــة، تتفــاوت فــي درجــة التأثيــر فــي نطــاق هجــرة المغتربيــن باختــالف المــكان والزمــان2، األمــر الــذي 
يجعــل بيــان المقاربــة التاريخيــة لظاهــرة توافــد المغتربيــن الجزائرييــن علــى فرنســا )أوال(، واســتقصاء األســباب التــي 
ســاهمت فــي اختيــار فرنســا كمــكان لالغتــراب برغــم اختزالــه لمــكان الغاصــب والمحتــل ) ثانيــا(، ضــرورة تقتضيهــا 

دراســة ظاهــرة هجــرة الجزائرييــن نحــو فرنســا تحديــدا.

أوال: المقاربة التاريخية لظاهرة الهجرة الجزائرية نحو فرنسا
مــن نافلــة القــول أن ظاهــرة هجــرة الجزائرييــن نحــو فرنســا بغــض النظــر عــن نوعهــا اختياريــة أو قســرية 
رافقتهــا ظــروف تاريخيــة ســاهمت فــي تدفقهــا وتعاظمهــا ســنة بعــد أخــرى، فبرغــم توافــد كثيــر مــن المغتربيــن 
الجزائرييــن علــى بــالد الشــام والجزيــرة العربيــة العتبــارات دينيــة فــرادى وجماعــات3، إال أنــه بالمقابــل كانــت فرنســا 
تمثــل قبلــة لنــوع آخــر مــن الهجــرة الجزائريــة، تقاطعــت فيهــا كل معانــي االســتعباد واالضطهــاد واالزدراء والتعذيــب 
والتنكيــل ال يداريهــا فــي بشــاعتها إال مــا تعــرض لــه الهنــود الحمــر مــن المحتــل األوربــي4، مــع اختــالف فــي عالقــة 

المــكان بالهجــرة.

وتاريخيــا يتفــق أغلــب المؤرخيــن المتخصصيــن فــي مــادة الهجــرة الجزائريــة، أن االغتــراب الجزائــري نحــو 
فرنســا بــدأ فــي مرحلتــه األولــى اختياريــا ودون إثــارة انتبــاه الســلطات االســتعمارية، لذلــك يعتقــد الباحــث عبــد الحميــد 
زوزو أنــه مــن الصعــب تحديــد ســنة بعينهــا كبدايــة للهجــرة نحــو فرنســا، ومــع ذلــك يرجــح أن تكــون بدايتهــا الفعليــة 
قبــل ســنة 1874 وهــي الســنة التــي تزامنــت مــع صــدور مرســوم يقيــد الهجــرة نحــو فرنســا بضــرورة اســتصدار إذن 
بالســفر5، حيــث انطلقــت أول أفــواج المهاجريــن الجزائرييــن مــن منطقــة القبائــل شــمال الجزائــر، لتليهــا هجــرات 
متتابعــة مــن مناطــق أخــرى مــن مختلــف أقاليــم الوطــن،  كانــوا يمتهنــون بيــع الزرابــي والصناعــات التقليديــة، ورعــي 
أغنــام مســتخدميهم، ومــا إن دخــل القــرن العشــرين حتــى تضاعــف عددهــم، ليصبــح عــدد كبيــر منهــم يشــتغلون فــي 

مصانــع الزيــت والصابــون فــي مرســيليا ومنطقــة شــمال فرنســا وباريــس6.

غيــر أن حركيــة الحيــاة االقتصاديــة فــي فرنســا فــي مجــال البنيــة التحتيــة والصناعــات التحويليــة والغذائيــة 
واالستثمارات المنجمية، دفعت الفرنسيين إلى االعتماد على المهاجرين الجزائريين، مما دفع الحكومة الفرنسية إلى 
إلغاء الترخيص المســبق للهجرة نحو فرنســا، غداة إصدار قانون 24 ديســمبر 1904، وهي الحقيقة التاريخية التي 
فســرت تزايــد أعــداد المهاجريــن الجزائرييــن بيــن ســنتي 1906 و1907، لتقــرر فرنســا الحقــا إلغــاء المرســوم الســالف 
الذكر المتعلق بتقييد سفر الجزائريين نحو فرنسا بموجب قرار صدر بتاريخ 18 جوان 1913، في خطتها للتسابق 
نحو التسلح لمجاراة القوة األلمانية، خصوصا في الصناعات الحربية، التي احتاجت الكثير من اليد العاملة، وجدت 

بمناســبتها الحكومة الفرنســية في المهاجرين الجزائريين حال مجديا وفاعال 7.
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والمالحــظ أن المغتربيــن الجزائرييــن عنــد نزولهــم فــي األراضــي الفرنســية اكتشــفوا عالمــا آخــر يختلــف 
عــن البيئــة التــي يعيشــون فيهــا، فقــد كانــت معيشــتهم فــي ضنــك وشــقاء، اســتعباد وقهــر، بينمــا كان الجزائريــون 
المغتربــون فــي فرنســا أحســن حــاال مــن مواطنيهــم فــي البلــد األم، حيــث أنــه بالرغــم مــن اعتبــار الجزائــر مقاطعــة 
فرنســية ال تختلــف كثيــرا عــن النظــام الــذي تخضــع لــه أغلــب األقاليــم الفرنســية األخــرى إال أن الجزائرييــن الرازحيــن 
تحــت نيــر االســتعمار فــي بلدهــم كانــوا يعاملــون معاملــة ظالمــة ال عــدل فيهــا وال مســاواة، حتــى أن المســتوطنين 
مــن الفرنســيين ومــن مختلــف جنســيات أوروبــا يعتبــرون مواطنــون مــن الدرجــة األولــى، بينمــا كان يعــد الجزائريــون 

مجــرد أهالــي ال يتمتعــون بحــق المواطنــة.

وعطفــا عمــا ســبق، كتبــت الباحثــة لينــدا عميــري Linda Amiri فــي مؤلفهــا الموســوم بعنــوان معركــة 
فرنســا، أن أهالــي الجزائــر فــي بلدهــم كانــت تعاملهــم الســلطات االســتعمارية بســلطة تقديريــة غاشــمة، تجلــت فــي 
ال مســاواة فــي ممارســة حــق التقاضــي أمــام العدالــة، وغيــاب تــام للحقــوق السياســية والنقابيــة والتقييــد علــى ممارســة 
حريــة التعبــد وحريــة التنقــل، ووصــل الحــد بجــور الســلطات االســتعمارية فــي الجزائــر إلــى ســن تشــريع مســتقل 
بعنــوان القانــون األساســي للمســلم، الــذي يحــرم الجزائرييــن المســلمين مــن حــق المواطنــة، بالمقابــل كان المغتربــون 
الجزائريون في فرنســا يتمتعون بحريات أوســع دفعت الحكومة الفرنســية إلى اإلســراع في تأطير حركة المغتربين 

ونشــاطهم داخــل اإلقليــم الفرنســي8.

ونقــال عــن الباحــث جــاك أوغــارد  Jaques Augardeفــي مؤلفــه الهجــرة الجزائريــة فــي فرنســا، نشــر 
الباحــث ســعدي بزيــان إحصائيــة رســمية صــادرة عــن مصالــح اإلقامــة العامــة بالجزائــر، أن غــداة انــدالع الحــرب 
العالمية األولى كان عدد المهاجرين الجزائريين نحو فرنسا7444، لينتقل في سنة 1915 إلى 20092، وإلى 

30755 فــي ســنة 1916، ليصــل عقــب انتهــاء الحــرب  ســنة 1918 إلــى مــا يزيــد عــن  23240 مهاجــر9.

وبعــد أن جنــدت فرنســا 250000 شــخصا مــن منطقــة شــمال إفريقيــا منهــم 175000 مــن الجزائرييــن 
طيلــة ســنوات الحــرب، فــي توجــه يعكــس حقيقــة أن جيــل بأكلمــه مــن المهاجريــن الجزائرييــن كان قــدره أن يكــون 
فــي خطــوط النــار األولــى فــي حــرب ال تعنيــه مــن قريــب أو بعيــد10، غيــر أنــه مــا إن وضعــت الحــرب أوزارهــا، 
حتى فكرت فرنســا االســتعمارية في تجســيد مشــاريع إعادة اإلعمار، بعد أن خلف القصف الحربي دمارا فضيعا 
أتــى علــى بنــى تحتيــة بأكملهــا، ألجــل ذلــك كان عليهــا أن تدعــو الجزائرييــن مــن جديــد للهجــرة نحوهــا، عــن طريــق 

مــا يعــرف بالهجــرة االختياريــة أو الهجــرة االقتصاديــة.

وإذا كان الثائــر الجزائــري فرحــات عبــاس قــد كتــب فــي أحــد مقاالتــه المنشــورة فــي باريــس ســنة 1931، 
عندمــا كان متشــبعا بالفكــر االندماجــي11، قائــال: "إن لألحــداث الكبــرى نتائــج غيــر متوقعــة علــى الرجــال، فقــد 
كانــت مــن نتائــج الحــرب الكبــرى أن تعــرف الجزائريــون علــى فرنســا أثنــاء كفاحهــم عنهــا حتــى بــدت لهــم كأنهــا 
أرض الميعــاد"12،  فقــد فتــح المجنــدون الجزائريــون- خصوصــا مــن آثــر منهــم البقــاء فــي فرنســا- أعينهــم علــى 
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حياة فرنســية كريمة وأســلوب عيش كريم، أغرتهم على اســتغالل فرصة الفعل والمشــاركة، عن طريق االنضمام 
فــي الحــركات النقابيــة والسياســية الفرنســية، والتجــرؤ أحيانــا حتــى علــى المشــاركة فــي المظاهــرات واالحتجاجــات 
التــي تثــار ضــد السياســة االســتعمارية، يتحرجــون فــي أحيــان كثيــرة عــن اإلفصــاح عــن أصولهــم وجنســيتهم، لكــن 
المشــاعر القوميــة والوطنيــة كانــت كامنــة فــي صدورهــم13، تنتظــر عامــال يثيرهــا ويجعلهــا متقــدة، لــم يكــن فــي 
مرحلــة الحقــة ســوى الحــركات السياســية التحرريــة التــي رفــع لواءهــا المهاجــرون الجزائريــون فــي قلــب فرنســا طلبــا 

لحريــة بلدهــم األم.

وقــد كان للنقابــات العماليــة دورا بــارزا فــي تأطيــر النضــال السياســي لــدى المهاجريــن الجزائرييــن، تجســد 
واقعــا فــي تأســيس نجــم شــمال إفريقيــا، الــذي تولــى قيادتــه مصلــي الحــاج،  عامــل شــاب ومهاجــر، جزائــري 
متشــبع بالفكــر الماركســي، فصيــح اللســان، وذو شــخصية قياديــة عاليــة14، منــذ إنشــاء منظمتــه السياســية ســنة 
1926، والمشــكلة مــن 3600 مناضــل، مقســمين علــى 15 فرقــة منهــا 8 فــرق كاملــة فــي العاصمــة الفرنســية 
باريــس لوحدهــا، ظــل ينــادي باالســتقالل التــام للــدول العربيــة المغاربيــة: الجزائــر، تونــس والمغــرب، قبــل أن يتــم 
حــل تنظيمــه مــن طــرف الســلطات الفرنســية ســنة 1937، فــي قمــع واضطهــاد سياســي لــكل مهاجــر يفكــر فــي 

اســتقالل بلــده األم عــن فرنســا15.

وتطبيقــا لسياســة التضييــق التــي اتبعتهــا فرنســا ضــد المهاجريــن الجزائرييــن عمــدت إدارتهــا إلــى إصــدار 
مرســوم بتاريــخ 04 أغســطس 1926 يقيــد حريــة الهجــرة عــن طريــق فــرض إجــراءات إداريــة وشــهادات صحيــة، 
زاد مــن آثارهــا أزمــة الكســاد العظيــم ســنة 1929 والتــي اضطــرت الكثيــر مــن المهاجريــن الجزائرييــن للعــودة إلــى 
بالدهــم ألســباب تتعلــق جلهــا بتســريح العمــال ونــدرة مناصــب العمــل، إلــى أن وصلــت الجبهــة الشــعبية للرئاســة 
فــي فرنســا بدعــم مــن المهاجريــن الجزائرييــن16، فشــرعت فــي سياســية مغايــرة تســتهدف تشــجيع الهجــرة الجزائريــة 
فتــم إلغــاء مرســوم 4 أغســطس 1926 الــذي ســلف ذكــره، بموجــب القــرار الصــادر بتاريــخ 17 تمــوز 1936،  
لكــن ســرعان مــا نكصــت الجبهــة الشــعبية الفرنســية عــن عقبيهــا وأدارت ظهرهــا للمهاجريــن الجزائرييــن بضغــط مــن 
المســتوطنين الفرنســيين فــي الجزائــر، فــكان لزامــا أن يتــم حــل حــزب نجــم شــمال إفريقيــا كمــا ســلف ذكــره، ويحــل 
محلــه الحقــا حــزب الشــعب الجزائــري بتاريــخ 11 آذار1937 برئاســة مصالــي الحــاج نفســه، والــذي حمــل أنصــاره 
العلــم الجزائــري فــي قلــب العاصمــة الجزائــر، مردديــن: ' برلمــان جزائــري، الحريــة للجميــع، األرض للفالحيــن، 

مــدارس عربيــة، احتــرام اإلســالم"17.

واســتنادا للمعطيــات اإلحصائيــة التــي نشــرتها مصالــح اإلقامــة العامــة فــي الجزائــر المشــار إليهــا أعــاله، فــإن 
عدد المهاجرين الجزائريين ارتفع من 48677 غداة إنشــاء نجم شــمال إفريقيا في باريس، ليتقهقر بصورة كبيرة إلى 
ما دون 4630 لألســباب االقتصادية التي صاحبت الكســاد لعظيم، لتعود أرقام المهاجرين الجزائريين إلى االرتفاع 
وتسجل 27200 مهاجر غداة إلغاء إجراءات قيد الهجرة ضد الجزائريين، إلى أن بلغت قبل اندالع الحرب العالمية 
الثانيــة ســنة 1938 أكثــر 34019، لتعــاود أعــداد المهاجريــن الجزائرييــن فــي االنحصــار بســبب أوضــاع الحــرب18.
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ونظــرا لظــروف الحــرب العالميــة الثانيــة تــم تعليــق نظــام الهجــرة الحــرة للجزائرييــن نحــو فرنســا، والتوجــه  
إلــى سياســة التجنيــد اإلجبــاري للمــرة الثانيــة الســتعمال الجزائرييــن كــدروع بشــرية ضــد الجيــوش األلمانيــة، فــاق 
عددهــم 170000 جزائــري، قتــل منهــم 26000، وهــي السياســة التــي كان قــد نــدد بهــا مصالــي الحــاج زعيــم 
حــزب الشــعب الجزائــري، وهــو الموقــف الــذي كلفــه إدانــة قضائيــة، بتاريــخ 17 آذار 1940 بتهمــة المســاس بأمــن 
فرنســا19، لتبــدأ الحقــا إرهاصــات التحضيــر لتفجيــر ثــورة التحريــر فــي الجزائــر، صاحبهــا تزايــد عــدد المهاجريــن 
الجزائرييــن نحــو فرنســا ليصــل غــداة انــدالع الثــورة فــي الفاتــح مــن تشــرين الثانــي 1954 إلــى 164934 ويقفــز 

إلــى 180167 مهاجــر جزائــري غــداة إعــالن اســتقالل الجزائــر20.

ثانيا: أسباب اختيار المهاجرين الجزائريين فرنسا لالغتراب
يقــول المــؤرخ الجزائــري أبــو القاســم ســعد هللا إن تاريــخ االحتــالل الفرنســي فــي الجزائــر موثــق ومعــروف، 
لكــن مــن الموضوعــات التــي ال يــزال يشــوبها غمــوض كبيــر مســألة الهجــرة الجزائريــة نحــو فرنســا، الســيما فيمــا 
تعلــق بعواملهــا ومراحلهــا، ووجهــات أصحابهــا فضــال عــن ســبب تغيــر مــكان الهجــرة، ألنــه تاريخيــا كان المشــرق 
العربــي هــو القبلــة األولــي للمغتربيــن الجزائرييــن، ثــم تغيــر مــكان االغتــراب الحقــا لتصبــح فرنســا هــي القبلــة األولــى 

للمهاجريــن الجزائرييــن21.

لقــد كانــت هجــرة الجزائرييــن فــي بدايــة االحتــالل الفرنســي للجزائــر فــي ســنة 1830 إلــى بــالد المشــرق 
العربــي تبررهــا اعتبــارات دينيــة وثقافيــة ولغويــة، جعلــت كثيــرا مــن الميســورين واألعيــان فــي الجزائــر يختــارون 
طواعيــة بــالد المغــرب العربــي وبــالد الشــام للهجــرة واالغتــراب هروبــا مــن فظاعــة مجــازر االحتــالل الفرنســي، فقــد 
أبيــدت قبائــل بأكملهــا فــي واليــة الجزائــر والبليــدة وقســنطينة، وغيرهــا مــن الحواضــر الجزائريــة التــي كانــت هدفــا 

لالحتــالل الفرنســي فــي بداياتــه22.

بالمقابــل توالــت أســباب عديــدة جعلــت الكثيــر مــن المغتربيــن الجزائرييــن يولــون قبلتهــم نحــو فرنســا- برغــم 
أنهــا كانــت تختــزل فــي المخيــال الجمعــي الجزائــري مكانــا ينتســب إليــه الغاصــب والمحتــل-  يجــد بعضهــا أساســه 
فــي اعتبــارات اقتصاديــة وبعضهــا فــي عوامــل سياســية، فــي حيــن ال تقــل االعتبــارات االجتماعيــة شــأنا عــن غيرهــا 
مــن األســباب والعوامــل التــي دفعــت الجزائرييــن لالغتــراب فــي فرنســا، ســتكون محــال للعــرض والبيــان فــي النقــاط 

اآلتية:
أ- األسباب االقتصادية:

كان المجتمــع الجزائــري قبــل االحتــالل الفرنســي للجزائــر مجتمعــا زراعيــا يعتمــد علــى خدمــة األرض 
وتربيــة الماشــية، اســتطاع بفضــل االســتثمار فــي النشــاط الفالحــي أن يحقــق فائضــا مــن منتجــات زراعيــة كثيــرة 
علــى غــرار القمــح والشــعير ومختلــف أنــواع البقــول، وهــو مــا يفســر اعتبــار الجزائــر أهــم مــوردي مــادة القمــح للدولــة 
الفرنســية فــي تلــك الفتــرة23، لكــن اجتيــاح الجيــوش الفرنســية للجزائــر فــي 1830 كان بدايــة لسياســة اســتعمارية 
مدمــرة قامــت علــى ســلب الجزائرييــن أراضيهــم الخصبــة وتمكينهــا للمعمريــن األوروبييــن الــذي دعتهــم ســلطات 
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االحتــالل لالســتقرار فــي الجزائــر، فالجزائريــون بعــد أن كانــوا مــالكا وأســيادا فــي أراضيهــم وضيعاتهــم، أصبحــوا 
مجــرد مســتخدمين يعاملــون معاملــة العبيــد فــي أرضهــم، وضعيــة أجبــرت الكثيــر منهــم للبحــث عــن مصــدر للــرزق 
عــن طريــق الهجــرة التــي كان فيهــا تثميــن العمالــة بأضعــاف مضاعفــة عمــا كان يتلقــاه العمــال الجزائريــون فــي 

بلدهــم.
كان  فرنســا  إلــى  الجزائرييــن  اغتــراب  لبدايــة  الرئيســي  الدافــع  أن  الحميــد زوزو  عبــد  الباحــث  ويؤكــد 
اقتصاديــا، إذ كانــت عوامــل الطــرد طاغيــة علــى عوامــل الجــذب، نتيجــة نظــام اقتصــادي طبقتــه الســلطات 
االســتعمارية الفرنســية في الجزائر، اســتفادت منه األقليات األوروبية المهاجرة للجزائر، وتضرر منه الجزائريون 
الذيــن كانــوا يعتبــرون مجــرد أهالــي، اشــتدت بهــم الفاقــة والحاجــة فــي جهــات كثيــرة مــن بلدهــم، حتــى بــدت لهــم 

فرنســا حينــذاك مفــرا ومهربــا مــن حيــاة البــؤس والشــقاء التــي كانــوا يعيشــونها24.

ب- األسباب السياسية:
أجبــرت سياســة الحكومــة االســتعمارية فــي الجزائــر الكثيــر مــن الجزائرييــن إلــى التوجــه نحــو فرنســا 
لالغتــراب، بعــد أن عمــدت فرنســا إلــى تطبيــق معاييــر ازدواجيــة، مكنــت األوروبييــن المقيميــن فــي الجزائــر مــن 
نفــس حقــوق الفرنســيين علــى اإلقليــم الفرنســي، بينمــا ظــل الجزائريــون يعاملــون مجــرد أهالــي دون حقــوق سياســية.

حيــث كان أول تشــريع يجــرد الجزائرييــن مــن حقوقهــم السياســية  ذلــك الصــادر بتاريــخ 24 تشــرين األول 
1870، والــذي حــرم الجزائرييــن مــن المشــاركة فــي هيئــة المحلفيــن لــدى المحاكــم الشــرعية، وتــاله الحقــا مــا 
أقــدم عليــه البرلمــان الفرنســي حيــن ســن قانونــا يســمح بمعاملــة األوروبييــن المقيميــن فــي الجزائــر بموجــب قوانيــن 
الحــاالت العاديــة، بينمــا ســمح للحاكــم العــام فــي الجزائــر بمعاملــة الجزائرييــن بموجــب قوانيــن الطــوارئ والحــاالت 
االســتثنائية25، وهــي التشــريعات التــي جــردت الجزائرييــن مــن ممارســة حقوقهــم السياســية علــى غــرار المشــاركة 

فــي االنتخابــات والتســيير المحلــي.

وعطفــا عمــا ســبق أدى الوضــع الخانــق للحريــات، وسياســة التضييــق المنتهجــة مــن طــرف الحكومــة 
الفرنســية إلــى تشــجيع الكثيــر مــن العمــال الجزائرييــن الذيــن كانــوا يناضلــون مــن أجــل العــدل والمســاواة فــي 
المعاملــة، وتمكينهــم مــن حقهــم فــي المواطنــة وفــي إبــداء آرائهــم واعتراضهــم علــى سياســات فرنســا بــكل حريــة، 
إلــى التفكيــر جديــا فــي االنتقــال والهجــرة إلــى أرض فرنســا نفســها ومخاصمتهــا فــي عقــر دارهــا، وال نغالــي إن قلنــا 
إن هجــرة العمــال الجزائرييــن ذوي النزعــة النقابيــة نحــو فرنســا ســاهم فــي صقــل شــخصياتهم ليتمــردوا الحقــا علــى 

المســتعمر الفرنســي عــن طريــق النشــاط السياســي.

الســلطات  اتبعتــه  الــذي  اإلجبــاري  التجنيــد  فيــه سياســة  تســببت  مــا  آخــر  جانــب  مــن  نغفــل  كمــا ال 
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االســتعمارية؛ حيــث أجبــرت كرهــا، مئــات اآلالف مــن الجزائرييــن لخدمــة الجيــش الفرنســي والقتــال إلــى جانبــه فــي 
الصفــوف األولــى، لنصــرة قضايــا سياســية ال تعنيهــم مــن قريــب أو مــن بعيــد، شــجعت الكثيــر منهــم لالســتقرار فــي 
فرنســا بعدمــا اكتشــف هــؤالء رغــد العيــش فيهــا والمعاملــة الكريمــة التــي يلقاهــا كثيــر مــن المغتربيــن علــى أراضيهــا.

ت- األسباب االجتماعية:
أدى تزايــد عــدد المهاجريــن الجزائرييــن فــي فرنســا إلــى تغيــر فــي القيــم االجتماعيــة داخــل الجزائــر، فقــد 
أصبــح الكثيــر مــن المهاجريــن محــط إعجــاب مــن ذويهــم وأقاربهــم بســبب تغيــر مســتواهم الثقافــي واالقتصــادي، 
األمــر الــذي رغــب الكثيــر ممــن لــم يفكــروا فــي االغتــراب إلــى إعــادة النظــر فــي أفكارهــم، والتفكيــر جديــا فــي ركــوب 

مغامــرة االغتــراب واالنتقــال للعيــش فــي فرنســا.

ويعتبــر بعــض الباحثيــن أن أداء الخدمــة العســكرية مــن طــرف الشــبان الجزائرييــن فــي صفــوف الجيــش 
الفرنســي، كانــت لــه انعكاســات علــى النســيج االجتماعــي فــي الجزائــر؛ حيــث بعيــدا عــن الســلطة األبويــة التــي 
كانــت تميــز العائلــة الجزائريــة علــى غــرار كثيــر مــن العائــالت العربيــة التــي ترعرعــت فــي الثقافــة الشــرقية، تمــرد 
أولئــك الشــبان العســكريون عــن تقاليــد وعــادات عائالتهــم، وكانــوا أميــل للحريــة منهــم للقيــد، فوجــدوا بالنتيجــة فــي 

الهجــرة نحــو فرنســا الحــل فــي التحــرر مــن قيــود الســلطة األبويــة26.

كمــا يمكــن القــول أن توجــه الكثيــر مــن الطــالب الجزائرييــن للرفــع مــن مســتواهم التعليمــي دفعهــم للهجــرة 
نحــو فرنســا الســتكمال دراســاتهم والحصــول علــى الخبــرة المهنيــة الالزمــة التــي تؤهلهــم ليكونــوا فــي مراتــب متقدمــة 
مــن التحصيــل العلمــي، وهــي الفــرص التــي ال توفرهــا معاهــد البلــد األم الــذي كان يعانــي تحــت نيــر االســتعمار.

حيــث نقــل الباحــث عبــد الحميــد زوزو فــي مؤلفــة حــول الهجــرة الجزائريــة أرقامــا مروعــة تعكــس فظاعــة 
سياســة التجهيــل التــي كانــت تقودهــا فرنســا االســتعمارية فــي الجزائــر، إذ لــم يتجــاوز عــدد التالميــذ المتعلميــن فــي 
الجزائر في ســنة 1890 نســبة %1.9 ، ارتفع بعد مرور ربع قرن أي بحلول ســنة 1914 إلى نســبة لم تجاوز 
%5 فقــط27، وهــي نســب تؤكــد مــدى انتشــار الجهــل واألميــة آنــذاك، ممــا دفــع كثيــرا مــن الشــبان الجزائرييــن إلــى 
البحــث عــن أماكــن أخــرى لصقــل مهاراتهــم واســتغالل مؤهالتهــم لزيــادة التحصيــل العلمــي، فوجــدوا فــي فرنســا 

أحســن خيــار.

المبحث الثاني: مظاهر مساهمة المغتربين الجزائريين في فرنسا دعما لثورة التحرير
بغــض النظــر عــن نــوع الهجــرة التــي قــام بهــا بعــض الجزائرييــن، ســواء كانــت طوعيــة بســبب االعتبــارات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة، أو كانــت قســرية بســبب االضطهــاد السياســي والتجنيــد اإلجبــاري العســكري، فــإن 
المهاجريــن الجزائرييــن الــذي وطئــت أقدامهــم أرض الغاصــب والمحتــل كان لهــم دور بــارز الحقــا عنــد انــدالع 
ثــورة التحريــر المظفــرة فــي الفاتــح مــن تشــرين الثانــي 1954؛ حيــث اتخــذ الكثيــر منهــم أرض المســتعمر مكانــا 
لممارســة مقاومــة الهجــرة، كان وقودهــا مهاجــرون لــم يثنهــم التغــرب عــن البلــد األم فــي نصــرة قضيتــه العادلــة.
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ألجــل مــا ســبق ذكــره لعــب المهاجــرون بغــض النظــر عــن طوائفهــم كانــوا سياســيين أو عمــاال أو مثقفيــن 
وطالبــا، فقــد أبلــى كل حســب خصوصيتــه البــالء الحســن فــي نصــرة المقاومــة داخــل الجزائــر، فأضحــت الثــورة فــي 
معقــل فرنســا، ليتجلــى دور العمــال المغتربيــن الجزائرييــن فــي دعــم ثــورة التحريــر )أوال( ال يقــل عنهــم دور الطــالب 
الجزائرييــن الذيــن آثــروا االغتــراب فــي فرنســا فــي الدعــم اإلســناد )ثانيــا(، وصــول إلــى رد فعــل فرنســا لمجابهــة دور 

المهاجريــن الجزائرييــن علــى أراضيهــا فــي دعــم ثــورة بلدهــم )ثالثــا(.

أوال: دور العمال الجزائريين المغتربين في دعم ثورة التحرير المظفرة
يمكــن القــول أن العمــال الجزائرييــن المغتربيــن كانــوا مثــاال فــي دعــم ثــورة بلدهــم بالرغــم مــن تواجدهــم 
فــي أرض المســتعمر، وهــو مــا كان يشــكل هاجســا لــكل عامــل يخشــى أن يفضــح أمــره فــي دعمــه الثــوار داخــل 
الجزائــر، الذيــن كانــوا يوصفــون مــن طــرف الحكومــة الفرنســية بأنهــم خارجــون عــن القانــون وقطــاع طــرق، حقيقــة 

قــد تجعــل كل مــن يســاندهم وينصرهــم مهــدد بتحمــل أشــد العقوبــات.

بــل إننــا ال نذيــع ســرا إطالقــا عندمــا نقــول أن العمــال الجزائرييــن المغتربيــن وحدهــم مــن كان يناضــل 
علــى جبهتيــن: أوالهمــا جبهــة اجتماعيــة واقتصاديــة الفتــكاك حقوقهــم العماليــة فــي إطــار ممارســة الحــق النقابــي، 
وثانيهمــا جبهــة سياســية ثوريــة لدعــم ثــورة التحريــر الوطنــي كنــوع مــن الوفــاء للوطــن األم المكبــل بقيــود االســتعمار 
الغاشــم، ألجــل ذلــك ســنبين الــدور النقابــي والمالــي للعمــال الجزائرييــن المغتربيــن فــي فرنســا فــي دعــم ثــورة 
التحريــر، علــى أن نليهــا بنقطــة ثانيــة تكــون محــال لعــرض الــدور السياســي والثــوري لهــؤالء العمــال فــي نصــرة 

قضيــة بلدهــم األم.

أ- الدور النقابي والمالي للعمال الجزائريين المغتربين في فرنسا في دعم ثورة التحرير الوطني
 مــن الحقائــق التاريخيــة الــذي رافقــت انــدالع ثــورة التحريــر الجزائريــة أن العمــال الجزائرييــن المغتربيــن فــي 
فرنســا عشــية انــدالع ثــورة نوفمبــر كان أغلبهــم يديــن بالــوالء لزعيــم التيــار االســتقاللي مصالــي الحــاج، والــذي كان 
عامــال نقابيــا ذو شــخصية قويــة أنشــأ عــدة تنظيمــات سياســية لتأطيــر المهاجريــن الجزائرييــن فــي فرنســا، ألجــل 
ذلــك لــم يكــن موافقــا علــى قيــادة جبهــة التحريــر الوطنــي لثــورة التحريــر، ممــا دفعــه لحمــل المهاجريــن الجزائرييــن 

لعــدم التعــاون معهــا ونبــذ قادتهــا.

الحقا حاولت جبهة التحرير الوطني عن طريق قادتها ودبلوماســيتها أن تســتميل المهاجرين الجزائريين 
لصفهــا وحملهــم علــى دعــم ثــورة التحريــر الوطنــي فــي عقــر دار فرنســا، برغــم أن بيــان أول نوفمبــر خــال مــن  
أي إشــارة للمهاجريــن الجزائرييــن المغتربيــن فــي فرنســا، إلــى أن اســتدركت الجبهــة األمــر بمناســبة عقــد مؤتمــر 
الصومــام فــي أعالــي جبــال القبائــل بتاريــخ 20 أغســطس 1956، حيــث  جــاء فــي وثيقتــه أنــه: "يعتبــر الجزائريــون 
المهاجــرون فــي فرنســا رأس مــال ثميــن بالنســبة لعددهــم وطابعهــم الــذي يمتــازون بــه مــن الفتــوة، وحــب الكفــاح ، 

وإن مهمــة جبهــة التحريــر هــي تعبئــة هــذه القــوى الكبيــرة"28.
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وعمــدت الســلطات الفرنســية عشــية انــدالع ثــورة التحريــر الوطنــي فــي الجزائــر إلــى عقــد اجتمــاع موســع 
ضــم رؤســاء مصالــح أمــن المحافظــات الفرنســية قصــد تضييــق الخنــاق علــى المهاجريــن الجزائييــن وضمــان 
عــدم توســع نطــاق المقاومــة إلــى الداخــل الفرنســي، ألجــل ذلــك تــم إنشــاء كتائــب درك لالســتعالم والقمــع، خاصــة 
بالمهاجريــن ذوي أصــول شــمال إفريقيــا29، تماشــيا مــع نفــس السياســة التــي تتبناهــا الحكومــات الفرنســية المتعاقبــة 
بخصــوص المســألة الجزائريــة؛ حيــث دأبــت حتــى فــي المرحلــة التــي ســبقت انــدالع ثــورة التحريــر علــى تعقــب 
آثــار العمــال المهاجريــن الجزائرييــن، فكانــت الشــرطة الفرنســية تراقــب تحركاتهــم فــي النــزل والمطاعــم والمقاهــي، 

وتســعى للتضييــق عليهــم فــي ممارســة حقوقهــم النقابيــة؛ الســيما المبــادرة باالحتجاجــات وعقــد االجتماعــات30.

بالمقابــل لعــب العمــال الجزائريــون المغتربــون فــي فرنســا أثنــاء االحتــالل الفرنســي دورا بــارزا فــي دعــم 
ثــورة التحريــر، خصوصــا مــن الجانــب المالــي، بســبب اليســر المالــي الــذي كان ينعــم بــه كثيــر منهــم، فلــم يكــن 
عائقــا أمامهــم أن يجمعــوا إعانــات ماليــة توجــه لقيــادة جبهــة التحريــر الوطنــي عــن طريــق فيدراليتهــا فــي فرنســا 
لتمويــل الثــورة المســلحة؛ حيــث بلغــت مســاهمات العمــال المغتربيــن الجزائرييــن فــي فرنســا أربعــة أخمــاس ميزانيــة 

الحكومــة المؤقتــة الجزائريــة31.

ولعــل مبــادرة المهاجريــن الجزائرييــن فــي فرنســا لدعــم ثــورة بلدهــم بالمــال يــدل علــى االرتبــاط الوثيــق 
مــع عناصــر هويتهــم، فقــد كانــت التبرعــات ســخية جــدا، بــدأت منــذ انطــالق أول رصاصــة للثــورة فــي جبــال 
األوراس األشــم شــرق الجزائــر، ال ســيما فــي المناســبات الوطنيــة علــى غــرار ذكــرى انــدالع الثــورة، إذ كان العمــال 
الجزائريــون يخصصــون أجــرة يــوم كامــل لدعــم الثــورة حســب مــا جــاء مذكــرات علــي هــارون، تخصــص فــي شــراء 
الســالح واإلنفــاق علــى عائــالت المســاجين ومصاريــف المحاميــن المدافعيــن عــن قضايــا الثــورة الجزائريــة، وتمويــل 
مصاريــف نقــل هــذه المســاعدات إلــى أرض الوطــن بفضــل تعاظــم االشــتراكات والمســاعدات والتــي فاقــت خــالل 

أربعــة ســنوات 1957، 1958، 1960 و1961 مبلــغ مليــاري فرنــك فرنســي32. 

الدور الثوري للعمال الجزائريين المغتربين في فرنسا في دعم ثورة التحرير الوطني
برغــم الصــراع الــذي قائمــا بيــن الحركــة المصاليــة وفيدراليــة جبهــة التحريــر الوطنــي فــي فرنســا، فقــد كان 
دور العمــال المهاجريــن الجزائرييــن متــرددا بيــن االتجاهيــن بســبب حــرب الزعامــة ومــن فــرض قيــادة النضــال 
السياســي والعســكري، دون أن يمنــع ذلــك تأييــد غالبيتهــم لشــرعية العمــل العســكري قصــد تحريــر البلــد األم مــن 
االســتعمار، صــراع ألقــى بضاللــه علــى التنظيــم الهيكلــي للعمــال الجزائرييــن المقيميــن بفرنســا، حيــث ســارع 
المصاليــون إلــى إنشــاء االتحــاد النقابــي للعمــال الجزائرييــن33، قصــد اســتمالتهم ورص صفوفهــم خلــف القائــد 
النقابــي مصالــي الحــاج، إال أن قيــادة جبهــة التحريــر الوطنــي ســارعت هــي األخــرى إلــى محاولــة إقنــاع المهاجريــن 
الجزائرييــن فــي فرنســا قصــد التخلــي عــن الحركــة المصاليــة ودعمهــا لحســاب قيــادة الجبهــة، ممــا دفــع الكثيــر منهــم 

للتفكيــر جديــا فــي تبنــي العمــل العســكري والعــودة إلــى أرض الوطــن.
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ألجــل ذلــك تزايــد بــدء مــن ســنة 1956 أعــداد المهاجريــن الجزائرييــن العائديــن ألرض الوطــن لدعــم الثــورة 
محليــا، ممــا جعــل الحاكــم العــام للجزائــر يفــرض قيــودا إداريــة تتمثــل فــي ضــرورة الحصــول علــى ترخيــص للعــودة 
للجزائــر، ألن اإلدارة االســتعمارية كانــت تعتقــد أن زيــادة أعــداد المهاجريــن العائديــن إلــى الجزائــر يصــب فــي 

مصلحــة المتمرديــن الثــوار لذلــك وجــب ثنيهــم عــن العــودة أو التضييــق عليهــم قــدر اإلمــكان34.

بالمقابــل ســعت قيــادة جبهــة التحريــر الوطنــي، ال ســيما عــن طريــق جناحهــا المكلــف بتأطيــر المهاجريــن 
فــي فرنســا، العمــل علــى تأســيس وداديــة العمــال المهاجريــن الجزائرييــن فــي فرنســا، بــدأت إرهاصاتهــا تتجلــى مــع 
نجــاح اإلضــراب العــام الــذي دعــت إليــه جبهــة التحريــر الوطنــي فــي فرنســا مــن 28 ينايــر إلــى 4 شــباط 1957، 
 Andre خصوصــا مــع تضامــن العديــد مــن أصدقــاء الثــورة الجزائريــة مــن الفرنســيين مــن أمثــال أنــدري تولــي
Tollet األميــن العــام لنقابــة عمــال مقاطعــة الســين فــي فرنســا وغيــره، لتأســس فعليــا وداديــة العمــال المهاجريــن 

الجزائرييــن فــي فرنســا بتاريــخ 21 شــباط 1957 وتتخــذ مــن مقاطعــة باريــس مقــرا لهــا35.

وقــد وجــد العمــل الثــوري الــذي انخــرط فيــه العمــال الجزائريــون المغتربــون فــي فرنســا أساســه فــي دعــوة 
فيدراليــة جبهــة التحريــر الوطنــي لهــم قصــد القيــام بأعمــال عســكرية مســلحة داخــل معقــل فرنســا، ويبــرر أحــد أهــم 
قــادة الفدراليــة المعنيــة وهمــا رئيســها عمــر بــوداوود، وعلــي هــارون المكلــف فيهــا باإلعــالم والمســاجين، هــذا التوجــه 
الثــوري بقولهمــا: " لــم يكــن يــدور فــي فكــر المهاجريــن الجزائرييــن الذيــن يتــرواح عددهــم مــا بيــن 600 ألــف إلــى 
700 ألــف مهاجــر، القيــام بحــرب ضــد بلــد تعــداد ســكانه 45 مليــون نســمة، ومــن الســخافة بمــا كان التفكيــر فــي 
ذلــك، ولكننــا وشــعبنا نتعــرض للقصــف بالنابالــم مــن طــرف االســتعمار الفرنســي، كمــا أن شــعبنا قــد زج بــه فــي 
المحتشــدات، ويتعــرض يوميــا للقمــع واالســتنطاق. إن شــعبنا فــي الجزائــر يعيــش فــي معانــاة وآالم يوميــا، فــي 
حيــن يعيــش الشــعب الفرنســي حياتــه اليوميــة بــكل هــدوء واطمئنــان، يذهــب للســينما، ويقضــي عطلتــه األســبوعية 
كالمعتــاد دون أدنــى شــعور بمــا يجــري فــي الجزائــر مــن حــرب... وهدفنــا مــن وراء القيــام بأعمــال تخريبيــة فــي 

فرنســا قــد تحقــق، ذلــك أننــا اســتطعنا أن نشــعر الفرنســيين بــأن هنــاك حربــا تجــري فــي الجزائــر..."36.

وتجلــى دور العمــال المهاجريــن الجزائرييــن فــي دعــم العمــل العســكري فــي معقــل فرنســا انخراطهــم فــي 
المنظمــة الخاصــة باعتبارهــا الجنــاح العســكري لفدراليــة جبهــة التحريــر الوطنــي فــي فرنســا والتــي تمــت هيكلتهــا 
بعــد توصيــات مؤتمــر الصومــام المنعقــد فــي 20أغســطس 1956 فــي جبــال القبائــل بالجزائــر، والتطــوع للقيــام 
بأعمــال تخريبيــة تمــس بعــض المصالــح االقتصاديــة علــى غــرار خطــوط األنفــاق وقرصنــة اإلذاعــة والتلفزيــون 
 Benjamin ورفع العلم الجزائري فوق برج إيفل37، ولعله في ذات الســياق أكد المؤرخ الفرنســي بنجامين ســتورا
Stora أن حصيلــة األعمــال الفدائيــة التــي كان يقــوم بهــا فدائيــو الجاليــة الجزائريــة المغتربــة فــي فرنســا ضــد 

المؤسســات القتصاديــة والعســكرية واألمنيــة: 56 عمليــة تخريــب، 181 هــدف عســكري واقتصــادي38.
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ثانيا: دور الطالب الجزائريين المغتربين في دعم وإسناد ثورة التحرير الوطني
إذا كانــت الهجــرة العماليــة الجزائريــة فــي فرنســا قــد القــت اهتمامــا إعالميــا وسياســيا، فإنــه بالمقابــل لــم 
تحــظ نظيرتهــا مــن الهجــرة الطالبيــة بنفــس االهتمــام، وتعــدى األمــر إلــى المســتوى األكاديمــي، أيــن عــزف كثيــر 
مــن الباحثيــن عــن الكتابــة  فــي موضــوع الهجــرة الطالبيــة39، حقيقــة لــم تنقــص البتــة مــن دور الطــالب الجزائرييــن 
الذيــن آثــروا االغتــراب فــي فرنســا قصــد التحصيــل العلمــي، والذيــن لــم يفكــروا لحظــة عنــد الخيــار بيــن الدراســة 

وااللتحــاق بالثــورة، فكانــوا وســام شــرف توشــح بــه صــدر ثــورة الجزائــر.

وإذا كان طــالب الجزائــر المغتربــون فــي أصقــاع األرض قــد لبــوا نــداء ثــورة التحريــر وتعاطفــوا معهــا، 
فإنهــا حقيقــة جعلــت جبهــة التحريــر الوطنــي توفــد ممثليهــا لتأطيرهــم، عــن طريــق إنشــاء مكاتــب ومنظمــات طالبيــة 
محليــة، علــى غــرار مكتــب الطلبــة الجزائرييــن فــي دمشــق العاصمــة الســورية، الــذي أبــان عــن وعيــه بقضايــا األمــة 
المصيريــة، وربطهــا بعمقهــا العربــي وحضارتهــا اإلســالمية40، فإنــه بالمقابــل كان أقرانهــم مــن الطــالب المهاجريــن 
فــي فرنســا يعانــون تضييقــا رهيبــا بســبب نصــرة قضيــة بلدهــم العادلــة، ألجــل ذلــك تجلــى دورهــم سياســيا فــي تشــكيل 
منظمــات كانــت تناضــل سياســيا فــي نصــرة فكــرة المقاومــة والتحــرر مــن االســتعمار، كمــا لــم تتخلــف عــن العمــل 

الثــوري والعســكري اســتجابة لنــداء جبهــة التحريــر الوطنــي الممثــل والشــرعي والوحيــد لثــوار الجزائــر.

الدور السياسي للطلبة الجزائريين المغتربين في فرنسا في دعم ثورة التحرير الوطني
لقــد تجلــي الــدور السياســي للطــالب الجزائرييــن المغتربيــن فــي فرنســا قبــل انــدالع ثــورة التحريــر الوطنــي 
فــي الفاتــح مــن تشــرين الثانــي 1954، إيمانــا منهــم بقضيتهــم العادلــة، وحــق شــعبهم فــي تقريــر مصيــره باالســتقالل 
التــام عــن فرنســا االســتعمارية، وقــد اشــتد الــوالء واالنخــراط فــي العمــل السياســي بعــد انــدالع شــرارة الثــورة فــي البلــد 
األم، فكانــوا الســباقين لتأطيــر صفوفهــم عــن طريــق إنشــاء كيانــات طالبيــة تناضــل ســلميا وبالطــرق السياســية 
قصــد تحســيس الجاليــة الجزائريــة بضــرورة نصــرة الثــورة والســعي للدفــاع عــن مبادئهــا التحرريــة التــي أصبحــت 

شــعلة لــكل شــعوب المســتعمرات فــي العالــم.

ورغــم تعــدد الكيانــات التــي تمثــل الطــالب الجزائرييــن المغتربيــن فــي فرنســا، والتــي كانــت تنشــأ وتختفــي 
ألســباب تنظيميــة وهيكليــة، فإنــه مــا يمكــن اإلشــارة إليــه أن تأســيس جمعيــة الطلبــة المســلمين الجزائرييــن بفرنســا 
فــي تمــوز 1955 كان منعرجــا حاســما فــي انخــراط طــالب الجزائــر المغتربيــن فــي العمــل السياســي لدعــم الثــورة، 
وإحــداث صــدى عالمــي للقضيــة الجزائريــة والســعي لتدويلهــا وكســب تضامــن الــدول الشــقيقة والصديقــة، علــى 
اعتبــار أن الطــالب فئــة مثقفــة وواعيــة، تملــك القــدرة علــى اإلقنــاع والتواصــل مــع مختلــف المنظمــات والهيــآت 

اإلقليميــة والدوليــة41.

ومــا يالحــظ فــي الممارســة السياســية التــي كان يأتيهــا الطــالب المغتربــون الجزائريــون فــي فرنســا أنهــم 
كانــوا يحاولــون التوفيــق بيــن متطلبــات الدراســة وظــروف اإلقامــة فــي المهجــر مــن جهــة، ونصــرة الثــورة والمقاومــة 
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التحريريــة مــن جهــة ثانيــة، ممــا دفعهــم إلــى توجيــه تنظيماتهــم الطالبيــة إلــى العمــل النقابــي والسياســي، والعمــل 
علــى التنســيق مــع الطلبــة األشــقاء مــن بــالد المغــرب العربــي الذيــن كانــوا يعانــون مــن االحتــالل الفرنســي42.

وبعيدا عن اللغط الذي صاحب استعمال صفة المسلمين في تسمية اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين 
الســيما من خالل معارضة الطالب الجزائريين ذوو التوجه الشــيوعي، فإن االتحاد قضى في مجلســه التأسيســي 
المنعقــد مــن 8 إلــى 14 تمــوز 1955 برئاســة أحمــد طالــب اإلبراهيمــي، أن االتحــاد يســعى لتحقيــق أهــداف أربعــة 
رئيســة: أولهــا العمــل علــى توحيــد جهــود العمــل النقابــي للطــالب المغتربيــن الجزائرييــن فــي فرنســا، والســعي لتوحيــد 
كلمتهــم لمواجهــة الغطرســة الفرنســية دفاعــا عــن قيــم الثــورة والمقاومــة، وثانيهــا العمــل لــرد االعتبــار للغــة العربيــة 
باعتبارهــا لغــة الجزائرييــن األولــى، وثالثهــا تشــجيع مشــاركة االتحــاد فــي الحيــاة السياســية  واإلداريــة، ورابعهــا 

االســتفادة مــن روافــد الحضــارة األوروبيــة43.

ولعــل مــا يفســر تشــبع االتحــاد العــام للطلبــة المســلمين الجزائرييــن باإليديولوجيــة الوطنيــة والتحرريــة، 
احتــكاك مناضليــه بإطــارات جبهــة التحريــر الوطنــي، باعتبارهــا الجهــة التــي تقــود الثــورة سياســيا وعســكريا؛ حيــث 
كان محمــد البجــاوي يتصــل بهــم فــي األحيــاء الجامعيــة ليشــرح لهــم السياســة العامــة التــي قررهــا جيــش التحريــر 
بقيــادة الجبهــة بعــد مؤتمــر الصومــام فــي 20 أغســطس 1955، فــي توجــه ســاعد علــى إذكاء العمــل السياســي 
الشــعب  بتمكيــن  الفرنســية  الســلطات  العمــل ســويا علــى مطالبــة  الجزائرييــن عــن طريــق  المغتربيــن  للطــالب 
الجزائــري مــن حقــه فــي االســتقالل،  دون إغفــال التنســيق مــع األحــرار الفرنســيين الــذي كانــوا يســاندون ثــورة 

الجزائــر فــي قلــب الحواضــر الفرنســية44. 

الدور الثوري للطلبة الجزائريين المغتربين في فرنسا في دعم ثورة التحرير الوطني
إن المســتقرئ لحــركات التحــرر فــي العالــم يــدرك مــدى صعوبــة االعتمــاد علــى المدنييــن فــي الكيانــات 
المســلحة التحرريــة العتبــارات تتعلــق أساســا بواجــب الســرية والتخطيــط اآلمــن فــي مواجهــة العــدو، الــذي يمكنــه 
اســتخدام المدنييــن كعمــالء الختراقهــا وفــك صفوفهــا، وهــي الحقيقــة التــي تفســر تأخــر التحــاق الطــالب المغتربيــن 
الجزائرييــن فــي فرنســا بالعمــل المســلح، ألن قيــادة الثــورة المســلحة فــي الجزائــر عــن طريــق فرعهــا المتمثــل فــي 
فيدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا، كانت تتوجس من محاوالت االختراق ومكائد الخيانة التي قد تقضي 
علــى الثــورة فــي مهدهــا، لكــن الحقــا وبعــد انتشــار واســع إلطــارات جبهــة التحريــر الوطنــي فــي األراضــي الفرنســية، 

اســتطاعوا تعييــن الكثيــر مــن الطــالب الجزائرييــن ليكــون مناضليــن ثورييــن ومســتعدين للعمــل العســكري45.

حيــث التحــق الكثيــر مــن الطــالب الجزائرييــن بســاحات الشــرف بعدمــا آثــروا الهجــرة العكســية نحــو بلدهــم األم 
ومقاومــة فرنســا فــي أرض أجدادهــم، بينمــا فضــل آخــرون بأوامــر مــن قيــادة الثــورة الجزائريــة االلتحــاق بالجارتيــن تونــس 
والمغــرب للعمــل بمصالــح االتصــاالت واالســتعالمات العــام، خاصــة أن أغلبهــم ذوو تكويــن تقنــي يؤهلهــم لمثــل تلــك 
األعبــاء، بــل ســخروا معارفهــم وخبراتهــم لتكويــن جزائرييــن آخريــن فــي مجــال االتصــال بالراديــو والمخابرات والتجســس.
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وإثباتــا لهــذا التوجــه الثــوري أعلــن الطــالب المغتربــون الجزائريــون فــي فرنســا والمنضــوون تحــت لــواء 
االتحاد العام للطلبة المســلمين الجزائريين بمناســبة عقد مؤتمرهم الســنوي الثاني ما بين -24 30 آذار 1956 
بباريــس؛ حيــث صــوت المؤتمــرون علــى الئحــة جــاء فيهــا:" اعتبــارا مــن أن كفــاح الشــعب الجزائــري ضــروري 
ومشــروع، واعتبــارا مــن أن سياســة القــوة وحــرب اإلبــادة والقمــع التــي يشــنها االســتعمار الفرنســي تجعــل كل تقــارب 
بيــن الشــعبين الجزائــري والفرنســي مســتحيال، فــإن المؤتمــر يطالــب بمــا يلــي: أ-اســتقالل الجزائــر، ب-إطــالق 
ســراح كل الوطنيين المســجونين أو المعتقلين، ت-المفاوضات مع جبهة التحرير الوطني46"، وهو التوجه الذي 

دفــع الســلطات الفرنســية إلــى حــل االتحــاد الحقــا بتاريــخ 28 كانــون الثانــي 1958.

ويقينا، فإن التاريخ يشــهد أنه برغم ممارســات التضييق والتعذيب واالســتنطاق التي عانى منها الطالب 
الجزائريــون المغتربــون فــي فرنســا بســبب دعمهــم الثــوري والسياســي لثــورة التحريــر الوطنــي لبلدهــم األم، إال أن 
ذلــك لــم يثــن عزائمهــم ولــم يثبــط قواهــم، بــل كلمــا اشــتد بهــم الضيــق كلمــا انفجــروا دعمــا لقضايــا بلدهــم حتــى ولــو 

كان الثمــن اإلغــراق فــي نهــر الســين فــي العاصمــة باريــس، كسياســة انتقاميــة مــن ســلطات فرنســا االســتعمارية.

ثالثا: مظاهرات 17 أكتوبر/ تشرين األول 1961 رمز الهجرة والمهاجرين في مخيال الجزائريين
تبيــن جليــا مــن خــالل الفقرتيــن الســابقتين مــدى مســاهمة المهاجريــن الجزائرييــن فــي فرنســا فــي دعــم ثــورة 
التحريــر المظفــرة، عمــاال كانــوا فــي مصانعهــم ومزارعهــم ومؤسســاتهم، أو طالبــا كانــوا فــي مدرجــات الجامعــة 
وأقســام الثانويــات، فقــد كانــوا ســندا للثــورة الجزائريــة، نقلــوا المقاومــة إلــى عقــر دار فرنســا االســتعمارية، حقيقــة 
جعلــت فرنســا تقــرر مواجهــة المــد الثــوري والنضالــي للمهاجريــن الجزائرييــن فــي دعــم الثــورة عــن طريــق سياســة 

قمعيــة وحشــية.

ولعلــه بمجــرد وصــول شــارل دو غــول إلــى رئاســة الجمهوريــة الفرنســية فــي الفاتــح مــن جوان/حزيــران 
1958، معتمــدا علــى سياســية جديــدة فــي عالقــة فرنســا بالجزائــر كمســتعمرة فــي شــمال إفريقيــا47، مقوماتهــا 
تكثيــف العمليــات الوحشــية ومختلــف أصنــاف التعذيــب والتنكيــل والتشــريد فــي حــق الجزائرييــن بعمليــات عســكرية 

بمســميات مختلفــة48، هدفهــا القضــاء علــى نــار الثــورة وإبقــاء الجزائــر فرنســية.

وأخــذا لخصوصيــة محافظــة شــرطة باريــس باعتبارهــا العاصمــة الفرنســية، ومقــر إقامــة الســواد األعظــم 
مــن المهاجريــن الجزائرييــن، فإنهــا كانــت تحظــى بنظــام قانونــي اســتثنائي توارثتــه مــن حقبــة نابليــون بونابــرت، 
 Maurice Papon   ونظــرا لحساســيتها تعاقــب علــى إدارتهــا محافظــون عــدة  إلــى أن تــم تعييــن موريــس بابــون

علــى رأســها بتاريــخ 15 مــارس/ آذار 1958، فــي ظــل ظــروف خاصــة49.
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وتجســيدا لسياســة القضاء على الثورة  في أرض فرنســا مكنت الحكومة الفرنســية موريس بابون محافظ 
شــرطة باريــس صالحيــات مطلقــة وكاملــة لحفــظ النظــام العــام، والعمــل علــى القضــاء علــى تنظيمــات المهاجريــن 
الجزائرييــن فــي الداخــل الفرنســي، الســيما فيدراليــة جبهــة التحريــر الوطنــي، باعتبــاره كان صاحــب خبــرة فــي إدارة 

المســتعمرات، خصوصــا فــي واليــة قســنطينة فــي الشــرق الجزائــري50.

والمفارقــة أن التاريــخ يحفــظ جيــدا تاريــخ الضحيــة ويفضــح الجــالد، فقــد كان تاريــخ 17 أكتوبر/تشــرين 
األول 1961 محفــورا فــي الذاكــرة الوطنيــة الجزائريــة حتــى تــم  ترســيمه فــي الجزائــر يومــا وطنيــا للهجــرة، وفــاء 
لتضحيــات المهاجريــن الجزائرييــن فــي فرنســا الذيــن خرجــوا فــي مظاهــرات ضخمــة، الســيما فــي العاصمــة باريــس 

لمواجهــة التعســف والتمييــز الــذي عانــى منــه المهاجــرون الجزائريــون دون غيرهــم مــن األجانــب.

حيــث تعــود أســباب هــذه المظاهــرات إلــى قــرار موريــس بابــون إلــى إعــالن حظــر التجــول مــن الثامنــة 
والنصــف ليــال إلــى الخامســة والنصــف صباحــا، يشــمل الجزائرييــن فقــط، بهــدف منــع المهاجريــن مــن التواصــل 
مــع فيدراليــة جبهــة التحريــر الوطنــي فــي فرنســا، فــكان قــرار جائــرا يخالــف جميــع المواثيــق الدوليــة التــي التزمــت 

بهــا فرنســا داخليــا ودوليــا.

وفــي ظــل هــذه الظــروف الخانقــة والتعســف الجائــر، لــم يكــن أمــام جبهــة التحريــر الوطنــي عــن طريــق 
فرعهــا فــي فرنســا، إال أن تدعــو لمظاهــرات حاشــدة بتاريــخ 17 أكتوبــر/ تشــرين األول 1961، شــارك فيهــا مــا 
يفــوق عــن 40 ألــف مهاجــر جزائــري51، تنديــدا بالتضييــق عنهــم وقمعهــم بطــرق ال إنســانية، عــن طريــق االعتمــاد 
علــى بعــض العمــالء الجزائرييــن، الــذي فضلــوا التعــاون مــع المصالــح الفرنســية ضــد بلدهــم، فكانــوا ســيفا قاصمــا 
علــى ظهــر المهاجريــن الجزائرييــن، خصوصــا أولئــك الذيــن يقطنــون فــي الدائــرة الثالثــة عشــرة والدائــرة الثامنــة 

عشــرة فــي باريــس52.

ويضيــف بعــض الباحثيــن فــي شــؤون الهجــرة الجزائريــة فــي فرنســا إبــان الثــورة، أن فظاعــة جرائــم موريــس 
بابــون ضــد الجزائرييــن لــم تبــدأ فــي 17  أكتوبر/تشــرين األول 1961،  بــل بــدأ التحضيــر لهــا فــي الســادس مــن 
أكتوبــر/ تشــرين األول 1961 عندمــا أعلنــت الشــرطة الفرنســية بيانــا عامــا يفــرض حظــر التجــول ضــد المهاجريــن 
الجزائرييــن ليــال، ومــن كان يعمــل منهــم بالتوقيــت الليلــي يتعيــن عليــه اســتصدار ترخيــص إداري اســتثنائي، مــع 

عــدم إمكانيــة التنقــل الجماعــي لهــؤالء المغتربيــن الجزائرييــن53.

لقــد واجهــت الشــرطة الفرنســية بأوامــر مــن موريــس بابــون المتظاهريــن العــزل مــن المهاجريــن الجزائرييــن 
فــي شــوراع باريــس رميــا بالرصــاص الحــي ورمــي الكثيــر مــن الجزائرييــن مكبلــي األيــادي فــي نهــر الســين ليلقــوا 
حتفهــم غرقــا بلــغ عددهــم 300 جزائــري شــهيد، و400 مفقــود، وقــد كانــت كثيــر مــن جثــث المهاجريــن الجزائرييــن 
تطفــو فــوق نهــر الســين ويعثــر عليهــا فــي غابــات مجــاورة،  فضــال عــن الجرحــى والمرحليــن عنــوة بحــرا للجزائــر54.
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إن هــذه المظاهــرات شــكلت منعطفــا حاســما فــي نصــرة المهاجريــن الجزائرييــن لثورتهــم داخــل التــراب 
الفرنســي، وبقــي نهــر الســين شــاهدا علــى فظاعــة سياســة التنكيــل والتعذيــب الفرنســية، قابلتهــا صــدور الجزائرييــن 
بشــجاعة وبســالة ال نظير لها أفضت بعد أشــهر إلى إعالن وقف إطالق النار وإعالن اســتفتاء تقرير المصير، 
ليلعــن اســتقالل الجزائــر فــي الخامــس مــن تمــوز 1962، بعدمــا أبلــى مهاجريهــا ومغتربيهــا البــالء الحســن فــي 

دعمهــا ونصــرة قضيتهــا.

الخاتمة
مــن جمــاع مــا تقــدم، نخلــص إلــى أن توافــد المهاجريــن الجزائرييــن علــى فرنســا كرهــا عــن طريــق التجنيــد 
اإلجبــاري للشــباب الجزائــري، أو طوعــا لتحســين ظــروف المعيشــة، شــكل ظاهــرة اســتحقت الدراســة العلميــة مــن 
جوانــب تاريخيــة واجتماعيــة وسياســية، بســبب خصوصيــة المــكان محــل الهجــرة، ألن فرنســا لــم تكــن مكانــا لتحقيــق 
أحــالم اقتصاديــة فقــط، بــل كانــت دولــة تختصــر دولــة الغاصــب  والمحتــل، ومكانــا يمكــن أن تتقــد منــه جــذوة 

المقاومــة ونصــرة ثــورة التحريــر.

إن دراســة ظاهــرة هجــرة الجزائرييــن نحــو فرنســا فــي الفتــرة التــي ســبقت انــدالع ثــورة التحريــر الوطنــي فــي 
الجزائــر، فســرت إلــى حــد كبيــر كيــف ســاهم هــؤالء المغتربــون فــي دعــم ثــورة بلدهــم برغــم سياســة القمــع والتضييــق 
التــي كانــت تعاملهــم بهــا الســلطات الفرنســية فــي مهجرهــم، وحجــم المخاطــرة التــي كانــت تتســبب فــي كثيــر مــن 
األحيــان فــي طــرد العمــال المهاجريــن الجزائرييــن مــن عملهــم، أو طــرد مواطنيهــم مــن الطــالب، أو حتــى تصفيــة 

الكثيــر منهــم ألســباب تتعلــق أساســا بدعــم المقاومــة الجزائريــة وثورتهــا المظفــرة.

وحقيــق علينــا أن نســجل أن المهاجريــن الجزائرييــن بغــض النظــر عــن األســباب التــي دفعتهــم لاللتحــاق 
بفرنســا، إال أنهــم أبلــوا بــالء حســنا منــذ لحظــة إطــالق أول رصاصــة فــي جبــال األوراس األشــم شــرق الجزائــر، إذ 
لــم يتــرددوا لحظــة فــي نصرتهــا ودعمهــا، حتــى ســجلت اإلحصائيــات الرســمية أن أربعــة أخمــاس ميزانيــة الحكومــة 
المؤقتــة الجزائريــة كان يمولهــا المغتربــون الجزائــر، ال ســيما المقميمــون منهــم فــي فرنســا، دون أن نغفــل دورهــم 
السياســي الــذي تجلــى فــي الحــركات النقابيــة العماليــة التــي كانــت تضــم المهاجريــن الجزائرييــن، وتجمــع صفوفهــم، 
وتوحــد كلمتهــم علــى قــول واحــد: نصــرة ثــورة التحريــر الوطنــي ومســاندتها قــدر المســتطاع، وهــي  التنظيمــات 
الهيكليــة التــي لــم يتخلــف عنهــا الطــالب المغتربــون الجزائريــون فــي فرنســا، برغــم ظــروف الدراســة ومتطلبــات 
التحصيــل العلمــي، إال أنهــم كانــوا ال يدخــرون جهــدا فــي دعــم مقاومــة شــعبهم، ومواجهــة السياســة االســتعمارية 

التمييزيــة الممارســة ضدهــم  بصــورة تحقــق نصــرا مــؤزرا.

وفضــال عــن الــدور السياســي الــذي تصــدت لــه التنظيمــات النقابيــة والطالبيــة للمغتربيــن الجزائرييــن فــي 
فرنســا إبــان ثــورة التحريــر، فقــد آثــروا أن يتطوعــوا كفدائييــن فــي صفــوف جيــش التحريــر الوطنــي فــي عقــر دار 
فرنســا االســتعمارية، فقــد تحلــى الكثيــر منهــم بشــجاعة وبــأس قــل نظيرهمــا، والتحقــا بكتائــب المقاومــة المســلحة 
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عــن طريــق اســتهداف مراكــز حيويــة فرنســية ذات طبيعــة اقتصاديــة وأمنيــة عســكرية علــى مــدار ســبع ســنوات 
ونصــف مــن الثــورة والمقاومــة.

وقــد كانــت أحــداث 17 أكتوبــر/ تشــرين األول 1961 فــي باريــس أجلــى درجــات تحــدي المهاجريــن 
الجزائرييــن فــي فرنســا لجالديهــم وعلــى رأســهم موريــس بابــون قائــد شــرطة باريــس،  حيــث لــم يمــر ذلــك الثالثــاء 
األســود حتــى رمــت الشــرطة الفرنســية مئــات المهاجريــن الجزائرييــن فــي نهــر الســين دون رحمــة وال شــفقة، تمــردوا 
علــى إجــراءات تمييزيــة ضدهــم دون غيرهــم مــن المهاجريــن بالتظاهــر ســلميا وتعبيــرا منهــم عــن نصــرة الثــورة 

والمقاومــة فــي الجزائــر.

وعطفــا عمــا ســبق بيانــه فقــد ســجلت الهجــرة الجزائريــة صفحــات ناصعــة تتقاطــر مجــدا وفخــرا، حتــى 
أضحــى تاريــخ 17 أكتوبر/تشــرين األول  مــن كل ســنة محطــة الســتذكار تضحيــات المهاجريــن الجزائرييــن 
ومحاولــة رد الجميــل لهــم، عــن طريــق تخليــد مآثرهــم واالقتــداء بســيرهم فــي نصــرة الثــورة والمقاومــة واالنعتــاق 
مــن االســتعمار الغاشــم، الســيما أن ضفــاف نهــر الســين الزالــت شــاهدة عــن معانــاة وألــم اعتصــر وال يــزال قلــوب 

الجزائرييــن.

ومــن جانــب آخــر، يتعيــن النضــال سياســيا ودبلوماســيا قصــد اعتــراف فرنســا بجرائمهــا ضــد عامــة 
الجزائرييــن، وخاصــة المغتربيــن الــذي كانــوا علــى أرضهــا إبــان ثــورة التحريــر، ألن الجريمــة ضــد اإلنســانية واحــدة، 
والجزائريــون كغيرهــم مــن شــعوب العالــم  الذيــن قاومــوا االســتعمار، ال يبغــون إال اعتــراف مســتعمرهم بجرائمــه، 
وفــي مقدمتهــا إغــراق المهاجريــن الجزائرييــن أحيــاء فــي نهــر الســين، وكشــف حقيقــة بشــاعة االســتعمار لألجيــال 

القادمــة.
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إيجابيات وسلبيات الهجرة وفرص المكان وأزماته
الهجرة في منطقة حوض البحر المتوسط - لبنان نموذجًا –

 د. بالل علي الحاج سليمان.
قسم الجغرافيا/الجامعة اللبنانية
                                                                              

- مقدمة:
يعــود ســبب الهجــرة إلــى قيــام اقتصــاد رأســمالي عالمــي شــديد التكامــل لــدى أقطابــه )كاإلتحــاد األوروبــي(، ممــا 
إســتقطب اليــد العاملــة المتنوعــة وجعــل النــاس يرتحلــون باســتمرار مــن أجــل العمــل، أو لتأهيــل القــوى العاملــة مــن 
خــالل الدراســة، والســيما الدراســات العليــا المتقدمــة والمتخصصــة وكذلــك اللجــوء السياســي عبــر الحــدود بســبب 

ســيادة الديمقراطيــة والعدالــة اإلنســانية وخاصــة لــدى الــدول األوروبيــة الصناعيــة. 

منــذ بدايــة تاريــخ البشــرية والهجــرة تمثــل محــورًا جوهريــًا فــي عمليــة التحــول االجتماعــي ، فالهجــرة ليســت بالظاهــرة 
نــف وفقــًا للظــروف التــي تحكمــه1، والمهاجــرون  الحديثــة ، بــل هــي جــزء ال يتجــزأ مــن الكينونــة البشــرية ، وهــي تصَّ
هــم األشــخاص الذيــن حصلــوا علــى وضــع قانونــي يتميــز - علــى األقــل - بشــكل مــن أشــكال تصريــح اإلقامــة 
الــذي ينظــم شــروط عملهــم. ويســعى هــؤالء العمــال للحصــول علــى جنســية البــالد التــي يعملــون بهــا مــن أجــل 
ثباتهــم وإســتقرارهم. وال ُيَعــْد كل العمــال الذيــن ليــس معهــم األوراق الالزمــة، علــى وجــه الدقــة بأنهــم مهاجريــن 
غيــر شــرعيين، فلــدى الكثيــر مــن الــدول القويــة، مثــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة وكنــدا وغيرهــا مــن الــدول، 
أنظمــة قانونيــة جعلــت مــن الممكــن العمــل فــي هــذه الــدول دون موافقــة واضحــة منهــا، وكأن الحاجــة لليــد العاملــة 
تبيــح المحظــورات. مــن هنــا يمكــن إعتبــار الشــك فــي مــدى مصداقيــة إحصــاءات الهجــرة، فهــي مــع األســف تبقــى 

منخفضــة نظــرًا لعــدم معرفــة أعــداد هجــرة العمالــة غيــر مســتوفية المســتندات الالزمــة.                      

وللهجــرة عــدة دوافــع وأســباب متنوعــة األشــكال، لهــا مــن اإليجابيــات والســلبيات التــى تؤثــر علــى المهاجــر 
ومجتمعــه. بشــخصه، 

أواًل: الهجرة، وإتجاهاتها في الحوض المتوسطي: 
1- بيانات عن الهجرة العالمية:

ُتَعــدُّ البلــدان ذات الدخــل المرتفــع مــن أوروبيــة وأميركيــة وبلــدان عربيــة نفطيــة، مقصــدًا للمهاجريــن. "رغــم أن معظم 
البلــدان المهاجــر اليهــا تقــع فــي الجــزء الشــمالي مــن العالــم، فــإن الهجــرة فيمــا بيــن بلــدان الجنــوب ســائدة مثلهــا 
ر نســبتهم بحوالــي 36 % البالــغ عددهــم )82,3 مليــون نســمة بيــن  مثــل الهجــرة بيــن الجنــوب والشــمال. وتقــدَّ
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دول الجنــوب( مــن أعــداد المهاجريــن فــي عــام 2013، فــي حيــن بلغــت نســبة المهاجريــن بيــن الجنــوب والشــمال 
35 فــي المئــة مــن مجمــوع المهاجريــن البالــغ عددهــم )81,9 مليــون نســمة( وبلغــت نســبة المهاجريــن بيــن بلــدان 

الشــمال %23 مــن إجمالــي المهاجريــن فــي العالــم"2.

- وتعتبــر األزمــات اإلقتصاديــة العالميــة المؤثــر األســاس علــى نســبة المهاجريــن فــي العالــم. فخــالل حالــة 
اإلســتقرار اإلقتصــادي، عــادًة مــا تــزداد فيهــا نســبتهم كمــا عــام 2010، الــذي تميَّــز بمعــدل هجــرة يفــوق ســرعة 
نمــو تعــداد الســكان فــي العالــم حيــث بلــغ تعــداد المهاجريــن الدولييــن 272 مليونــًا، أي بزيــادة نســبتها %5،3 مــن 

ســكان العالــم3، علمــًا أن نســبة النمــو الســكاني بيــن عامــي 1990 و 2010 بلغــت 30% 4.

" فــي عــام 2017، بلــغ عــدد المهاجريــن الدولييــن فــي جميــع أنحــاء العالــم - أي األشــخاص المقيمــون فــي بلــد 
غيــر بلدهــم األم - 258 مليــون شــخص5. والجــدول التالــي يظهــر بيانــات الهجــرة الدوليــة بحســب الســنوات:

 - الهجرة الدولية.
نسبة نمو الهجرة  %. )2(عدد المهاجرين \  شخص)1(السنة
1980- % 2.3
2.8 %173 مليون 2000
2.9 %175 مليون2005
3.5 %272 مليون 2010
-247 مليون2013
-244 مليون2015

258 مليون2017
النمو %3.4.   - توزعهم بحسب القارات: يقيم 31% 

في أسيا، و٪30 في أوروبا، و٪26 في األمريكتين 
و٪10 في أفريقيا، و%3 في البلدان الجذرية.

المصدر:)2( المنظمة الدولية للهجرة، بوابة بيانات الهجرة العالمية. قراءة في خارطة الالجئين والمهاجرين العرب عالميًا،    
مجلة العربي، الخميس 28 مايو 2020، العدد 21.  

)1( األمم المتحدة، قضايا عالمية "الهجرة"، الصفحة الرئيسية.
https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/migration/index.html

- وعلى مستوى الرغبة: 
ففــي عــام 2015 إرتفعــت نســبة الذيــن يرغبــون فــي الهجــرة الدائمــة مــن بلدانهــم إلــى 23 فــي المئــة، لترتفــع مجــدًدا 
فــي عــام 2016 إلــى 25  فــي المئــة؛ وهــو تغّيــر محــدود وغيــر جوهــري مــن الناحيــة اإلحصائيــة، لكنــه يشــير مــن 

ناحيــة داللتــه االجتماعيــة إلــى أن وتيــرة الرغبــة فــي الهجــرة ال تــزال مســتمرة، ومرشــحة للزيــادة6.  
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2- مراحل الهجرة في الحوض المتوسطي:   
تميــزت العقــود الثالثــة األخيــرة مــن القــرن الماضــي بتســجيل تدفــق واســع ألنــواع الهجــرة مــن الجنــوب نحــو الشــمال 

فــي حــوض المتوســط، ووجهتهــم قــارة أوروبــا. " ويمكــن تقســيمها إلــى ثــالث محطــات زمنيــة محكومــٌة بأســبابها:  
أ- المرحلــة األولــى مــا قبــل عــام 1985، وتمثَّلــت الظــروف الحاكمــة حينهــا بحاجــة الــدول األوروبيــة 

إلــى المزيــد مــن العمالــة.
البلــد  الــى مزاحمــة المهاجريــن ألبنــاء  الثانيــة بيــن عامــي )1985-1995(، أدت  ب- المرحلــة 
األصلييــن، والــذي أعطاهــم قــوًة وثباتــًا، حصــول اإلتفاقيــات الدوليــة المنعقــدة عــام 1990 المخصصــة 
لحمايــة حقــوق العمــال المهاجريــن. وكذلــك "إتفاقيــة شــنكن" الموقعــة فــي 19 يونيــو 1995، ســمحت 

بحريــة تنقــل األشــخاص المنتميــن إلــى الفضــاء األوروبــي.
ج- المرحلــة الثالثــة بعــد 1995، إتخــذت هــذه المرحلــة طابعــًا أمنيــًا صارمــًا إتبعتــه الــدول األوروبيــة 

لضبــط الحــدود ومنــع الهجــرة غيــر الشــرعية"7.   

3- تعريف الهجرة: 
الهجــرة هــي حركــة ســكانية داخليــة أو خارجيــة أدت الــى تــرك الفــرد مكانــه األصلــي وإســتقر فــي مــكاٍن أخــر وجــد 
فيــه حاجاتــه ومتطلباتــه التــي لــم يتمكــن مــن تأمينهــا فــي مــكان ســكنه األســاس. توجــُد ظــروٌف عديــدٌة تُــؤّدي إلــى 
دت  الهجــرة، مثــل انتشــار الحــروب، أو ســوء األوضــاع االقتصادّيــة والتــي ُتعتبــُر مــن الُمحّفــزات للهجــرِة. "وقــد حــدَّ
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة يــوم 18 كانــون األول يومــًا دوليــًا للمهاجريــن، وتــم إعتمــاد اإلتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 

ــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم"8.   حقــوق جميــع العمَّ

4- مفهوم الهجرة: 
الهجــرة هــي انتقــال النــاس بشــكل فــردي أو جماعــي مــن بلدهــم األصلــي إلــى أي مــكان آخــر، وذلــك لالســتقرار 
بصــورة دائمــة أو مؤقتــه، أو بحًثــا عــن حــال أفضــل فــي العيــش، أو الســكن، أو األمــن. ونتيجــًة لظهــور إقتصــاد 
رأســمالي عالمــي، وقيــام الحــدود بيــن الــدول علــى أســس قوميــة، مــا جعــل النــاس يهاجــرون عبــر هــذه الحــدود 
بهــدف العمــل أو الدراســة أو الّلجــوء السياســي أو اإلنســاني، وعلــى الرغــم مــن كــون نظــام الحــدود أصبــح قديًمــا، 
إاّل أّن قوانيــن اإلقامــة والجنســية والمواطنــة فــي مختلــف الــدول، تتســبب بنتائــج وآثــار سياســية للهجــرة، علــى الفــرد 

والمجتمــع9.  

5- من هو المهاجر؟
 رغــم أنــه ال يوجــد تعريــف متفــق عليــه قانوًنــا، ُتعــرِّف األمــم المتحــدة المهاجــر علــى أنــه:“ شــخص أقــام فــي دولــة 
أجنبيــة ألكثــر مــن ســنة بغــض النظــر عــن األســباب ســواء كانــت طوعيــة أو مفروضــة، وبغــض النظــر عــن 

الوســيلة المســتخدمة للهجــرة ســواء كانــت نظاميــة أو غيــر نظاميــة”.  
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صــت اإلتفاقيــة المنعقــدة عــام 1951، المهاجــر الــذي ُفِرَضــت عليــه الهجــرة بأنــه الجــئ، ألنــه موجــود  وقــد خصَّ
خــارج دولــة جنســيته بســبب تخــوف مبــرر مــن التعــرض لالضطهــاد، وأصبــح بســبب ذلــك التخــوف يفتقــر إلــى 

القــدرة علــى أن يســتظل بحمايــة دولتــه أو لــم تعــد لديــه الرغبــة فــي ذلــك10.

6- لماذا تكون هجرة اللبناني غالبًا الخيار الوحيد؟
ألنهــم يريــدون بدايــة جديــدة، أو وظيفــة جديــدة، للدراســة أو لجمــع شــمل األســرة. ولكــن يضطــر اللبنانيــون إلــى 
الهجــرة أحياًنــا بســبب أحــداث تهــدد حياتهــم. وغالًبــا مــا تكــون الهجــرة هــي الخيــار الوحيــد لتحســين حياتهــم ومواجهــة 
الفقــر والجــوع، وانعــدام الوظائــف، وغيــاب الدعــم مــن جانــب الحكومــة، وقلــة المــوارد الطبيعيــة. إن مســتوى 
المعيشــة الالئــق، والتغذيــة الكافيــة، وتوفــر الرعايــة الصحيــة، والتعليــم، والعمــل الكريــم، وغيرهــا... ليســت مجــرد 

غايــات إنمائيــة بــل هــي أيضــًا مــن حقــوق اإلنســان11.   

7- أهمية الهجرة:
تســاهم الهجــرة فــي بنــاء المجتمعــات وتطويــر األمــم، وفــي الحفــاظ علــى عــدد الســكان العامليــن، والمســاهمة فــي 
دفــع الضرائــب، وكذلــك الحمايــة مــن الكــوارث البيئيــة وآثــار الحــروب، إضافــًة الــى العيــش فــي بيئــة اجتماعيــة 

أكثــر تطــورًا، وأمانــًا. 

ثانيًا: خصائص ومميِّزات الهجرة العالمية:
1- أنواع الهجرة: - تختلف أنواع الهجرة باختالف معيار التصنيف:

أ- تصنيف الهجرة بناًء على اإلرادة: إختيارية أو إجبارية.             
ب- تصنيف الهجرة بناًء على المدة الزمنية:  مؤقتة - دائمة - موسمية.              

ج- تصنيف الهجرة بناًء على النطاق الجغرافي: داخلية أو خارجية.               
د- تصنيف الهجرة بناًء على األسباب: هجرة مهنية )إقتصادية( - سياسية - دينية                                                           

                  إجتماعية – للتعلم. 

2- انواع الهجرات الحديثة غير التقليدية، والسياسات المتبعة تجاهها:
أ- هجرة الرساميل:

إن هجــرة رأس المــال اإلســتثماري الــذي صــاغ نفســه فــي ســياق النظــام العالمــي الجديــد "العولمــة وإنفتــاح الســوق"، 
فتــح بــاب الهجــرة لــدى الشــباب كادحيــن وراء هــذا المــال الــذي يســتثمر فــي القطاعــات اإٌلقتصاديــة الثالثــة فهاجــر 
الشــباب للعمــل فيــه. ويشــكل تصديــر رأس المــال ونشــاط الشــركات العابــرة للقوميــة عامــاًل بالــغ األهميــة مــن 

عوامــل تحفيــز حركــة إنتقــال اليــد العاملــة عبــر الحــدود. 
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ب- سياسة اإلنتقاء الطالبي:
فعبــر المؤسســات التــي تعنــى بدعــم الطــالب المتفوقيــن تكــون عمليــة التأســيس لهجــرة األدمغــة، حيــث يتــم توفيــر ما 
يلــزم للطالــب المجتهــد بغيــة الســفر الــى احــدى الــدول المتطــورة، إلســتكمال تعليمــه علــى نفقــة الدولــة المســتضيفة 

ويكــون ذلــك مــن خــالل سياســة إنتقــاء وفقــًا لدرجــة تفوقــه والمواقــع التــي يمكــن أن يبــرع فيهــا.

ج-هجرة التقاعد:
إن هجــرة المتقاعديــن مــن الــدول الغنيــة إلــى الــدول األقــل تكلفــة والتــي تمتــاز بمنــاخ أفضــل ُتعــد نوعــًا جديــدًا مــن 
أنــواع الهجــرة الدوليــة، وتتضمــن األمثلــة علــى ذلــك هجــرة مواطنيــن إنجليــز متقاعديــن إلــى أســبانيا أو إيطاليــا، 

وكذلــك هجــرة مواطنيــن كندييــن إلــى الواليــات المتحــدة، وخاصــًة إلــى واليــة فلوريــدا وواليــة تكســاس. 

3- أدوات الهجرة التنفيذية: 
ســاهمت العولمــة، واألنفتــاح الدولــي، وتطــور وســائل النقــل، بكافــة أنواعــه، وســهولة التواصــل، والترابــط، بيــن بقــاع 
لت إنتقــال األفــراد وإنســياب  األرض، والتطــور التكنولوجــي، فــي تكثيــف حركــة الهجــرة فــي اآلونــة األخيــرة. وســهَّ
رؤوس األمــوال عبــر حــدود الــدول مــن أجــل اإلســتثمارات. فهجــرة الرســاميل بدورهــا أدت الــى جــذب إنتقــال اليــد 
صــة للعمــل فــي المصانــع التــي وّفرتهــا. كمــا ســاهمت االتفاقــات اإلقليميــة فــي تيســير  العاملــة وبخاصــة المتخصِّ
حريــة تنقــل الســلع واألشــخاص، بمــا فــي ذلــك حركيــة اليــد العاملــة. ويدخــل فــي ســياق أدوات الهجــرة أيضــًا، 
شــبكات الهجــرة الســرية التــي تؤمــن أوراق مــزورة. ولبنــان دخــل هــذا المعتــرك حيــث تــم الكشــف عــن عمليــات 

تهريــب لبنانييــن وســوريين عبــر البحــر الــى قبــرص، وعبــر المطــار نحــو إســبانيا12.  

م  وكذلــك فــإن بعــض المؤسســات التربويــة فــي المرحلتيــن الثانويــة والجامعيــة هــي مــن هــذه األدوات، التــي ُتقــدِّ
تــردي األوضــاع  الــى أن  الخــارج. إضافــًة  فــي  يتأمــن عملهــم وســكنهم  الذيــن  المتفوقيــن  للطــالب  المغريــات 
اإلقتصاديــة والسياســية واإلضطهــاد والحــروب بمجملهــا تخلــق حافــز نفــور نفســي للهــروب مــن واقــع مريــر. 

4- إتجاهات الهجرة الدولية وِنَسَب توزعهم:
أ- إن اإلتجاهات التي سلكتها الهجرة العمالية الدولية الشرعية، يمكن تحديدها بخمسة اتجاهات رئيسية: 

1- الهجرة من البلدان النامية إلى البلدان المتطورة.
2- الهجرة بين البلدان المتطورة.

3- الهجرة بين البلدان النامية )نحو البلدان النفطية(.
4- الهجــرة مــن البلــدان اإلشــتراكية الســابقة )وهــي شــبيهة بالهجــرة مــن البلــدان الناميــة إلــى البلــدان  

المتطــورة(.
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ب- وفيما يخص الهجرة غير الشرعية التي تفرضها الظروف السائدة، فإن مواقعها العالمية تتوزع في 
   المناطق التالية من العالم:

1- الحدود المكسيكية األميركية. )البحث عن فرص عمل(.
2- من لبنان الى قبرص. )األزمة اإلقتصادية اللبنانية(

3- من سوريا الى لبنان وتركيا وأوروبا. )الحرب(
4- الحدود اإلسبانية المغربية: الموقع الجغرافي القريب من أوروبا، وإنتقال للهجرة غير الشرعية،  

     عبر معبر سبتة الى إسبانيا ) يسمى التهريب المعيشي أو المأزق المميت(.
5- مخيم الشوشة جنوب تونس الذي يقطنه ليبيون )الحرب(. 

وتعــد إيطاليــا نقطــة الدخــول الرئيســية إلــى االتحــاد األوروبــي بالنســبة إلــى أولئــك الذيــن يصلــون عــن طريــق 
ــة الهجــرة غيــر الشــرعية  ــا ثــالث اتفاقيــات ثنائيــة لحــل معضل القــوارب مــن ليبيــا، ووقعــت كل مــن إيطاليــا وليبي
خــالل األعــوام: 2000 و 2003 و 2005. وبســبب تشــدد إيطاليــا فقــد تبدلــت حركــة هــذه الهجــرة نحــو مالطــا، 

للدخــول الــى اإلتحــاد األوروبــي13.
- حركة الهجرة من سبتة المغربية نحو إسبانيا             ليبيا بوابة الدخول بحرًا نحو إيطاليا.

dw.com عبر مضيق جبل طارق.. هكذا انتعشت الهجرة السرية بين المغرب وإسبانيا ... المصدر: الموقع اإللكتروني

-5 سياسات متبعة تجاه الهجرة:
أ- دول مشــجعة علــى الهجــرة: هــي الــدول التــي تعايــش ظــروف اإلكتظــاظ الســكاني، وتأثيــر الزيــادة  الســكانية 

علــى المــوارد أصبــح معضلــة.
ــن: هــي الــدول التــي تعانــي مــن نمــو ســكاني ســلبي، حيــث تقــل فيهــا نســبة اليــد           ب- دول مســتقبلة للمهاجري

العاملــة مقارنــًة مــع فــرص العمــل التــي تتزايــد مترافقــًة مــع النمــو اإلقتصــادي المســتمر. 
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ثالثًا:- األسباب والدوافع المؤدية للهجرة: 
ــدان ولبنــان مــن ضمنهــا، يلجــأ الكثيــر مــن األشــخاص إلــى الهجــرة  فــي ظــل الظــروف الحياتيــة فــي بعــض البل
خــارج البــالد، وفيمــا يلــي أبــرز أســباب ودوافــع الهجــرة، وكذلــك الهجــرة غيــر الشــرعية، التــي يتــورط فيهــا البعــض 

ويعانــون آثارهــا المدمــرة الحقــا.

-1 أسباب ودوافع الهجرة عامًة في الحوض المتوسطي: 
- تتباين األسباب الكامنة وراء الهجرة، نذكرها فيما يأتي41:

أ- أســباب ودوافــع اقتصادّيــة: ُتعتَبــر مــن أهــّم األســباب التــي تدفــع النــاس إلــى الهجــرة، والهــدف تحســين 
مســتوى   معيشــتهم، فــي عمــٍل أفضــل مــن العمــل الّســابق وبخاصــة مــن لديهــم تخصصــات.    

ب- أســباب ودوافــع اجتماعّيــة: ُيهاجــر النــاس إلــى المناطــق التــي ُيوَجــد فيهــا مهاجــرون ســابقون 
َتربُطهــم بهــم عالقــات وروابــط اجتماعّيــة، كِصلــة القرابــة، واللغــة، والديــن، والتطلــع لتحقيــق األحــالم، 
والتمــرد والخــروج عــن المألــوف مــن التقاليــد التــي يجدونهــا تقييــدًا لحريتهــم الشــخصية والفكريــة51". 

ج- أســباب ودوافع جغرافّية وبيئية: رغبة االنتقال إلى أماكن ذات مســاحات أوســع، حيث تتوفَّر فيها 
ُفــَرص عمــل أكثــر وتنــوُّع جغرافــّي، ومناخــّي، أو الهــروب مــن الكــوارث الطبيعيــة )كفشــل المحاصيــل، 

وتلــوث الميــاه، والهــواء، والــزالزل، والســيول، والفيضانــات، والبراكيــن(.
د- أســباب ودوافــع دينّيــة: يهاجــر العديــد مــن النــاس إلــى أماكــن أخــرى ألســباب دينّيــة، نظــرًا لتعرُّضهــم 

لالضطهــاد، بســبب كونهــم أقّليــات دينّيــة. 
ه- أســباب ودوافــع سياســّية: تظهــر فــي الهجــرات الدولّيــة، رغبــة منهــم فــي الحصــول علــى حّرياتهــم 
)حّريــة التعبيــر، والُمعتَقــد(، الهــروب مــن حــاالت الحــرب فــي الــّدول التــي تعانــّي منهــا بشــكٍل دائــم، وهــذا 
مــا يشــهده العــراق وســوريا ولبنــان وليبيــا وغيرهــم مــن الــدول غيــر المســتقرة وتكــون أغلــب إتجــاه حركــة 

الهجــرة لديهــم الــى أوروبــا. 
د الحكومــات إتجاهــات المهاجريــن نحــو أماكــن ُمعيَّنــة فــي البــالد بعــد  و- أســباب ودوافــع حكومّيــة: تحــدِّ
تأميــن كافــة الخدمــات الجاذبــة مــن أجــل تطويرهــا، وتحديثهــا. كمــا أن عــدم تقديــر الحكومــات للعقــول 
النابغــة، واألشــخاص الذيــن يحملــون شــهادات ُعليــا، وعــدم توفيــر عمــل مالئــٍم لهــم، ممــا يــؤدي إلــى 

هجرتهــم، وخســران بالدهــم لهــم16. 
ز- أســباب ودوافــع ســكانية: إن تقلــص عــدد ســكان العديــد مــن البلــدان الصناعيــة، وإنخفــاض معــدالت 
الخصوبــة لديهــا، وارتفــاع نســبة الشــيخوخة فيهــا، يدفــع بحكوماتهــا الــى فتــح بــاب الهجــرة إليهــا. كمــا 
أن الكثافــة الســكانية المرتفعــة ُتســبب البطالــة وانخفــاض المســتوى االقتصــادي. إن التوتــر بيــن زيــادة 
العــرض الديمغرافــي لقــوة الشــباب فــي هــذه المجتمعــات وإخفاقــات السياســات، ســيبقى حافــًل بالتوتــرات 
والمفاجــآت، مــا لــم يترافــق االنتقــال الديمغرافــي مــع انتقــال ديمقراطــي مؤسســي، قائــم علــى فهــم التنميــة 
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بصفتهــا خيــارات وفرًصــا، أي حريــة تمتلكهــا الفئــة الشــابة، ويكــون صوتهــا مســموًعا71. 
ــرة مــن واقــع أليــم: كالضغــط النفســّي، واالكتئــاب الــذي ُيســيطر علــى الشــباب  ص- دوافــع نفســية منفِّ
نتيجــة األوضــاع الســيئة. وكذلــك االنجــذاب للحيــاة الغربّيــة، وأســلوب معيشــتها، والحرّيــات الموجــودة 

فيهــا، والتــي تتوافــق مــع طموحــات الشــباب.

-2 أسباب الهجرة اللبنانية ودوافعها:
قــال رئيــس مركــز الدوليــة للمعلومــات فــي لبنــان: "أنــه مــا بيــن كانــون الثانــي وتشــرين الثانــي مــن عــام 2019 قــد 
غــادر لبنــان 61 ألًفــا و924 لبنانًيــا، مقارنــة بـــ41 ألًفــا و766 لبنانًيــا خــالل المــّدة عينهــا مــن العــام 2018، أّي 
بزيــادة 42 بالمئــة"، وأوضــح أن "غالبيتهــم مــن الشــباب ومــن خريجــي الجامعــات، فالشــباب اللبنانــي يبحــث عــن 

فــرص عمــل واســتقرار فــي الخــارج، نظــًرا لصعوبــة األوضــاع االقتصادّيــة بلبنــان"81.

إن جميــع الدراســات التــي تناولــت موضــوع هجــرة العقــول مــن لبنــان تجمــع علــى أن هــذه الهجــرة هــي نتيجــة 
لتشــابك جملــة مــن األســباب والعوامــل السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والشــخصية. ويصنِّــف الباحثــون هــذه 

األســباب فــي نوعيــن همــا91: 
أ- األسباب األساسية الدافعة إلى الهجرة اللبنانية: 

- ضعــف أو إنعــدام القــدرة علــى اســتيعاب أصحــاب الكفــاءات الذيــن يجــدون أنفســهم إمــا عاطليــن عــن 
العمــل أو ال يجــدون عمــاًل يناســب اختصاصاتهــم فــي لبنــان.

- ضعف المردود المادي ألصحاب الكفاءات.
- عدم االستقرار السياسي، األمني واالجتماعي.

ب- األسباب الجاذبة لهجرة العقول اللبنانية:
- الريادة العلمية والتكنولوجية للبلدان الجاذبة. 
- مناخ االستقرار السائد في البلدان المتطورة.

- التقدم الذي تتمتع به اجماال هذه البلدان.
- إتاحــة الفــرص ألصحــاب الخبــرات فــي مجــال البحــث العلمــي والتجــارب التــي تثبــت كفاءاتهــم وتطورهــا 

مــن جهــة، وتفتــح أمامهــم آفاقــا جديــدة أوســع وأكثــر عطــاًء، مــن جهــة أخــرى.

إن البحــث فــي مســألة هجــرة العقــول اللبنانيــة يطــرح التســاؤل التالــي، لمــاذا يفشــل لبنــان فــي بــذل الجهــود الالزمــة 
لجــذب علمائــه وفنييــه مــن ذوي المهــارات العاليــة والدقيقــة فــي حيــن نجحــت دول أخــرى فــي ذلــك؟
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إن جانبــا مــن اإلجابــة علــى هــذا الســؤال يكمــن فــي األســباب الدافعــة للهجــرة والتــي ســبق أن أشــرنا إليهــا. ولكــن 
ثمــة جوانــب أخــرى يمكــن توضيحهــا وهــي أن لبنــان يفتقــد مــا يمكــن أن يطلــق عليــه مشــروع التنميــة المتوازنــة 
والشــاملة، والــذي مــن أهــم عواملــه خلــق وتعزيــز البيئــة الفكريــة والعلميــة والثقافيــة التــي توفــر مقومــات العمــل 

واالســتقرار المعيشــي والنفســي واإلنتــاج العلمــي.                          

-3 أسباب ودوافع الهجرة غير الشرعية.
وهــي تتشــابه مــع الهجــرة عامــًة، إال أنهــا تمتــاز بدقــة الموقــف. حيــث تظهــر مــن خــالل رؤيــة الفــرد إلنتعــاش 
حيــاة األســر المهاجــرة، والســرعة فــي جنــي األمــوال بطــرٍق غيــر شــرعية، وظهــور الثــراء الســريع فــي حياتهــم 
اإلجتماعيــة، وتكــون بهــدف اإلســتقرار طمعــًا فــي الحصــول علــى جنســية البــالد األخــرى وبالتالــي االســتمتاع 
بالخدمــات التعليميــة والصحيــة واإلجتماعيــة المتوفــرة هنــاك. لكنهــا تتكلــل بالســلبيات عــادًة أكثــر مــن اإليجابيــات، 
حيــث ال يــكاد يمــر يــوم إال ويمــوت عشــرات مــن الراغبيــن فــي اإلنتقــال مــن دول الجنــوب الــى دول الشــمال، 
إمــا برصــاص حــرس الحــدود وإمــا غرقــًا فــي زوارق إنتهــى عمرهــا اإلفتراضــي منــذ زمــن. لقــد إســتقبلت الســلطات 
اإلســبانية عشــرات مــن الجثــث الطافيــة علــى ســطح المحيــط بعــد أن إنشــطر الــذورق ولــم ينــج مــن ركابــه أحــدًا02.                  

- تعــرض الكثيريــن إلــى اإلصابــة أو الوفــاة وخاصــة الغــرق، وفقــدان الكثيــر مــن األمــوال التــي تهــدر عنــد دفعهــا 
ــة الهجــرة غيــر الشــرعية. كمــا يتعــرض الكثيــر مــن األفــراد إلــى عمليــات النصــب عنــد الهجــرة غيــر  فــي محاول

الشــرعية، وقــد يتعــرض المهاجــرون إلــى االعتقــال والحبــس والترحيــل21.

قــوا أوراقهــم الثبوتيــة مطالبيــن  - هنــاك الكثيــر مــن الذيــن تمكنــوا مــن الدخــول الــى دول بشــكٍل غيــر شــرعي ومزَّ
باللجــوء السياســي، أو إســتقروا فــي بــالد المهجــر متخفيــن ويعملــون ســرًا وجنــوا الكثيــر مــن األربــاح الماليــة، لكــن 

حياتهــم دائمــا فــي دائــرة الخطــر22.  

رابعًا:- اإليجابيات والسلبيات الناجمة عن الهجرة وأثارها المترتبة.       
-1 إيجابيات الهجرة على لبنان وبلدان حوض المتوسط:

ُتســاهم الهجــرة فــي رفــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي، حيــث الحــظ مختّصــون أّن تســهيل إجــراءات الهجــرة 
وإزالــة الحواجــز أمــام المهاجريــن يرفــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي بنســبة %67 إلــى %147 23. يمكــن 
للهجــرة أن تســاهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، فلــو أن الحكومــات تتعلــم إدارة الهجــرة علــى نحــو 
أفضــل، ووقــف الصراعــات ومنعهــا، يمكــن لهــا أن تــؤدي إلــى نمــو اقتصــادي وتقربنــا مــن تحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة. إن الهجــرة اآلمنــة والمنظمــة والنظاميــة يمكــن أن تســهم فــي التنميــة إذا كان المهاجــرون قادريــن علــى 
إيجــاد وظيفــة، أو تعلــم اللغــة المحليــة، أو تلقــي التدريــب للحصــول علــى مهــارات جديــدة. كمــا يمكــن للمهاجريــن 
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أيًضــا أن يســهموا فــي نمــو بلدهــم األصلــي عــن طريــق إرســال األمــوال إلــى أســرهم، ممــا يمكــن مــن تحســين األمــن 
الغذائــي وحيــاة الســكان الريفييــن. وإذا تمكــن المهاجــرون مــن العــودة إلــى وطنهــم عندمــا ينتهــي الصــراع، يمكنهــم 
أن يجلبــوا معهــم إلــى مجتمعهــم مهــارات جديــدة تعلموهــا عندمــا كانــوا فــي الخــارج، وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
معالجــة جــذور أســباب الهجــرة تســاعدنا علــى بلــوغ هدفنــا األساســي وهــو القضــاء علــى الجــوع. إن تحقيــق أهــداف 

التنميــة المســتدامة تكــون بإشــراك جميــع النــاس، بمــن فيهــم المهاجــرون24.

" ُأجرت وزارة التوظيف والتعليم في أكسفورد دراسة حول الهجرة، والمهاجرين، حيث أشارت إلى أّن المهاجرين 
يســاهمون فــي تغذيــة الطَّْفــرة االقتصادّيــة، كمــا تســاهم العمالــة المهاجــرة فــي إبقــاء بعــض الشــركات فــي الســوق، 
إضافــًة إلــى فوائــد عديــدة فــي المجــال الســياحّي مــن خــالل تحديــث ُطــُرق جّويــة جديــدة. وللهجــرة تأثيــر جّيــد فــي 
ل النمــّو االقتصــادّي  العمالــة المحّليــة، وكفاءتهــم، وهــي تســاهم فــي إظهــار َنْهــج، وِفْكــر جديــد للشــركات، وُتســهِّ
فــي البلــد الُمضيــف"52. إضافــة الــى تبــادل الثقافــات بيــن الــدول والتعــرف علــى العــادات والتقاليــد الجديــدة والتعــرف 
علــى أصداقــاء مختلفيــن، وتســاعد الهجــرة فــي الحصــول علــى جنســية بــالد أخــرى، التــي تقــدم حوافــز للشــخص 
المهاجــر، وخدمــات صحيــة وتعليميــة واجتماعيــة أفضــل26، كمــا تســاهم الهجــرة فــي مــلء الوظائــف الشــاغرة 
فــي البلــد الُمضيــف وتــزداد فرصتهــم فــي تحســين مســتوى معيشــتهم، مــع الحفــاظ علــى النمــّو االقتصــادّي فيــه. 
خــار، كمــا أّنهــم يحصلــون علــى مهــارات مختلفــة بســبب هجرتهــم. كمــا تســاهم الهجــرة  وُيصبحــون قادريــن علــى االدِّ
فــي رفــد الســوق المحلــي بقــوى عاملــة مــن الشــباب، وتزيــد مــن حجــم الحــواالت الماليــة بشــكل مطــرد إذ أصبحــت 
تشــكل ثانــي أكبــر مصــدر مالــي خارجــي للبلــدان الناميــة، " تأتــي ألمانيــا فــي المرتبــة الثالثــة حيــث يحــّول منهــا 
مــا نســبته ٪8,1 مــن مجمــوع الحــواالت الماليــة المرســلة مــن دول المهجــر بعــد الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

)%28,4( والمملكــة العربيــة الســعودية )15,1%( 72. 

-2 سلبيات الهجرة: 
الشــعور بالغربــة والبعــد عــن الموطــن األصلــي، والتأثيــر علــى أســر األشــخاص المهاجريــن وتشــتتها، واإلصابــة 
باالضطرابــات النفســية واالضطرابــات االجتماعيــة. كمــا تفقــد الــدول الكثيــر مــن العمالــة التــي تحتاجهــا نتيجــة 
الهجــرة. فقــدان الهويــة إذا مــا كانــت الدولــة التــي هاجــر إليهــا الشــخص مختلفــة عــن العــادات والتقاليــد التــي تربــى 
عليهــا. التخلــي عــن اللغــة األم والتمســك باللغــات األخــرى. وإفتقــار بعــض الــدول ألبنائهــا العلمــاء والعمــال28.  

زيــادة عــدد الســّكان، تــؤدي الــى احتمالّيــة ازديــاد نســبة البطالــة إذا كانــت هنالــك أعــداد كبيــرة مــن المهاجريــن. 
كمــا أن ســهولة الهجــرة والتنقُّــل مــن مــكان إلــى آخــر، قــد يتســبَّب فــي انتشــار الجريمــة، والتجــارة بالَبَشــر. ويعانــي 
المهاجــرون مــن تجاُهــل أصحــاب العمــل لالبتــكار، واإلنتاجّيــة، والتدريــب، فــي حــال وجــود عمالــة منخفضــة 
ــة التــي تتمثَّــل بنشــوء األطفــال بعيــدًا عــن آبائهــم؛ نظــرًا لهجــرة اآلبــاء إلــى  األجــر. وتظهــر المشــاكل اإلجتماعّي
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خــارج البــالد. " يتعــرض المهاجــر لضغوطــات نفســية واقتصاديــة وحتــى جســدية، نتيجــة وجــوده فــي بيئــة تــزداد 
يومــًا بعــد يــوم شراســة تجاهــه. فعندمــا يتــم الحديــث عــن ارتفــاع نســبة البطالــة، فــإن أصابــع االتهــام تشــير أواًل إلــى 
مســؤولية المهاجــر، وحينمــا تتــأزم وضعيــة البــالد اقتصاديــًا، فــإن تحويــالت المهاجريــن إلــى بالدهــم هــي الســبب. 
ولكــي يتصــدر أحدهــم المشــهد اإلعالمــي، يهاجــم المهاجريــن، ثــم يتحــدث بإســهاب عــن انعــدام األمــن وارتفــاع 

نســبة اإلجــرام وارتباطــه بهــم92". 

خامسًا:- الفرص القابلة لإلستثمار واإلستغالل:
د أوجــه العوامــل الجاذبــة فــي بــالد المهجــر، وعــادة مــا تمثــل الطمــوح الكبيــر والمؤثــر لــدى الشــباب ذكــورًا  تتعــدَّ
وإناثــًا. ويختلــف تفســير مصطلــح الفــرص بيــن عوامــل الجــذب وعوامــل الطــرد، ألنهــا جميعهــا فــي مقــام الفــرص 
المتاحــة بحثــًا عــن أمــل مرجــو. فمثــاًل، مقولــة "أنــا أهاجــر إذًا أنــا لبنانــي" وأن مصطلــح مغتــرب مفخــرة ال تســتدعي 
النــدم. يعــود ذلــك الــى إرتفــاع معــدل البطالــة، والمشــاكل األمنيــة والسياســية، وغيــاب اإلرشــاد المهنــي، وعــدم 
دراســة ســوق العمــل التــي مــن شــأنها أن تؤمــن فــرص عمــل03". إن مــا يحتــاج إليــه لبنــان هــو صدمــة ايجابيــة 
تنــزع المناعــة عــن النظــام االجتماعــي السياســي الثقافــي العفــن، الــذي ازداد ســوءًا بعــد الطائــف، إضافــة الــى منــع 

الطبقــة الحاكمــة، مــن إشــعار الشــباب بأنهــم ضيــوف ثقيلــو الظــل علــى أرض وطنهــم31. 

-1 هجرة الكفاءات اللبنانية:
يمكــن القــول أن فــرص المــكان دائمــًا فــي بــالد المهجــر مــا ســمح بهجــرة األدمغــة. إن عــدد اللبنانييــن المولوديــن 

فــي لبنــان والذيــن يتمتعــون بالكفــاءات، يعملــون فــي بعــض الــدول األجنبيــة بنحــو 401388 لبنانيــًا23. 

وألن فــرص المــكان تتعــزز فــي البلــدان األكثــر تطــورًا، فــإن دراســة أســباب الهجــرة بيَّنــت " أن 39.3 % مــن 
المقيميــن المســتطلعين قالــوا أنهــم ســيهاجرون لضمــان مســتقبلهم، فيمــا 25.3 % عــزوا الســبب الــى الوضــع 
األمنــي الســيىء فــي لبنــان33". " نصــف الســكان يعيشــون تحــت خــط الفقــر، وهنــاك شــباب قلــق وبطالــة واســعة، 
كمــا أن التضّخــم مــرّوع ومذهــل34، وذلــك يعــود الــى عــدم توفــر حكومــة تســعى الــى النهــوض اإلقتصــادي وتوفــر 

فــرص عمــٍل وخدمــات تســاهم فــي تثبيــت المواطــن فــي أرضــه وتعــزز ثقتــه ببلــده. 

كمــا تعتــرف خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 ألول مــرة بمســاهمة الهجــرة فــي التنميــة المســتدامة. كمــا أن 
أهــداف التنميــة المســتدامة تحتــوي علــى مؤشــرات ذات الصلــة بالهجــرة، ويتمحــور المبــدأ األساســي لجــدول أعمــال 
التنميــة علــى ضــرورة "عــدم التخلــي عــن أحــد" بمــا فــي ذلــك المهاجرين،عــن طريــق تســهيل الهجــرة والتنقــل المنظــم 
واآلمــن والمنتظــم والمســؤول لألشــخاص مــن خــالل تنفيــذ سياســات الهجــرة المخطــط لهــا والمــدارة بشــكل مســؤول. 
فيمــا تشــير األهــداف األخــرى مباشــرة إلــى الهجــرة مــن خــالل االتجــار والتحويــالت الماليــة وحركــة الطــالب 

الدولييــن والعديــد مــن أبعــاد الهجــرة35.
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-2 تعزيز حوكمة الهجرة:
يدخــل فــي هــذا الســياق برنامــج الحــركات الســكانية المبرمجــة الداخليــة الــذي يســاهم فــي تثبيــت وإســتقرار ســكان 
الريــف، أو الســعي المنظــم الــى تــوزع ســكاني يهــدف الــى حمايــة وتقويــة أهــداف الدولــة العليــا، كحمايــة المــوارد، 

وتنظيــم وترشــيد إســتثمارها وإســتغاللها، مــن أجــل إطالــة أمــد عمرهــا. 

كذلــك إرســاء نمــط مبتَكــر بغيــة جعــل الهجــرة رافعــة حقيقيــة للتنميــة المشــتركة والتعــاون والتضامــن، قــادرة علــى 
ضمــان انســجام السياســات العموميــة واألجنــدات المتعلقــة بهجــرة اليــد العاملــة يقتضــي هــذا النمــط مــن الحكامــة 
الحــرص علــى التنســيق واعتمــاد تدخــل شــامل متعــدد األبعــاد، قائــٍم علــى إشــراك مجمــوع األطــراف المعنيــة مــن 

أجــل إيجــاد حلــول مســتدامة لتدبيــر تدفقــات الهجــرة.

علمــًا أننــا نجــد تناقضــات سياســية حــول الهجــرة فــي بلــدان أوروبــا العاجــزة عــن اإلجمــاع علــى سياســة واحــدة. 
فــكل بلــد يغنــي علــى ليــاله، فإيطاليــا وإســبانيا، قررتــا تجنيــس 700 ألــف عامــل غيــر شــرعي، وفرنســا وألمانيــا 
إعترضتــا علــى ذلــك نظــرًا الــى خشــيتهما مــن إزديــاد عــدد العمــال الذيــن ال يملكــون أوراقــًا قانونيــة63. إن االنتقــال 
الديمغرافــي فــي إطــار سياســات االنتقــال الديمقراطــي المؤسســي علــى أســاس رؤيــة تنمويــة متكاملــة، تركــز علــى 
التطويــر المؤسســي الديمقراطــي إلدارة شــؤون الدولــة والمجتمــع، وتعزيــز القــدرات البشــرية والمعرفيــة للشــباب، 
وإتاحــة المجــال أمامهــم للمشــاركة السياســية والمجتمعيــة فــي توســيع خياراتهــم وفــي تنميــة مجتمعاتهــم، والتمكــن 
من ممارســة حقوقهم االجتماعية والسياســية المواطنية، وتعزيز شــروط األمن اإلنســاني للحد من تدفقات الهجرة 

الخارجيــة37. 

-3 تعزيز التعاون الدولي من أجل تدبيٍر أفضل لتدفقات الهجرة:
ُتعــد ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية، مــن أهــم القضايــا الشــائكة والراهنــة التــي أصبحــت تشــكل موضــوع إهتمــام بالــغ 
للمجتمــع الدولــي وللــدول التــي تمثــل مصــدرًا للمهاجريــن وكذلــك الــدول التــي تســتقبلهم. فالهجــرة غيــر الشــرعية 
)الســرية( باتــت ظاهــرة عالميــة تصنَّــف فــي المرتبــة الثالثــة تبعــًا لخطورتهــا اإلجراميــة بعــد المتاجــرة بالمخــدرات 

واألســلحة والتطــور التكنولوجــي ســاهم بتفاقمهــا83. 

-4 ُطرق التصدي للهجرة غير الشرعية:
قامــت بعــض الــدول بوضــع عــدد مــن الطــرق التــي تســاعد علــى التصــدي للهجــرة غيــر الشــرعية، ومــن أبــرز تلــك 

الطــرق مــا يأتــي:93
أ- وضــع آليــات خاصــة بالعــالج الوطنــي: وهــي اآلليــة التــي تتمثــل فــي ســن التشــريعات والقوانيــن التــي 
تمنــع مغــادرة اإلنســان لبــالده بشــكل غيــر شــرعي، وكذلــك األمــر بالنســبة إلــى الدخــول للبــالد. إن الخطــط 
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الوطنيــة هــي خطــط تعتمدهــا حكومــات البلــدان لتوفيــر رؤيــة تنمويــة للبلــد علــى المــدى القريــب والمتوســط 
والبعيــد وتشــمل مختلــف القطاعــات مــن تعليــم وصحــة وعمــل وشــؤون إجتماعيــة04.  

ب- آليــات العــالج الدوليــة: إذ تعتبــر الهجــرة إحــدى الظواهــر العالميــة التــي ال ُيمكــن القضــاء عليهــا 
بســهولة، ولهــذا يجــب أن تتكاتــف الجهــود الدوليــة مــن أجــل أن تتمكــن مــن التحكــم فــي األمــور الُمتعلقــة 

بتلــك الظاهــرة، وذلــك مــن خــالل القيــام بالمعاهــدات والمواثيــق اإلقليميــة والدوليــة.

سادسًا:- أزمة المكان: 
-1 نتائج الهجرة وإنعكاساتها اإلقتصادية اإلجتماعية والثقافية:

أ- الحركات السكانية المجالية ُعرَضة لهجرة قطاعية. 
يضطــر المهاجــرون الــى تغييــر وجهــة عملهــم فــي المــكان الجغرافــي المقصــود، وذلــك تماشــيًا مــع الشــروط 
لة للهجــرة، حيــث ال يتوافــق عملهــم الســابق مــع المــكان المهاجــر اليــه، الــذي فــي كثيــٍر مــن األحيــان يعتمــد  المســهِّ
النشــاطين اإلنتاجييــن الصناعــي والخدماتــي. والحركــة الســكانية الداخليــة اللبنانيــة مــن الريــف الــى المــدن الســاحلية 
خيــر دليــٍل علــى ذلــك، وخــالل الهجــرة اللبنانّيــة االولــى التــي بــدأت بإتجــاه القــارة األميركّيــة، إعتمــد المهاجــرون 
اللبنانّيــون مهنــة التجــارة وهــي عكــس مهنتهــم األساســّية فــي لبنــان والتــي كانــت ترتكــز أساســًا علــى الزراعــة، 
فأصبحــوا تجــارًا جوَّاليــن ُعرفــوا فــي البرازيــل بالـــ Mascate وفــي الواليــات المتحــدة األميركّيــة بــال  Peddlerأو 
ــار الكّشــة" )والكّشــة هــي كلمــة برتغاليــة وتعنــي الصنــدوق(. لقــد اعتمــدوا الكشــة ألنهــا  مــا أطلــق عليهــم اســم "تجَّ

عمــل ال يتطلــب الخبــرة والعلــم وال رأســمااًل وال مهــارات لغويــة متقدمــة، وألنهــا ذات مــردود ســريع41.  

ب- اإلنعكاسات المترتبة عن الهجرة وأثارها على الفرد والمجتمع:
للهجــرة إنعكاســات بعضهــا يعتبــر أثــرًا ســلبيًا وبعضهــا إيجابيــًا، بعضهــا يتعلــق بالوطــن األم للمهاجريــن، وبعضهــا 

يخــص البلــد المســتضيف، فضــال عــن نتائــج وآثــار تخــص المهاجــر نفســه. 

ال شــك أن وطنــًا كلبنــان يفقــد أبنــاءه ويدفعهــم للخــروج منــه، إمــا لضعــف اإلمكانيــات أو لعــدم توفــر األمــن 
واالســتقرار او لتخلفــه وعــدم مواكبتــه للتطــور الحاصــل فــي العالــم، ســيتأثر بشــكل كبيــر بهــذه الهجــرة، ومنهــا: 

- نقص الكوادر البشرية، وتغيرات في التركيبة السكانية، وتراجع معدالت اإلنتاج والتنمية.  
- أو تنعكــس إنتعاشــًا إقتصاديــًا لــدى الــدول المصــدرة للمهاجريــن الناتــج عــن التحويــالت الماليــة المرســلة 
لذويهــم داخــل أوطانهــم األصليــة. وكذلــك انتشــار ثقافــة الدولــة حيــث أن المهاجــر يحمــل معــه ثقافتــه 

ولغتــه ودينــه ومعتقداتــه إلــى الوطــن.
- تتســبب الهجــرة ســواء الداخليــة أو الخارجيــة بآثــار، وذلــك علــى كّل مــن المناطــق الطــاردة والمســتقبلة 

للمهاجرين. 
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أ- اآلثــار الديموغرافيــة: تكمــن فــي َتغيًّــر مظاهــر النمــو الديمغرافــي وأعــداد الســكان وخصائــص تركيبتهــم 
المعهــودة.

ــة: تؤثــر الهجــرة فــي األنشــطة المرتبطــة باالقتصــاد مثــل أعــداد القــوى العاملــة والكــوادر  ــار االقتصادي ب- اآلث
المؤهلــة، والتأثيــر علــى ســوق العمــل والبطالــة، وزيــادة نســب االســتهالك واالدخــار. إن بطالــة الشــباب تــؤدي الــى 

خســائر إقتصاديــة كبيــرة فــي المنطقــة حيــث تجــاوزت 40 الــى 50 مليــار د. أ. أي مــا يعــادل الناتــج المحلــي 
اإلجمالي لدول مثل تونس ولبنان 24.

ج- اآلثــار االجتماعيــة: وهــي آثــار متنوعــة تختلــف بيــن مناطــق الجــذب ومناطــق الطــرد وبحســب حجــم الهجــرة 
وطبيعــة الفئــة المهاجــرة، إضافــًة إلــى االختالفــات الثقافيــة والتربويــة والوضــع االجتماعــي، حيــث قــد يتســبب ذلــك 
بارتفــاع نســبة الجرائــم والســرقات فــي مناطــق الجــذب، ويحــدث حالــة تبــدل فــي القيــم والمفاهيــم وبخاصــة لــدى 

المهاجريــن المحافظيــن.

د- اآلثــار السياســية والقانونيــة: وهــذه المشــاكل تنجــم عــن اختــالف الثقافــات، وبســبب طبيعــة القوانيــن. فقــد يواجــه 
المهاجريــن العنصريــة فــي الحيــاة اإلجتماعيــة والوظيفيــة، ذلــك بحســب الموطــن األصلــي أو اللــون أو العــرق.

ه- آثــار اللجــوء اإلنســاني: فــي حــاالت اللجــوء القســري نتيجــة الحــروب أو الكــوارث البيئيــة أو مــا شــابه، تتفاقــم 
المعانــاة اإلنســانية لالجئيــن، ألنهــم يفتقــدون أبســط مقومــات الحيــاة البســيطة للنجــاة. 

-2 دول منطقة حوض المتوسط بؤرة للهجرة غير الشرعية:
هي التســلل عبر الحدود البرية والبحرية واإلقامة بدولة أخرى بطريقة غير مشــروعة. وقد تكون الهجرة في أساســها 
قانونيــة وتتحــول فيمــا بعــد الــى غيــر شــرعية، وهــو مــا يعــرف باإلقامــة غيــر الشــرعية. وتتضمــن الهجــرة غيــر الشــرعية 
فــي مضمونهــا الهجــرة الســرية وتعنــي اإلجتيــاز غيــر القانونــي للحــدود، دخــواًل أو خروجــًا مــن التــراب الوطنــي للدولــة43. 
ترتعــد أوروبــا ممــا تســميه "إنفجــار الهجــرة" وتزايــد أعــداد المهاجريــن غيــر الشــرعيين الــى دولهــا، فهنــاك حوالــي 15 الــى 
30 مليــون مهاجــر غيــر شــرعي فــي العالــم، نصيــب أوروبــا منهــم يبلــغ 4 مالييــن، وهــو مــا يعنــي أن دول اإلتحــاد 
األوروبــي تســتقبل ســنويًا نحــو 400 ألــف شــخص يدخلــون حدودهــا بطريقــة غيــر شــرعية44. وتحقــق عمليــات تهريــب 

البشــر أرباحــًا تصــل الــى 4،4 مليــارات دوالر وتعمــل فيهــا شــبكات مافياويــة عالميــة45. 
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- وتشتمل الهجرة غير الشرعية، على64: 
- األشخاص الذين يدخلون بطريقة غير قانونية إلى دول االستقبال وال يسوون وضعهم القانوني.

- األشخاص الذين يدخلون دول االستقبال بطريقة قانونية ويمكثون هناك بعد انقضاء مدة اإلقامة القانونية.
- األشخاص الذين يشتغلون بطريقة غير قانونية خالل إقامة مسموح بها.
- األشخاص الذين يشغلون منصبا دون المنصوص عليه في عقد العمل.

خريطة )2(: حركة الهجرة غير الشرعية:

المصدر: الموقع اإللكتروني infomigrants.net . رحالت الهجرة.. ماهي سبل المهاجرين إلى أوروبا؟ - مهاجر نيوز. 

-3 عمليات تهريب المهاجرين:  
يتــم تهريــب األشــخاص إلــى إحــدى دول االتحــاد األوروبــي لمســاعدتهم علــى دخولهــا دون تصريــح مســبق. ويتــم ذلــك 
عادة عن طريق الحصول على المساعدة للهروب من الضوابط الحدودية أو عن طريق الحصول على وثائق سفر 

أو وثائــق إثبــات هويــة مــزورة أو مزيفــة، ممــا قــد يعــرض أولئــك المهاجريــن إلــى مواقــف حرجــة وخطيــرة74.

سابعًا:- لبنان نموذج للواقع  اإلقتصادي والسياسي الذي يفرض هجرة أبنائه:
نشــر صنــدوق النقــد الدولــي أرقامــًا حديثــة لتوقعاتــه حــول أوضــاع اإلقتصــاد اللبنانــي. وتــدل األرقــام علــى أن اإلقتصــاد 
ســجل فــي هــذا العــام تراجعــًا فــي النمــو، وإنكماشــًا حــادًا بنســبة 25 %، فإنخفــض حجــم اإلقتصــاد مــن 52.5 مليــار 
دوالر في العام 9102 الى 7.81 مليار دوالر عام 0202 اي أنه عاد الى مستوه في عام 2002. أما بشأن غالء 
األســعار فيتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل التضخم وأســعار الســلع اإلســتهالكية ترتفع بنســبة 441.5% 

مقارنــًة مــع العــام الماضــي. وهــذا الرقــم هــو مســتوى قياســي لــم يســجل منــذ عــام 2991.
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يوجــد فــي لبنــان ثــالث دراســات إحصائيــة بالعينــة، يمكــن بنــاء اســتنتاجات عليهــا، وهــذه الدراســات اإلحصائيــة قامــت 
بهــا إدارة اإلحصــاء المركــزي، األولــى عــن القــوى العاملــة عــام 0791، والثانيــة عــن القــوى العاملــة وميزانيــة األســرة فــي 
عامــي 6991 و 7991، والثالثــة ُنِشــرت عــام 4002، يجــب العــودة إلــى هــذه اإلحصــاءات الثالثــة والــى إحصائيــات 
جديــدة فــي أي كالم جــدي فــي مســائل األوضــاع الديمغرافيــة والعمــل واألوضــاع االجتماعيــة وإنفــاق األســر والمداخيــل 
فــي لبنــان. ألن أقــوى أســباب الهجــرة، ومــا أظهرتــه الدراســات، هــو العامــل االقتصــادي، أو الفــروق بيــن القــدرة الشــرائية 
الفعليــة بيــن لبنــان والبــالد المهاجــر إليهــا، لذلــك هاجــر شــباب لبنــان، وجــرى اســتبدالهم بعمــال وافديــن مــن بلــدان أفقــر 

مــن ســوريين ومصرييــن... .84

- بعض الدراسات واإلحصاءات التي تتعلق بمعدالت الهجرة اللبنانية:
" يشــير مســح المعطيــات اإلحصائيــة للســكان والمســاكن الــذي أعدتــه وزارة الشــؤون االجتماعيــة بيــن أعــوام 7991 و 
4002 الــى أن عــدد المهاجريــن هــو نحــو 44 ألــف لبنانــي ســنويا بينمــا إرتفــع هــذا العــدد منــذ عــام 5002 الــى نســبة 

تتــراوح بيــن 06 و56 ألفــا ســنويا وبلــغ ذروتــه خــالل حــرب تمــوز 6002.

تعتبــر المرحلــة األبــرز للهجــرة اللبنانيــة قــد  بــدأت مــن العــام 0991 حتــى اآلن نتيجــة للظــروف السياســية التــي مــر 
بهــا لبنــان مــن اغتيــاالت وتراجــع فــي األوضــاع االقتصاديــة ومــن غــالء متزايــد للمعيشــة ثــم حــرب تمــوز 6002 التــي 

دفعــت بالكثيريــن إلــى الهجــرة.

وتشــير دراســة أخــرى للدكتــور علــي فاعــور الــى أنــه بيــن عامــي 1991 و 2000 هاجــر حوالــي 350 ألفــا مــن فئــة 
الشــباب وبيــن عامــي 2001 و 2005 هاجــر 210 آالف مــن الشــباب فيمــا هاجــر أكثــر مــن 120 ألفــا خــالل شــهر 
تموز 2006 "49. " كما يحدد الدكتور علي فاعور في دراسته حول خارطة اإلغتراب اللبناني في أستراليا أن والية 
نيو ساوث ويلز في الشرق )إقليم العاصمة(، قد بلغ عدد اللبنانيين المهاجرين إليها 55780 أي حوالي 74.5 % 

من مجمل اللبنانيين المهاجرين الى كافة أســتراليا البالغ عددهم حوالي 6.6 ماليين عام 2014 "  50

" إن الحساب الصافي بين القادمين والمغادرين من اللبنانيين، يتيح إمكانية فعلية لتقدير حجم المهاجرين اللبنانيين. 
ويتبّيــن أن حجــم الهجــره الخارجيــة بيــن اللبنانييــن وصــل إلــى 718.584 مهاجــرًا خــالل العقــد األخيــر )2008-
2017(، أي بمتوّســط ســنوي وصــل إلــى نحــو 72 ألفــًا. وهــو مــا لــم يعرفــه لبنــان فــي تاريخــه، إذ لــم يتجــاوز المتوّســط 
الســنوي حافــة 60 ألفــًا خــالل فتــرة االحتــراب األهلــي )1975-1990( ونحــو 40 ألفــًا خــالل فتــرة 2007-1992. 
وصــل عــدد المقيميــن مــن غيــر اللبنانييــن فــي بدايــة عــام 2018، إلــى 1.398 مليــون شــخص، أي مــا يشــّكل نحــو 
%39 من المقيمين اللبنانيين، و%28 من مجموع المقيمين كافة، وذلك وفق البيانات الرسمية، غير الفعلية، التي 
ُتغفل أعداد السوريين والفلسطينيين الذين يقيمون خارج المخّيمات أو التجّمعات الخاّصة بهم، باإلضافة إلى العّمال 

األجانــب مــن المقيميــن بصــورة غيــر شــرعية "51.
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إن حركــة الهجــرة الوافــدة تؤثــر ســلبًا علــى اإلقتصــاد وعلــى المجتمــع اللبنانــي والخدمــات العامــة. حيــث ُتبِّيــن الهجــرة 
اإلحالليــة اللبنانيــة، أنــه يوجــد مــا بيــن 7  إلــى 8 مالييــن قاطــن فــي لبنــان مــن لبنانييــن وغيــر لبنانييــن حيــث تؤكــد 
الهيئات الدولية خصوصًا المفوضية العليا لالجئين أنَّ لبنان فَقَد القدرة على اإلستيعاب مقارنًة بعدد سكانه ومساحة 
أرضه. هذا الوضع المقلق الذي أخذ في أوروبا أبعادًا أمنية انعكس قرارًا دوليًا بالمحافظة على الالجئين الســوريين 

الذيــن فــاق عددهــم الـــ 5 مالييــن ســوري خــارج حــدود ســوريا بعيــدًا مــن القــارة العجــوز52. 

" نهايــة عــام 2013 بلــغ عــدد النازحيــن الــى لبنــان نحــو 835،805 شــخص ليعــود ويرتفــع نهايــة عــام  2014 الــى 
995،158،1 نــازح، وبلــغ بتاريــخ 18\3\2015 حوالــي 407، 187،1 شــخص. تراجعــت حركــة هــذه الهجــرة 
نتيجــة لعــدم قــدرة لبنــان علــى اإلســتيعاب، حيــث إتخــذت الدولــة تدابيــر بدايــة عــام 2015 عــن طريــق معاييــر وضعتهــا 

الحكومــة لوقــف النــزوح، إالَّ أنهــا ال زالــت مســتمرة ولــو بشــكٍل منخفــض "53.  

- وعــن تأثيــر الحــروب التــي عايشــها لبنــان علــى الهجــرة، فــإن حــرب تمــوز 2006، وفــي دراســة علــى عيِّنــة تمــت 
دراستها، فإن 60.5 % من اللبنانيين المقيمين المستطلعين في الدراسة، أبدوا رغبتهم في الهجرة، وأن 80 % من 
الذيــن قالــوا نعــم للهجــرة، هــم مــن حملــة اإلجــازات والماجســتير، وأكــد 68.4 % مــن الراغبيــن فــي الهجــرة أن الحــرب 
ساعدتهم في إتخاذ قرار الرحيل. إن القراءة التاريخية لعقوٍد مضت عن معاناة اللبنانيين السياسية واإلقتصادية والتي 
إنعكست سلبًا على واقعهم اإلجتماعي ُتبَّين أن أمل التغيير ال زال بعيدًأ54". "يوجد أكثر من 35 ألف مهاجر لبناني 
سنويًا، %77 منهم أعمارهم دون 35 سنة، مما يعني استنزافًا لمواردنا نتيجًة لالنقسامات السياسية في لبنان. كما 
تبرز مشــكلة في البقاع، إذ إن عدد الالجئين، يبلغ 400 ألف نســمة مســجلين في المفوضية وعدد البقاعيين 450 
ألــف نســمة، واألهــم هــو أنَّ %55 مــن هــؤالء نســاء وأطفــال وغالبيتهــم دون الـــ17 عامــًا، فــي حيــن يشــكل األطفــال 
دون الـــ5 ســنين %19.25 أي يصنفــون فــي  خانــة "الفئــات الضعيفــة"55. مــن هنــا فــإن الواقــع السياســي واإلقتصــادي 

اللبنانــي المتــردي يزيــد مــن معنــاة اللبنانييــن ويدفعهــم نحــو الهجرة.
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- الخاتمة:
يســعى األفــراد عمومــًا فــي البحــث عــن حيــاٍة أفضــل، لذلــك يختــاُر ُمعظمهــم الهجــرة إلــى دوٍل وأماكــٍن جديــدة ُتســاعدهم 
علــى تحســين ُمســتوى حياتهــم المعيشــي، أو للهــروب مــن االضطرابــات السياســّية والحــروب، ولكــن قــد ُتشــّكُل الهجــرة 
مجموعًة من اآلثار على المهاجرين والّدول التي يتوّجهون لها، فُتوّثُر الهجرُة على بعِض األفراد من خالل صعوبة 
تأقُلِمهــم مــع طبيعــِة الحيــاة فــي البلــد الجديــد، وخصوصــًا مــع ظهــور االختالفــات الثقافّيــة واالجتماعّيــة، وأيضــًا ال َيِجــد 
الكثيــر مــن المهاجريــن ســوى األعمــال الّصعبــة للعمــل بهــا، والتــي تســتغرُق ســاعات عمــٍل طويلــة، وأجــوٍر ُمنخفضــة، 

وظــروف عمــل صعبــة. 

تؤثُر الهجرة على الّدول ذات الكثافة الُسّكانية الُمرتفعة، مّما ُيؤّدي إلى زيادِة ُمعّدالت البطالة والفقر، وظهوُر العديد 
مــن الّنتائــج السياســّية واالقتصادّيــة التــي ُتؤثّــُر ســلبًا علــى ُمعــّدالِت الّدخــل العــام فــي الّدولــة، لكــن ُيعتبــُر هــذا الّتأثيــر 
ُمتباينــًا ويعتمــُد علــى قيــاس األوضــاع اإلقتصادّيــة والسياســّية بيــن البلــدان؛ فالــّدول التــي تتمّيــُز باســتقراٍر إقتصــادّي 

وسياســّي هــي األفضــُل إلســتقبال الُمهاجريــن. لذلــك تعتبــر القــارة األوروبيــة وجهــة الكثيريــن مــن المهاجريــن. 

ُتقســُم الهجــرُة إلــى مجموعــٍة مــن األنــواع، ولــكّل نــوٍع منهــا تأثيــٌر مختلــٌف علــى الُمهاجريــن، إذ تعتبــُر الهجــرة الداخلّيــة 
مــن أقــلِّ أنــواع الهجــرة تأثيــرًا ُمقارنــًة بالهجــرِة الخارجّيــة التــي تحتــاُج إلــى نفقــات مالّيــة ُمرتفعــة، وفــي حــال عــدم التمّكــن 
من تأمين المبلغ المالّي الُمناسب للهجرة يتمُّ الّلجوء إلى الهجرة السرّية التي تكوُن غالبًا بُطرٍق غير شرعّية، وتعود 

بالكثير من الّنتائج الســلبّية على المهاجرين. 

ل عليها  يعاني لبنان من مشاكل إقتصادية وسياسية سمحت بهجرة الكثير من أبناءه وبخاصة فئة الشباب التي يعوَّ
فــي التنميــة اإلقتصاديــة. وألن الحكومــات المتعاقبــة لــم تســجل فــي تاريخهــا خطــة تنميــة متوازنــة، وأهــداف إقتصاديــة 
تساهم في زيادة الناتج الوطني، وتساهم في إستقرار الريفيين، أو عودة المهاجرين من أصحاب األدمغة. إن الهجرة 
ــعت مظاهرهــا وإتخــذت مســارًا خطــرًا وتحتــاج الــى سياســات تســاعد علــى ضبــط الحــدود  غيــر الشــرعية ظاهــرة توسَّ

وكذلــك العصابــات التــي تســتغل الفقــراء الباحثيــن عــن عيــش كريــم.
وفقًا لتصنيف الباحث في شؤون الهجرة "لـيوخن أولتمر" - ما يساعد على تقييم األحداث الراهنة على نحو أفضل.  

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة، 2013. 
   Tendances des migrations internationales, p 2004

النمو السكاني واالنفجار السكاني، ويكيبيديا الموسوعة الحرة.
المنظمة الدولية للهجرة، بوابة بيانات الهجرة العالمية. 

الهجرة والشباب العربي: الهجرة والمستقبل، أعمال المؤتمر السنوي السادس للعلوم االجتماعية واإلنسانية ، تقارير        
المؤتمرات : بين 18 و 20 آذار/مارس 2017 في الدوحة، العدد 22\6، ص: 215.        

"محطات في تاريخ الهجرة غير الشرعية". الجزيرة نت. 11-03-2005.   
األمم المتحدة، قضايا عالمية "الهجرة"، الصفحة الرئيسية .

 https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/migration/index.html
د. أحمد أبو زيد، أغراب في أوطان أجنبية، مجلة "العربي"، الكويت، العدد 581، 2007، ص:30. 

األمم المتحدة، قضايا عالمية "الهجرة"، مرجع سابق. 
تقرير التنمية البشرية لعام 2000، منشور لحساب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ص: 8.
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- المراجع:
وفقًا لتصنيف الباحث في شؤون الهجرة "لـيوخن أولتمر" - ما يساعد على تقييم األحداث الراهنة على نحو أفضل.  

د. أحمد أبو زيد، أغراب في أوطان أجنبية، مجلة "العربي"، الكويت، العدد 581، 2007. 
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الهجرة العربية غير النظامية إلى أوروبا
النتائج المباشرة وتوّترات االندماج

د. سها حمود
مديرة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
الفرع األول

الهجــرة ســلوك إنســانّي يعّبــر مــن خاللــه اإلنســان عــن بحثــه عــن مــكان يوّفــر لــه األمــن، ويحفــظ العيــش الكريــم 
لشــخصه وألســرته، وقــد مــّر هــذا الســلوك اإلنســانّي بعــّدة مراحــل تاريخّيــة، فهــو قديــم قــدم اإلنســان علــى األرض، 
إال أّن دوافعــه اليــوم اختلفــت، فبــات اإلنســان يهاجــر مــن أجــل حرّيتــه وحقوقــه وحفــظ كرامتــه مــن كّل أشــكال 

االضطهــاد.

الهجــرة فــي اللغــة مصــدر الفعــل )َهجــَر(، الــذي يعنــي التــرك واإلقــالع، "والهجــرة هــي تــرك مــكان العيــش المعتــاد، 
واالنتقــال إلــى مــكان آخــر بهــدف االســتقرار أو االنتقــال مــن جديــد"1. أّمــا فــي االصطــالح، فقــد ورد فــي تقريــر التنميــة 
البشــرّية للعــام 2009م، الــذي صــدر تحــت عنــوان: "التغّلــب علــى الحواجــز، قابلّيــة التنّقــل البشــرّي والتنميــة"، الهجــرة 

تعنــي: "التحــّرك البشــرّي عبــر الحــدود الدولّيــة الــذي ينتــج منــه تغييــر فــي بلــد اإلقامــة المعتــاد"2.

أ - نشأة الهجرة
بــدأت الهجــرة بيــن القــارات بشــكل عــاّم منــذ القــرون الوســطى، ففــي الفتــرة الممتــّدة مــا بيــن )1500 - 1800م(، 
"جــاءت علــى شــكل انتقــاالت مــن الــدول األوروبّيــة إلــى دول العالــم، بهــدف االســتيطان، وتأســيس مــدن جديــدة 
واســتغالل ثــروات تلــك المــدن؛ إذ إّن األوروبّييــن تواجــدوا بشــكل كبيــر فــي كّل مــن القــارات الثــالث: أمريــكا 
وإفريقيــا وآســيا"3. "وقــد امتــازت تلــك الهجــرة بالتطــّور الصناعــّي، الــذي بــدأ فــي أوروّبــا، ثــّم انتقــل إلــى قــاّرات العالــم 
األخــرى، وكان لهــذه المرحلــة دور كبيــر فــي صياغــة العالــم ديمغرافيًّــا، حيــث قامــت ببنــاء مجتمعــات جديــدة 
بالعالــم مثــل الواليــات المّتحــدة األمريكيــة"4. وتعــّد الهجــرة فــي هــذه المرحلــة موّجهــة، بــدأت إلــى البــالد المســتعمرة 
مــن قبــل الــدول األوروبيــة )بريطانيــا، فرنســا، إيطاليــا(، نحــو مســتعمراتها الســتغالل مواردهــا. ثــّم جــاءت مرحلــة 
الحــرب العالمّيــة األولــى، "التــي أفــرزت نزوًحــا كبيــًرا. ولكــن فــي العــام 1929م تحديــًدا، ســادت فتــرة الكســاد 

العالمــّي، "وشــهدت هــذه المرحلــة انحســاًرا للحركــة الدولّيــة للهجــرة"5.

ب - الهجرة الحديثة إلى أوروبا
بعــد الحــرب العالمّيــة الثانيــة، أضحــت الهجــرة انعكاًســا واضًحــا لصــورة الهجــرة الجماعّيــة والفردّيــة بحًثــا عــن حيــاة 
أفضــل وفــرص عمــل أكبــر، "كانــت أوروبــا فــي تلــك الفتــرة بحاجــة لأليــدي العاملــة، بعــد الدمــار الــذي لحــق بهــا 
بعــد الحــرب العالمّيــة الثانيــة، إذ دأبــت علــى تســهيل هجــرة النــاس مــن العالــم الثالــث إلــى مجتمعاتهــا، وخاّصــة 

183

د. سها حمودالهجرة والمكان | إشكاليات وتحديات



المتعّلميــن والمهنّييــن"6. وشــهدت القــارة األوروبّيــة وجًهــا جديــًدا؛ إذ شــكلت بدايــة لالزدهــار االقتصــادّي، ففــي العــام 
1957م، "تأّسســت المجموعة االقتصادّية األوروبّية، وبعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار االّتحاد الســوفيتي عام 

1989م، أصبحــت القــارة األوروبيــة وجهــة المهاجريــن"7.

وبعــد أزمــة البتــرول عــام 1973م، التــي تأثّــرت بهــا الــدول األوروبيــة بشــكل كبيــر، أعلنــت الــدول العربّيــة المصــّدرة 
للنفــط توّقــف صادراتهــا ألوروبــا وأميــركا بســبب حــرب أكتوبــر بيــن إســرائيل والــدول العربّيــة، فــكان ذلــك احتجاًجــا 

مــن الــدول العربّيــة علــى السياســات الغربيــة المؤّيــدة للعــدوان اإلســرائيلي.

لــذا قامــت الــدول األوروبيــة بالتوّقــف عــن اســتقبال األيــدي العاملــة القادمــة مــن الــدول العربّيــة، وبــدأت تعتمــد 
خطاًبــا إعالميًّــا سياســيًّا يقــول إّن عهــد الهجــرات الكبــرى قــد مضــى، وإّن األيــدي العاملــة األوروبّيــة ســتحّل محــّل 
تلــك األجنبيــة، وقامــت أيًضــا بالترويــج لفكــرة أّن التقــّدم التكنولوجــي، ســيعّوض القــارة األوروبّيــة عــن األيــدي 

ــة. العاملــة العربّي

وباإلشــارة إلــى واقــع الــدول األوروبّيــة فــي الســبعينيات والثمانينيــات مــن القــرن المنصــرم، فــإّن مجموعــة مــن الــدول 
األوروبّيــة، وضعــت عــّدة تشــريعات وقوانيــن تتعّلــق بالهجــرة، مــن خــالل سياســات وإجــراءات صارمــة. "وأســهمت 
بعــض األحــداث العالمّيــة فــي تدّفــق المهاجريــن إلــى أوروبــا، منهــا ســقوط ســور برليــن، وانهيــار االتحــاد الســوفيتي، 
وانــدالع الحــروب فــي يوغوســالفيا الســابقة، وحــروب القــوى الغربيــة فــي العــراق وأفغانســتان، ثــم أحــداث 11 
ســبتمبر/أيلول 2001م، والحــرب علــى اإلرهــاب، كّل تلــك العوامــل تضافــرت مــن أجــل جعــل القــارة األوروبيــة 
وجهــة المهاجريــن") (. باإلضافــة إلــى الحــروب فــي المنطقــة العربّيــة خصوًصــا فــي ســوريا، وعــدم االســتقرار الــذي 
ســاعد فــي زيــادة الهجــرة غيــر النظامّيــة إلــى أوروبــا، "إذ بــدأت أزمــة الالجئيــن الســوريين فــي أوروبــا عــام 2011م، 
وبلغــت ذروتهــا فــي العاميــن 2014 – 2015م"9؛ مــا أّدى إلــى ظهــور النزعــات اليمينّيــة المتطّرفــة التــي تضــع 

قضايــا الهجــرة غيــر النظامّيــة علــى رأس قائمــة أولوّياتهــا السياســّية.

ج - أسباب الهجرة العربّية
ارتبطــت الهجــرة مــن الــدول العربّيــة بمرحلــة االســتعمار ومــا تالهــا، "فبعــد غــزو المنطقــة قدمــت أعــداد كبيــرة 
مــن األوروبييــن لغــرض اإلقامــة، وســيطروا علــى الثــروات المعدنّيــة واألراضــي الزراعّيــة، ودفعــوا الفالحيــن إلــى 
األراضــي الجاّفــة والمجدبــة. وقــد كانــت هــذه الممارســات ســبًبا فــي هجــرة أبنــاء العــرب إلــى الخــارج وباألخــّص 

ــا"10. إلــى أوروب

184

د. سها حمودالهجرة والمكان | إشكاليات وتحديات



كانــت فرنســا قــد واجهــت خــالل الفتــرة الممتــّدة بيــن العاميــن 1900 – 1931م نقًصــا فــي اليــد العاملــة بشــكٍل 
غيــر مســبوق، وتبــع ذلــك خســائر بشــرية كبيــرة فــي الحــرب العالمّيــة الثانيــة. ولــوال اســتخدام اليــد األجنبّيــة، لــكان 
االقتصــاد الفرنســّي قــد أعيــق بشــّدة. "ومــن أســباب اســتقدام فرنســا للمهاجريــن، حاجتهــا إليهــم فــي الجهــد الحربــّي 
المصانــع والمــزارع  فــي  للعمــل  المهاجــرون  هــؤالء  تحــّول  الحــرب،  انتهــاء  العالميتيــن، وبعــد  الحربيــن  خــالل 

واألعمــال األخــرى؛ ليســاهموا فــي إعــادة بنــاء االقتصــاد الفرنســّي الــذي أنهكتــه الحــرب"11.

ومــن أســباب الهجــرة انخفــاض األجــور، فقــد كان %60 مــن مجمــوع أربــاب األســر المهاجريــن ال يتعــّدى دخلهــم 
2000 دوالر ســنويًّا، ونســبة %5 يفــوق دخلهــا 7000 دوالر ســنويا. وكان 15 % مــن األســر يحصــل علــى 
ميزانّيــة شــهرّية ناقصــة تتطّلــب الدعــم العائلــّي الخارجــي. "إّن التحليــل الدقيــق لخصوصّيــات الهجــرة، يشــير إلــى 
أّن الهجرة الدولية هي هجرة إرادّية شــملت على الخصوص ســّكان القرى. وأّن العامل األّول المصّرح به كدافع 
أســاس للهجــرة هــو العامــل االجتماعــّي )%67(، أّمــا األســباب االقتصاديــة فتمّثــل العامــل األخيــر المصــّرح بــه 

بعــد األســباب االجتماعّيــة والجفــاف"12.

ــة والسياســّية التــي قــادت إلــى الفقــر والحرمــان واالضطهــاد، تدفــع المواطــن  ــة واالجتماعّي "فالظــروف االقتصادّي
العربــّي إلــى الهجــرة خــارج بلــده بحًثــا عــن العمــل. وتبلــغ هــذه النســبة )%79( بالنســبة إلــى المهاجريــن الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 35 – 40 ســنة"13. والمالحــظ أّن عــدد المهاجريــن مــن بلــدان المغــرب العربــّي، ازداد عقــب 
اســتقاللها، وامتــّدت وجهــة هجرتهــم إلــى بلــدان أخــرى غيــر فرنســا، مثــل: بلجيــكا، وألمانيــا، وهولنــدا، وإســبانيا، 

وإيطاليــا، وغيرهــا.

فــي أوروبــا؛ وعــزوف  الســّكاني  النمــّو  انخفــاض معــّدالت  بينهــا  مــن  أّدت عــّدة عوامــل  أخــرى،  "ومــن جهــة 
األوروبييــن عــن العمــل فــي مهــن ذات مكانــة اجتماعّيــة منخفضــة؛ وهجرتهــم إلــى بلــدان أوروبيــة أخــرى تتمّتــع 
بمســتويات أجــور مرتفعــة؛ إلــى أن تكــون العمالــة المهاجــرة ضــرورة بنيوّيــة بالنســبة إلــى اقتصادّيــات أوروبــا 
الغربيــة"14. وهكــذا، فإّننــا ال نســتطيع أن نعّلــل ظاهــرة الهجــرة بمجموعــة محــّددة مــن األســباب، فالظاهــرة نفســها 

توّلــد أســباًبا أخــرى تعيــد إنتاجهــا.

"ويتفــاوت تقديــر عــدد العــرب المهاجريــن إلــى دول االّتحــاد األوربــي مــن مصــدر إلــى آخــر؛ ويرجــع ذلــك إلــى أّن 
أغلــب الــدول األوربيــة، ال يحتفــظ بإحصــاءات رســمّية للمقيميــن فيــه. وفــي غيــاب هــذه اإلحصائيــات أو وجودهــا 
الجزئــّي، مــا يجعــل مناقشــة موضــوع الهجــرة فــي مرحلــة زمنّيــة معّينــة وتحليــل أبعادهــا، نوًعــا مــن التخميــن القائــم 

علــى أســس واهيــة"15.
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"ويشــّكل المهاجــرون العــرب نســبة كبيــرة مــن المهاجريــن عبــر العالــم؛ ألّن المنطقــة العربيــة، منــذ ســنوات طويلــة 
ــة، إذا اســتثنينا دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. ويشــّكل  كانــت مــن الــدول المصــّدرة للهجــرة والعمال
المهاجــرون مــن مصــر، ولبنــان، وفلســطين، والعــراق، جاليــات كبيــرة فــي الكثيــر مــن دول أوروبــا الغربيــة، وقــد 
حّقــق المهاجــرون العــرب فــي أوطانهــم الجديــدة، نجاًحــا اقتصاديًّــا ملموًســا، وبــرز مــن بينهــم رجــال أعمــال، 

وصّنــاع قــرار سياســّي أو اقتصــادّي علــى مســتوى عالمــّي"16.

يحيــط بدراســة الهجــرة والمهاجريــن وخصائصهــم بصفــة عاّمــة، الكثيــر مــن الصعوبــات؛ أهّمهــا: تعــّدد التعريفــات، 
وصعوبــة التحديــد، ونــدرة البيانــات، وعــدم دّقتهــا، كمــا أّنــه "ليــس هنــاك بيانــات دقيقــة عــن التركيــب العمــرّي 
والتصنيــف النوعــّي للمهاجريــن أو المغتربيــن، تغّطــي كّل الــدول األوربيــة، طــوال فتــرات زمنّيــة متباعــدة. كمــا ال 
تعطــي البيانــات إمكانيــة التحديــد الدقيــق للمهاجريــن، بحســب أنمــاط الهجــرة واتجاهاتهــا؛ كالدائميــن والمؤّقتيــن 

والنظامييــن وغيــر النظامييــن، أو األفــراد العامليــن، وأفــراد األســرة اآلخريــن"17.

د - استثمار الهجرة العربّية
كانــت الهجــرة العربيــة الحديثــة إلــى أوروبــا فــي بداياتهــا مقتصــرة علــى الذكــور، غيــر أّنهــا بعــد ذلــك بــدأت تشــمل 
الهجــرة النســائّية والعائليــة، "وكان لهجــرة اليــد العاملــة النســوّية ممّيــزات، فهــي رخيصــة وطّيعــة وتعمــل أساًســا فــي 
قطــاع الخدمــات: األشــغال المنزليــة، ورعايــة األطفــال، ومســاعدة المســّنين، والتنظيــف، وغيــره. وقــد تقــع النســاء 

ضحّيــة االســتغالل وشــبكات االّتجــار بالبشــر"18.

فضــاًل عــن أّن هــذه الهجــرة كانــت متوّقفــة علــى هجــرة األيــدي العاملــة إلــى المصانــع األوروبيــة، فقــد تطــّورت إلــى 
هجــرة الكفــاءات، وفــي ظــّل ازديــاد حاجــة الــدول المتقّدمــة إلــى مؤّهــالت متمّيــزة، دأبــت علــى جلــب الكفــاءات مــن 
دول الجنــوب بهــدف اســتثمارها. ومنــذ مطلــع األلــف الثالــث، أصبحــت المنافســة شــديدة الســتقطاب الكفــاءات 
فــي مجــاالت معّينــة مــن العلــم والمعرفــة إلــى الــدول المتقّدمــة. ونتــج مــن هــذه السياســة االنتقائيــة: "جلــب األدمغــة 
مــن دول الجنــوب، وجعــل عــدد كبيــر مــن األشــخاص غيــر المتعّلميــن يقعــون فــي وضعّيــة الهجــرة الســّرية 

والالقانونيــة"19.

ــة، والسياســات الصارمــة التــي وضعتهــا الــدول االوروبيــة للحــّد مــن الهجــرة  وفــي ظــّل سياســات الهجــرة االنتقائّي
اليهــا، ازدادت أعــداد المهاجريــن بشــكل غيــر نظامــّي، ليشــكلوا تطــّوًرا جديــًدا علــى مظاهــر الهجــرة إلــى أوروبــا 
وأشــكالها، والتــي تعــرف بظاهــرة الهجــرة غيــر النظاميــة. "وفــرض كّل مــن قانــون االتحــاد األوروبــي واالتفاقيــة 
األوروبيــة لحقــوق االنســان، حــدوًدا لممارســة هــذا الســيادة، بحيــث تحظــر المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان 

رفــض األشــخاص المعّرضيــن لخطــر االضطهــاد، أو الذيــن يصادفــون خطــًرا علــى الحــدود"20.
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ثانًيا: مفهوم الهجرة غير النظامّية
يمكــن تعريــف الهجــرة غيــر النظاميــة إلــى أوروبــا إجرائيًّــا بأّنهــا: "عملّيــة دخــول، مــع إقامــة أو عمــل، مــن دول غيــر 

أعضاء في االّتحاد األوروبّي إلى إحدى هذه دول من دون الوثائق أو التصاريح أو السجالت المطلوبة".

إّن اعتمــاد مصطلــح )الهجــرة غيــر النظامّيــة( بــدل مصطلــح )الهجــرة غيــر الشــرعيّة(، أقّرتــه الجمعّيــة العمومّيــة 
لألمــم المّتحــدة عــام 1975م، باعتبــار أّن مصطلــح )غيــر الشــرعّية( ال يالئــم الطبيعــة اإلنســانّية، فحيــاة اإلنســان 
مشــروعة فــي أّي مــكان، ســواء هاجــر أم بقــي فــي موطنــه األصلــّي. فضــاًل عــن أّن مصطلــح )الهجــرة غيــر 
الشــرعية( يميــل إلــى العمــل الجرمــّي؛ لــذا ال يمكــن اعتمــاده؛ ألّن المهاجريــن غيــر النظامّييــن ليســوا بمجرميــن، 

فجــاء فــي تقريــر مقــّرر األمــم المتحــدة الخــاّص بحقــوق اإلنســان أّنــه:

أّن  فــي دولــة بطريقــة غيــر مشــروعة. كمــا  أّنهــم مجرمــون، وان كانــوا  المهاجريــن علــى  ينبغــي معاملــة  "ال 
المهاجريــن هــم بشــر، حالهــم حــال أّي إنســان، يمتلكــون الحــّق فــي الحيــاة الكريمــة وإن دخلــوا بطــرق غيــر نظامّيــة؛ 

لذلــك ال يجــب وصفهــم بالمهاجريــن غيــر الشــرعّيين"21.

بالعــودة إلــى تاريــخ الهجــرة غيــر النظامّيــة، نجــد أّن أقــرب المصطلحــات إليهــا فــي الســلوك البشــرّي هــو مصطلــح 
العبودّيــة، لدرجــة أّن الهجــرة غيــر النظامّيــة اكتســبت تســمية )الــرّق المعاصــر(؛ ذلــك أّن العبودّيــة نفســها ســاهمت 
بشــكل كبيــر فــي ظهــور الهجــرة غيــر النظامّيــة اليــوم؛ إذ تعتبــر مملكتــا إســبانيا والبرتغــال، مــن أوائــل الــدول التــي 
كانــت تقــوم بإرســال العبيــد، بعــد أن تقــوم بجلبهــم مــن إفريقيــا، للعمــل فــي أوروبــا وأمريــكا فــي القرنيــن الخامــس 
عشــر والســادس عشــر. "والهجــرة غيــر النظامّيــة اليــوم تتــّم بواســطة مهّربيــن مختّصيــن بتهريــب البشــر، وهــو مــا 
يعــرف فــي نطــاق القانــون الدولــّي باســم )جريمــة االّتجــار بالبشــر( أو )العبوديــة الحديثــة( وهــي مــن الجرائــم العابــرة 

للدول"22.

باتــت الهجــرة غيــر النظامّيــة ظاهــرة عالمّيــة؛ وقــد تطــّور هــذا المفهــوم حتــى أطلــق عليــه اســم: )الهجــرة غيــر 
الموّثقــة(، ثــّم )الهجــرة غيــر الشــرعّية(، وثّمــة مصطلحــات أخــرى فــي توصيــف هــذه الظاهــرة باعتبارهــا جريمــة 
منّظمــة، حيــث تكّونــت عصابــات دولّيــة، تعمــل أساًســا فــي تجــارة البشــر، أي الهجــرة الســّرية، باســتخدام جــوازات 

ســفر ومســتندات وتأشــيرات وعقــود عمــل مــزّورة.

"ظهــرت الهجــرة غيــر النظامّيــة، امتــداًدا للهجــرة النظامّيــة، خاّصــة فــي بدايــة التســعينيات مــن القــرن العشــرين، 
وتنامــت بموازاتهــا شــبكات التهريــب والمتاجــرة بالبشــر. ولــم تعــد تقتصــر علــى الرجــال فحســب، بــل طالــت حتــى 
النســاء واألطفــال"23. وُتعــّد قضّيــة الهجــرة غيــر القانونّيــة وجًهــا مــن وجــوه إفــرازات الفجــوة التنموّيــة بيــن الشــمال 
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والجنــوب، ومــا يرتبــط بهــا مــن ظواهــر ســلبّية؛ مثــل: االّتجــار بالبشــر واألعضــاء البشــرّية، والمخــّدرات، والدعــارة، 
واالســتغالل الجنســّي للنســاء واألطفــال، "وقــد أّدت القيــود التــي فرضتهــا دول العالــم علــى الهجــرة القانونّيــة، إلــى 

تنشــيط الهجــرة غيــر القانونّيــة"24.

وترتّــب علــى الهجــرة غيــر النظامّيــة نتائــج عــّدة ســواء فــي الــدول المســتقبلة للمهاجريــن والــدول المصــّدرة لهــم، 
وقــد تعانــي الــدول المســتقبلة قصــوًرا فــي توفيــر الخدمــات الالزمــة، إضافــة إلــى تغييــر الواقــع الديموغرافــي لــكال 
الطرفيــن؛ إذ يزيــد عــدد الســكان فــي المناطــق المســتقبلة؛ مــا قــد يــؤّدي إلــى ظهــور أزمــة فــي الســكن والخدمــات، 

وعلــى العكــس فــي الــدول المرســلة التــي تشــهد تناقًصــا فــي عــدد ســّكانها.

"وللهجــرة أيًضــا تأثيــر فــي التركيبــة الســكانية مــن حيــث النــوع والعمــر، ومــن المتوّقــع أن يســاهم صافــي الهجــرة 
فــي تأجيــل آثــار شــيخوخة الســكان فــي المناطــق المتقّدمــة. ومــع ذلــك، مــن المتوّقــع أن ترتفــع نســبة اإلعالــة فــي 

المناطــق المتقّدمــة خــالل العقــود القادمــة رغــم تدّفــق المهاجريــن"25.

أ – اللجوء
ظهــر حــّق اإلنســان فــي اللجــوء قديًمــا عنــد اليونــان، وفــي القــرن الرابــع الميــالدي انتشــرت هــذه الظاهــرة حيــن 
كان يطلــب بعــض األشــخاص اللجــوء إلــى الكنيســة هرًبــا مــن اإلمبراطوريــة الرومانّيــة. أّمــا فــي العصــر الحديــث، 
فوجــد مصطلــح اللجــوء طريقــه إلــى الــدول األوروبيــة بشــكل كبيــر، خصوًصــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ثــّم 
بعــد احتــالل فلســطين فــي العــام 1948م. "وباالقتــراب مــن الزمــن األحــدث نجــد أّن األزمــة الســورّية، ترتّــب عليهــا 
عــدد كبيــر مــن الالجئيــن الســورّيين إلــى دول عربيــة ودول أخــرى أوروبيــة"26. ووفــق إحصائيــة للمنظّمــة الدوليــة 

للهجــرة فــي العــام 2015م، قــّدر عــدد الالجئيــن بنحــو 65 مليــون شــخص حــول العالــم.

وقــد نّصــت اتفاقيــة جنيــف الصــادرة فــي 12/آب لعــام 1949م علــى أّن: "الالجــئ كّل إنســان يخشــى جّديًّــا مــن 
تعذيبــه أو اضطهــاده بســبب دينــه أو جنســّيته، أو جنســه، ووجــد خــارج بــالده قبــل العاشــر مــن كانــون الثانــي 

1951م، بســبب أحــداث وقعــت فــي البــالد التــي يحمــل جنســّيتها".

أّمــا فــي القانــون األساســي لمنّظمــة الوحــدة اإلفريقيــة ضمــن معاهــدة 10 أيلــول لســنة 1969م، فقــد جــاء: "أّي 
إنســان اضطــّر إلــى مغــادرة مســكنه ووطنــه واللجــوء إلــى مــكان آخــر، ســواء أكان بســبب عــدوان خارجــّي أو 

احتــالل أو هيمنــة أجنبّيــة، أم بســبب حــوادث تخــّل إخــالاًل خطــًرا بالنظــام العــاّم".
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ب - االّتجار بالبشر
جــاء فــي بروتوكــول: )منــع وقمــع ومعاقبــة االّتجــار باألشــخاص( لعــام 2000م: "االّتجــار بالبشــر هــو تجنيــد 
أشــخاص ونقلهــم أو إيوائهــم أو اســتقبالهم، بالتهديــد بالقــّوة، أو بشــكل مــن أشــكال القســر أو االختطــاف أو 

االحتيــال أو الخــداع، أو إعطــاء المبالــغ النقدّيــة بهــدف االســتغالل فــي جريمــة"27.

أّمــا منّظمــة العفــو الدوليــة حديًثــا، فعّللــت تجريــم االّتجــار بالبشــر بأّنــه: "انتهــاك حقــوق اإلنســان بمــا فيهــا الحــّق فــي 
الســالمة الجســدّية والعقلّيــة والحيــاة والحرّيــة، وأمــن الشــخص، والكرامــة، والتحــّرر مــن العبودّيــة، وحّريــة التنّقــل، 

والصّحــة، والخصوصّيــة، والســكن اآلمــن"28.

مــن خــالل هذيــن النّصيــن القانونّييــن، يمكــن القــول إّن "مصطلــح االّتجــار بالبشــر يتمثّــل فــي أّي عمــل أو نشــاط 
مــن شــأنه انتهــاك حقــوق اإلنســان، وإجبــاره علــى القيــام بــأّي عمــل قســًرا"29. وهــو جريمــة تعاقــب عليهــا جميــع 

القوانيــن والتشــريعات المحّليــة والدولّيــة.

ج - تهريب البشر
تعنــي جريمــة تهريــب البشــر: "اإلدخــال غيــر المشــروع لشــخص معّيــن إلــى دولــة ال تعتبــر موطًنــا لــه، وهــو ليــس 
مــن المقيميــن فيــه، وذلــك بهــدف الحصــول علــى المنفعــة"30. "والعالقــة بيــن الهجــرة غيــر النظامّيــة وتهريــب البشــر 
عالقــة طردّيــة، إذ إّن المهاجــر غيــر النظامــّي يلجــأ إلــى األشــخاص القادريــن علــى تهريبــه وإدخالــه إلــى الدولــة 
التــي يقصدهــا، مــن خــالل أّي وســيلة يجدهــا المهّربــون مناســبة لمســاعدة المهاجريــن للدخــول إلــى دول أخــرى"31. 
وفــي هــذا الصــدد قــّدر بعــض المصــادر أّن "عائــدات الهجــرة عبــر العالــم تبلــغ نحــو 12 مليــار يــورو ســنويًّا تذهــب 

إلــى عصابــات االّتجــار بتهريــب البشــر"32.

وبدراســة الفــرق بيــن ظاهرتــي تهريــب البشــر واالّتجــار بهــم، فــإّن تهريــب البشــر مصطلــح يشــير إلــى قيــام مجموعــة 
مــن األشــخاص بتهريــب أشــخاص آخريــن إلــى دول هــم ليســوا مواطنيــن فيهــا، وليــس لديهــم القــدرة علــى دخولهــا 
بطــرق نظامّيــة، وذلــك لقــاء مبلــغ مالــّي. أّمــا االّتجــار بالبشــر فهــو اســتغالل مجموعــة مــن األشــخاص والســيطرة 

عليهــم بالقــّوة أو االحتيــال والخــداع، ونقلهــم مــن بلــد إلــى آخــر مــن أجــل الحصــول علــى منفعــة ماّديــة.

د – قوارب الموت
أّول مــا يتبــادر إلــى األذهــان لــدى قــراءة مصطلــح )قــوارب المــوت(، هــو ذلــك "المركــب البســيط الــذي ال يقــوى 
علــى حمــل مجموعــة مــن البشــر مــن مــكان إلــى آخــر، فكيــف لــه أن يجابــه أمــواج البحــر وهــو غيــر مــزّود بأقــّل 
المتطّلبــات المتعّلقــة بالحفــاظ علــى حيــاة اإلنســان الــذي يســتقّله هروًبــا مــن واقــع صعــب إلــى رحلــة مفادهــا المــوت 

ا"33؟ بحتمّيــة عاليــة جــدًّ
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ليســت ظاهــرة )قــوارب المــوت( أمــًرا عشــوائيًّا، بــل جريمــة منّظمــة يرتكبهــا أشــخاص يبحثــون عــن المــال، وال 
يأبهــون بحيــاة الذيــن يحاولــون االنتقــال مــن دولهــم إلــى دول أخــرى بحًثــا عــن حيــاه كريمــة.

"وقــد أصــدرت المنظمــة الدوليــة للهجــرة تقريــًرا أّكــدت فيــه أّن أكثــر مــن 33 ألــف شــخص غرقــوا وهــم يحاولــون 
الوصــول إلــى شــواطئ أوروبــا خــالل القــرن الجــاري؛ مــا يجعــل البحــر المتوســط أكبــر منطقــة حدودّيــة فــي عــدد 

الوفيــات بالعالــم وبفــارق كبيــر عّمــا بعدهــا"34.

ه – النتائج االقتصادية
أنتجــت الهجــرة غيــر النظاميــة العديــد مــن اآلثــار االقتصادّيــة اإليجابيــة فــي الــدول المســتقبلة، كــون األيــدي 
المهاجــرة أصبحــت أحــد عناصــر اإلنتــاج االقتصــادّي، وبذلــك اســتطاعت اســتغالل المــوارد واإلمكانــات المتاحــة 
لتحقيــق نمّوهــا االقتصــادّي، وزيــادة دخلهــا القومــّي. "ورغــم ذلــك عانــت دول االســتقبال مــن تفاقــم مشــكلة البطالــة 
لتمّيــز  العمــل، وأحياًنــا  فــرص  كفايــة  نتيجــة عــدم  أو  المهاجريــن،  عــدد  تزايــد  بســبب  أحياًنــا  بيــن مواطنيهــا، 

المهاجريــن وتمّســكهم بفــرص العمــل وقبولهــم بمحّفــزات ماّديــة أقــّل"35.

"أّمــا اآلثــار الســلبية فــي الــدول المصــّدرة للهجــرة، فهــي أيًضــا تشــّكل مصــدر قلــق، ومنهــا نــدرة الكفــاءات مــن 
الحرفّييــن والمزارعيــن فــي الــدول األصلّيــة، وبالتالــي حــدوث خلــل مهنــّي"36. إضافــة إلــى غيــاب سياســات محّليــة 

تعمــل علــى بنــاء مشــاريع اقتصاديــة تنموّيــة تتيــح فــرص عمــل جديــده للشــباب وتخّفــف نســبة البطالــة.

و – اآلثار األمنية
ظهــرت مالمــح تهديــد األمــن العــاّم للــدول المســتقبلة نتيجــة عنــف األقّليــات، أو المظاهــرات، أو اإلضرابــات 
المتكــّررة لتحســين شــروط العمــل التــي يقــوم المهاجــرون بهــا للحصــول علــى حقوقهــم، "وقــد تســتغّل الجماعــات 

اإلرهابّيــة ظاهــرة الهجــرة للتســّلل إلــى هــذه الــدول، والقيــام بأعمــال تزعــزع أمنهــا"37.

أّمــا الــدول التــي تصــّدر المهاجريــن، فقــد "انتشــرت فيهــا مكاتــب التســفير الوهمّيــة التــي تقــوم بالنصــب علــى 
الحالميــن بالهجــرة، للحصــول علــى مبالــغ مالّيــة كبيــرة منهــم. كذلــك زادت التعامــالت بالســوق الســوداء وجرائــم 

النقــد، وجرائــم التهريــب وغســيل األمــوال، وغيرهــا مــن الجرائــم"38.

إّن العامــل األمنــّي الناتــج مــن الهجــرة، خاّصــة الهجــرة غيــر النظامّيــة، بــات هاجًســا أمنيًّــا يقلــق الــدول االوروبّيــة، 
إذ اّتخــذت العديــد مــن اإلجــراءات فــي محاولــة للحــّد منهــا، خصوًصــا بعــد الحــرب الســورّية، وارتفــاع أعــداد 

ــة التــي بلغــت ذروتهــا عــام 2015م. الالجئيــن الهائلــة التــي تدّفقــت للحــدود االوروبّي
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وعليــه، تواجــه الــدول األوروبيــة اليــوم إشــكاالت كبــرى تتعّلــق باألزمــات والحــروب المنتشــرة حــول العالــم والالجئيــن 
الوافديــن منهــا، وخشــيتها مــن اإلرهــاب، ونشــوء العنصريــة فــي مواطنيهــا، وتهديــد أمنهــا.

يضــاف إلــى ذلــك تصعيــد الخطــاب التحريضــّي ضــّد المهاجريــن مــن قبــل األحــزاب اليمينّيــة المتطّرفــة، التــي ســعت 
إلــى االســتفادة مــن بعــض األحــداث والعملّيــات اإلرهابّيــة التــي يقــوم بهــا بعــض المتشــّددين، والتــي أورثــت حالــة 

رعــب داخــل المجتمعــات األوربّيــة، وأثّــرت ســلًبا فــي حيــاة المهاجريــن.

ثالثا: توّترات االندماج مع المجتمعات الحاضنة
حيــن يهاجــر اإلنســان تحــت أّي ظــرف أو دافــع، يســعى للبحــث عــن ســبل االســتقرار فــي البــالد الغريبــة، نظــًرا 

لتبايــن المفاهيــم والعــادات والتقاليــد والنظــم االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية.

أ – سمات االندماج واالنصهار
إّن مشــكلة االندمــاج تأتــي فــي طليعــة مــا يواجــه المهاجــر فــي المجتمــع اآلخــر، فهــو يحمــل معــه موروًثــا ثقافيًّــا 
ومنظومــة مــن القيــم والعــادات، تطرحــه أمــام تســاؤالت عــّدة، فــي مقّدمتهــا: كيــف ســتتفاعل هــذه المخزونــات 
الثقافّيــة واالجتماعّيــة والدينّيــة واألخالقّيــة، مــع عــادات المجتمعــات المضيفــة ومفاهيمهــا بــكّل مــا تحملــه مــن 

اختــالف؟

"كــون اإلنســان مهاجــًرا مســألة ليســت ســهلة، بــل هــي نــوع مــن المحنــة عليــه أن يجتازهــا وينتصــر عليهــا، فهــو 
مقاتــل فــي حركــة مســتمّرة وتفاعــل مّتصــل، يدافــع ويتقــدم ويتراجــع، يفّكــر ويخّطــط، وينجــح ويخفــق، ولــه - فــي 
النهايــة - أن يكتســب ميــزات المقاتــل وعيوبــه باحًثــا عــن حيــاة ماّديــة أكثــر رخــاء، وحيــاة اجتماعّيــة أكثــر رفاهيــة، 
فــي ظــّل اقتصادّيــات محلّيــة ال تبــدو مشــّجعة للباحثيــن عــن عمــل بدخــل يــوازي طموحــات البعــض مــع تزايــد 
البطالــة ونوعّيتهــا باّطــراد"39. إذن تواجــه المهاجريــن مشــكلة التكّيــف مــع األوضــاع القانونّيــة واالجتماعّيــة والثقافّيــة 
الجديــدة، فيجــدون أنفســهم فــي أحــوال كثيــرة، فــي حيــرة بيــن التمّســك بمقّومــات الهوّيــة األصلّيــة، وبيــن متطّلبــات 

المواطنــة الجديــدة فــي مجتمعــات الهجــرة.

وتعــّد الممارســات العنصرّيــة والعدائّيــة أخطــر مــا يتعــّرض لــه المهاجــرون؛ مــا يشــعرهم بأّنهــم غربــاء وســط آخريــن 
ينظــرون إليهــم بخــوف وشــّك أحيانــا، وباســتعالء وســخرية أحاييــن أخــرى، وهــذا مــا يكــّرس مشــاعر اإلحســاس 

بالدونّيــة، وبأّنهــم مرفوضــون ومهّمشــون، ومعّرضــون للطــرد فــي أّي لحظــة.

ومّمــا يواجــه المهاجريــن أيًضــا تعــّدد األطــراف المحّلييــن واإلقليمّييــن الذيــن يتجاذبونهــم، والذيــن يســعى بعضهــم 
لتأطيرهــم فــي بوتقــات مذهبّيــة أو عقائديــة أو حزبّيــة، ال تالئــم هوّياتهــم وتطّلعاتهــم.
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ونعــرض فــي مــا يأتــي، مســتويات التكّيــف التــي يعيشــها المهاجــرون، والتــي تعكــس مــدى القــدرة علــى مواجهــة 
المعانــاة التــي يالقونهــا:

ال شــّك أّن للهجــرة تداعيــات اجتماعيــّة وثقافيــة ونفســية، تختلــف فــي درجاتهــا ومســتوياتها ســلًبا وإيجاًبــا بحســب 
ظــروف كّل مجتمــع، وظــروف كّل مهاجــر. فــإذا كانــت الهجــرة تمّثــل رحيــاًل عــن الوطــن ســعًيا وراء متطّلبــات 
ماّديــة أو مهنّيــة أو اجتماعّيــة، فــإّن لهــا وجًهــا آخــر، يرتبــط بمجموعــة القيــم والمبــادئ التــي يحملهــا المهاجــر معــه 

مــن وطنــه، وتلــك التــي يالقيهــا فــي بلــد الهجــرة.

يقــاوم المهاجــر حنينــه للوطــن، ويقلقــه حــزن ثقيــل ودؤوب، وهــذا الحنيــن يتوارثــه األبنــاء وأبناؤهــم مّمــن ال يعرفــون 
الوطــن األّم ولــم يــروه، فهنــاك فــي الذاكــرة مــكان لصــورة هــذا الوطــن، وكأّنهــا موجــودة فــي الجينــات الموروثــة. 
وهــذا مــا يدفــع المهاجــر إلــى النفــور مــن دار غربتــه، فيعّبــر عــن ذلــك بالرفــض أو النقــد، أو بــأّي أســلوب آخــر؛ 
فالمهاجــر لــم يــأِت مــن العــدم، بــل مــن مجتمــع لــه تصّوراتــه للحيــاة ومــا بعــد الحيــاة، ولــه معاييــر أخالقيــة. ويــزداد 
االختــالف كّلمــا طالــت المســافة الجغرافيــة بيــن البيئتيــن، وهــذا االختــالف هــو مــا يحكــم العالقــات بيــن أبنــاء البــالد 
والمهاجريــن؛ فيطلــق كّل منهمــا علــى اآلخــر أحكاًمــا قيمّيــة مســتمّدة مــن مرجعّيتــه، ويــزن اآلخــر بمعاييــره المثالّيــة 
الخاّصة، ال بمعايير بشــرّية كونّية جامعة. "والحال أّن حكم أهل البالد هو األفعل؛ ألّن المهاجر يحتاج إليهم، 
وهــم غيــر محتاجيــن إليــه بالدرجــة نفســها؛ ولهــذا يتحــّول النفــور فــي بعــض الحــاالت إلــى احتقــار مــن هنــا، وكراهيــة 

مــن هنــاك، وال عــالج لهــذه المســألة إال الزمــن الــذي ينّمــي فــي المهاجــر قدراتــه علــى التكّيــف"40.
ويرتبــط تفاعــل المهاجــر ومجتمــع الهجــرة، بالخلفيــة الثقافيــة والحضاريــة لنشــأته األّوليــة التــي شــّكلت وجدانــه، 
ــأت نضوجــه الفكــرّي والنفســي، وترتبــط نتيجــة هــذا التفاعــل بمــدى مــا يتخّلــى عنــه المهاجــر مــن زاد ثقافــّي  وهّي
ورصيــد اجتماعــّي حملــه معــه مــن موطنــه، وقدرتــه علــى تبّنــي معاييــر معيشــّية جديــدة، يطمــح أن تحّقــق لــه 

إرضــاًء نفســيًّا يتمثَّــل فــي إعــادة التقديــر للنفــس، وتقّبــل أنمــاط جديــدة للحيــاة.

وبعــد صعــود الرؤيــة االفتراضّيــة فــي عصــر العولمــة، مــن زيــادة التداخــل بيــن مــا هــو وطنــّي ومــا هــو أجنبــّي، 
كان ينبغــي للفكــرة الوطنيــة أو القوميــة أن تتراجــع، ويصبــح المهاجــر والمهاجــر إليــه أقــّل حساســية مــن حيــث 
االنتمــاءات المكانّيــة أو العرقّيــة، ولكــن غالًبــا مــا تعصــف بهــم األهــواء السياســية واأليديولوجيــة، وتصاعــد 

الكراهيــة والتمييــز العنصــرّي.

وفي هذه األجواء يواجه المهاجرون صعوبات التعايش، ويعانون االنقســام النفســّي، ومشــكالت التكّيف الناجمة 
عــن انتقــال الهوّيــة، ولعــّل بعضهــم حافــظ علــى تقاليــده مــع بعــض المواءمــة واألوضــاع فــي مجتمعــات الهجــرة، 
ونجــح بعضهــم فــي االندمــاج نســبيًّا، وبالمقابــل هنــاك شــريحة أخــرى تــّم اســتيعابها وذوبانهــا بشــكل شــبه تــاّم، 
وآخــرون عزلــوا أنفســهم داخــل مــا يســّمى )الجيتــو االختيــاري(، الــذي يعنــي "االنعــزال طوًعــا أو كرًهــا لمجموعــات 
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مــن األفــراد عــن المجتمــع المحيــط، وتقليــل نقــاط حــاالت التفاعــل والتعايــش وإّيــاه إلــى أقــّل حــّد ممكــن، عــن طريــق 
قصــر ممارســة الحيــاة العاديــة داخــل هــذا الجيتــو؛ فالتعليــم، والتجــارة، والــزواج، والثقافــة، والتدّيــن، وكّل مجــاالت 

العيــش تتــّم بينيًّــا وحصريًّــا، والعالقــة بالمحيــط الخارجــي تميــل إلــى أن تكــون غيــر وّديــة مــن الطرفيــن"41.

ويعــود ســبب هــذا االنعــزال إلــى عجــز المهاجريــن عــن التكيــف والتأقلــم مــع عــادات المحيــط الخارجــّي وتقاليــده؛ 
فيلجــأون إلــى التجّمعــات والتكتّــالت فــي منطقــة ســكنّية محــّددة، ويــكاد تعاملهــم اليومــّي فيهــا يكــون مقصــوًرا 
علــى مجموعــة مــن أقرانهــم، بحيــث تظــّل فــرص اختــالط أفرادهــا وتفاعالتهــم وتعامالتهــم اليومّيــة المعيشــّية إزاء 
اآلخريــن فــي الحــدود الدنيــا خــارج هــذه الدائــرة الضّيقــة. "فأفــراد هــذه الفئــات يعيشــون فــي غربتهــم مــع أوطانهــم 
األصليــة وجدانيًّــا وشــعوريًّا، برغــم االنقطــاع الجغرافــّي، وليــس لهــم عالقــة بالسياســة المحّليــة التــي تــدور فــي 

المحيــط الغريــب الــذي يعيشــون فيــه"42.

وهــذه الشــريحة مــن المهاجريــن، تعتقــد أّن العزلــة تمنحهــم شــعوًرا باألمــن الجماعــّي، ولكّنــه شــعور آنــّي يمتــد بتأثيــره 
ســلًبا إلــى أبنــاء الجيــل الثانــي، ويعرقــل عملّيــة اندماجهــم فــي المجتمعــات التــي ولــدوا فيهــا، مــا يعّرضهــم للتهميــش، 
الــذي "يحــدث عندمــا تفقــد مجموعــة مــن المهاجريــن االّتصــال بثقافتهــا وتقاليدهــا؛ لســبب أو آلخــر، وتبقــى فــي 
الوقــت نفســه خــارج االّتجــاه الســائد بالمجتمــع المضيــف، وتصبــح أمــام وضــع الشــخص المهّمــش، أو المجموعــة 

المهّمشــة، بيــن ثقافتيــن، وليســت جــزًءا مــن أّي منهمــا"43.

ويميــل أغلــب المهاجريــن – وال ســّيما العــرب – إلــى تقّبــل االندمــاج مــن خــالل نقــد أوضــاع األوطــان األّم، 
والمقارنــة بينهــا وبيــن مجتمــع الهجــرة الــذي انخرطــوا فيــه، "وهكــذا نشــأ وضــع جديــد، وقــف فيــه المهاجــر عــن 

اســتعادة الوطــن مــن ذاكــرة الطفولــة ومــن مشــاعر الحنيــن، وبــدأ يفّكــر فيــه بعقــل الرجــل المســؤول"44.

ويّتســم مصطلــح )االندمــاج( ببعــض الغمــوض، وبتعــّدد معانيــه ودالالتــه، وتعــّدد األطــراف المعنّييــن بــه؛ فهــو 
فتــه منظمــة الهجــرة الدوليــة )IOM( علــى نحــو شــامل  يســتدعي التكامــل، أو نوًعــا مــن الثنائيــة التوفيقيــة. وقــد عرَّ
جامــع يميــل إلــى الخلــط بيــن االندمــاج واالســتيعاب؛ فهــذا التعريــف يقــول: "إّن االندمــاج يتضّمــن عملّيــة ذات 
اتجاهيــن؛ للمواءمــة المتبادلــة بيــن المهاجريــن والشــعوب المضيفــة، وفــي الوقــت الــذي يتعّلــم كّل طــرف مــن ثقافــة 
اآلخــر المغايــرة، فــإّن الفــرد أو المجموعــة العرقّيــة يبقيــان بعــض ميراثهمــا الثقافــّي، وفــي مثــل هــذا الوضــع، فــإّن 
المجتمعــات المســتقبلة، تظــّل هــي المجموعــة المهيمنــة، فــي الوقــت الــذي تقبــل فيــه بوجــود عــدد مــن األفــراد مــن 
ذوي االنتمــاء العرقــي المغايــر، فــي إطــار اجتماعــّي أكبــر. إّن اســتعارة بوتقــة االنصهــار، تعــّد مثــااًل للمقاربــة 
االندماجّيــة فــي احتــواء المهاجريــن؛ إذ يتوّقــع أّن المهاجريــن الجــدد ســيذوبون فــي الهوّيــة العاّمــة، أو الهوّيــة 
المشــتركة التــي حــّدد قيمهــا ومعاييرهــا الشــعب المســيطر، وهــو الــذي طــّوع ثقافــات ممّيــزة عــّدة؛ وصــواًل إلــى ثقافــة 
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موّحــدة فــي إطــار اســتراتيجية االندمــاج؛ ألن التضامــن بيــن أفــراد مجموعــة عرقيــة مــا، هــو أمــر معتــرف بــه، مــن 
حيــث هــو آليــة للتوطــن، والتكيــف الناجــح، أكثــر منهــا عالمــة علــى ســوء التكيــف، وقــد تلجــأ الدولــة إلــى إصــدار 

ــر فرًصــا متســاوية للجميــع"45.  تشــريع لضمــان حمايــة حقــوق أفــراد ينتمــون إلــى أقليــات؛ لتوفِّ

يحمــل المهاجــر معــه منظومــة راســخة مــن الخصائــص الممّيــزة، تحــّدد بالتاريــخ والطبيعــة لمجتمعــه وعقيدتــه 
وسياســاته، فهــل يســمح خيــار االندمــاج باإلبقــاء علــى ثقافتهــا وتقاليدهــا االجتماعيــة؟ وإلــى أّي مــدى؟

يعنــي االندمــاج االبتعــاد عــن االنعــزال، والتخّلــي الموروثــات وتحويلهــا إلــى ســلوكيات إيجابّيــة، بمشــاركات فاعلــة 
فــي الحيــاة العاّمــة، ويقــوم بــدور الجســر بيــن المجتمعــات والمجتمعــات األصليــة؛ "ومــن هنــا، فــإّن االندمــاج فــي 
ــة للمهاجــر، والحضــارة التــي  ــة واالجتماعّي ــاء بيــن المكتســبات الثقافّي أحــد معانيــه، يــدّل علــى إحــداث تفاعــل بّن
أصبح يعيش في ظّلها، بما ينفي كّل تنابذ أو صراع، واإلســهام المتجّدد في العطاء اإلنســانّي المتبادل، بالمزج 
الواعــي بيــن ميــراث المهاجريــن الثقافــّي وميراثهــم االجتماعــّي، وحاضرهــم المســتجّد، بمــا يتضّمنــه مــن قيــم وعــادات 

وثقافــات، وتعزيــز التواصــل اإليجابــّي"46.

"وهــذا المعنــى ال يقتصــر علــى مجــال واحــد، بــل قــد يتحّقــق فــي مســتوى دون آخــر؛ فيكــون علــى المســتوى 
الثقافــّي أو المســتوى االجتماعــّي مثــال، وقــد يكــون أســهل فــي المســتوى االقتصــادّي، المشــاركة الفعلّيــة فــي الــدورة 
االقتصادّيــة، ومــن الممكــن أن يتــّم فــي النســقين التعليمــّي والثقافــّي، مــن دون قطــع االرتبــاط بالجــذور االجتماعّيــة 

والحضارّيــة األصلّيــة، بالمحافظــة علــى األســاليب التربويــة الوطنيــة"47.

وقد يسمح نمط االندماج للمهاجر بالمشاركة الفعلّية في مختلف مجاالت الحياة في بالد المهجر، وفي الوقت ذاته 
يتمّكن من االحتفاظ بشخصّيته الحضارية األصلية وثقافته ولغته ومنظومة القيم والعادات التي ورثها عن مجتمعه 
األصلّي؛ "فهو في سعيه لالندماج في مجتمع المهجر، يحتفظ بجانب كبير من مقّومات اإلرث التاريخّية والثقافّية 

والدينّية في وطنه األّم؛ ولذا يوصف االندماج في هذه الحال بأّنه نصف اســتيعاب"48.

أّمــا االســتيعاب أو االنصهــار، فيصبــح المهاجــر معــه جــزًءا ال يتجــّزأ مــن المجتمــع الــذي هاجــر إليــه ويعيــش 
فيــه، وبــات يعــّده وطنــه، وينشــغل بهمومــه ومشــكالته، وينفصــل تماًمــا عّمــا يحــدث فــي وطنــه، وماضيــه وتاريخــه 
وثقافتــه. ويســعى إلقامــة عالقــات اجتماعّيــة وعائلّيــة خــارج مجموعتــه اإلثنّيــة التــي يتحــّدر إليهــا، بــل يتخّلــى 
عــن ارتباطــه وعالقتــه بهــا؛ ألّنــه يــرى فيهــا عائًقــا دون االنطــالق فــي حياتــه الجديــدة التــي اختارهــا. وهــذا النمــط 
مــن االنصهــار تتبّنــاه فرنســا؛ بحيــث يحــدث االســتيعاب حينمــا تــرى مجموعــة مــا، أّن النقــاء الثقافــّي أو العرقــّي، 
تواجهــه عقبــات متعــددة، والنتيجــة فــي النهايــة أقــّل أهّميــة مــن عائــد القبــول مــن المجتمــع المضيــف وميزاتــه، 
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وتكــون هــذه المجموعــة مســتعّدة للتخّلــي عــن جانــب كبيــر مــن مقّومــات هوّيتهــا الثقافيــة؛ بوصــف ذلــك ثمًنــا تدفعــه 
مقابــل االنتمــاء إلــى المجتمــع المضيــف.

إّن بلــوغ حــال االنصهــار، أشــبه عنــد بعــض النــاس بعملّيــة جراحّيــة مؤلمــة؛ فهــي بمنزلــة بتــر جــزء مــن الــذات، 
ويتمثّــل ذلــك بسلســلة مــن الحرمانــات التــي تتنــاول المكّونــات األســاس لــذات المهاجــر؛ فالهجــرة تحرمــه مــن لغتــه؛ 
فتتعّطــل قدرتــه علــى اســتعمال اإلشــارات والعالمــات التــي تربــط لســانه وســمعه بالنــاس، والتــي كانــت تشــّكل 
هوّيتــه؛ فيصبــح شــبه مجهــول الهوّيــة؛ وتحرمــه مــن يقينــه بقيمــه الثقافّيــة. أّمــا قــّوة الصدمــة الثقافيــة للذوبــان، 
فتختلــف تبًعــا للعمــر، والجنــس، والمعتقــدات، والطبقــة االجتماعيــة، وبحســب شــخصّية المهاجــر وأســباب هجرتــه، 

واســتعداده النفســّي لالنصهــار.

وقــد خلــص كوفــي أنــان، األميــن العــام الســابق لألمــم المتحــدة، فــي تقريــره الــذي رفعــه إلــى الجمعيــة العاّمــة عــن 
أوضــاع االندمــاج إلــى القــول: "يرتبــط نجــاح الهجــرة بالتكّيــف المتبــادل بيــن المهاجريــن والمجتمــع المضيــف؛ 
ولتحقيــق ذلــك، يــزداد باّطــراد االعتــراف بــأّن تعزيــز اندمــاج المهاجريــن كلمــا كان مبكــًرا فــي أثنــاء فتــرة إقامتهــم 
ــد المقصــد، كان ذلــك فــي مصلحــة المهاجريــن والمجتمــع المضيــف، ويعــّد حجــر الزاويــة فــي االندمــاج:  فــي بل
المعاملــة المتســاوية، وحظــر أي نــوع مــن أنــواع التمييــز، ويعتمــد االندمــاج علــى عوامــل كثيــرة؛ مــن بينهــا: القــدرة 
علــى التخاطــب باللغــة المحّليــة، وإمكانيــة الوصــول إلــى ســوق العمــل، واإللمــام بالعــادات، وقبــول قيــم المجتمــع 
المضيــف، وإمكانيــة مرافقــة أفــراد األســرة المباشــرين، أو جمــع شــتاتهم، وإتاحــة فــرص التجّنــس، وعندمــا يكــون 
ــر عموًمــا  للمهاجريــن الحــّق فــي الخدمــات االجتماعيــة، تكــون حقوقهــم −  مــن حيــث هــم عاملــون − محمّيــة، ُوتيسَّ
عملّية اندماجهم، وقد تعرض الحكومات خدمات خاّصة، أو برامج للمساعدة في اندماج المهاجرين، ويستطيع 
المجتمــع المدنــّي أن يســاعد فــي تشــجيع االندمــاج، ونشــر المعلومــات عــن الخدمــات المتاحــة للمهاجريــن، وتقديــم 
هــذه الخدمــات عنــد االقتضــاء، وتعزيــز مشــاركة المهاجريــن فــي توجيــه عمليــة االندمــاج... وبالمقابــل، تقــع علــى 
عاتــق المهاجريــن − مثلهــم مثــل أّي شــخص مقيــم فــي البلــد المضيــف − مســؤولّية فهــم القوانيــن والقيــم فــي 
المجتمــع المضيــف، والتــزام احتــرام حقــوق اآلخريــن، وهوّيتهــم الثقافيــة أيًضــا، علــى نحــو خــاّص، وعلــى المجتمــع 
المضيــف ذاتــه، أن يحتــرم التنــوع الثقافــّي وحقــوق المهاجريــن، ويمكــن تعزيــز التفاهــم المشــترك، عــن طريــق 

االســتفادة مــن فــرص اإلثــراء االجتماعّيــة والثقافّيــة التــي تتيحهــا الهجــرة49. 

ب - دور العوامل الثقافية واالجتماعية في االندماج
إّن اندمــاج أّي أقّليــة فــي مجتمــع آخــر، هــو صــورة مــن صــور الصيــرورة االجتماعيــة، بحيــث تعتمــد علــى الكثيــر 
مــن العوامــل المّتصلــة بالمهاجــر والمجتمــع الجديــد. فتحقيــق عمليــة التكّيــف، يرتبــط بمــدى تقّبــل المهاجــر، ومــا 

يكتســبه مــن برامــج التأهيــل والدمــج.
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وتعتمــد قــدرة المهاجــر علــى االندمــاج فــي المجتمــع المضيــف، علــى عوامــل عــّدة؛ وفــي مقّدمتهــا: الموروثــات 
الثقافّيــة واالجتماعّيــة، وبطبيعــة الحــال يختلــف تأثيــر كّل مــن هذيــن العامليــن مــن شــخص إلــى آخــر، ومــن دولــة 

إلــى أخــرى، ويصعــب التعميــم فــي التعامــل مــع فئــات المهاجريــن علــى أّنهــم مجموعــة واحــدة متجانســة.

عندمــا يأخــذ اإلنســان القــرار بتــرك وطنــه ليعيــش فــي بلــد آخــر، فإّنــه يكــون مثــل الشــجرة التــي تقتلــع مــن األرض، 
وقــد نبتــت فيهــا الجــذور وترعرعــت فيهــا أوراقهــا وثمارهــا، ثــّم تقــوم بزراعتهــا فــي مــكان آخــر وتربــة جديــدة وبيئــة 
جديــدة مختلفــة عــن بيئتهــا، والشــجرة فــي موقعهــا الجديــد تحتــاج إلــى الوقــت؛ كــي تتأقلــم مــع البيئــة الجديــدة وتتكّيف 
معهــا، وقــد تنجــح أو ربمــا ال تنجــح. "وقــد يضــع الشــاّب فــي خّطتــه المســتقبلّية الــزواج مــن بريطانيــة تحقيًقــا 
لالســتقرار النفســّي فــي بــالد المهجــر، غيــر آبــه بمشــاكل مــن نــوع التنشــئة التــي ســتقابل أبنــاءه، وغيــر مســتبعد 

احتمالّيــة اإلقامــة الدائمــة"50.

ومهمــا تعــّددت أســباب الهجــرة ودوافــع االغتــراب؛ فــإّن الســبب الرئيــس فــي أغلــب األحــوال، يعــود إلــى مؤّثــرات 
اقتصادّيــة واجتماعّيــة بالدرجــة األولــى؛ فليــس هنــاك ســبب أو دافــع أقــوى مــن الصعوبــات المعيشــّية اليومّيــة التــي 

تضطــّر اإلنســان إلــى مغــادرة أرضــه ومفارقــة أهلــه؛ ليضــرب فــي بقــاع العالــم مهاجــًرا.

وقــد يبــدو بالدرجــة الثانيــة ألّول وهلــة، أّن مــن المعتــاد أن يلتمــس المهاجــرون والمغتربــون العــون مــن أبنــاء وطنهــم 
الموجوديــن معهــم فــي مواطــن الهجــرة واالغتــراب مّمــن ســبقوهم إليهــا، وقــد يبــدو مــن البدهــّي أيًضــا، أن يســود 
روح التعــاون والتضامــن بيــن المهاجريــن مــن البلــد نفســه؛ وهــذا يســاعدهم علــى تخفيــف مشــكالت الغربــة ويقّلــل 

معاناتهــم.

"تعــود أكثــر أســباب عزلــة المهاجريــن العــرب؛ إلــى عوامــل ومؤثّــرات ثقافيــة واجتماعيــة، ناجمــة عــن صعوبــة 
عملّيــة التثاقــف؛ ونعنــي بالتثاقــف عموًمــا التغييــرات التــي تحــدث عندمــا تصبــح مجموعتــان مــن األفــراد، مــن 
ذوي الثقافــات المختلطــة، علــى اتصــال مباشــر، ويحــدث تفاعــل بينهمــا؛ يــؤّدي إلــى تغييــرات الحقــة فــي األنمــاط 
الثقافّيــة األصليــة، إلحــدى المجموعتيــن أو كلتيهمــا"51؛ فاالندمــاج الثقافــّي يعنــي أن يقيــم المهاجــر عالقــة ارتبــاط 

بيــن ماضــي مجتمــع الهجــرة ومســتقبل هــذا المجتمــع.

ــه: "إّن  وألنيــس منصــور فــي كتابــه )الذيــن هاجــروا( تفســير لهــذه الظاهــرة المتناقضــة األبعــاد، يعّبــر عنهــا بقول
المصرّييــن فــي كّل مــكان؛ مثــل كّل األقليــات، يتجّمعــون مًعــا، ويتمّســكون ببعضهــم، إّنهــم كتلــة واحــدة؛ وألّنهــم 
كتلــة فهــم مقّيــدون بعضهــم إلــى بعــض؛ والمعنــى واضــح، فليــس لهــم مــن الكتلــة إاّل مظهرهــا، كمــا أّن ثقلهــا معيــق 
للحركــة، وهــو ليــس مصــدر مســاندة؛ ولهــذا يعانــي المهاجــر التشــّتت بيــن زمنيــن ومكانيــن؛ فيجعلــه هــذا فــي حــال 

مــن القلــق والترّقــب الدائميــن"52.
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أمــا الكاتــب محمــود عــودة، فلديــه تفســير آخــر؛ ففــي تقديــره أّن "ظاهــرة ضعــف التضامــن بيــن المصرّييــن فــي 
الخــارج، لهــا جذورهــا الممتــّدة مــن الواقــع المعيــش فــي المجتمــع المصــرّي؛ فالمصــرّي المغتــرب خــارج مــن مجتمــع 
الزحــام، وقــد تأثــر بثقافــة الزحــام التــي يســعى فــي إطارهــا كّل فــرد للبحــث عــن موطــئ قــدم لــه، بغــّض النظــر عــن 

اآلخــر، وغالًبــا مــا تكــون هــذه الثقافــة مشــحونة بالعــداوة نحــو اآلخــر"53.

وينطبــق ذلــك بصفــة عاّمــة علــى المهاجريــن العــرب، وإن بدرجــات متفاوتــة، ولعــّل أحــد تفســيرات ذلــك يعــود 
إلــى حداثــة ظاهرتــي الهجــرة واالغتــراب بالنســبة إلــى كثيــر مــن العــرب، فقــد خــرج أبناؤهــم مــن بيئــة وطنيــة تّتســم 
بســلوكيات الشــّك المتبــادل فــي بعــض المراحــل؛ فاختلطــت فيهــا القيــم، وغلبــت فيهــا العوامــل والمؤثّــرات الماّديــة.

وتعتمــد طبيعــة تفاعــل المهاجــر مــع أوضاعــه الجديــدة فــي المجتمــع المضيــف، علــى مجموعــة متنّوعــة مــن 
العوامــل؛ أبرزهــا: العمــر، والتعليــم، والمهنــة، والوضــع العائلــّي، والمعرفــة الســابقة باللغــة، والخبــرة بيــن الثقافــات، 

ودوافــع الهجــرة، والتحســينات المرجــّوة...

ومــن أهــّم أســباب التكّيــف أن يتقــن المهاجــر لغــة البــالد الجديــدة، ويســتخدمها فــي حياتــه اليومّيــة، ولهــذا أثــر كبيــر 
فــي إعــادة بنــاء شــخصيته؛ ألّن اللغــة ناقلــة لألفــكار والمضاميــن ومترجمــة لهــا، وتعكــس تصــّور أهلهــا للواقــع 

وشــؤونه، وتبنــي التصــّورات العقلّيــة للمتكّلميــن بهــا.

واســتكمااًل لذلــك، نالحــظ أّن أغلــب المهاجريــن الذيــن يتمّتعــون بدرجــات علمّيــة عاليــة ومهــارات لغوّيــة فــّذة، يواجــه 
مشــكالت أقــّل تعقيــًدا وأخــّف وطــأة فــي االندمــاج، وال شــّك أّن كثيــًرا مــن المهاجريــن العــرب أثبــت وجــوده فــي 

المهجــر علميًّــا وفنيًّــا وسياســيًّا، وحقــق نجاحــات هائلــة فــي المهجــر.

والمالحــظ أيًضــا أّن المهاجــر العربــّي ال يميــل غالًبــا إلــى تغييــر عاداتــه االجتماعّيــة، بالرغــم مــن تطــّور حياتــه؛ 
فهــو يظــّل محافًظــا علــى أغلــب العــادات والتقاليــد التــي نشــأ عليهــا وتجــّذرت فــي شــخصّيته. 

"والمهاجــرون العــرب فــي الخــارج، وإن كانــوا يفّضلــون عــادًة الــزواج مــن بنــات بالدهــم األصلّيــة، فــإّن نســبة كبيــرة 
منهــم، تتــزّوج مــن األجنــاس األخــرى مــن دون أن تجــد فــي ذلــك حرًجــا، ومــن دون أن يضعــف ذلــك انتماءهــا"54.

ومــن ذلــك مثــال: أّن محافظــة الحســكة )الواقعــة فــي شــمال شــرقي ســوريا(، هاجــرت جاليــات صغيــرة منهــا إلــى 
الخــارج، خصوًصــا إلــى الســويد، وقــد شــّكلت الهجــرة نوًعــا مــن الحلــم بالنســبة إلــى الكثيــر مــن جيــل الشــباب، مّمــن 
هاجــروا واســتقّروا هنــاك؛ فحّققــوا حلمهــم. يقــول والــد إحــدى الفتيــات عــن ســبب إصــراره علــى أن يكــون زواج ابنتــه 
مــن مســقط رأســه، خصوًصــا أّنهــا ولــدت فــي الســويد: "إذا زّوجــت ابنتــي ألجنبــّي، فســأفقدها تماًمــا، أنــا ال أريــد 

حفــدة غربــاء عــن بيئتــي األولــى"55.
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خالصة القول
إّن االندمــاج فــي أنمــاط الحيــاة الجديــدة االنتقاليــة للمهاجريــن داخــل المجتمعــات األوربيــة، ترتبــط صيرورتــه 
ونتاجــه فــي النهايــة بمــدى التالقــي بيــن االســتعداد النســبّي لالندمــاج أوال، وثانًيــا مــا تســمح بــه األوضــاع والظــروف 

فــي بيئــة الدولــة المضيفــة التــي هاجــر إليهــا مــن عوامــل ميّســرة أو معرقلــة لهــذا االندمــاج.

تجــدر اإلشــارة إلــى أّن صعوبــات االندمــاج ال تواجــه المهاجريــن العــرب وحدهــم فحســب، بــل تواجــه أيًضــا 
الجنســّيات المهاجــرة كاّفــة، أيًّــا كانــت جذورهــا وانتماءاتهــا األصليــة كالهنــود واألفارقــة المهاجريــن إلــى دول الخليــج 
ــات تحليــل ظواهــر  ــة، وغيرهــم. وقــد بّينــت عملّي العربــّي، والصينّييــن المهاجريــن إلــى الواليــات المّتحــدة األميركّي
االندمــاج االجتماعــّي واالندمــاج الثقافــي للمهاجريــن فــي المجتمــع المضيــف، أّن المهاجريــن يكــون أداؤهــم أفضــل 
في المجتمعات الداعمة لهم اجتماعيًّا وسياســيًّا، من تلك التي تســمح لهم بالتكّيف وفًقا الســتجابتهم الشــخصّية؛ 
لــذا ينبغــي أن تقــوم الحكومــات بحمايتهــم مــن التمييــز، والعنصرّيــة، والكراهيــة، والعنــف، وال ســّيما عــن طريــق 

اّتخــاذ تدابيــر فّعالــة لحمايتهــم مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان، وســوء المعاملــة.

"ومــن المهــّم أيًضــا، التأثيــر فــي التصــّورات العامــة المتعّلقــة بالمهاجريــن، مــن خــالل تبّنــي اســتراتيجيات اّتصــال 
توضــح مــدى توافــق سياســات الهجــرة الحالّيــة، وتشــرح احتياجــات المجتمــع، وقدرتــه علــى اســتيعاب المهاجريــن 
ا إلقنــاع أفــراد المجتمــع المضيــف بحاجــة مجتمعهــم إلــى هــذا المهاجــر واإلســهام  واندماجهــم، وهــو أمــّر مهــم جــدًّ
ــم الشــامل لثقافــات عــدة،  الــذي يقدمــه، وينبغــي أن تشــّكل االســتراتيجّيات الراميــة إلــى إدارة التنــّوع وتعزيــز التعّل

جــزًءا ال يتّجــزأ مــن أّي سياســات هجــرة"56.
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أدب المهجر: صراع الهوية واللغة
بين عصر النهضة والعصر الحديث والمعاصر

د. منى الدسوقي
قسم اللغة العربية وآدابها
الجامعة اللبنانية 

تمهيد
يطلــق مصطلــح أدب المهجــر علــى النتــاج األدبــي لشــعراء عــرب عاشــوا فــي البــالد التــي هاجــروا إليهــا وأقامــوا 
فيها؛ ويطلق اســم شــعراء المهجر عادة على أدباء أهل الشــام، وخاصة اللبنانيين الذين هاجروا إلى األميركيتين 
) الشــمالية والجنوبيــة( مــا بيــن عــام 1870 حتــى أواســط عــام 1900، وقــد اعتــاد النــاس تســمية أعضــاء الرابطــة 
القلميــة والعصبــة األندلســية بشــعراء المهجــر، بينمــا فــي الواقــع هنــاك الكثيــر مــن الشــعراء المهاجريــن الذيــن لــم 

يكونــوا أعضــاء فــي تلــك الروابــط والنــوادي األدبيــة.

ــا المعاصــر عــاد مصطلــح أدب المهجــر ليطفــو مــن جديــد مــع تجــدد ظاهــرة النــزوح والهجــرة، حيــث  وفــي زمنن
هاجــر الكثيــر مــن الشــباب المثقــف إلــى بقــاع األرض المختلفــة، هربــًا مــن الظــروف القاســية التــي عانــوا منهــا، 
ســواء االقتصاديــة منهــا، أو االجتماعيــة، والسياســية، ممــا دفــع أدباءنــا فــي عصــر النهضــة، كمــا فــي العصــر 
الحديــث إلــى البحــث عــن ظــروف معيشــية أفضــل، وعــن عيــش كريــم فــي ظــّل مــن الحريــة وكرامــة العيــش، فكانــت 

الهجــرة مــالذًا لهــم ســعيًا وراء حيــاة كريمــة.

فمــا هــي الخطــوات التــي اّتبعهــا أدباؤنــا فــي المهاجــر المختلفــة لتثبيــت انتمائهــم وهويتهــم، وللحفــاظ علــى لغتهــم 
العربيــة؟؟  ومــا هــو مفهومهــم للهويــة،  ومــا يســتتبعه مــن مفهومهــم للغــة التــي اعتبــروا الدفــاع عنهــا ســبياًل إلــى 

إثبــات الــذات.

مفهوم الُهوية:
   تعنــي الُهويــة ببســاطة مــن نحــن؟ علــى المســتوى الجماعــي، ومــن أنــا؟ علــى المســتوى الفــردي. فالُهويــة 
كلمــة مشــتقة مــن الضميــر "هــو" للتعبيــر عــن شــخصية المــرء واتجاهاتــه، وطابعــه القومــي، وانتمائــه االجتماعــي 

والثقافــي والحضــاري والسياســي فــي الجماعــة التــي يعيــش فيهــا1. 
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 وهي  قضية مهمة شــغلت بال المفكرين والعلماء والمثقفين والقادة في جميع الدول من أجل منع االنقســامات، 
وتشتت الهويات واالنتماءات بين أفراد المجتمع، وتقديم المجتمع المتماسك الواحد. 

وترتبــط  الهويــة بعــدة مفاهيــم تتداخــل معهــا، وترتبــط بهــا بعالقــة وثيقــة. مــن هــذه المفاهيــم مفهومــي االنتمــاء 
والــوالء؛ حيــث يعتبــر االنتمــاء حاجــة أساســية فــي أعمــاق الفــرد، يتضمــن شــعور الفــرد بكونــه جــزءًا مــن مجموعــة 
أكبــر ) أســرة، قبيلــة، حــزب، مّلــة، جنســية، قوميــة...( ينتمــي إليهــا وكأنــه ممثــل لهــا أو متّحــد معهــا، فــي رؤاهــا 
وتوجهاتهــا2. أّمــا مفهــوم الــوالء فهــو يرتبــط باالنتمــاء؛ وُيظهــر عالقــة الفــرد بالدولــة والوطــن؛ وُيحــرك الفــرد يســتثيره 

ويجعــل لحياتــه مغــزى أو اتجاهــًا وهدفــًا يوّحــد مــن أجلهــا نشــاطاته3.

   ومــن خــالل هذيــن المفهوميــن يتضــح ارتبــاط كّل منهمــا بمفهــوم القوميــة، التــي ليســت إاّل صلــة انتمــاء قويــة 
بيــن الفــرد وشــعب معّيــن، يعيــش فــي إقليــم محــدد ذي تاريــخ مشــترك، ويتكلــم لغــة واحــدة، ويتمّيــز عــن غيــره مــن 

الشــعوب بالســمات والصبغــات القوميــة التــي ال تتعــارض مــع الهويــة الوطنيــة أو الــوالء المحلــي4.

   وقــد مّيــز الباحثــون بيــن عــدة أنــواع مــن الهويــة، منهــا: الهويــة الدينيــة، والهويــة العرقيــة، والهويــة اللغويــة، كــون 
اللغة من أهم أدوات التفاهم؛ فهي تعتبر من أوثق الروابط القومية بين أفراد الشــعب الواحد، حيث إّن اســتعمال 
لغــة قوميــة واحــدة أدعــى إلــى التقــارب والتفاهــم واالنســجام بيــن أبنــاء األمــة الواحــدة، وصهرهــم جميعــًا فــي بوتقــة 
فكريــة واجتماعيــة واحــدة5. وقــد أجمعــت كّل الدســاتير العربيــة علــى تحديــد هويتهــا العربيــة، ممــا يوضــح تمّســك 
العــرب بهويتهــم المشــتركة، التــي توحدهــم وتشــّكل شــخصية أمتهــم المتمّيــزة باالنتمــاء إلــى اللغــة العربيــة6.  لذلــك 
ُتعتبــر اللغــة العربيــة صــورة لوجــود األّمــة، بــل هــي تاريــخ األّمــة الناطــق بأفكارهــا ومعانيهــا، كمــا ُتعتبــر العنصــر 

األهــم مــن االعناصــر البنائيــة لثقافــة وحضــارة هــذه األمــة.   

   وتعيــش العربيــة اليــوم فــي ظــل حضــارة ليســت مــن صنــع أبنائهــا، نتيجــة العولمــة وســيطرة اللغــة اإلنكليزيــة، 
فشــكلت لنفســها نظامــًا فكريــًا، وتصــورات عقائديــة عــن الكــون مخالفــًا فــي كثيــر مــن نواحيــه للنظــام الفكــري الــذي 

عاشــت فــي ظلــه اللغــة العربيــة. 

   وإذا كان هــذا حــال اللغــة العربيــة عنــد أهلهــا وفــي عقــر دارهــا، فمــا بــال الشــعوب العربيــة التــي دفعتهــا الظــروف 
المعيشــية الصعبــة إلــى الهجــرة بحثــًا عــن حيــاة كريمــة7، ومــا هــو وضــع أبنــاء المهجرييــن اليــوم مــن لغتهــم العربيــة؟ 
هــل عانــى المهاجــرون المشــكلة نفســها فــي بدايــات القــرن المنصــرم ؟ ومــا هــي الخطــوات التــي اّتبعهــا أبنــاء 
الجاليــات العربيــة آنــذاك مــن أدبــاء ومثقفيــن للحفــاظ علــى اللغــة العربيــة؟؟ وهــل تســاوى العطــاء األدبــي ألدبــاء 
المهجــر فــي عصــر النهضــة والعصــر الحديــث والمعاصــر فــي إبــراز هــذه المفاهيــم؟ ومــا هــي الخطــوات التــي 

اتخذهــا كّل منهــم إلثبــات وجــوده، وهويتــه، وتكريــس اســتخدام هويتــه ولغتــه؟
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اللغة العربية والمهجر في عصر النهضة:
مقدمة:

   دفعــت الظــروف القاســية الكثيــر مــن األدبــاء إلــى تركــه والهجــرة إلــى البــالد البعيــدة ســعيًا وراء ظــروف معيشــية 
أفضــل؛ غيــر أنهــم حملــوا الوطــن وهمومــه معهــم أنمــا توّجهــوا؛ فكانــت الصحــف هــي الوســيلة الوحيــدة إليصــال 
صوتهــم ورأيهــم باألحــداث التــي تجــري علــى أرض الوطــن؛ إال أنــه رغــم ُبعــد المســافات بيــن الوطــن والمهاجــر، 
وانعــدام وســائل االتصــال بينهمــا، اهتــّم أدبــاء المهجــر بمتابعــة أخبــار الوطــن والعالــم العربــي، ومؤازرتهــا والدفــاع 
عنهــا؛ كمــا اهتمــوا أيضــًا بتجديــد اللغــة وأســاليب الكتابــة، متأثريــن بنهضــة الغــرب األدبيــة، وأســاليب أدبائــه؛ فعملــوا 
علــى اتخــاذ نهــج وأســلوب جديــد فــي الكتابــة يمّيزهــم عــن غيرهــم، ويجعــل لهــم بصمــة خالــدة فــي هــذا المجــال. 
وهــم المعتــّدون بأنفســهم وثقافتهــم ولغتهــم، أرادو أن يكونــوا أصحــاب مدرســة جديــدة تفســح للكثيــر مــن الشــعراء 
واألدبــاء باســتعمال لغــة متداولــة، واالبتعــاد مــا أمكــن عــن اللغــة الموروثــة التــي ال تحتــوي بنظرهــم إاّل علــى رمــوز 
قاموســية، حيــث ال يــؤدي االعتمــاد عليهــا إلــى الوصــول إلــى أدب عصــري يواكــب التطــور الحياتــي العــام. كمــا 
كانــوا يريــدون أن يثبتــوا ألبنــاء البلــد الُمضيــف أّن لهــم قيمتهــم األدبيــة والمعنويــة؛ وأنهــم ليســوا بمتســولين، وأجــّل 
قــدرًا ممــا يتصّورونهــم، فلهــم ثقافتهــم وآدابهــم ولغتهــم التــي يعتــّدون بهــا، ولــن يتهاونــوا فــي التفريــط بهــا، ، وينجــروا 
وراء ثقافــة أو لغــة غريبــة عنهــم . وقــد أخذتهــم الحميــة القوميــة إلــى نظــم األشــعار القوميــة والوطنيــة، والتغنــي 
ببطــوالت أبنــاء بالدهــم ، وجمالهــا. كمــا بــدأوا يســعون إلــى تأســيس الجمعيــات وعقدهــا، وتأســيس المنتديــات 
والروابــط التــي تعنــى بشــؤونهم االجتماعيــة والثقافيــة؛ ومــا توانــوا عــن إرســال المســاعدات ألبنــاء وطنهــم أيــام 
المحــن، وعــن التعبيــر عــن قضاياهــم؛ إاّل أن تأخــر وصــول أخبــار الوطــن واألمــة إليهــم، دفعهــم  إلــى االهتمــام 

باللغــة وبالتجديــد اللغــوي؛ إلــى جانــب اهتمامهــم بقضايــا القوميــة العربيــة وقضايــا الوطــن. 

فكيف ظهر اهتمامهم باللغة، وما هي أهم الخطوات التي اتخذوها في هذا السبيل؟؟

أدباء المهجر في األميركيتين في عصر النهضة
عرفــت أميــركا الشــمالية والجنوبيــة حركــة نــزوح كثيفــة فــي بدايــات القــرن الماضــي، تعــود إلــى الظــروف الســيئة 
التــي عاناهــا أهــل الشــام آنــذاك مــن ظــروف اقتصاديــة، واجتماعيــة، وسياســية دفعــت بالكثيــر مــن أبنائــه إلــى 
الهجــرة، بحثــًا عــن ظــروف معيشــية أفضــل، فــي ظــّل مــن الحريــة والكرامــة، التــي افتقدوهــا فــي بالدهــم8، وقــد 
اشــتهر منهــم عصبــة مــن اللبنانييــن مــن أمثــال جبــران خليــل جبــران، وميخائيــل نعيمــة، أميــن الريحانــي، إيليــا أبــو 
ماضــي، وغيرهــم الكثيــر مــن أبنــاء الجاليــات العربيــة الذيــن ســعوا مــا فــي وســعهم لتوطيــد عالقتهــم بأبنــاء وطنهــم، 
وعــدم االنقطــاع عــن أخبــار بالدهــم، مــع تشــجيع اإلقبــال علــى تعّلــم اللغــة العربيــة، والمضــي قدمــًا فــي التأليــف 
باللغــة العربيــة، وتشــجيع األدبــاء علــى نشــر مؤلفاتهــم التــي ليســت ســوى مــرآة صادقــة لهمــوم أبنائهــم فــي الوطــن 
وفــي المهجــر، وللتنفيــس عــن همومهــم، وتحديــد صــورة آمالهــم وطموحاتهــم، ورســم أطــر لشــخصيتهم وهويتهــم. 

فمــا هــو دور الجاليــات العربيــة آنــذاك، ودور المثقفيــن منهــم فــي هــذا الســبيل؟ 
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دور الجاليات في خدمة اللغة العربية:
كانــت الجاليــات فــي الثالثينــات واألربعينــات مــن القــرن الماضــي تفيــض غيــرة علــى العروبــة، وملؤهــا ثقــة بمســتقبل 
عربــي زاهــر، فــكّل حــادث يقــع فــي بالدهــا تتــردد أصــداء لــه فــي مؤسســاتها؛ فعندمــا انتزعــت ســورية حريتهــا مــن 
براثــن االنتــداب، عّمــت الفرحــة فــي ربــوع المغتربيــن، وكان هــّم مشــكلة فلســطين الــذي بــدا يلــوح فــي األفــق العربــي 

مــع شــيوع مشــاعر الخــوف مــن الحــرب والويــالت، يقابلــه أمــل فــي نفــوس المغتربيــن بالفــوز والنصــر9.

وكان المغتربــون يشــعرون أّن عليهــم واجبــًا هــو تأييــد النضــال القومــي، وكانــوا يــرون فــي الشــعر الوطنــي تعبيــرًا 
عن أحاسيســهم، فاهتموا به واعتبروه شــكاًل من أشــكال الجهاد10، كما تراكضوا لخدمة القضية، فأنشــأت اللجان 
التــي توالــت جمــع المــال، وأسّســت الهيئــات التــي وحــّدت المقاصــد، وأصــدرت النشــرات التــي تشــرح للنــاس مــا 
يجــب أن يعرفــوه عــن حقيقــة اليهــود11. وكانــت للصحافــة العربيــة الفضــل األكبــر فــي بقــاء الــروح العربيــة والنفــس 
العربــي حّيــًا فــي تلــك األصقــاع، فقــد مّكنــت الصلــة بيــن المغتربيــن والمقيميــن، حيــث ظلــت أكثــر مــن ســتين 
ســنة تدافــع عــن ســمعة الجاليــة، وترشــد خطواتهــا، وتذكرهــا بواجباتهــا تجــاه الوطــن12، والتــي لوالهــا لمــا صــدح 
صــوت األدب شــعرًأ ونثــرًا فــي تلــك البقــاع، ولتفككــت الجاليــة االجتماعيــة، ولــم يعــد لديهــا أيــة واســطة للتفاهــم 
االجتماعــي13. فهــي تعتبــر الحاضنــة  لــألدب العربــي المغتــرب، ولوالهــا لمــا لقــي األدبــاء الذيــن اســتوطنوا العالــم 
الجديــد وســيلة لنشــر مــا أنتجــوه، ولــوال هــذه الصحافــة لتوّجــه الكثيــر مــن حملــة األقــالم إلــى التجــارة أو الصناعــة 
بحثــًا عــن الثــراء الســريع، الــذي مــا كان لــو أضيفــوا إلــى عــداد األغنيــاء اآلخريــن ليرفــع مــن قيمتهــم وقدرهــم14. 

وقــد توزعــت أهــم الصحــف التــي بــرزت فــي األميركيتيــن بيــن الواليــات المتحــدة والبرازيــل واألرجنتيــن15، وقــد 
أيــات  يــردد  االســتقالل، وبوقــًا  أمينــًا لصرخــات  فكانــت صــدى  العربيــة،  الــروح  تحافــظ علــى  أن  اســتطاعت 

األول..17 بوطنهــم  المهاجريــن  تذكــر  الحريــة16، 

وال منــاص مــن اإلشــارة إلــى كيفيــة تأثيــر احتجــاب بعــض الصحــف علــى خفــت صــوت األدب18 الــذي احتضنتــه، 
والــذي لــم يكتــب للمجتمعــات العربيــة فــي الوطــن، بــل لتلــك البيئــات الصغيــرة الغريبــة المستوحشــة، فــكان هــذا 
األدب صــورة عــن الصــراع الــذي ســببه التقــاء الحضــارة العربيــة وقيمهــا بحضــارة الغــرب وقيمــه. فقــد جــاء هــؤالء 
المهاجــرون مــن قــرى شــرقية بســيطة إلــى مــدن مكتظــة ذات تقاليــد معّقــدة؛ فــال غرابــة أن تصيبهــم الدهشــة، 
ويحســوا بالتشــتت وتشــّوش األفــكار. علــى أن هــذه المرحلــة لــم تطــل كثيــرًا، فســرعان مــا تأقلمــوا وأخــذوا يعتــادون 
واقعهــم وتجربــة حياتهــم الجديــدة، وراحــوا يحــّددون موقفهــم مــن المجتمــع الجديــد والمجتمــع القديــم الــذي خلفــوه. 

وبذلــك بــدأت تتضــح ســمات شــخصيتهم، التــي بــدت بعــد ذلــك فــي أدبهــم ومّيزتــه بالجــدة واألصالــة.19
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وإلــى جانــب ذلــك قامــت الجاليــات بتأســيس الجمعيــات المختلفــة، التــي كان مــن بعــض أهدافهــا العمــل علــى 
الحفــاظ علــى تقاليــد المهاجريــن، وآدابهــم العربيــة، وعوائدهــم الشــرقية.20

كمــا تأسســت جمعيــات الصداقــة ومؤسســات التعــاون، وبــدأت مظاهــر الحيــاة االجتماعيــة للمهاجريــن تتآلــف 
مــع الحيــاة األميركيــة الجديــدة، وبــدأ بعــض المهاجريــن يشــاركون فــي الحيــاة السياســية األميركيــة، وينتســبون 
إلــى األحــزاب، وينخرطــون فــي الجيــش، وكّل ذلــك كان دليــاًل علــى بــدء انتهــاء الصــراع، وتقّبــل الواقــع ومواجهــة 

المشــكالت.21

كمــا أقدمــت الجاليــات العربيــة علــى إنشــاء المــدارس لتعليــم اللغــة العربيــة، واســتقدام معلميــن أكّفــاء لهــا، وقــد القــت 
أثــرًا طيبــًا عنــد الشــباب العربــي، فســارعوا لاللتحــاق بهــا، ولكنهــا لــم تنتشــر علــى النطــاق الــذي كانــوا يحلمــون بــه، 

ألن عــدد الطلبــة الذيــن التحقــوا بهــا كان محــدودًا22.

وفــي هــذا الصــدد تــّم تأســيس " نــدوة األدب العربــي" التــي حــددت لنفســها غايــة أساســية تتمّثــل فــي الحفــاظ علــى 
اللغــة العربيــة، وقــد ضمــت حملــة األقــالم مــن الفــوج األول وزمالئهــم مــن المخضرميــن فــي الهجــرة، والمحدثيــن 
الذيــن يتوقــون إلــى تمجيــد الحــرف ممــن يتذّوقــون األدب. ورغــم ضعــف مواردهــا الماليــة، فقــد نظمــت فــي مواســمها 
مهرجانــات للعروبــة، وحببــت الشــعر والنثــر للكثيــر مــن أوســاط الجاليــة الذيــن لــم يكونــوا يعيــرون مثــل هــذه األمــور 

الثقافيــة اهتمامــًا. 23

وظهــر بعــد ذلــك بــزوغ نجــم الرابطــة القلميــة فــي نيوريــورك عــام 1920 24، والعصبــة األندلســية فــي البرازيــل عــام 
1932 25، وقــد اهتّمــت األولــى بفنــون األدب المختلفــة، وعملــت علــى تحديــد موقفهــا مــن األدب الــذي يمثلهــا، 
واختــارت نهــج التجديــد مــن ناحيتــي المعنــى والمبنــى، وفّضلــت الثانيــة اإلبقــاء علــى نهــج القدمــاء، واهتمــت بشــؤون 

الشــعر أكثــر مــن بقيــة الفنــون.26

ويــرى البعــض أّن إنشــاء الرابطــة يعتبــر تعبيــرًا عــن اســتواء شــخصية المهاجريــن فــي بيئاتهــم الجديــدة، وأنــه أصبــح 
لهــم رأي خــاص يعبــرون بــه عــن الحيــاة واألدب، بعــد أن كّونــوا موقفــًا مــن الحيــاة الجديــدة التــي عاشــوها وأخــذوا 
يعتــادون عليهــا، والحيــاة القديمــة التــي خّلفوهــا، بعــد أن أصبحــت هــذه الفئــة تثــق بقدراتهــا علــى التعبيــر، وعلــى 
التخطيــط لصــورة النتــاج األدبــي الــذي يرونــه مناســبًا لميولهــم ونزعاتهــم، يضمــن لهــم االحتفــاظ بالقيــم الفنيــة التــي 
يبشــرون بهــا27. وقامــت الرابطــة مــن خاللــه بتصحيــح المقاييــس األدبيــة القديمــة علــى ضــوء تجــارب أفرادهــا 
وثقافتهــم واتجاهاتهــم الفكريــة28، لتنشــئ أدبــًا عربيــًا يتبنــى هــذه المقاييــس الجديــدة29. وفــي هــذا يقــول نعيمــة فــي 
قانــون الرابطــة : " إّن هــذه الــروح الجديــدة التــي ترمــي إلــى الخــروج بآدابنــا مــن دور الجمــود والتقليــد، إلــى دور 
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االبتــكار فــي جميــل األســاليب والمعانــي، لحِريــة فــي نظرنــا بــكل تنشــيط ومــؤازرة، فهــي أمــل اليــوم وركــن الغــد. كمــا 
أّن الــروح التــي تحــاول بــكل قواهــا حصــر اآلداب واللغــة العربيــة ضمــن دائــرة تقليــد القدمــاء فــي المعنــى والمبنــى، 

هــي فــي عرفنــا ســوس ينخــر جســم آدابنــا ولغتنــا"30. 

أّمــا شــعراء "العصبــة األندلســية"  فقــد عالجــوا  كل المناحــي الشــعرية تقريبــًا: مــن الشــعر القومــي والوجدانــي، إلــى 
الشــعر األســطوري واالجتماعــي، مــن دون أن يغفلــوا الخــوض فــي الفنــون النثريــة األخــرى، يحدوهــم هــدف واحــد 

وهــو العمــل علــى خلــق أدب حــّر قــوي، يعنــى بالمعانــي واألفــكار الكبيــرة..31

وبعد فرط عقد الرابطة القلمية في أميركا الشــمالية، والعصبة األندلســية في أميركا الجنوبية، بوفاة أغلب أدبائها 
كجبــران، وعريضــة، وكاتســفليس، وأبــي ماضــي والريحانــي، وفــوزي وميشــال المعلــوف، راح أبنــاء المهجرييــن 
يكتبــون باللغــات األجنبيــة المختلفــة، فكتــب أدبــاء المهجــر الشــمالي باإلنكليزيــة، وكتــب أدبــاء المهجــر الجنوبــي 
باإلســبانية والبرتغاليــة،32 وظهــرت الحاجــة إلــى إيجــاد بديــل ) رابطــة أو عصبــة( تحفــظ للعــرب لغتهــم وآدابهــم، 
فــكان أن تــّم اإلعــالن عــن إنشــاء رابطــة جديــدة باســم "جامعــة القلــم" عــام 1965 33 وقــد تمحــورت أهدافهــا 
كســابقاتها حــول نشــر اللغــة لعربيــة فــي المهاجــر وتعزيــز األدب العربــي ونشــره فــي بــالد االغتــراب، باإلضافــة 

إلــى توثيــق روابــط األدب العربــي بيــن المغتربيــن والمقيميــن34.

وأمام دور الجاليات وما قاموا به في سبيل خدمة اللغة العربية من محاولة إنشاء المدارس، إلى إنشاءالصحف، 
والمنتديــات والروابــط التــي عمــل مؤسســوها علــى تشــجيع األدب العربــي، وتشــجيع النشــر باللغــة العربيــة، يبقــى أن 

نشــير إلــى الــدور األدبــي الــذي ظهــر مــن خــالل مؤلفــات أدبــاء المهجــر مــن ناحيتــي المعنــى والمبنى.

التجديد في أدب المهاجرين:
حملــت الكلمــة العربيــة عنــد أدبــاء النهضــة معــاٍن جديــدة، ال عهــد للعربيــة بهــا مــن قبــل. فصــار األدب يحمــل فــي 
طّياتــه الســالم والمحبــة، ولــم يعــد ترويضــات لغويــة، وأالعيــب بيانيــة ال تثمــن وال تغنــي مــن جــوع35. فلقــد أدرك 
أصحــاب هــذه المدرســة أن الجمــود بــاألدب وتقّلــص اللغــة علــى ذاتهــا ســيؤدي بهمــا إلــى االنمحــاق واالنســحاق36؛ 
ــروا عــن حيويــة هــذه اللغــة التــي اتخذوهــا أداة للتعبيــر عمــا ينتــاب اإلنســان مــن عوامــل ونــزوات  فــأرادوا أن يعّب
وعاطفــة وأحاســيس وبغــض ومحبــة وشــك ويقيــن وقلــق وطمأنينــة، وغيــر ذلــك مــن أمــور تتصــارع داخــل أغــوار 
النفــس والحيــاة، ليثبتــوا لنــا قابليــة اللغــة علــى التطــور والتحــول37. وهكــذا نشــر المهجريــون رســالة التجديــد والتبســيط 
واإلبــداع فــي زمــن كان األداء فيــه تقليــدًا ومســخًا وتعقيــدًا، بــدأت هــذه الرســالة مــع الريحانــي38 وجبــران، ثــم انضــّم 
إليهمــا  نعيمــة، وأصبــح زعيــم الحركــة المهجريــة فــي تحريــر اللغــة، والنظــر إلــى األدب بمقــدار مــا ينبــض فيــه 
مــن األفــكار والمعانــي، ال بمقــدار مــا يرتديــه مــن األزيــاء اللغويــة، واعُتبــر كتابــه  "الغربــال" دســتور المجدديــن 

والناقديــن.39
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كمــا كان مقــال جبــران " لكــم لغتكــم ولــي لغتــي" بمثابــة دســتور الرابطــة القلميــة فــي النهــج الكتابــي، حيــث جــاء 
فيهــا: " لكــم مــن اللغــة العربيــة مــا شــئتم ولــي منهــا مــا يوافــق أفــكاري وعواطفــي، لكــم منهــا األلفــاظ وترتيبهــا، ولــي 
منهــا مــا تومــئ إليــه األلفــاظ وال تلمســه ويصبــو إليــه الترتيــب وال يبلغــه . لكــم منهــا جثــث محّنطــة، بــاردة، جامــدة، 
تحســبونه الــكل فــي الــكل، ولــي منهــا أجســاد ال قيمــة لهــا بذاتهــا، بــل كل قيمتهــا بالــروح التــي تحــّل فيهــا... لكــم 
منهــا القواميــس، والمعجمــات والمطــوالت، ولــي منهــا مــا غربلتــه األذن، وحفظتــه الذاكــرة مــن كالم مأنــوس مألــوف 

تتداولــه ألســنة النــاس فــي أفراحهــم وأحزانهــم....40"

وكأّن جبــران يريــد أن يقــول إنــه كيــف سنســهم فــي الحضــارة اإلنســانية إن لــم ُنــِزل عــن رؤوســنا ردم القديــم ونســعى 
إلــى التجديــد؟ وإن اللغــة لــن تكــون مقبــرة لألفــكار بعــد اليــوم، وإنــه لــن نســمح بعــد اليــوم إهمــال فكــرة مــن أجــل 

لفظــة لــم تــرد علــى لســان بــدوي بليــغ.41

   كمــا يــرد جبــران عــن ســؤال: "مــا هــي خيــر الوســائل إلحيــاء اللغــة العربيــة؟" فيجيــب : " إّن خيــر الوســائل، بــل 
الوســيلة الوحيــدة إلحيــاء اللغــة هــي فــي قلــب الشــاعر وعلــى شــفتيه وبيــن أصابعــه، فالشــاعر هــو الوســيط بيــن قــّوة 
االبتــكار والبشــر، وهــو الســلك الــذي ينقــل مــا يحدثــه عالــم النفــس إلــى عالــم البحــث، ومــا يقــّرره الفكــر إلــى عالــم 
الحفــظ والتدويــن..."42. رغــم الصــور الشــعرية ، وعنصــر الخيــال المســيطر علــى إجابتــه، نــرى أّن اللغــة الحّيــة 
برأيــه هــي تلــك التــي يمكنهــا تلبيــة رغبــات الشــاعر العبقــري وســّد حاجــات روحــه إليجــاد اللفــظ األكثــر إيحــاًء 
وتأثيــرًا فــي نفــس المتلقــي.  ومــن هنــا كانــت حملــة جبــران علــى ادعيــاء الشــعر فــي مقالتــه " شــعراء المهجــر"  
حيــن قــال : " لــو تخّيــل الخليــل أّن األوزان التــي نظــم عقودهــا وأحكــم أوصالهــا ســتصير مقياســًا لفضــالت القرائــح 
وخيوطــًا تعّلــق عليهــا أصــداف األفــكار لنثــر تلــك العقــود وفصــم عــرى تلــك األوصــال. ولــو تنبــأ المتنبــي وافتــرض 
الفــارض أن مــا كتبــاه ســيصبح مــوردًا ألفــكار عقيمــة ومقــودًا لــرؤوس مشــاعير يومنــا لهرقــا المحابــر فــي محاجــر 
النســيان وحطمــا األقــالم بأيــدي اإلهمــال." إلــى أن يقــول : " الشــعر يــا قــوم روح مقدســة متجّســمة فــي ابتســامة 
تحيــي القلــب، أو تنهــدة تســرق مــن العيــن مدامعهــا. أشــباح مســكنها النفــس وغذاؤهــا القلــب ومشــربها العواطــف، 

وإن جــاء الشــعر علــى غيــر هــذه الصــور فهــو كمســيح كــّذاب نْبــذه أوقــى"43

   وهكــذا كانــت أســاليبهم البيانيــة غايــة فــي الجمــال والبســاطة، ألنهــا لــم تتقّيــد بقيــود األلفــاظ والزركشــة اللفظيــة، 
بــل أرســلت إرســااًل لتعّبــر بصــدق وبســاطة وحيويــة عــن الفكــرة أو العاطفــة التــي تمليهــا. ولقــد اشــترك أدبــاء 
المهجــر إجمــااًل بالمذهــب الرومنســي الــذي تأثّــر بــه المهجريــون كثيــرًا فــي أفكارهــم وأســاليبهم باإلضافــة للمذهــب 
الواقعــي والقومــي44. وقــد جمعــت بينهــم الغيــرة علــى إنقــاذ األدب العربــي مــن جمــوده وقيــوده، وســاعدهم علــى ذلــك 

جــو الحريــة الــذي كان يحيــط بهــم.
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أّمــا بالنســبة للمضاميــن التــي كتبــوا فيهــا أدبــاء المهجــر، فقــد اجتمعــوا بشــكل عــام حــول عــدد مــن المعانــي، أهمهــا 
مــا تفّجــر خــالل غربتهــم مــن شــعور عميــق مــن انتمائهــم للعروبــة، ودعوتهــم لتوحيــد موقفهــم تجــاه القوميــة العربيــة؛ 

ممــا دفــع الشــاعر القــروي المهاجــر إلــى البرازيــل إلــى نظــم قصيــدة جــاء فيهــا:

ــانيإنـــــي علـــــى ديـــــن العروبـــــة واقـــــٌف ــ ــها ولسـ ــ ــي ُســــــــــــــبـُحاتــــــــــــــــ ــ قلبـ
والـــــذوٌد عـــــن ُحُرماتهـــــا ُفرقانـــــيإنجيلـــــي الحـــــّب المقيـــــُم ألهلهـــــا
وحماســـــتي وتســـــامحي وحنانـــــيأْرضْيـــــُت أحمـــــَد والمســـــيَح بثورتـــــي
ديـــــُن العروبـــــِة واحـــــٌد ال إثنـــــاِنيـــــا مســـــلمون ويـــــا نصـــــارى ديُنكـــــم
ودمشـــــِقكم كدمشـــــَقكم  كـــــــُعــمــــــــــــــــــاِنبيروُتكـــــم  كـــــــــــريـــــــــــــاِضــكـــــــم 
مصـــــَر إلـــــى شـــــاٍم إلـــــى َبغـــــداِنســـــُتجددون الِملـــــك مـــــن يمـــــٍن إلـــــى
ــــا ــا كمـ ــ ــارَة الدنيـ ــ ــَتكُفلون حضـ ــ كَفـــــَل الُجـــــدوُد حضـــــارَة اليونـــــاِن45وسـ

 باإلضافــة إلــى مواضيــع أخــرى،  كالحنيــن إلــى الوطــن، التأمــل، النزعــة اإلنســانية46، عمــق الشــعور بالطبيعــة، 
الغنائيــة الرقيقــة فــي الشــعر، براعــة الوصــف والتصويــر المســتند إلــى عنصــر الخيــال، والحريــة الدينيــة47، وبعــض 

المواضيــع الفلســفية التــي ظهــرت عنــد نعيمــة وجبــران وتمثلــت بعقيــدة تناســخ األرواح، ووحــدة الوجــود48

كمــا طــال التجديــد نتــاج  شــعر المهاجريــن فــي أميــركا الجنوبيــة، حيــث آمــن شــعراؤهم بمبــادئ التجديــد التــي 
أرســاها أدبــاء المهجــر الشــمالي، فخرجــوا بنتاجهــم الشــعري خروجــًا بحتــًا عــن التقليــد، وأعطــوه قبســًا مــن نفوســهم 
الثائــرة، حتــى حّولــوا هــذا النتــاج إلــى ثــورة بمعناهــا األســمى، وجــد الشــباب فيــه الضالــة التــي كانــوا ينشــدونها، 
فوجــدوا فيهــا تعبيــرًا عــن صــدق خوالــج اإلنســان، وتفســيرًا عــن هواجــس اإلنســان " المواطــن". ومــرآة ينعكــس علــى 

صحيفتهــا جمــال عــن مشــاعر اإلنســان "الفنــان". 

   أمــا نتــاج شــعرهم الوطنــي الــذي رافــق األحــداث العربيــة، وكان بوقهــا الصــارخ علــى الذيــن اغتصبــوا اســتقالل 
أوطانهــم، تــرى فيــه أصالــة المطالبــة بــأن يعــاد الحــق إلــى أصحابــه، وبــأن تمــارس الشــعوب ســيادتها، وأن تتكامــل 
شــخصية المواطــن العربــي فــي بــالد حــرة مســتقلة. فمــا كانــت البشــرية بنظرهــم لتهتــدي إلــى الســعادة إاّل إذا كانــت 
الكرامــة القوميــة محترمــة ال يعبــث بهــا عابــث. ومــا الظلــم الــذي حاربــوه فــي قصائدهــم، إاّل مــن بــاب الحفــاظ علــى 

القيــم اإلنســانية التــي يريدونهــا فــي أعلــى مقامهــا49.

   وهكذا نرى أن األدباء والشــعراء العرب في األميركيتين لم يقبعوا في بروجهم العاجية، بل تقّدموا إلى ســاحة 
الحيــاة، فعاركوهــا وذاقــوا مــن وثباتهــا الحلــو والمــر50، وأدوا لــألدب فــي بــالد المهجــر خدمــات جّلــى، دفعــت بــه 

209

د. منى الدسوقيالهجرة والمكان | إشكاليات وتحديات



إلــى التطويــر والتجديــد ، مــع العمــل علــى الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة ونشــرها بيــن أبنــاء المهجرييــن، وإلــى توطيــد 
العالقــة بيــن أبنــاء المهجــر وأدبائــه، وبيــن أبنــاء الوطــن وأدبائــه، فــكان صلــة الوصــل بيــن الطرفيــن، والناطــق 

الرســمي بآمــال وأحــالم المهجرييــن.

اللغة العربية والمهجر في العصر الحديث:
مقدمة:

بعــد أن مّهــد أدبــاء المهجــر فــي عصــر النهضــة درب اللغــة مــن العوائــق والشــوائب التــي طالمــا كّبلــت تفكيرهــم 
ورؤاهــم وصورهــم التعبيريــة، وحــرروا اللغــة مــن ثوبهــا القديــم. توارثهــا  جيــل األدبــاء مــن بعدهــم فــي العصــر 
الحديــث، حيــث انحصــر اهتمامهــم بالمحافظــة علــى هــذه اللغــة، واالهتمــام بقضايــا الوطــن واألمــة، التــي تربطهــا 
بهــم مشــاعر القوميــة العربيــة، وتشــدهم إليــه رابطــة اللغــة والُهويــة؛ فعملــوا مــن خــالل نتاجهــم علــى إثبــات وجودهــم 
وانتمائهــم أينمــا حّلــوا، بلغــة عربيــة فصيحــة ميســرة، وصلــت إليهــم متحــررة مــن كّل القيــود. فظهــر العمــل الجماعــي 
المنظــم بيــن أبنــاء المغتربيــن بغيــة الحفــاظ علــى ُهويــة المهاجــر ولغتــه وثقافتــه. كمــا ظهــرت مواضيــع إثبــات 

الُهويــة، والتفاخــر باللغــة العربيــة عنــد العديــد مــن األدبــاء والكّتــاب منهــم.

أدباء المهجر في العصر الحديث والمعاصر 
اســتمّر مصطلــح "أدب المهجــر" متــداواًل مــع اســتمرار تشــابه ظــروف الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية 
الصعبــة، تعبيــرًا عــن النتــاج األدبــي لألدبــاء فــي العصــر الحديــث والمعاصــر، الذيــن دفعتهــم الظــروف الحياتيــة 

القاســية نفســها إلــى الهجــرة، بحثــًا عــن ظــروف حيــاة أفضــل. 

وقــد قّربــت  وســائل  التواصــل اإلعالمــي وثــورة االتصــاالت، الوطــن مــن بلــدان الهجــرة، بحيــث نقــرأ كل يــوم 
مواقــف األدبــاء فــي المهاجــر المختلفــة مــن القضايــا المعاصــرة التــي يعيشــها لبنــان والعالــم العربــي. 

ولــم يعــد باإلمــكان منــع التواصــل والتفاعــل بيــن الوطــن والمنفــى، وبيــن أدب الوطــن وأدب المنفــى. ولكــن رغــم هــذا 
التطــور إاّل إّن الُمهاجــر الــذي يعيــش خــارج بيئتــه وثقافــة مجتمعــه ولغتــه األم، التــي ولــو ســعى وحــاول الحفــاظ 
عليهــا، ال بــّد إنــه يعيــش صراعــًا بيــن هويتــه األصليــة وهويتــه الجديــدة51. حيــث يفــرض المجتمــع الجديــد علــى 
الُمهاجــر بشــكل عــام أوضاعــًا مختلفــة توجــب عليــه أن يتوافــق معهــا ويعتــاد عليهــا؛ أمــا الُمهاجــر المثقــف منهــم، 
فنظــرًا لحساســيته وانشــغاالته اإلبداعيــة، فهــو يعمــل علــى أن يكســب هــذه األوضــاع ملمحــًا جديــدًا، يصنعهــا علــى 
طريقته وحسب قناعاته، خاصة إذا تّوفرت له الحرية المفقودة، وكان له سعيه للحفاظ على لغته وثقافته، حتى 
وإن اكتســب لغــة أخــرى وكتــب فيهــا فــي شــؤون الثقافــة والحيــاة المّســتقبلية، فــإّن هــذا ســيؤدي حتمــًا إلــى ظهــور 
هــذا الصــراع  بيــن هويتيــه، وإلــى تنشــئة ثقافــة جديــدة فــي المهجــر لهــا ســماتها وتحدياتهــا وبيئتهــا وعناصرهــا52. 
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وهــذا مــا أشــار إليــه الكاتــب "جــون عصفــور" ) 1945 – 2014 ( فــي صراعــه مــع ذاتــه عــن كيفيــة تعايشــه مــع 
البلــد الجديــد، حيــن يتســاءل كيــف لــه أن يتــرك جــذوره الثقافيــة، بــل كيــف ومتــى يمكنــه أن ينتقــل  ويهاجــر فكريــًا 
وثقافيــًا إلــى العالــم الجديــد، وأن ال تقتصــر هجرتــه علــى هجــرة الجســد فقــط53. وقــد توصــل نتيجــة هــذا الصــراع 
إلــى محاولــة الجمــع بيــن الثقافتيــن وبالتالــي بيــن اللغتيــن العربيــة واإلنكليزيــة، وذلــك مــن خــالل نظــم الشــعر تــارة 
باللغــة العربيــة، وأخــرى باللغــة اإلنكليزيــة، بــّث فيــه عصــارة آرائــه وثقافتــه العربيــة، بغيــة تعريــف المواطــن الكنــدي 
إلــى أدب وطنــه ونتاجــه، كمــا قــام بترجمــة مؤلفــات عربيــة إلــى اإلنكليزيــة وبالعكــس، فــي محاولــة منــه إلــى فتــح 
الثقافــات علــى بعــض ، وتعريــف كّل منهــا باألخــرى54. وفــي الســياق نفســه تشــير "لبنــى هيــكل"، طبيبــة لبنانيــة 
وكاتبــة تعيــش فــي أســتراليا، إلــى الصــراع بيــن الهويتيــن: هويــة الوطــن القديمــة، وهويــة البلــد الجديــد الــذي هاجــرت 
إليــه، وكيــف ســعت جاهــدة أن تكــون متمّيــزة كــي ينظــر الشــعب األســترالي إليهــا نظــرة احتــرام، بعيــدًا عــن النظــرة 
الدونيــة التــي يشــعر الُمهاجــر بهــا عــادة. وكيــف اضطرتهــا هويتهــا الجديــدة إلــى مســح جــزء مــن هويتهــا القديمــة 
على حســاب هويتها الجديدة؛ وكيف تعايشــت مع الصراع  كونها لبنانية وأســترالية في الوقت نفســه، مما جعلها 

تمثّــل حالــة الالنتمــاء إلــى مــكان معّيــن55.

مخاطر الهجرة ودور المنظمات والعمل الجماعي:
يواجــه المهاجــرون العــرب إلــى البــالد األوروبيــة تحديــات عــدة تتمثّــل فــي عقبــات اللغــة الجديــدة، واإلقامــة، 
الثقافــي،  التحــّدي  فــي  تتجلــى  التحديــات  هــذه  أبــرز  ولكــن  العمــل؛  ســوق  فــي  مــكان  عــن  والبحــث  والتأقلــم، 
الــذي يوجبــه اختــالف العــادات وأنمــاط الحيــاة بيــن مجتمعــات المهاجريــن األصليــة، وبيــن مجتمعاتهــم الجديــدة. 
باإلضافــة إلــى التشــّنج الــذي أوجبتــه أحــداث 11 أيلــول تجــاه العــرب وثقافتهــم وعاداتهــم؛ ممــا يخلــق شــعورًا بالغربــة 
فــي نفــس الالجــئ، وفــي لغتــه وشــعائر دينــه، وتقاليــده، وهويــة لباســه، فيصبــح أمــام خياريــن: إّمــا االنطــواء علــى 
نفســه واالبتعــاد عــن المجتمــع، وإّمــا التخّلــي عــن ممتلكاتــه الثقافيــة واإلنســانية والذوبــان فــي المجتمــع الجديــد56.

وفــي مواجهــة هــذا الواقــع االغترابــي، نشــير إلــى دور العمــل الجماعــي المنّظــم مــن قبــل المغتربيــن العــرب 
والمســلمين، الحتضــان الالجــئ  والمهاجــر، واســتيعاب احتياجاتــه الثقافيــة، وحمايتــه مــن التالشــي، ومســاعدته 
علــى التأقلــم مــع نظــام الحيــاة والعمــل، والقيــام بفعاليــات اجتماعيــة وثقافيــة للتأكيــد علــى أحقيــة احتفــاظ الُمهاجــر 

بلغتــه وثقافتــه، بوصفهــا مكّونــات إنســانية ال تقــّل أهميــة عــن مطلــب األمــان الــذي هاجــر ألجلــه57.

ولعــّل الشــعور بالقوميــة، والمواطنــة مــن األســباب التــي تدفــع العــرب  إلــى التواصــل مــع أبنــاء جلدتهــم ولغتهــم، 
فيحاولــون المحافظــة علــى هويتهــم، وهويــة أوالدهــم، وفــي ذلــك تبــرر الكاتبــة "هــدى بــركات" _ روائيــة وكاتبــة 
مســرحية لبنانيــة مقيمــة فــي باريــس_ اســتخدامها اللغــة العربيــة فــي كتابتهــا مــع إتقانهــا الفرنســية فتقــول : " كان 
مــن الصعــب بــل مــن المربــك والمخجــل اإلفصــاح عــن أن العربيــة هــي اليــوم شــيء يشــبه أن تكــون وطنــًا لــي، ال 
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لغــة، مجــرد لغــة يمكــن اســتبدالها. وأّن هويتــي العميقــة مــن بــالد العــرب ... هــي هــذه اللغــة العربيــة بالــذات أنتمــي 
إليهــا كمــا أنتمــي إلــى ولــدّي وإلــى األصدقــاء الذيــن أحبهــم، وهــي مــن تبّقــى لــي، وارتأيــُت أن أقيــم عليهــا مــا ُيســمى 
بانتمائــي الوطنــي فــي كّل مــا أكتــب بالعربيــة _ وعــن لبنــان _ أشــعر أنــي بشــكل مــن األشــكال، أعــود، أعــود وال 
أصــل، فأكــرر العــودة. لــم يعــد يؤلمنــي اآلن أاّل يكــون عنــدي بيــت. كأننــي مــن هنالــك_ بالعربيــة _ وعــن لبنــان، 
أرســل بيوتــًا صغيــرة. أقيــم فيهــا بلــّذة، وبشــيء مــن الكفايــة. إنهــا بيــوت بعيــدة، ولكنهــا، مضــاءة دائمــًا، وهــي دائمــًا 
بانتظــاري"58؛ لتربــط فــي ذلــك بيــن حنينهــا إلــى الوطــن، ووجــع الغربــة، والتعويــض عنهمــا بمواكبــة اللغــة العربيــة 

كتابــة وشــفاهة.

ولعــّل  كتــاب المفكــر الفلســطيني إدوارد ســعيد "خــارج المــكان" الــذي يتحــدث فيــه عــن تجربــة اقتــالع شــعب مــن 
أرضــه ورميــه خــارج المــكان فــي محاولــة لمحــو ذاكرتــه ومصــادرة تاريخــه، هــو نمــوذج يشــير مــن خاللــه إلــى 
ازدواجيــة الُهويــة، حيــث ظلــت الُهويــة عنــده  تشــّكل الهاجــس الــذي يطــّل برأســه، ويلــوح بصــورة عفويــة مــن دون 

اســتحضار مســبق.59

كمــا ســبق ل "أميــن المعلــوف" الروائــي اللبنانــي العالمــي الــذي ُمنــح أعلــى وســام فرنســي مؤخــرًا أن تحــدث عــن 
موضــوع الُهويــة فــي كتابــه " الُهويــات القاتلــة" بعــد أن استشــعر هــذا الهاجــس وعاشــه، بحملــه الثقافتيــن العربيــة 

والفرنســية، وكيــف اســتطاع اجتيــازه فــي اختيــاره أن يكــون جســرًا للتواصــل بيــن تلــك الثقافتيــن.60

الدور الذي يجب أن ينتهجه المهاجرون العرب في مهجرهم:
توّفــر للمهاجريــن العــرب فــي بــالد المهجــر فرصــة التفاعــل المشــترك فيمــا بينهــم، بغــض النظــر عــن خصوصياتهــم 
الوطنيــة؛  ممــا مّكنهــم مــن بنــاء النمــوذج المطلــوب لحالــة التفاعــل العربــي فــي أكثــر مــن مجــال، بعــد أن أتاحــت 
لهــم اإلقامــة فــي الغــرب فــرص االحتــكاك مــع تجــارب الديمقراطيــة المتعــددة. فجهــدوا لجعــل بلــد المهجــر خميــرة 
إيجابيــة جديــدة وجيــدة، ال مــرآة تعكــس ســلبيات الوطــن التــي دفعتهــم للهجــرة منــه. أخــذوا الكثيــر مــن بــالد 
الغــرب، مــن دون أن ينســوا أوطانهــم، أو يفقــدوا هويتهــم، فحافظــوا علــى لغتهــم وثقافتهــم، مــع بقائهــم إيجابييــن 
فــي مجتمعاتهــم الجديــدة. تجلــى همهــم األول فــي الشــرق، وإن كان تواجدهــم فــي الغــرب. اســتفادوا مــن حســنات 

المــكان ومــا قدمــه لهــم مــن انفتــاح وحريــة الفكــر، ليســاهموا فــي تغييــر ســيئات أوطانهــم.61

فأسســوا فــي هــذا الســبيل المــدارس والمنتديــات والجمعيــات بهــدف التواصــل بيــن أبنــاء الجاليــة العربيــة، فــي محاولــة 
المحافظــة علــى هويتهــم، وانتمائهــم مــن خــالل المحافظــة علــى إحيــاء تقاليدهــم وأعيادهــم ومناســباتهم االجتماعيــة، 
باإلضافــة إلــى تأســيس الصحــف التــي كانــت الوســيلة لنشــر آدابهــم وأفكارهــم وثقافتهــم، والحفــاظ علــى لغتهــم. وفــي 
هــذا الســياق نعــرض لــدور الجاليــات العربيــة فــي كّل مــن أســتراليا، وكنــدا وفرنســا  ومــا قدمــوه فــي ســبيل الحفــاظ 

علــى الثقافــة العربيــة واألدب العربــي واللغــة العربيــة فــي بلــد المهجــر.

212

د. منى الدسوقيالهجرة والمكان | إشكاليات وتحديات



بــوادر  بــدأت  أســتراليا،  إلــى  العربيــة  الهجــرات  مــن ســبعين عامــًا مــرت علــى أول  أكثــر  أســتراليا وبعــد  ففــي 
متواضعــة فــي نشــر األدب العربــي عــام 1957 عــن طريــق نشــرات تضــّم أخبــار تهــم الجاليــة العربيــة،  فصــدرت 
" الوطــن العربــي"  وهــي نشــرة نصــف شــهرية تهتــم بالعــرب واألدب العربــي، ثــم ظهــرت جريــدة "القمــر"62، ثــم 
توالــت الجرائــد والنشــرات العربيــة، والمجــالت الشــهرية  ومــن أبرزهــا  "صــوت المغتــرب" ، "الهــدف"، "التلغــراف" 
"النهــار"  ،"الرســالة"، "المنــارة"، "الثقافــة"، "البيــرق"، حتــى وصــل عــدد المجــالت والجرائــد فــي ذلــك الوقــت إلــى 
مائــة جريــدة ومجلــة63، ممــا أدى إلــى نشــر الثقافــة العربيــة بيــن العــرب المغتربيــن، كوســيلة للتعبيــر عــن همومهــم 
وتطلعاتهــم وأحوالهــم االجتماعيــة. كمــا ســاهم وجــود مجــالت وجرائــد عربيــة تصــدر باللغتيــن العربيــة واإلنكليزيــة 
علــى التواصــل والترابــط بيــن أفــراد الجاليــة العربيــة، الناطقيــن منهــم بالعربيــة أو اإلنكليزيــة. كمــا ســاهمت الخدمــات 
األلكترونيــة المباشــرة كاألنترنــت والســتاليت والبرامــج اإلذاعيــة علــى نشــر األنشــطة والمهرجانــات العربيــة والثقافيــة 

بيــن األســر العربيــة.

   إلــى جانــب ذلــك، ظهــرت المؤسســات والجمعيــات العربيــة، التــي تقــدم خدماتهــا للجاليــة العربيــة فــي مختلــف 
النواحــي االجتماعيــة والثقافيــة والصحيــة والتعليميــة؛ مــن هــذه الجمعيــات والمؤسســات، نذكــر " المجلــس العربــي 
األســترالي، الــذي أســس لخدمــة الثقافــة واللغــة العربيــة؛ و" رابطــة إحيــاء التــراث العربــي فــي ســيدني" التــي قّدمــت 
جوائــز لألدبــاء والمفكريــن العــرب ممــن أســهموا فــي إثــراء الثقافــة العربيــة. كمــا أن وجــود تخصصــات عربيــة 
فــي بعــض الجامعــات األســترالية كجامعــة ديكــن، وجامعــة ملبــورن، وجامعــة أســتراليا الوطنيــة، ُيعتبــر مــن أبــرز 
أســاليب نشــر الثقافــة العربيــة وتوثيقهــا، حيــث تقــوم هــذه الجامعــات بتدريــس اللغــة واآلداب العربيــة، وتمنــح درجــات 
علميــة فــي هــذه التخصصــات، ممــا أســهم فــي دعــم الثقافــة واألدب العربــي ونشــره بيــن المهتميــن مــن الشــعب 

األســترالي.64

   وفــي كنــدا انشــغل األدبــاء والمثقفيــن فــي إيجــاد الســبل الكفيلــة للحفــاظ علــى اللغــة العربيــة، خاصــة بعــد 
أن رأوا  أبنــاء المهاجريــن يندمجــون بحكــم والدتهــم ونشــأتهم مــع المجتمــع الكنــدي لغــة وثقافــة وفكــرا، ، فهّبــوا 
التخــاذ الخطــوات التــي مــن شــأنها أن تحفــظ اللغــة العربيــة واآلداب العربيــة.  وقامــت مجموعــة65 بإنشــاء الحركــة 
اإلبداعيــة فــي مدينــة مونتريــال كيبــك الكنديــة عــام 2017  كحركــة أدبيــة ُتعنــى بالثقافــة والشــعر واألدب العربــي، 
فضمــت خــالل لقاءاتهــا العديــد مــن المثقفيــن واألدبــاء والموســيقيين مــن أصــول عربيــة، جمعهــم هــدف مشــترك 
يتمحــور حــول مشــاركة اإلبداعــات الفرديــة المتنوعــة باللغــة العربيــة، مــن أجــل الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة، 
وتوريثهــا إلــى األجيــال الكنديــة العربيــة، وتعريــف المجتمــع الكنــدي علــى النتــاج الــذي ينشــرونه علــى صفحــات 
التواصــل االجتماعــي، حتــى قــام الكثيــر مــن أصدقــاء الصفحــة الكندييــن بترجمــة هــذه النصــوص، فــي محاولــة 

فهمهــا واســتيعابها.66
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وتــّم إنشــاء مجلــة أدبيــة لهــذه الحركــة الثقافيــة تحمــل اســم "مقاربــات"، تصــدر بشــكل دوري، وتقــوم بنشــر مــا ينتجــه 
الشــعراء واألدبــاء العــرب فــي كنــدا وأســتراليا وأميــركا ودول أخــرى. تقــوم سياســتها علــى أهميــة التوأمــة الثقافيــة 
بيــن كنــدا وبيــن الحــركات الثقافيــة فــي الوطــن العربــي والعالــم، كــي تواكــب كل جديــد، وتجعلهــم يتواصلــون مــع 

زمالئهــم فــي بلــدان المهجــر المختلفــة.67

أمــا فــي فرنســا فقــد بحثــت الجاليــات العربيــة عــن الســبل الكفيلــة للحفــاظ علــى اللغــة العربيــة، وبتعليــم أبنائهــا اللغــة 
العربيــة إلــى جانــب الفرنســية، فاعتمــدت علــى بعــض الجمعيــات التــي تقــّدم دروســًا مجانيــة لألطفــال، أو علــى 
دروس ليليــة تنظمهــا البلديــات فــي مناطــق عديــدة مــن فرنســا، أو علــى بعــض المســاجد. وأمــام مطالبــة العديــد 
مــن العائــالت المســلمة بتعليــم اللغــة العربيــة فــي المــدارس، والجــدل الــذي دار فــي فرنســا حــول أهميــة تعليــم اللغــة 
العربيــة ألبنــاء الالجئيــن والمهاجريــن العــرب، وبعــد أن أوصــى معهــد "مونتانــي" بتقريــره حــول تعليــم اللغــة العربيــة 
فــي المــدارس العموميــة الفرنســية فــي 9 أيلــول عــام 2018، بهــدف محاربــة التطــرف اإلســالمي68، أعلــن وزيــر 

التربيــة الفرنســي "ميشــال بالنكيــر" دعمــه القتــراح المعهــد المذكــور. 

وهكــذا تنّبــه المهاجــرون ألهميــة الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة، فظهــرت المحــاوالت والنشــاطات المختلفــة فــي ســبيل 
اإلبقــاء عليهــا، وتعليمهــا ألبنائهــم، فظهــرت فــي هــذا الســبيل المنتديــات األدبيــة، والصحــف العربيــة، وكانــت 

المحــاوالت لتشــريع تعليــم العربيــة فــي المــدارس األجنبيــة، كمــا حصــل فــي فرنســا69.

ورغــم العقبــات التــي واجههــا المثقفــون العــرب فــي إيصــال رؤاهــم وفكرهــم وثقافتهــم مــن خــالل نتاجهــم األدبــي70، 
إلــى أبنــاء الجاليــات العربيــة، وأبنــاء الوطــن العربــي، للتعبيــر عــن مشــاكل أوطانهــم وهمومــه، التــي وإن تركوهــا 
وهاجــروا منهــا بالجســد إلــى أصقــاع العالــم المختلفــة، فإنهــم مــا نســوها أبــدًا، بــل حملوهــا معهــم أينمــا توجهــوا، حتــى 
صــارت هاجــس فكرهــم، وجــّل مبتغاهــم،  التــي وإن عّبــر بعضهــم عنهــا بلغــة أجنبيــة إلــى جانــب اللغــة العربيــة، 
فإنمــا كان ذلــك بهــدف إيصــال الصــوت للمغتربيــن والمهاجريــن، وألهــل البــالد المضيفــة فــي آن معــًا، ولنشــر 

العربيــة وآدابهــا، والفكــر العربــي فــي كل أصقــاع العالــم، وتعريــف العالــم أجمــع عليــه.

نظرة على أعمال بعض أدباء العرب المعاصرين:
جمــع الشــعور بالغربــة، والحنيــن إلــى ربــوع األوطــان كل الشــعراء العــرب الذيــن أجبرتهــم الظــروف الضاغطــة علــى 
مغادرة أوطانهم، سعيًا وراء إيجاد ظروف معيشية أفضل، في جّو من الحرية الفكرية التي افتقدوها في بالدهم، فقد 
دفعهــم غيــاب األرض واألهــل واألصدقاءإلــى إيجــاد وســيلة اتصــال معنويــة تربطهــم بجذورهــم، فكانــت الصــور األدبيــة 
الملتهبــة بالحنيــن إلــى الوطــن. وفــي هــذا الســياق نعــرض تباعــًا بعــض المقاطــع مــن نتــاج  أدبــاء لبنانييــن معاصريــن 
عاشــوا الغربــة واكتــووا بنارهــا وعّبــروا عنهــا خيــر تعبيــر. مبتدئيــن بالشــاعر" شــربل بعينــي" مــن أســتراليا، ثــم بالشــاعر 
والكاتــب الدكتــور "جــون عصفــور" مــن كنــدا، ومختتميــن باألديــب "أميــن المعلــوف" مــن فرنســا، بغيــة الوقــوف علــى 

مشــاعرهم ومواقفهــم تجــاه الغربــة والهجــرة، ومــا خّلفتــه فيهــم مــن آثــار فــي نتاجهــم ومواقفهــم.
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    يعتبر الشــاعر " شــربل بعيني ")1951( من أهم شــعراء المهجر في أســتراليا71، نظم حوالي اثني وخمســين 
ديوانــًا، واعتبــر محطــة مــن محطــات الشــعر العربــي المهاجــر، يعتبــر امتــداد منطقــي لــرواد الرابطــة القلميــة"72 
عــرض مــن خــالل قصيدتــه " األديــب الغريــب" إلــى دور األديــب فــي بــالد الغربــة، وإلــى معاناتــه اإلنســانية فيهــا، 
فيســتنكر أن تكــون الهجــرة إلــى بــالد جديــدة، هــي مــن رفعــت مــن قــدره، ألن األرض هــي مــن تتعّشــق وْقــع حروفــه 
أينمــا حــّل، فكــم تمنتــه الربــى _ قبــل أن يرتحــل ويهاجــر_ أن يكــون لهــا بمثابــة المطــر الــذي يســقيها، والحلــم 

األخضــر االــذي ينشــر الســالم والجمــال فــي روابيهــا، فيقــول:

َقــْدَرُه َيْرَفــُع  اْلَهْجــَر  َتْحَســَبنَّ  ــُقال  َتَتَعشَّ ُحروِفــِه  َوْقــَع  فــاأَلْرُض 
َبــى الرُّ َتَمنَّْتــُه  َكــْم  اْرِتحــاٍل  َيَتَفتَّــُقَقْبــَل  َأْخَضــرًا  َوُحْلمــًا  َمَطــرًا.. 

ملمحــًا بذلــك إلــى حنينــه إلــى الوطــن )إلــى الربــى والنــدى(، فيشــعر بانتشــاء أطرافــه، وكأّن صــوت وطنــه يناديــه 
قائــاًل : عــْد يــا حبيبــي فالنــدى ال ُيحــرق ؛ فيقــول:

ُعــْد يــا َحبيبـــي، َفالنَّــدى ال ُيْحــَرُقَهَمَســْت ِبــِه َوَقــِد اْنَتَشــْت َأْطراُفــُه

  وفــي هــذا الســياق يشــير إلــى الــدور الــذي يلعبــه شــعراؤنا وأدباؤنــا فــي المهجــر، الذيــن لــم يفّرطــوا بثقافتهــم وال 
بلغتهــم، فيتوّجــه لألديــب منهــم يناديهــم بقولــه "يــا ابــن العروبــة" ويطلــب منــه أن ال يخشــى نظــم األرجــوزة، التــي 
تاقــت  النــاس لســماعها فــي المشــرق والعالــم أجمــع؛ ليصــل إلــى تصويــر شــعور الغربــة، والدعــوة لــرّب الكــون أن 
يعيــن الشــاعر فــي غربتــه، ويدعــوه أن ال يعــزف عــن النشــيد، لعلــه يســتطيع أن يعتــق مــن خاللــه اإلنســان ويحــرره 

مــن شــعور الغربــة. يقــول فــي ذلــك:

ُنقَّاُدنــا ُأَدباؤنــا،  قــواُشــَعراؤنا،  َوَتَنمَّ مْشــَلحًا  اْلَبــراَءَة  َغَزلــوا 
ُهــْم وا اْلَقصاِئــَد ِلْلَمضــاِرِب، َهمُّ َأْحَمــُقَردُّ ِباأَلصاَلــِة  ُيَفــرَِّط  ال  َأْن 
ُض َهْجَرُهــْم تُــَروِّ َكــفٌّ  َزْوَرُقِمْجذاُفُهــْم  َتَرنَّــَح  َأصاِبِعِهــم  َوَعَلــى 
ُقيــا اْبــَن الُعروَبــِة ال َتَســْل َفُعيوُنُهــْم َتَتــَأرَّ ِعْنَدمــا  ِســْحرًا  َتــْزداُد 
َســِئَم اْلَمغيــُب َســماَعها واْلَمْشــِرُقَفاْكتُــْب، َأديبـــي، ال َتَخــْف ُأْرجــوَزًة
ُتْعِتــُقَأْنِشــْد، أَعاَنــَك خاِلقــي، فــي ُغْرَبــٍة فيهــا  اإلنســاَن  َفَلَعلَّــَك 

وينقلــك فــي قصيــدة أخــرى إلــى مشــاعر الغربــة والحنيــن إلــى الوطــن يبــث فيهــا لواعــج نفســه المتعطشــة إلــى تــراب 
الوطــن، وإلــى لقيــا األهــل واألصدقــاء واألحبــة، فيقــول فــي ديــوان " إلهــي جديــد عليكــم"73:

َغريٌب َأنا
في ِدياِر اأَلِحبَِّة

َأْمشي
ياِع َوَأْرُكُض َخْلَف الضَّ
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َوأَْغُزُل َنجمًا َكَنْجِم اْلَمجوِس
ُمضيئًا

ِلُيْرِشَدني ِإلى ِمذوِد ُحبِّي
َأنا َمْن َأنا؟
َمْن َأكوُن؟

َفَصْمتي َرهيٌب
َوَعْيشي َكئيٌب

َوَأْتِرَبُة اْلُحْزِن َتأُكُل َنْعلي
َوَجوَرِبَي اْلعاِلَق َخوفًا

ِبَأطراِف َثوبي
َأنا َمْن َأنا؟

كمــا دفعتــه قوميتــه العربيــة للكتابــة عــن الجــرح الفلســطيني، والحلــم بالعــودة إلــى أرضــه، واســتعادة أراضيــه 
المســلوبة، وعــن العــراق واحتاللــه، ومشــاعر الحــب القومــي الــذي تربطــه بــه. فقــال مخاطبــًا الشــعب الفلســطيني74

َنُعوُد؟
ِإلى َأْرِضنا َسَنُعوْد

َوَنْقِذُف َجْنبًا َشريَط اْلُحُدوْد
َفَلْسِطيُن َأْنِت ِبالدي.. َوَهْل
َسَأْتُرُك ِلْلَغْيِر َأْرَض اْلُجُدوْد

هلُُّموا ِإلى ُقْدِسنا
َراِجعين

ِلَنْطُرَد ِمْنها اْلَعُدوَّ اللَُّدوْد
وعن العراق قال:

َأرَض اْلِعراِق.. َأَتْيُتِك
َواْلَهْجُر َيْغتاُل الَبنيْن

ُعْمري اْنَتهى
َوَصباَبتي

َتْحكي َحكايا ُغْرَبتي
َكْيَف اْحَتَبْسُت الَقْهَر أَْعوامًا

َوعاَرْكُت الَحنيْن
َكْيَف اْحَتَرْفُت اْلَقْفَز ِمْن َشكٍّ إلى َشكٍّ

أَلْحَظى ِباْلَيقيْن75 
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والشــاعر فــي كل مــا نظمــه يســتعيد ذكــرى شــعراء المهجــر الذيــن مثلــوا وعــي الوطنيــة والقوميــة العروبيــة، مــن 
ــجبران، وأبــو ماضــي، ونعيمــة، والشــاعر القــروي وغيرهــم.  منافيهــم فــي مســتهل القــرن العشــرين كـ

ومــن أســتراليا ننتقــل إلــى كنــدا وإلــى الشــاعر اللبنانــي "جــون عصفــور"، الــذي تــرك البــالد مهاجــرأ ، بعــد أن 
انفجــرت قنبلــة فــي وجهــه خــالل األزمــة اللبنانيــة عــام 1958 أّدت إلــى فقــده البصــر وهــو فــي عمــر  الثالثــة عشــر 
ربيعــًا، فانتقــل إلــى كنــدا وأصبــح أســتاذًا لــألدب فــي مونتريــال كيبــك، ألــف خمســة مجلــدات شــعرية باإلنكليزيــة، 
ومجلديــن بالعربيــة، نّظــم مؤتمريــن حــول حقــوق المهاجريــن العــرب وواجباتهــم برعايــة وزارة الهجــرة فــي كيبــك. 

شــغل منصــب رئيــس االتحــاد العربــي الكنــدي، ونــال جوائــز كنديــة وعالميــة76. 

تأثــر جــون عصفــور بالكاتــب الفلســطيني األميركــي "إدوارد ســعيد" المدافــع عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني،  
والــذي اعتبــر الصــوت الفّعــال للقضيــة القلســطينية، والــذي أدى بــه الجمــع بيــن الهويتيــن الفلســطينية واألميركيــة 
إلــى الشــعور بعــدم االنتمــاء و ضيــاع الهويــة ممــا دفعــه إلــى كتابــة ســيرته الذاتيــة "خــارج المــكان" لتوضيــح هــذه 
النظــرة.  وبعــد وفــاة "ســعيد" نظــم "عصفــور" قصيــدة بعنــوان " إلــى إدوارد ســعيد"   أشــار فيهــا إلــى دور "ســعيد" 
السياســي فــي الدفــاع عــن إنشــاء دولــة فلســطين، وحــق عــودة الفلســطينيين؛  فيتملكــه األســى علــى وفاتــه،  فلــوال 
ــم بهــا،  ممــا تســّبب  فــي زجــر عنفــوان وطنــه وإبطــاء مســيرته، ولكــن  ــق  كل األمانــي التــي حل موتــه لــكان حّق
رغــم المــوت فهــو ســيبقى حيــًا فــي الكتــب واألفــكار، ســيبقى رؤيــا حكيمــة، ومعجــزة وجــواز ســفر إلــى بــالد متحــّررة 
تعّمهــا األفــراح، وإن فلســطين المحتّلــة ســتولد ال محالــة مــن جديــد وســتنهض مــن تحــت الــركام، وســيحطم النــاس 

فيهــا األصفــاد والســجون المغلقــة، فيقــول: 
قل لي كيف ، في بناء بالدك، تعثرَت بالموت

زجرَت عنفوانه، أبطأَت مسيرته
وكيف ستعيش في الكتب واألفكار، رؤيا حكيمًة

معجزة، جواَز سفر
هل يمكن أن نقول أّن عرسًا في األفق ثمة

والعروس ترفُل في ثيابها
وأن بلدًا تولُد من الدمار

وأن ناسًا يحّطمون األصفاد
والسجون المغلقة 

ويتوجه إليه بالقول متسائاًل :
كيف محوَت كل األكاذيب الموّجهة لك ولنا دون منطق

أو دليل يدعُم اإلهانَة
كيف نزعَت التشويَه عن تاريخنا

217

د. منى الدسوقيالهجرة والمكان | إشكاليات وتحديات



ومسحَت الغباَر عن سجاّلتنا
وعلمتنا أن نكون فخورين

وأن نحّول منافينا إلى أوطان
علمتنا أن نتمسك بصورة وندافع عنها

إلى أن يقول :
رحلَت عبر العالم لتنظم فوضى حالتنا

وتعيَد اختراع مفهوم السالم في كل مكان
ودّربت كل واحد منا لنعرف رغباتنا

وال نخاف شغف فكرنا وجسدنا
رغباتنا أن نعبر الحدود دون نقطة تفتيش

أن نكون أحرارًا
أن ال تؤخذ بصماُتنا ونصّنَف

أن ال ُتطمَس وتشّوه وجوُهنا على أي شاشة أو صفحة أولى

وهكــذا لــم تشــغل الغربــة، وال الحيــاة الجديــدة، والمناصــب الجديــدة الشــاعر "جــون عصفــور" عــن التفكيــر بقضايــا 
العــرب، فلــم يخــف إعجابــه بالمفكــر الفلســطيني  المدافــع عــن القضيــة الفلســطينية " إدوارد ســعيد"، فدفعــت بــه 
حميتــه القوميــة إلــى نظــم هــذه القصيــدة، معتــّدًا فيهــا بمواقــف هــذا المفكــر المناضــل، ومدافعــًا عــن حقــوق الشــعب 
الفلســطيني، الــذي يســتحق أن ينعــم بحقوقــه وحريتــه. وهــو ال يختلــف فــي ذلــك عــن كثيــر مــن شــعراء المهجــر 
فــي عصــر النهضــة، ممــن شــغلتهم هــذه القضيــة، فلــم يتركــوا مناســبة إاّل وتطرقــوا إليهــا فــي خطبهــم وأشــعارهم.

ومــن كنــدا وجــون عصفــور ننتقــل إلــى فرنســا وإلــى الكاتــب اللبنانــي "أميــن معلــوف" ) 1949 ( ، الــذي يقيــم فــي 
فرنســا، ولــه العديــد مــن المؤلفــات فــي الروايــة والتاريــخ والمســرح الشــعري والسياســة، والــذي انُتخــب فــي عضويــة 
أكاديميــة اللغــة الفرنســية، وحــاز علــى العديــد مــن الجوائــز واألوســمة األدبيــة الفرنســية.77 والــذي مــا منعتــه جنســيته 
الفرنســية التــي حصــل عليهــا ، وال شــهرته مــن التنكــر مــن هويتــه العربيــة، وال مــن لغتــه العربيــة، بــل دعــا إلــى 
التمســك بالُهويــة األم، والحفــاظ علــى لغــة األجــداد.  ففــي كتابــه "الُهويــات القاتلــة "78 يشــير إلــى أّن اللغــة تبقــى " 
مــن أهــم العناصــر تحديــدًا لالنتمــاء، وهــي ال تقــّل عــن الديــن الــذي كان علــى مــدى التاريــخ منافســها األساســي 
بطريقــة مــا، وأحيانــًا حليفهــا....إّن اللغــة تمتلــك تلــك الخصوصيــة المدهشــة فــي أنهــا عنصــر ُهويــة وأداة اتصــال 
فــي الوقــت ذاتــه....وإّن فصــل اللغــة عــن الهويــة غيــر ممكــن وغيــر مفيــد. فقــدر اللغــة أن تبقــى محــور الُهويــة 
الثقافيــة"79 وهــو يظهــر إلــى أن كل إنســان لــه الحــق والحريــة فــي االحتفــاظ بلغتــه األم التــي تحــدد هويــة انتمائــه، 

وإّن هــذه الحريــة هــي أكثــر أهميــة مــن حريــة المعتقــد80.
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تمامــًا  تلبــي  " أن اإلنكليزيــة وإن كانــت  " معلــوف  يــرى  اليوميــة  فــي حياتنــا  اللغــة اإلنكليزيــة  وحــول هيمنــة 
بعــض حاجياتنــا الحاليــة، فهنــاك حاجــات أخــرى ال تلبيهــا وعلــى رأســها الحاجــة إلــى الُهويــة"81. وإنــه ال يمكــن 
لإلنكليزيــة أن تلعــب هــذا الــدور إاّل إذا أردنــا " خلــق أفــواج مــن الكائنــات المضطربــة والمنحرفــة وذات الشــخصية 
المشــّوهة"82. ويســتنكر أن يضطــر المــرء إلــى تــرك لغــة هويتــه مــن أجــل أن يشــعر بالراحــة فــي عالمــه الجديــد، 
بــل يســتنكر األمــور التــي تدفــع بالمــرأ إلــى "االغتــراب" الذهنــي كلمــا فتــح كتابــًا، أو جلــس أمــام شاشــة، أو ناقــش 
فكــرًا. ويلتمــس الحــل المناســب لتجنــب المآســي التــي تجلبهــا التخلــي عــن اللغــة باللجــوء إلــى الترجمــة؛  فيقــول: 
" ولكــي نتجّنــب المآســي نفضــل أن نترجــم ونترجــم ونترجــم مهمــا كان الثمــن.. وإنــه يجــب أن نحافــظ علــى لغــة 
ُهويتنــا وعــدم تركهــا فــي المؤخــرة كيــال يصبــح الذيــن ينطقــون بهــا مضطريــن إلــى التحــّول عنهــا، إذا كانــوا يريــدون 

الوصــول إلــى مــا تقترحــه عليهــم حضــارة اليــوم"83.

   والمعلــوف كمثقــف يحمــل الهويتيــن، ويعانــي الشــعور بالتمــزق والتشــتت جــراء ذلــك، يدعــو ويشــجع علــى إدراك 
الُهويــة ذات االنتمــاءات المختلفــة، بــداًل مــن اختزالهــا فــي ُهويــة واحــدة ُتفــرض عليــه، وتصبــح كأداة اســتعباد، 
ويدعــو كل مــن ال تلتقــي ثقافتــه األصليــة بثقافــة المجتمــع الــذي يعيــش فيــه أن يتمكــن مــن االضطــالع بانتمائــه 
المــزدوج، مــن دون الكثيــر مــن التمزقــات التــي تســتوجبه هــذه االزدواجيــة. مــع ضــرورة الحفــاظ علــى انتمائــه إلــى 
ثقافتــه األصليــة. وأن ال يشــعر إنــه مجبــر علــى إخفــاء هويتــه وانتمائــه كمــن يخفــي مرضــًا مخزيــًا، بــل يدعــوه أن 

ينفتــح بالتــوازي علــى ثقافــة البلــد المضيــف.84

الختام  
وهكــذا نــرى أّن أدبــاء المهجــر ســواء فــي عصــر النهضــة أم فــي العصــر الحديــث والمعاصــر، عانــوا التبعــات 
نفســها التــي فرضتهــا عليهــم ضريبــة الهجــرة، مــن حيــث الشــعور بالغربــة، والحنيــن إلــى األهــل والديــار؛ وتوجههــم 
إلثبــات ُهويتهــم العربيــة، التــي لــم يكــن مــن الســهل عليهــم التنكــر لهــا واســتبدالها بُهويــة البلــد الُمهاجــر إليــه، بحيــث 
لــم يتركــوا مناســبة وطنيــة أو قوميــة إاّل وشــاركوا فيهــا بأشــعار أو خطــب تفــي بالمناســبة. مــن دون أن نغفــل 
شــعورهم بالتشــتت بيــن الهويتيــن العربيــة واألجنبيــة؛ ومحاولتهــم العمــل علــى إثبــات شــخصيتهم العربيــة؛ إنتاجــًا 
أدبيــًا، ومشــاركة فّعالــة فــي مجتمعاتهــم الجديــدة؛ وإْن كان هــذا الصــراع لــم ُيتنــاوْل وُيشــْر إليــه جلّيــًا إاّل مــع أدبــاء 
المهجــر فــي العصــر الحديــث والمعاصــر. ومــن دون أن ننســى أيضــًا دور الجاليــات العربيــة الفّعالــة فــي هاتيــن 
الفترتيــن التــي عملــت كّل مــا فــي وســعها إلثبــات ذاتهــا وُهويتهــا؛ مــن خــالل الســعي إلنشــاء الصحــف والمنتديــات 
والمــدارس التــي حاولــوا مــن خاللهــا إثبــات ُهويتهــم العربيــة، وإيصــال صــورة مشــرقة عــن تراثهــم وحضارتهــم ألبنــاء 

العالــم الجديــد الــذي هاجــروا إليــه.
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بعــض جرائــم القتــل إجابــة لثــأر قديــم كان قــد قــام فــي الوطــن.
عبد الكريم األشتر، م. س. ص. 19

انظر إلياس قنصل، مأساة الحرف العربي في المهاجر األميركية، ص. 65 – 66.
انظر إلياس قنصل، م. ن. ، ص. 67 - 68

يترأســها جبــران خليــل جبــران "عميــدًا"، ميخائيــل نعيمــة "مستشــارًا"، وليــم كاتســفليس "خازنــا"، ويعمــل تحــت لوائهــا ســبعة آخــرون، يحملــون اســم "العمــال" 
وهــم: إيليــا أبــو ماضــي، نســيب عريضــة، عبــد لمســيح حــداد، رشــيد أيــوب، نــدره حداد،وديــع باحــوط، ، وإليــاس عطــا هللا.

تتألــف مــن ميشــال معلــوف رئيســُا، داود شــكور نائــب رئيــس، نظيــر زيتــون أميــن الســر، يوســف البعينــي أميــن الصنــدوق، حبيــب مســعود خطيبــًا، وكل 
مــن األعضــاء: نصــر ســمعان، حســني غــراب، يوســف غانــم، إســكندر كربــاج، أنطــون ســليم ســعد، وشــكر هللا الجــر. 

راجــع حــول نشــأة األدب المهجــري واتجاهاتــه، وحــول نشــأة الرابطــة القلميــة، والعصبــة األندلســية، ومؤسســي كّل منهمــا: عيســى الناعــوري، أدب المهجــر، 
الطبعــة الثالثــة، مصــر، دار المعــارف، 1977، ص. 17 - 31

عبد الكريم األشتر، م. س. ، ص. 20 - 21
حيــث اســتقوا ثقافاتهــم مــن مصــادر متقاربــة أو موحــدة، وعانــوا تجــارب مماثلــة، ممــا قــّرب بينهــم وجهــات النظــر راجــع حــول مصــادر التكويــن الفكــري لكتّــاب 

الرابطة عبد الكريم األشتر، م. س. ، ص. 23 – 24- 25
انظر عبد الكريم األشتر، م. س. ، ص. 21

ميخائيل نعيمة، جبران خليل جبران، بيروت، د. ن. ، 1943 ص. 176
انظر عيسى الناعوري، أدب المهجر، ص. 21

وقــد تــرك يوســف البعينــي فــي مجلــة "العصبــة" عــام 1949 عــددًا ذكــر فيــه ممــن كتــب وتــرك مؤلفــات بلغــات أجنبيــة، مــع كتابــة القليــل منهــم بالعربيــة، 
انظــر عيســى الناعــوري، م. ن.، ص. 41 - 43.

انظــر عيســى الناعــوري، م. س. ، ص. 47، حيــث أشــار إلــى جهــد الســيدة "مريانــا دعبــول الفاخــوري" التــي كانــت تصــدر فــي البرازيــل مجلــة "المراحــل"، 
ُم أعلنــت عــن إنشــاء رابطــة جديــدة باســم " جامعــة القلــم"

انظر حول أهداف هذه الربطة م. ن. ، ص. 47 - 48
الفرد خوري، الكلمة العربية في المهجر، بيروت، دار ريحاني للطباعة والنشر، د. ت. ، ص. 14

م. ن. ص.  16
م. ن. ، ص. 18

الذي أول من دعا إلى الشعر لمنثور متأثرًا يالشاعر األميركي والت وتمان
وفــي هــذا الصــدد قــال نعيمــة فــي كتابــه الغربــال: إنــه يذكــر أنــه قــرأ انتقــادًا مــن كاتــب مصــري لقصيــدة جبــران " المواكــب" وقــد عثــر فيهــا الناقــد علــى هــذا 
البيــت: " هــل تحممــت بعطــر وتنشــفت بنــور" مســتنكرًا لفظــة "تحّممــت" وإنــه ليــس فــي اللغــة كلمــة "تحمــم" بــل "اســتحم" فقامــت قيامــة نعيمــة فقــال ســاخرأ " 
ســألتكم يــا ســادتي، باســم العــدل والفهــم والقامــوس. لمــاذا جــاز لبــدوي ال أعرفــه وال تعرفونــه أن ُيدخــل علــى لغتكــم كلمــة "اســتحم" وال يجــوز لشــاعر أعرفــه 
ــم " قبــل أن تفهمــوا " اســتحّم". ومــا هــي الشــريعة الســرمدية التــي تربــط ألســنتكم  ــم"؟ وأنتــم تفهمــون قصــده بــل تفهمــون " تحّم وتعرفونــه أن يجعلهــا "تحّم
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بلســان إعرابــي عــاش قبلكــم بألــوف الســنين وال تربطهــا بلســان معاصريكــم...." أنظــر ألفــرد خــوري، م. ن. ، ص. 20 – 21 ؛ وراجــع عيســى الناعــوري، 
أدب المهجــر، ص. 71

انظر جبران خليل جبران، نصوص خارج المجموعة، جمع أنطوان القّوال، بيروت، دار الجيل، الطبعة األولى، 1994، ص. 93 - 97
انظر ألفرد خوري، م. س. ، ص. .23 - 24

جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة، تقديم وإشراف ميخائيل نعيمة، بيروت، دار صادر، د. ت.،  ص. 560
جبران خليل جبران، م. س. ، 286 - 287

انظر عيسى الناعوري، أدب المهجر، ص. 21
رشيد سليم الخوري، ديوان القروي، األعمال الكاملة ) الشعر(، طرابلس، لبنان، جروس برس، الطبعة السادسة، 1986، ص. 444.

تظهــر هــذه النزعــة فــي تلــك النــداءات اإلنســانية التــي تهــز النفــوس بحنــان عــذب مــن مثــل : " اخــي، صاحبــي، رفيقــي، وغيرهــا" هــذه االتعابيــر التــي 
لــم يعرفهــا ســابقًا األدب العربــي بمثــل هــذه الرقــة مــن ذلــك مــا ورد فــي قصيــدة إيليــا أبــو ماضــي " الفاتحــة" حيــن قــال : يــا رفيقــي! أنــا لــوال     أنــت مــا 
وّقعــُت لحنــا؛ وفــي قصيــدة الطيــن حيــن قــال: يــا أخــي ال ُتشــْح بوجهــك عنــي     مــا أنــا فحمــة، وال أنــت فْرقــد ؛ وقــول نســيب عريضــة: يــا ابــن وّدي، يــا 
صاحبــي ، ياصديقــي   ليــس حبــي تطفــاًل أو ثقالــه؛ وقــول نــدرة حــداد : يــا أخــي الســاعي لنيــل ال   مجــد خفــف عنــك جمحــْك. انظــر عيســى الناعــوري، 

م. ن. ص. 55
عيسى الناعوري، م. ن. ص. 69
عيسى الناعوري،م. ن. ص. 54

إلياس قنصل، م. ن. ص. 89
م. ن. ص. 90

wwu.mahewar.org وراجع أيضًا https://m.facebmmk.com ،راجع عبد الحسين شعبان، الثقافة العربية في المهجر: الهوية وأدب المنفى
م. ن.

األدب اللبناني في المهجر والمغتربات: وقائع المؤتمر الدولي، بيروت، اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو، الطبعة األولى، 2010، ص. 21
م. ن. ص. 27 - 28

م. ن. ، ص. 33
https://m.arabi21.com )2017 راجع أحمد أبو رتيمة، عربي 21، ) الجمعة 10 مارس

م. ن.
انظر األدب اللبناني في المهجر والمغتربات: وقائع المؤتمر الدولي، ص. 51 - 52

راجع كتاب إدوارد سعيد، خارج المكان، ترجمة فواز طرابلسي، بيروت، دار اآلداب، الطبعة األولى، 2000 ، المقدمة ص. 8 - 9
راجــع كتــاب أميــن معلــوف، الهويــات القاتلــة : قــراءات فــي االنتمــاء والعولمــة، ترجمــة نبيــل محســن، دمشــق، ورد للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة 

األولــى، 1999، المقدمــة ص. 10
انظــر د. صبحــي غنــدور، أزمــة الهويــة ودور المهاجريــن العــرب، ) 26 يوليــو www.yemeninews.net  )2017  تمــت الزيــارة فــي 15/7/2020 

الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر.
نجاة مرســي، حول نشــأة األدب العربي المهجري، retrieved 22K March 2007 نقاًل عن ســعيد تركي الشــهراني، كيف حافظ العرب االســتراليون 

http:// nagatmorsimuseum.blogspot.com 2010/11/blog_post.html2m=lعلى الثقافة واألدب العربي في بلد المهجر
Salim zabai,1989 azabal information Report, 1989  نقاًل عن الموقع األلكتروني نفسه م. ن.

nagatmorsimuseum.blogspot. انظــر ســعيد تركــي الشــهراني، كيــف حافــظ العــرب األســتراليون علــى الثقافــة واألدب العربــي فــي بلــد المهجــر
com 2010/11/blog_post.html2m=l

وعلــى رأس هــذه المجموعــة الشــاعرة واألديبــة اللبنانيــة الكنديــة "رنــدة رفعــت شــرارة"، مــع الشــاعرين جويــل عمــاد وجــان كــرم. انظــر الحركــة اإلبداعيــة فــي 
كنــدا.. ملتقــى ثقافــي للحفــاظ علــى اللغــة العربيــة  www.aljazeera.net/news/cultureandart/28/2019تمــت الزيــارة 18/7/2020

م. ن.

م. ن.
ذكــر "حكيــم القــروي" مستشــار ماكــرون لشــؤون المســلمين، فــي تقريــر بعنــوان" صناعــة اإلســالم للتطــّرف" أنــه كلمــا تأخرنــا فــي تعليــم اللغــة العربيــة فــي 
المــدارس كلمــا ارتفــع عــدد التالميــذ فــي المســاجد  وإن المعركــة التــي تــدور حاليــًا هــي معركــة المعرفــة. التلميــذ فــي المدرســة بإمكانــه أن يطــّور تفكيــره 
 www.france24.com/ar/20180911  and ويضــع األحــداث فــي إطــار ســياقها التاريخــي خــالف مــا يمكــن أن يســتمع إليــه فــي المســاجد" انظــر

 www.infomigrants.net/ar/post/11978
وقــد اقتصــرت فــي هــذا البحــث  علــى عــرض وضــع اللغــة العربيــة فــي كّل مــن أســتراليا وكنــدا وفرنســا، مــع العلــم إن هــذه الظاهــرة موجــودة فــي كل بلــدان 

المهجــر األوروبــي واألميركــي
راجــع حــول المعوقــات التــي تقــف حاجــزًا أمــام تعّلــم اللغــة العربيــة كتابنــا، الحضــارة واللغــة، الطبعــة األولــى، بيــروت، مجموعــة الرشــاد الثقافيــة، 1439هـــ 

- 2018م، ص. 38 - 40
شــربل بعيني أحــد الشــعراء اللبنانييــن المغتربيــن في أســتراليا، كان أول مــن أصــدر ديوانــًا شــعريًا باللغــة العربيــة مطبوعــًا فــي أســتراليا اســمه "مجانيــن"، وقــد 
اختارته الجامعــة اللبنانيــة الثقافيــة - قارة أميركا الشــمالية أميــرًا للشــعر االغترابــي عــام 2000، كمــا منحتــه رابطــة إحيــاء التــراث العربــي جائــزة جبــران 
العالميــة، وكرمتــه الســفارة اللبنانيــة فــي العاصمــة األســترالية كانبرا عام 1987، أيــام الســفير الدكتور لطيــف أبــو الحســن وبحضور الســلك الدبلوماســي 
العربــي، كمــا شــارك بمهرجانات المربد الشــعرية في العــراق عــام 1987، وقــال عنــه يومــذاك الدكتــور األب يوســف ســعيد: شــربل بعينــي هّز المربــد 
الشــعري الثامن فــي العــراق. أصــدر العديــد مــن الكتــب المدرســية واألدبيــة، وألــف وأخــرج العديــد مــن المســرحيات التــي أســهمت ببنــاء مســرح األطفــال 
العــرب فــي أســتراليا. كتبــت عنــه المؤلفــات الكثيــرة، وترجــم العديــد مــن مؤلفاتــه إلــى اإلنكليزية والفرنســية واألســبانية ولغة أردية والسريانية والفارســية. ولــد 

عــام 1951 فــي بلدة مجدلياالشــمالية، كمــا منحتــه عــام 2014 وزارة الثقافــة اللبنانيــة درعــًا تكريميــًا لنشــاطه الشــعري المميــز.
>/ "http://www.charbelbainibook.blogspot.com.au/ .[1]

انظر م. ن.
هدال القصار، شاعر الماركة المسجلة، الشاعر اللبناني "شربل بعيني المهاجر" نقاًل عن  www.arabicnadwah.com  تمت الزيارة في 25/9/2020
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شربل بعيني، حوار مع القمر،  نقال عن هدال القصار م. ن.
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المكافحة القانونية للهجرة غير الشرعية

د.مالك عرب دعكور 
كلية حقوق 
الجامعة اللبنانية   

المقدمة 
تســتجيب ظاهــرة الهجــرة علــى امتــداد التاريــخ اإلنســاني لتطلعــات األفــراد مــن حيــث تطويــر حياتهــم أو مــن حيــث 

تغييــر ظروفهــم لحيــاة أفضــل.

وفــي عصرنــا الحالــي، تحّولــت الهجــرة الــى معضلــة ســواء بالنســبة للــدول المصــّدرة أو تلــك المســتقبلة، وذلــك مــن 
منطلــق تداعياتهــا وانعكاســاتها المختلفــة علــى الطرفيــن. فقــد عرفــت ظاهــرة الهجــرة تطــّوًرا غيــر مســبوق خــالل 
الســنوات األخيــرة، وذلــك بفعــل األزمــات السياســية واإلقتصاديــة واإلجتماعيــة التــي شــهدتها الكثيــر مــن دول 
منطقــة الشــرق األوســط ؛إاّل أنــه، ومــع توّجــه الــدول الــى فــرض التأشــيرات ومراقبــة الحــدود، بــدأ الحديــث عــن 
هجــرة قانونيــة وأخــرى غيــر قانونيــة خالًفــا للمواثيــق واإلتفاقيــات الدوليــة الداعمــة لحريــة التنقــل واالنتقال.وباتــت 
الهجــرة غيــر الشــرعية النتيجــة الطبيعيــة لالزمــات السياســية واالقتصاديــة  ولحالــة المنــع وإغــالق األبــواب أمــام 

الهجــرات الشــرعية. 

فالهجــرة غيــر الشــرعية تتعــّدى حــدود الدولــة، بــل قــد يكــون لهــا أطــراف كالدولــة المصــّدرة للمهاجريــن غيــر 
الشــرعيين، والدولــة المســتقبلة لهــم، إضافــة الــى دولــة العبــور.

وعليــه، فــإن الهجــرة غيــر الشــرعية هــي التــي تتــم خالًفــا لإلتفاقــات والمعاهــدات الدوليــة أو بشــكل يخالــف قانــون 
الدولــة المصــّدرة للمهاجريــن أو قانــون الدولــة التــي يمــّرون عبرهــا عــن طريــق الترانزيــت أو الدولــة المســتقبلة لهــم.
وتعــّد الهجــرة غيــر الشــرعية ظاهــرة جديــدة علــى الســاحة الدوليــة، مــا يســتدعي أن يكــون لهــا حّيــز كبيــر فــي 
التشــريعات الدوليــة والوطنيــة، ألنهــا تمــّس المجتمــع الدولــي بكاملــه، إضافــة الــى تبايــن أحــكام التشــريعات الدوليــة 

والوطنيــة المتعلقــة بالهجــرة غيــر الشــرعية باعتبارهــا شــكاًل مــن أشــكال الجريمــة المنّظمــة العابــرة للحــدود.

لذلــك، فــإن مكافحــة ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية تتطلــب معالجــة عــن طريــق المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة، 
وهــو مــا تمّثــل بجهــود منّظمــة األمــم المتحــدة فــي مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية مــن خــالل وضعهــا بروتوكــول 
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خــاص عــن مكافحــة تهريــب المهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر والجــو المكّمــل إلتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة 
الجريمــة المنّظمــة عبــر الوطنيــة أو مــا يعــرف باتفاقيــة "باليرمــو" عــام 2000، حيــث كان هــدف البروتوكــول هــو 
منــع ومكافحــة تهريــب المهاجريــن مــن جهــة، وتعزيــز التعــاون بيــن الــدول األطــراف تحقيًقــا لتلــك الغايــة مــع حمايــة 

حقــوق المهاجريــن المهربيــن مــن جهــة أخــرى. 

تجــدر اإلشــارة الــى أنــه، وبتاريــخ 2005/8/24، وبموجــب القانــون رقــم 680، صــدر عــن المجلــس النيابــي 
اللبنانــي القانــون الــذي أجــاز للحكومــة اإلنضمــام الــى إتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنّظمــة عبــر 
الوطنيــة. كذلــك صــدر، وفــي التاريــخ عينــه، عــن المجلــس النيابــي اللبنانــي القانــون رقــم 681 الــذي أجــاز 
للحكومــة اإلنضمــام الــى بروتوكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن عــن طريــق البــّر والبحــر والجــو المكّمــل إلتفاقيــة 

األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنّظمــة عبــر الوطنيــة.

بنــاًء عليــه، تكمــن اإلشــكالية فــي بحثنــا هــذا فــي النظــر الــى مــدى اإللتــزام بتطبيــق إتفاقيــة األمــم المتحــدة 
وبروتوكولهــا فــي مكافحــة تهريــب المهاجريــن غيــر الشــرعيين، وفــي مــدى فعاليــة التشــريع الوطنــي لمكافحــة الهجــرة 

غيــر الشــرعية فضــاًل عــن تبيــان العالقــة بيــن  الهجــرة غيــر الشــرعية والجرائــم المنّظمــة العابــرة للحــدود.

وعليه، سنقوم بتقسيم البحث الى فصلين : 
الفصل األول : ماهية الهجرة غير الشرعية. 

الفصل الثاني : اإلطار التشريعي للهجرة غير الشرعية.  

الفصل االول: ماهية الهجرة غير الشرعية  
شــهدت ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية فــي ظــل العولمــة تطــورا ســريعا علــى صعيــد انتشــارها وتزايدهــا اذ تجــاوزت 
حــدود الــدول حيــث أصبحــت مــن أهــم المواضيــع التــي تثيــر اهتمــام المجتمــع الدولــي. رغــم ذلــك،اال اننــا نالحــظ  
وجــود التبــاس بينهــا وبيــن غيرهــا مــن المصطلحات،لذلــك ســنقوم بتوضيــح مفهــوم الهجــرة غيــر الشــرعية)المبحث 
االول( مــن خــالل تعريفهــا وتميزهــا عــن غيرهــا مــن التحــركات الســكانية مــن ناحية،وتبيــان عالقتهــا مــع الجريمــة 

المنظمــة عبــر الوطنيــة مــن ناحيــة أخرى)المبحــث الثانــي(.

المبحث االول: مفهوم الهجرة غير الشرعية   
تثيــر ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية التســاؤل حــول تعريفهــا  وعــن كيفيــة تمييزهــا عــن غيرهــا مــن المفاهيم.لهــذا 
ســنقوم بتحديــد تعريفهــا فــي المطلــب االول مــن هــذا المبحــث علــى أن نميــز بينهــا وبيــن غيرهــا مــن التحــركات 

الســكانية فــي المطلــب الثانــي.  
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المطلب االول:تعريف الهجرة غير الشرعية
ــن لنــا أن مكتــب العمــل الدولــي قــد ســعى  ــا للهجــرة غيــر الشــرعية، إاّل أنــه يتبّي لــم يضــع المشــرع اللبنانــي تعريًف
لوضــع تعريــف للمهاجريــن غيــر الشــرعيين مــن خــالل الفقــرة األولــى مــن المــادة الثانيــة مــن اإلتفاقيــة رقــم 143 
لعــام 1975 التــي اعتبــرت أن المهاجريــن هــم الذيــن أثنــاء ســفرهم وعنــد وصولهــم أو أثنــاء إقامتهــم واســتخدامهم 
يكونــون فــي ظــروف تنطــوي علــى إخــالل بالصكــوك أو اإلتفاقيــات الدوليــة متعــّددة األطــراف أو الثنائيــة أو 

بالقوانيــن أو اللوائــح الوطنيــة1. 
وعليــه، فإنــه يترتــب علــى مخالفــة قوانيــن الهجــرة إضفــاء الوصــف غيــر القانونــي علــى حركــة اإلنتقــال ؛ إاّل أنــه 
فــي الوقــت عينــه ال يمكــن اإلعتــداد بفئــة واحــدة مــن المهاجريــن غيــر الشــرعيين، إذ يوجــد أنــواع مختلفــة مــن الهجــرة 
غيــر الشــرعية - والتــي ســنلحظها الحًقــا - ومــرّد ذلــك الــى األوضــاع المختلفــة لــكل مــن المهاجريــن والتــي تســتتبع 

إعتمــاد أســاليب متنّوعــة مــن الوقايــة2. 

بــدوره، يعــّرف البرلمــان األوروبــي المهاجــر غيــر الشــرعي بأنــه الشــخص الــذي يدخــل اإلتحــاد دون إذن أو 
الحصــول علــى التأشــيرة المطلوبــة أو الــذي يتجــاوز مــدة إقامتــه بعــد إنتهــاء تأشــيرته3.

كمــا عــّرف البعــض الهجــرة غيــر الشــرعية بأنهــا تتمثّــل فــي دخــول الشــخص حــدود دولــة مــن دون وثائــق قانونيــة 
تفيــد بموافقــة هــذه الدولــة علــى ذلــك، أو دخــول الشــخص حــدود دولــة مــا بوثائــق قانونيــة لفتــرة محــدودة ومــن ثــم 

بقــاؤه فيهــا الــى مــا بعــد الفتــرة المشــار إليهــا دون موافقــة قانونيــة مماثلــة4. 

هــذا ويطلــق علــى الهجــرة غيــر الشــرعية تســمية الهجــرة الســرية نظــًرا ألن الدولــة المهاجــر منهــا واألخــرى المهاجــر 
اليهــا ال علــم لهــا بحركــة المهاجريــن، ويضــاف الــى ذلــك أن المهاجــر ال يلتــزم فــي هــذه الحــال بالقوانيــن المرعيــة 

وال بالضوابــط الالزمــة العتبــاره مقيًمــا شــرعًيا فــي أرض الغيــر5. 

وعليه، يمكن تحديد أنواع المهاجرين السريين بثالثة : 

• األشخاص الذين يدخلون بطريقة غير قانونية دول اإلستقبال وال يسوون وضعهم القانوني.
• األشــخاص الذيــن يدخلــون دول اإلســتقبال بطريقــة قانونيــة ويمكثــون هنــاك الــى مــا بعــد إنقضــاء مــدة 

اإلقامــة القانونيــة.
• األشخاص الذين يعملون بطريقة غير قانونية خالل إقامة مسموحة قانوًنا6. 
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مــن جهتهــا، ووفًقــا للمفوضيــة األوروبيــة، يســتخدم مصطلــح الهجــرة غيــر الشــرعية للداللــة علــى التحــركات 
الســكانية المختلفــة التــي تتــم بدخــول أو خــروج غيــر قانونييــن عبــر أحــد المنافــذ البريــة أو البحريــة أو الجويــة 
بوثائــق مــزّورة أو بمســاعدة شــبكات الجريمــة المنظمــة، كمــا أن هنــاك عــدًدا مــن األشــخاص يدخلــون بصــورة 

قانونيــة وبتأشــيرة صالحــة لكنهــم يبقــون أو يغــادرون دون الحصــول علــى موافقــة الســلطات7. 

المطلب الثاني:التمييز بينها وبين غيرها من التحركات السكانية  
يلتبس مصطلح الهجرة غير الشرعية مع غيره من المفاهيم التي تدور حول فكرة التحركات السكانية،ولتوضيح 

ذلــك االلتبــاس ســنتناول اللجــوء فــي الفقــرة االولى،مــن ثــم النــزوح فــي الفقرة الثانية. 

الفقرة االولى:اللجوء
تنــص الفقــرة األولــى مــن المــادة األولــى مــن إتفاقيــة األمــم المتحــدة الخاصــة بوضــع الالجئيــن لســنة 1951 علــى 
أنه يعتبر الجًئا كل شــخص يوجد، وبســبب خوف له ما يبرره من التعرض لإلضطهاد بســبب عرقه أو دينه أو 
جنسيته أو إنتمائه الى فئة إجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته وال يستطيع أو ال يريد بسبب 
ذلــك الخــوف، أن يســتظل بحمايــة ذلــك البلــد، أو كل شــخص ال يملــك جنســية ويوجــد خــارج بلــد إقامتــه المعتــادة 

الســابق بنتيجــة مثــل تلــك األحــداث، وال يســتطيع أو ال يريــد بســبب ذلــك الخــوف، أن يعــود الــى ذلــك البلــد.

وقــد أضافــت الفقــرة "د" مــن نــص المــادة ذاتهــا علــى أنــه ال تنطبــق هــذه اإلتفاقيــة علــى األشــخاص الذيــن يتمتعــون 
حالًيــا بحمايــة أو مســاعدة مــن هيئــات أو وكاالت تابعــة لألمــم المتحــدة غيــر مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون 

الالجئيــن.

يترتــب علــى ذلــك إخــراج الالجئيــن الفلســطينيين مــن نطــاق تطبيــق الفقــرة "د" وذلــك ألنهــم يدخلــون فــي اختصــاص 
وكالــة األمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطنيين8. 

هــذا ونّصــت المــادة 14 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان أن لــكل فــرد حــق إلتمــاس ملجــأ فــي بلــدان أخــرى 
والتمتــع بــه خالًصــا مــن اإلضطهــاد.

وال يمكــن التــذرع بهــذا الحــق إذا كانــت هنــاك مالحقــة ناشــئة بالفعــل عــن جريمــة غيــر سياســية أو عــن أعمــال 
تناقــض مقاصــد األمــم المتحــدة ومبادئهــا. 
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وعليــه، فعلــى جميــع الــدول أن تحتــرم الملجــأ الــذي منحتــه الــدول لطالبــي اللجــوء، وبالتالــي فــي حــال تقّدمــت 
حكومــة الالجــئ بطلــب مــن دولــة اللجــوء لتســليمه إليهــا، فإنــه ُيرفــض طلبهــا ســنًدا لنــص المــادة 14 المذكــور 

أعــاله9. 

والســؤال الــذي ُيطــرح : هــل ُيطبــق علــى هــؤالء األشــخاص الذيــن تركــوا بلدانهــم خــالل الســنوات الماضيــة وانتقلــوا 
عبــر الحــدود بغيــة الوصــول الــى بلــدان أخــرى مصطلــح )الجئــون( أو )مهاجــرون( ؟ 

وفــق المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن10، ينطبــق علــى األشــخاص- الذيــن وصلــوا بواســطة 
القــوارب الــى اليونــان وإيطاليــا وأماكــن أخــرى خــالل األعــوام القليلــة الماضيــة - المصطلحيــن مًعــا. ويــرّد ذلــك الــى 
أنهــا تســتخدم مصطلــح الجــئ ومهاجــر عنــد اإلشــارة الــى تحــركات األشــخاص عبــر البــّر أو فــي ظــروف أخــرى 

تعتقــد فيهــا بــأن أشــخاًصا مــن المجموعتيــن قــد يكونــون موجوديــن. 

وقــد يتــم إســتخدام مصطلــح الجــئ عنــد اإلشــارة الــى األشــخاص الفاريــن مــن الحــروب أو اإلضطهــاد عبــر حــدود 
دولية، ومصطلح مهاجر للداللة على أشــخاص ينتقلون ألســباب ال يشــملها التعريف القانوني لمصطلح الجئ. 

وهذا يعني أن كل الجئ هو مهاجر، ولكن ال ينطبق وصف الالجئ على كل مهاجر. 

الفقرة الثانية:النزوح
علــى الرغــم مــن العــدد الكبيــر مــن النازحيــن فــي أكثــر مــن بقعــة فــي العالــم، إاّل أننــا لــم نجــد إطــار قانونــي يعطــي 

تعريًفــا لهــذه الفئــة. 

إزاء ذلــك، ُعــّرف  النــزوح بأنــه حركــة الفــرد أو المجموعــة مــن مــكان الــى آخــر داخــل حــدود الدولــة رغًمــا عــن 
إرادة النــازح، بســبب مؤثّــر خارجــي مهــّدد للحيــاة بحيــث يدفــع النــازح الــى مغــادرة موقعــه والتوّجــه الــى موقــع آخــر 

طمًعــا فــي الخــالص مــن تلــك الظــروف11. 

 وعليه،فقــد ُعــّرف النازحــون بأنهــم األشــخاص الذيــن أكرهــوا علــى الهــرب أو علــى تــرك  منازلهــم وأماكــن إقامتهــم 
العاديــة أو اضطــروا الــى ذلــك ســعًيا لتفــادي آثــار نــزاع مســّلح أو حــاالت العنــف العــام أو إنتهــاك حقــوق اإلنســان 

أو الكــوارث الطبيعيــة والذيــن لــم يعبــروا الحــدود الدوليــة لدولــة إقامتهــم12. 
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يتضــح لنــا أن الفــارق بيــن الهجــرة واللجــوء والنــزوح، أن عمليــة النــزوح ال تتطلــب موافقــة مســبقة مــن أي جهــة 
كانــت، وذلــك ســندًا للفقــرة األولــى مــن نــص المــادة 13 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان التــي تنــص علــى 

أنــه لــكّل فــرد حــق التنّقــل وفــي اختيــار محــل إقامتــه داخــل حــدود الدولــة13. 

تجــدر اإلشــارة الــى اللغــط الــذي لحظنــاه فــي معــرض بحثنــا حــول اســتعمال مصطلــح نــازح. فقــد لفــت إنتباهنــا 
أن بعــض المراجــع تعمــد الــى إســتخدام مصطلــح نــازح للداللــة علــى الشــخص الــذي عبــر حــدود دولــة إقامتــه 
للوصــول الــى دولــة أخــرى، مــا يتنافــى مــع تعريــف النــازح فــي القانــون الدولــي اإلنســاني، ولعــل ذلــك يعــود الــى 
رغبــة الدولــة فــي اعتبــار الالجــئ كنــازح للتهــّرب مــن اإللتــزام بحقــوق الالجئيــن التــي تضّمنتهــا إتفاقيــة العــام 
1951 والبروتوكــول الملحــق بهــا، مــا لــم تنــص علــى هــذه الحقــوق معاهــدات أو إتفاقيــات دوليــة أخــرى علــى غــرار 
اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، فضــاًل عــن الحــؤول دون إندمــاج الالجئيــن وضمــان عودتهــم الــى بالدهــم. 

جديــر بالذكــر أن لبنــان لــم يصــادق علــى إتفاقيــة 1951 الخاصــة بوضــع الالجئيــن وبروتوكــول 1967 الملحــق 
بهــا، وبالتالــي يعــود لــه الحــق باإلمتنــاع عــن منــح صفــة الجــئ لشــخص تواجــد داخــل اإلقليــم اللبناني.مــع االشــارة، 
الــى أن منظمــة العفــو الدوليــة تعتبــر أنــه ينبغــي إعتبــار جميــع طالبــي اللجــوء مــن ســوريا أفــراًدا بحاجــة للحصــول 

علــى الحمايــة الدوليــة جــراء طبيعــة النــزاع الدائــر فــي ســوريا14. 

المبحث الثاني: عالقة الهجرة غير الشرعية بالجريمة المنّظمة
تعتبــر ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية مــن أهــم الظواهــر التــي تحظــى باهتمــام الــدول فــي الوقــت الحالــي. وقــد عّبــرت 
عــن ذلــك منظمــة الهجــرة الدوليــة بقولهــا : انــه فــي أي وقــت مــن األوقــات يوجــد مــا بيــن 15 الــى 30 مليــون 

مهاجــر غيــر شــرعي حــول العالــم15. 

نتيجــة لتدهــور األوضــاع اإلقتصاديــة واألمنيــة فــي كثيــر مــن الــدول، تبلــورت ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية. ومــع 
التطــّور الحاصــل وظهــور العولمــة، لــم تعــد ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية بمنــأى عــن التقــّدم الحاصــل، ولــم يعــد 
الحديــث مقتصــًرا علــى التقســيم التقليــدي للجرائــم، بــل ظهــر نــوع جديــد مــن الجرائــم إذ لــم يعــد للجريمــة وطــن أو 

جنســية أو هويــة16.   

إزاء ذلــك، اســتغّلت جماعــات الجريمــة المنّظمــة تلــك األجــواء العالميــة مــن أجــل توســيع نطــاق أعمالهــا غيــر 
المشــروعة. فقد شــهد العالم أنماًطا مســتحدثة من اإلجرام المنّظم من خالل اإلتجار بالبشــر وتهريب األشــخاص 

عبــر البــر والبحــر والجــو وغيرهــا مــن الجرائــم التــي باتــت تتــّم بحرفيــة عاليــة17.

228

د. مالك عرب دعكورالهجرة والمكان | إشكاليات وتحديات



والســؤال الــذي ُيطــرح : مــا هــو المقصــود بالجريمــة المنّظمــة ؟ ومــا الفــرق بينهــا وبيــن الجريمــة المنّظمــة عبــر 
الوطنيــة ؟

عّرفــت المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة )االنتربــول( الجريمــة المنّظمــة بأنهــا مجموعــة مــن األشــخاص تعمــل 
بصــورة مســتمرة فــي نشــاط غيــر قانونــي، ويكــون باعثهــا األساســي الحصــول علــى األربــاح دون اعتبــار للحــدود 

الوطنيــة18.

الجريمــة ومعاملــة  منــع  حــول  المتحــدة  األمــم  لمؤتمــر  الوطنــي  التقريــر  وفــق  المنّظمــة  الجريمــة  ُعّرفــت  كمــا 
المجرميــن المنعقــد فــي القاهــرة عــام 1995، أنهــا مشــروع إجرامــي تمارســه جماعــة مــن األشــخاص ويحكمــه نظــام 
داخلــي بالــغ الصرامــة، حيــث يســتخدم هــذا المشــروع الجريمــة والعنــف والتهديــد واإلبتــزاز والرشــوة وفــرض الســطوة 
بهــدف الحصــول علــى أربــاح كبيــرة بوســائل غيــر مشــروعة حتــى وإن بــدت الوســائل فــي ظاهرهــا أنهــا مشــروعة19.

وقــد ُعّرفــت الجريمــة المنّظمــة بداللــة "جماعــة إجراميــة منظمــة" وفــق الفقــرة "أ" مــن نــص المــادة الثانيــة مــن  إتفاقيــة 
األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، والتــي اعتبــرت أنهــا جماعــة ذات هيــكل تنظيمــي، مؤلفــة 
مــن ثالثــة أشــخاص أو أكثــر، موجــودة لفتــرة مــن الزمــن،  وتعمــل بصــورة متضافــرة بهــدف إرتــكاب واحــدة أو 
أكثــر مــن الجرائــم الخطيــرة أو األفعــال المجّرمــة وفًقــا لهــذه اإلتفاقيــة، مــن أجــل الحصــول، بشــكل مباشــر أو غيــر 

مباشــر، علــى منفعــة ماليــة أو منفعــة ماديــة أخــرى.

كمــا نّصــت الفقــرة "ب" مــن نــص المــادة عينــه علــى أنــه يقصــد بتعبيــر جريمــة خطيــرة ســلوك يمثــل جرًمــا يعاقــب 
عليهــا بالحرمــان التــام مــن الحريــة لمــدة ال تقــل عــن أربعــة ســنوات أو بعقوبــة أشــد.

أّمــا فيمــا يتعلــق بالجريمــة المنّظمــة عبــر الوطنيــة، ورغــم عــدم وجــود إتفــاق علــى تعريــف محــّدد لهــا، إاّل أن الجميــع 
متفــق علــى أن هــذه الجريمــة تتضّمــن صفــات مميــزة تنــدرج فــي أشــكال األنظمــة الجماعيــة اإلجراميــة وهــي تتماثــل 

مــع الجريمــة المنّظمــة، مــع التركيــز علــى النقــاط التالية20:

• األنشطة عبر الوطنية والروابط مع الجماعات المشابهة في دول أخرى. 
• يكون الحجم األكبر للمنظمة نفسها.

• مالحظة الحجم الضخم للنشاط اإلجرامي.
• المستوى العالي من الربح. 
• ضخامة رأس المال المتاح. 

• القوة والنفوذ في أسلوب ممارسة النشاط.
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ومــن المالحــظ أن بعــض الجماعــات العاديــة )غيــر المنّظمــة( تقــوم ببعــض األنشــطة عبــر الوطنيــة مــن خــالل 
تهريــب المهاجريــن مــن إقليــم دولتهــا، فتتصــف مثــل هــذه األنشــطة بالطابــع المحلــي )وليســت الدولــي(. 

ورغم ذلك، ُيالحظ التداخل بين األنشطة الوطنية وعبر الوطنية الذي يتمثل في صعوبة التمييز بينهما21.
هــذا، وقــد نّصــت الفقــرة الثانيــة مــن نــص المــادة الثالثــة مــن إتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر 

الوطنيــة علــى أنــه يكــون الجــرم ذا طابــع عبــر وطنــي اذا:
• ارُتكب في أكثر من دولة واحدة.

• ارُتكــب فــي دولــة واحــدة، ولكــن جــرى جانــب كبيــر مــن اإلعــداد أو التخطيــط لــه أو توجيهــه أو اإلشــراف 
عليــه فــي دولــة أخــرى.

• ارتكــب فــي دولــة واحــدة، ولكــن ضلعــت فــي إرتكابــه جماعــة إجراميــة منّظمــة تمــارس أنشــطة إجراميــة 
فــي أكثــر مــن دولــة واحــدة. 

• ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى. 

فالجريمــة المنّظمــة عبــر الوطنيــة تعتبــر مــن أهــم التحّديــات التــي تواجــه عصرنــا الحالــي، ومــرّد ذلــك الــى أن 
آثارهــا تتجــاوز الحــدود اإلقليميــة لــكل دولــة لتشــمل أقاليــم دول عديــدة، حيــث تهــّدد إســتقرار العالقــات الدوليــة 
واألمــن الداخلــي. فالتغّيــرات السياســية أّدت الــى تســهيل حركــة رؤوس األمــوال بيــن الــدول والتــي نجــم عنهــا نظــام 

إقتصــادي عالمــي جديــد ال يعــرف حــدوًدا للزمــان أو للمــكان.

هــذا النظــام الجديــد الــذي يقــدم بــال شــّك خدمــات ومنافــع عظيمــة لإلنســانية وللتبــادل التجــاري والثقافــي، بــات 
ــا عــن غيــر قصــد، الجماعــات اإلجراميــة المنّظمــة فــي تحقيــق مآربهــا مــن  يســاعد بصــورة غيــر مباشــرة، وطبًع

خــالل إرتــكاب جرائمهــا وإخفــاء عائداتهــا. 

وعليــه، يالحــظ بعــد تعريفنــا للهجــرة غيــر الشــرعية وتبيــان مفهــوم الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، أن نشــاط ظاهــرة 
الهجــرة غيــر الشــرعية وتهريــب المهاجريــن يــؤدي الــى خلــق وزيــادة نشــاط الجريمــة المنّظمــة عبــر الوطنيــة.

وبمــا أن الهجــرة غيــر الشــرعية باتــت ظاهــرة تتســم بالعولمــة وكذلــك الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، فقــد بــات 
األعضــاء فــي هــذه المنّظمــات يمارســون إجرامهــم فــي دول مختلفة.وبالتالــي، كّلمــا زاد عــدد المهاجريــن غيــر 
الشــرعيين، توّســع نطــاق الجريمــة المنّظمــة عبــر الوطنيــة، خاصــة وأن موضــوع الهجــرة غيــر الشــرعية بــات يشــّكل 
هاجًســا  بالنســبة لــدول اإلســتقبال. ومــا زاد مــن خطــورة هــذا الوضــع هــو تنامــي الجريمــة المنّظمــة، إذ لوحــظ 
الكثيــر مــن الشــبكات العالميــة متخصصــة فــي نقــل المهاجريــن بطــرق غيــر شــرعية لقــاء الحصــول علــى مبالــغ 
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باهظــة. واألخطــر مــن ذلــك، مــا الحظنــاه أنــه كثيــًرا مــا ينتهــي األمــر الــى اســتغالل هــؤالء المهاجريــن إســتغالاًل 
بشــًعا مــن خــالل تشــغيلهم بعــض األحيــان بطريقــة غيــر شــرعية، بحيــث ينــدرج عندهــا فعلهــم ضمــن  إطــار نــص 

المــادة 586 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي تحــت عنــوان اإلتجــار بالبشــر. 

وعلــى الرغــم مــن تعــّدد أســباب ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية، إاّل أنــه يكمــن الســبب الرئيســي وراء هــذه الظاهــرة 
هــو غيــاب القواعــد القانونيــة الموضوعيــة واإلجرائيــة والتــي تهــدف الــى مكافحتهــا أو باألحــرى عــدم تفعيــل القوانيــن 
القائمــة لــردع هــذه الظاهــرة، لذلــك ســنخّصص الفصــل الثانــي مــن هــذا البحــث لمعالجــة اإلطــار التشــريعي لهــذه 

الظاهرة.   

الفصل الثاني:االطار التشريعي للهجرة غير الشرعية  
تــم تكريــس مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية علــى المســتوى الدولــي بمــا نصــت عليــه منظمــة االمــم المتحدة،اضافــة 
الــى االتفاقيــات الثنائيــة والدوليــة بيــن الدول،فضــاًل عــن مســاعي المنظمــات المتخصصــة فــي هــذا االطار.ولكــن، 
تبقــى الجهــود الدوليــة غيــر كافيــة فــي حــال لــم تعــزز بجهــود وطنيــة عبــر نصــوص تشــريعية وضعيــة تســهم فــي 

تنفيــذ مــا تــم االتفــاق عليــه.
وعليــه، ســنبحث فــي المبحــث االول أهــم صــور تجريــم الهجــرة غيــر الشــرعية المتمثلــة بجريمــة تهريــب المهاجريــن 
علــى أن نخصــص المبحــث الثانــي لدراســة جريمــة تســهيل تهريــب المهاجريــن وجريمــة التمكيــن مــن االقامــة غيــر 

الشرعية.

المبحث األول : جريمة تهريب المهاجرين
تنــص الفقــرة أ مــن المــادة الثالثــة مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر والجــو 
المكّمــل إلتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة عــام 2000، علــى أنــه يقصــد بتعبيــر 
تهريــب المهاجريــن تدبيــر الدخــول غيــر المشــروع ألحــد األشــخاص الــى دولــة طــرف ليــس ذلــك الشــخص مــن 
مواطنيهــا أو مــن المقيميــن الدائميــن فيهــا، وذلــك مــن أجــل الحصــول بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى منفعــة 

ماليــة أو منفعــة ماديــة أخــرى. 

وأوضحــت الفقــرة ب مــن المــادة عينهــا، أنــه يقصــد بتعبيــر الدخــول غيــر المشــروع عبــور الحــدود دون التقّيــد 
بالشــروط الالزمــة للدخــول المشــروع الــى الدولــة المســتقبلة. 
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كذلــك، فإنــه، ووفًقــا للمــادة السادســة مــن البروتوكــول المذكــور، يتعّيــن علــى كل دولــة طــرف أن تعتمــد مــا قــد يلــزم 
مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجريــم األفعــال التاليــة:

1. تهريب المهاجرين
لقــد نصــت المــادة 32 مــن القانــون رقــم 5 الصــادر بتاريــخ 10-7-1962 والمتعلــق بالدخــول الــى لبنــان واإلقامــة 
فيــه والخــروج منــه علــى أنــه يعاقــب بالحبــس مــن شــهر الــى ثــالث ســنوات إضافــة الــى الغرامــة، كل أجنبــي يدخــل 

األراضــي اللبنانيــة دون التقّيــد بأحــكام المــادة السادســة مــن هــذا القانــون. 

بدورهــا، تنــص المــادة السادســة مــن القانــون عينــه علــى أنــه ال يجــوز لغيــر اللبنانــي الدخــول الــى لبنــان إاّل عــن 
طريــق مراكــز األمــن العــام وشــرط أن يكــون مــزّوًدا بالوثائــق والســمات القانونيــة وأن يكــون حامــاًل وثيقــة ســفر 
مرســومة بســمة مــرور أو بســمة إقامــة ممثــل لبنــان فــي الخــارج أو مــن المرجــع المكّلــف رعايــة مصالــح اللبنانييــن 

أو مــن األمــن العــام.  

كذلــك، فقــد نصــت المادتــان األولــى والثانيــة مــن القــرار رقــم 2115 الصــادر بتاريــخ 14-8-1923 المتعلــق 
بتهريــب المســافرين الــى المراكــب، علــى معاقبــة كل شــخص يدخــل خفيــة الــى أحــد المراكــب بقصــد القيــام بســفرة 
طويلة أو بســفرة على الســواحل الدولية، وكل شــخص يســاعد على ظهر المركب أو على البر في إنزال مســافر 
شــخصي الــى المركــب أو منــه أو يخبئــه أو يقــدم لــه مــأكاًل بــدون علــم القبطــان، بالحبــس مــن ســتة أيــام الــى ســتة 

أشــهر وبالغرامــة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.

وعليــه، فــإن جريمــة تهريــب المهاجريــن تفتــرض كغيرهــا مــن الجرائــم توافــر ركنيهــا المــادي والمعنــوي. ولهــذا 
ســنتناول فــي المطلــب األول الركــن المــادي لهــذه الجريمــة علــى أن نخّصــص المطلــب الثانــي للركــن المعنــوي. 

المطلب األول: الركن المادي لجريمة تهريب المهاجرين
يتمثــل الركــن المــادي لجريمــة تهريــب المهاجريــن بأفعــال ماديــة يقــوم بهــا الفاعــل، تهــدف الــى عبــور شــخص 
لحــدود دولــة - ليــس مــن مواطنيهــا وال مــن المقيميــن الدائميــن فيهــا – دون التقّيــد بالشــروط الالزمــة المفروضــة 

مــن قبــل الــدول المســتقبلة للدخــول المشــروع إليهــا. 
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وقــد اشــترط المشــّرع اللبنانــي فــي نــص المــادة السادســة مــن القانــون رقــم 5 الصــادر بتاريــخ 1962-7-10، 
وكمــا ذكرنــا أعــاله، الدخــول الــى لبنــان عــن طريــق األمــن العــام علــى أن يكــون مــزّوًدا :

1. بالوثائق والسمات القانونية.
2. أن يكــون حامــاًل وثيقــة ســفر مرســومة بســمة مــرور أو بســمة إقامــة ممثــل لبنــان فــي الخــارج أو مــن 

المرجــع المكّلــف رعايــة مصالــح اللبنانييــن أو مــن األمــن العــام.

وعليــه، يتبّيــن مّمــا تقــدم أن القيــام بــأي تدبيــر معّيــن مــن قبــل شــخص مــا لعبــور شــخص أجنبــي الحــدود اللبنانيــة، 
دون اتبــاع الشــروط المنصــوص عنهــا فــي المــادة 32 الســالفة الذكــر، تطبــق عليــه أحــكام  جريمــة تهريــب 
المهاجريــن المنصــوص عنهــا فــي نــص المــادة الثالثــة والسادســة مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن، 
ويعاقــب وفــق المبــادىء التــي ترعــى المســاهمة الجرميــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات اللبنانــي ال ســيما 
لجهــة التدخــل فــي جــرم الدخــول خلســة أو التحريــض عليــه المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات اللبنانــي 

معطوفــة علــى نــص  المــادة 32 أجانــب.

وبذلــك، يكــون التشــريع اللبنانــي قــد طبــق البنــد ج مــن الفقــرة الثالثــة مــن نــص المــادة السادســة مــن بروتوكــول 
مكافحــة تهريــب المهاجريــن والتــي نصــت علــى أنــه :  

يتعّين على كل دولة طرف أن تعتمد أيًضا ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم :
ج )تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين إلرتكاب جرم من الجرائم المقّررة وفًقا للفقرة 1 من هذه المادة 

ويالحــظ بالتالــي مــن خــالل نــص المــادة الثالثــة أن مفهــوم الفاعــل فــي جريمــة تهريــب المهاجريــن هــو مفهــوم 
مطلــق، ويترتــب علــى ذلــك مســاءلة كل شــخص طبيعًيــا كان أو معنوًيــا ثبــت قيامــه بفعــل التهريــب. 

فلمــا كان الهــدف األساســي مــن وراء وضــع البروتوكــول هــو تجريــم التهريــب المنظــم العابــر للحــدود، فــإن إتفاقيــة 
باليرمــو تشــير الــى ضــرورة اعتبــار الشــخص المعنــوي مســؤواًل ســواء جنائًيــا أو مدنًيــا أو إدارًيــا، وذلــك ألن جرائــم 

العصابــات المنّظمــة العابــرة للحــدود تتــم غالًبــا تحــت غطــاء الشــخص المعنــوي22. 

والسؤال الذي ُيطرح : هل يمكن المساءلة على محاولة تهريب المهاجرين وفق التشريع اللبناني ؟ 
يتبّيــن مــن العــودة لنــص المادتيــن 200 و 201 ق.ع.، أن التشــريع اللبنانــي يعاقــب علــى محاولــة ارتــكاب 
الجنايــة وليــس علــى الشــروع فــي ارتــكاب الجنحــة التــي تتطلــب نًصــا خاًصــا لذلــك، وهــذا يعنــي أنــه ال يعاقــب 
علــى محاولــة تهريــب المهاجريــن ســنًدا لعــدم وجــود نــص خــاص يقضــي بذلــك نظــًرا ألنهــا تدخــل فــي عــداد الجنــح. 
كمــا يالحــظ عــدم وجــود تطابــق بيــن القانــون اللبنانــي والبنــد أ مــن الفقــرة الثانيــة مــن نــص المــادة السادســة مــن 
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بروتكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن التــي تنــص علــى أن تعتمــد كل دولــة طــرف مــا يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية 
لتجريــم الشــروع فــي تهريــب المهاجريــن.

انطالقــا ممــا تقــدم، يتبّيــن أن القانــون اللبنانــي يقتصــر علــى تجريــم الدخــول خلســة بموجــب نــص محصــور بتعابيــره 
ونطاقــه وتوصيفــه الجنحــي، وال يشــمل التجريــم الحــاالت األخــرى التــي تخــرج عــن إطــار هــذا النــص وتدخــل فــي 
ــا لمــا فعلــه المشــّرع المصــري عندمــا نــص فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة  مفهــوم تهريــب المهاجريــن، وذلــك خالًف
األولى من القانون رقم 82 لســنة 2016، على تجريم كل تدبير يرمي الى انتقال شــخص أو أشــخاص بطريقة 
غيــر مشــروعة مــن دولــة الــى أخــرى مــن أجــل الحصــول بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى منفعــة ماديــة أو 

معنويــة أو ألي غــرض آخــر.
 

المطلب الثاني : الركن المعنوي لجريمة تهريب المهاجرين
ــن علــى كل دولــة طــرف أن   وفقــا لنــص المــادة السادســة مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن فانــه يتعّي
تعتمــد مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجريــم أفعــال معّينــة فــي حــال ارتكابهــا عمــًدا ومــن أجــل 

الحصــول، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، علــى منفعــة ماليــة أومنفعــة ماديــة أخــرى.

يتبيــن لنــا مــن خــالل الفقــرة المذكــورة أعاله،ومــن ناحيــة أولــى، أن جريمــة تهريــب المهاجريــن هــي جريمــة عمديــة 
أي تتطلــب قصــًدا عاًمــا يتمثــل فــي علــم الفاعــل بــأن مــا يقــوم بــه مــن ســلوك يشــّكل فعــاًل معاقبــًا عليــه فــي القانــون، 
كمــا يشــترط أن تتوّجــه إرادة الفاعــل للقيــام بالفعــل وبتحقيــق النتيجــة الجرميــة المتمثلــة فــي عبــور الشــخص حــدود 

الدولة.

مــن ناحيــة ثانيــة، اشــترطت المــادة المذكــورة أن يتــم الفعــل عمــًدا أواًل، ومــن أجــل الحصــول علــى منفعــة ماليــة 
أو ماديــة. وهــذا يعنــي أنــه ُيشــترط توفــر القصــد الخــاص الكتمــال جــرم تهريــب األشــخاص والمتمثّــل بقيــام الفعــل 
بهــدف الحصــول علــى منفعــة ســواء كانــت ماليــة أو ماديــة، بمعنــى آخــر، ال يكتمــل الجــرم فــي حــال تــّم إرتكابــه 

دون الحصــول علــى منفعــة.

عملًيــا، إن اشــتراط توافــر القصــد الخــاص يعنــي أن ُيلقــى علــى عاتــق النيابــة العامــة عــبء إثبــات الحصــول علــى 
المنفعــة الماليــة أو الماديــة، ويســتتبع ذلــك إمكانيــة عــدم إثبــات أن مرتكــب الفعــل قــد حصــل علــى أي منفعــة لقــاء 

فعلــه، بــل ومــن الممكــن إثبــات أن الدافــع وراء فعلــه هــو مســاعدة المهاجــر ليــس إاًل.  

جدير بالذكر،أنه يشترط  أاّل يكون المهاجر من رعايا تلك الدولة أو من المقيمين الدائمين فيها.
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بتاريــخ 2017/3/11 والمتعلــق  الصــادر  الجزائــي23  الحكــم  إنتباهنــا، هــو  لفــت  مــا  أنــه  الــى  تجــدر االشــارة 
بتهريــب أشــخاص عبــر الحــدود مــن ســوريا الــى لبنــان، حيــث ُقضــي باإلعــالن عــن عــدم اختصــاص القاضــي 
المنفــرد الجزائــي للنظــر فــي الدعــوى بعدمــا قــام بتغييــر وصــف الجــرم المدعــى بــه مــن تدخــل فــي جــرم دخــول 
األشــخاص المهّربيــن خلســة وهــو جنحــة، الــى جــرم اإلتجــار بالبشــر، وهــو جنايــة والــذي  بطبيعــة الحــال يخــرج 

عــن إختصاصــه. 

ومــن الواضــح أن الهــدف مــن ذلــك هــو التشــّدد فــي قمــع تهريــب األشــخاص عبــر الحــدود الســورية اللبنانيــة بالنظــر 
الــى المخــاوف الناتجــة عــن تفاقــم هــذه الظاهــرة وازديــاد عــدد الالجئيــن فــي لبنــان. 

وبموجــب الحكــم المذكــور، فإنــه يكفــي لــإلدالء بجــرم اإلتجــار بالبشــر توّفــر الركنيــن المــادي والمعنــوي للجريمــة 
دون الحاجــة لتحّقــق النتيجــة الجرميــة المتمثلــة باإلســتغالل24.  

والســؤال الــذي ُيطــرح، هــل يعــود للقاضــي الحــق أن يعطــي للفعــل وصــف اإلتجــار بالبشــر عنــد توفــر موافقــة لــدى 
األشــخاص المهّربيــن علــى فعــل التهريــب حتــى لــو لــم يتوفــر لــدى الفاعــل نّيــة الســتغالل األشــخاص الذيــن يتــم 

تهريبهــم الــى داخــل لبنــان فــي أعمــال مخالفــة للقانــون بعــد عمليــة التهريــب ؟ 
   

هــذا، وفــي ظــل أحــداث الهجــرة غيــر الشــرعية التــي حصلــت مؤّخــًرا مــن شــمال لبنــان الــى قبــرص عبــر قــوارب ال 
تتمتــع بمواصفــات الســالمة، هــل يحــق إعــادة إرســال المهاجريــن غيــر الشــرعيين القادميــن  الــى لبنــان؟25 

ال بــّد مــن اإلشــارة هنــا الــى أنه،مــن ناحيــة أولــى، يرتبــط كل مــن لبنــان وقبــرص بإتفاقيــة تنــص علــى إعــادة إرســال 
المهاجريــن  غيــر الشــرعيين الــى البلــد الــذي انطلقــوا منــه مــا يتيــح للســلطات القبرصيــة إعــادة اللبنانييــن الــى 
بالدهــم دون أن يعرضهــا ذلــك ألي مســاءلة دولية.فالقانــون رقــم 531 الصــادر بتاريــخ 20-10-2003 أجــاز 
للحكومــة ابــرام اتفــاق بيــن حكومــة الجمهوريــة اللبنانيــة وحكومــة جمهوريــة قبــرص حــول اعــادة قبــول االشــخاص 

المقيميــن بشــكل غيــر رســمي.

مــن ناحيــة ثانيــة، تدعــم مفوضيــة األمــم المتحــدة لالجئيــن جهــود الســلطات القبرصيــة إلعــادة أولئــك الذيــن ال 
يتبّيــن أنهــم بحاجــة إلــى الحمايــة الدوليــة، ولكــن فقــط بعــد تقييــم رســمي وفــردي لطلــب اللجــوء الخــاص بهــم إذا 
طلبــوا اللجــوء... مــع اإلشــارة الــى أن الممارســة المتمثلــة فــي صــد القــوارب تتعــارض مــع القانــون الدولــي، ويجــب 
أن ُيقبــل أولئــك الذيــن يرغبــون فــي طلــب اللجــوء فــي اإلقليــم علــى األقــل علــى أســاس مؤقــت لفحــص طلبــات 
اللجــوء الخاصــة بهــم، وهــذا منصــوص عليــه فــي القانــون الدولــي، وإاّل يصبــح الحــق فــي اللجــوء ومبــدأ عــدم 
اإلعــادة القســرية ال معنــى لهمــا. وليــس لــدى المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن معلومــات عــن 
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األســباب التــي دفعــت للســفر مــن كانــوا علــى متــن القــوارب التــي وصلــت مؤّخــًرا إلــى قبــرص وال تعــرف مــا إذا 
كانــوا مهاجريــن أم طالبــي لجــوء. فالتقييــم الفــردي ضــروري دائًمــا، وال يمكــن إجــراؤه فــي عــرض البحــار26. 

المبحث الثاني: جريمتي تسهيل تهريب المهاجرين والتمكين من االقامة غير الشرعية  
نصــت الفقــرة االولــى مــن المــادة السادســة مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن فــي البنديــن "ب" و"ج" 
منهــا علــى هاتيــن الصورتين،وبالتالــي ســنتناول جريمــة تســهيل المهاجريــن فــي المطلــب االول علــى أن نخصــص 

المطلــب الثانــي لجريمــة التمكيــن مــن االقامــة غيــر الشــرعية. 

المطلب االول:جريمة تسهيل تهريب المهاجرين 
نصــت المــادة السادســة مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن علــى أنــه يتعّيــن علــى كل دولــة طــرف أن 
تعتمــد مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعة وتدابيــر أخــرى لتجريــم األفعــال التاليــة فــي حــال ارتكابهــا عمــًدا ومــن أجــل 

الحصــول بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى منفعــة ماليــة أو منفعــة ماديــة أخــرى : 
أ . .......  

ب .  القيام بغرض تسهيل تهريب المهاجرين :
 

1. إعداد وثيقة سفر أو هوية إنتحالية. 
2. تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها.

 
كذلــك، فقــد نصــت المــادة 32 مــن قانــون تنظيــم الدخــول الــى لبنــان واإلقامــة فيــه والخــروج منــه الصــادر بتاريــخ 

1962/7/10 علــى أنــه يعاقــب بالحبــس مــن شــهر الــى ثــالث ســنوات وبالغرامــة وباإلخــراج مــن البــالد : 

...... o
o كل أجنبي يدلي بتصريح كاذب بقصد إخفاء هويته أو يستعمل وثائق هوية مزّورة.

من جهتها، نّصت المادة 463 ق.ع. على أنه من أقدم بأي وســيلة مادية أو معنوية من الوســائل المنصوص 
عليهــا فــي المادتيــن 456 و 457 ق.ع، علــى تزويــر تذكــرة هويــة أو شــهادة إخــراج قيــد أو جــواز ســفر أو ســمة 

دخــول يعاقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ثــالث ســنوات.

كمــا نصــت المــادة 469 ق.ع. علــى أنــه  مــن تقــدم إلــى ســلطة عامــة بهويــة كاذبــة قصــد جلــب المنفعــة لنفســه 
أو لغيــره أو بنيــة اإلضــرار بحقــوق أحــد النــاس، عوقــب بالحبــس مــن شــهرين إلــى ســنتين فضــاًل عّمــا قــد يتعــرض 

لــه مــن العقوبــات الجنائيــة فــي حــال تواطئــه مــع موظــف عــام.
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وعليــه، يكــون البروتوكــول قــد حصــر فعــل التســهيل لتهريــب المهاجريــن فــي صورتيــن : األولــى تتمثــل  فــي إعــداد 
وثيقــة ســفر مــزّورة أو هويــة إنتحاليــة، والثانيــة فــي المســاعدة فــي الحصــول علــى وثيقــة مــزّورة أو حيازتهــا. 

وإلبراز ماهية هذه الجريمة، ال بّد لنا من تبيان ركنيها المادي )الفقرة االولى( والمعنوي )الفقرة الثانية(. 

الفقرة االولى  : الركن المادي
عّرفــت المــادة 453 ق.ع. التزويــر علــى أنــه تحريــف متعمــد للحقيقــة، فــي الوقائــع أو البيانــات التــي يثبتهــا صــك 

أو مخطــوط يشــّكل مســتنًدا،  بدافــع إحــداث ضــرر مــادي أو معنــوي أو إجتماعــي. 

فتغييــر الحقيقــة هــو النشــاط اإلجرامــي الــذي يقــوم بــه التزويــر، وإذا انتفــى هــذا النشــاط اإلجرامــي انتفــى التزويــر 
تبًعــا لذلــك. 

وقــد حــّددت المادتــان 456 و 457 ق.ع. طــرق التزويــر علــى ســبيل الحصــر بحيــث تناولــت المــادة 456 طــرق 
التزويــر المــادي، بينمــا نصــت المــادة 457 علــى طــرق التزويــر المعنــوي. 

وعليه،يفتــرض الركــن المــادي لهــذه الجريمة،مــن ناحيــة أولــى،أن نكــون أمــام تحويــر مــادي مــن قبــل شــخص غيــر 
الشــخص المخــّول قانوًنــا مــن الدولــة إصــدار وثيقــة الســفر أو الهويــة. 

مــن ناحيــة ثانيــة، أن يكــون قــد تــّم الحصــول علــى وثيقــة الســفر أو علــى الهويــة مــن خــالل اإلحتيــال أو أي طريقــة 
غير مشــروعة أخرى. 

من ناحية ثالثة، أن يتم إستخدام وثيقة السفر أو الهوية من قبل شخص غير صاحبها األصلي. 

وقد قضي في هذا اإلطار أنه يعتبر شريًكا بجرم التزوير، األجنبي الذي دخل بجواز سفر يعلم أنه مزور27.  

كذلــك، قضــي أنــه إذا إســتعمل جــواز ســفر لشــخص آخــر دون أن يعــّدل فــي مندرجاتــه، فــال يكــون هنــاك تزويــر 
بــل إنتحــال لهويــة كاذبــة28. 

كمــا اعتبــر متدخــاًل ويعاقــب وفًقــا للمــادة 463 ق.ع. مــن قــام بتســليم وتأميــن جــواز ســفر ولصــق صــورة شمســية 
عليه29. 
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وفــي هــذا اإلطــار، قضــي أن لصــق صــورة شمســية علــى جــواز ســفر يؤّلــف جنحــة التزويــر المنصــوص عنهــا 
فــي المــادة 463 ق.ع. وان اإلقــدام علــى اســتعمال جــواز ســفر مــزّور مــن أجــل الســفر الــى الخــارج، يؤّلــف 
جنحــة إســتعمال المــزّور مــع العلــم باألمــر والمنصــوص عنهــا فــي المــادة 463 ق.ع. معطوفــة علــى المــادة 454 

ق.ع.30. 

الفقرة الثانية  : الركن المعنوي
ــر الحقيقــة فــي  يتوافــر الركــن المعنــوي لهــذه الجريمــة مــن خــالل القصــد العــام المتمثــل بــإدراك الفاعــل بأنــه يغّي
الصــك بإحــدى الطــرق المنصــوص عليهــا فــي القانــون وباتجــاه إرادتــه الــى إرتــكاب ذلــك الســلوك المكــّون للجريمــة 
والنتيجــة المترتبــة عليــه أي الــى فعــل تغييــر الحقيقــة والــى أثــره المتمثــل فــي اشــتمال الصــك علــى بيانــات مخالفــة 
للحقيقة.إضافــة الــى علــم الفاعــل علــى وجــه اليقيــن بأنــه يغيــر الحقيقــة، يشــترط أن يقتــرن هــذا العلــم بنّيــة غــش 

الغيــر وحملهــم علــى اإلعتقــاد بــأن هــذه البيانــات صحيحــة31.  

كمــا، تتطلــب هــذه الجريمــة، إضافــة الــى القصــد العــام، ووفًقــا لنــص المــادة السادســة مــن بروتوكــول مكافحــة 
تهريــب المهاجريــن، توافــر القصــد الخــاص المتمثــل بالحصــول علــى منفعــة ســواء كانــت ماليــة أو ماديــة أخــرى.

بناًء على ما سبق بيانه، وحتى نكون إزاء سلوك مجّرم، ينبغي توافر الشروط التالية :

1. إعداد وثيقة سفر أو هوية إنتحالية. 
2. تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها. 

3. تحقيق منفعة مالية أو مادية أخرى.  

المطلب الثاني : التمكين من اإلقامة غير الشرعية
نّصــت المــادة السادســة مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن علــى  أنــه يتعّيــن علــى كل دولــة طــرف أن 
تعتمــد مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجريــم األفعــال التاليــة فــي حــال ارتكابهــا عمــًدا ومــن أجــل 

الحصــول بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى منفعــة ماليــة أو منفعــة ماديــة أخــرى:
 ......

ج – تمكيــن شــخص، ليــس مواطًنــا أو مقيًمــا فــي الدولــة المعنيــة، مــن البقــاء فيهــا دون تقّيــد بالشــروط الالزمــة 
للبقــاء المشــروع فــي تلــك الدولــة، وذلــك باســتخدام الوســائل المذكــورة فــي الفقــرة الفرعيــة ب مــن هــذه الفقــرة أو أيــة 

وســيلة أخــرى غيــر مشــروعة.
يتبّين مّما تقدم، أنه، ولإلعتداد بهذه الجريمة، يشترط : 

1. أن يتواجد الشخص في الدولة. 
2. أاّل يكون هذا الشخص مواطًنا أو مقيًما في الدولة المعنية.

بناًء عليه، سنعرض الركن المادي لهذه الجريمة في الفقرة االولى، على أن نتناول الركن المعنوي في الفقرة الثانية. 

238

د. مالك عرب دعكورالهجرة والمكان | إشكاليات وتحديات



 الفقرة األولى : الركن المادي
يتمثــل الفعــل المــادي لهــذه الجريمــة بالقيــام بســلوك معّيــن بهــدف تمكيــن الشــخص مــن البقــاء داخــل دولــة غيــر 

دولتــه، علــى أن يتــم ذلــك بطريقــة غيــر مشــروعة ودون اإلعتــداد بالشــروط التــي تســتوجبها تلــك الدولــة32.
يتبّيــن لنــا وفــق الفقــرة "ج" المذكــورة أعــاله أنــه يفتــرض أن يكــون هــذا الشــخص قــد دخــل األراضــي اللبنانيــة بطريقــة 
مشــروعة، إاّل أن بقاءه فيه هو الذي يعّد غير مشــروع، على أن يكون هذا البقاء مرهوًنا بوســيلة غير مشــروعة 

بفعل شــخص معين. 

وعليــه، تبــدأ هــذه الجريمــة مــن تاريــخ إنتهــاء صالحيــة إقامــة األجنبــي فــي لبنــان - باعتبــار أن دخــول األجنبــي 
الــى األراضــي اللبنانيــة والبقــاء فيــه محــّدد بشــروط منصــوص عليهــا فــي قانــون تنظيــم الدخــول الــى لبنــان 
واإلقامــة والخــروج منــه الصــادر بتاريــخ 1962/7/10 والمعــّدل بموجــب القانــون رقــم 173 الصــادر بتاريــخ 

2/14/-2000، وقيــام الفاعــل بســلوك غيــر مشــروع يخــّول األجنبــي البقــاء داخــل اإلقليــم اللبنانــي. 

يالحــظ مّمــا تقــدم أن الفقــرة "ج" قــد أشــارت الــى اســتخدام إّمــا الوســائل المذكــورة فــي الفقــرة الفرعيــة ب مــن الفقــرة 
1 مــن المــادة السادســة أو أيــة وســيلة أخــرى.

هــذا ورغــم أن الفقــرة "ب" قــد أشــارت الــى إعــداد وثيقــة ســفر أو هويــة إنتحاليــة والــى تدبيــر الحصــول علــى وثيقــة 
مــن هــذا القبيــل أو توفيرهــا أو حيازتهــا، إاّل أنــه مــن المالحــظ أن الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة ب، وكمــا 
أوضحنــا ســابًقا، هــي جريمــة تســهيل تهريــب المهاجريــن، مــا يعنــي إدخــال أشــخاص بطريقــة غيــر مشــروعة الــى 

لبنــان أو إخراجهــم منــه بقصــد تهريبهــم مــن خــالل هــذه الوســائل المذكــورة. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالفقــرة "ج"، فهــي تتنــاول الوســائل المذكــورة فــي الفقــرة "ب"، كوســيلة لتأميــن البقــاء غيــر المشــروع 
لألشــخاص الذيــن يتواجــدون داخــل اإلقليــم اللبنانــي والذيــن دخلــوا بطريقــة مشــروعة، إنمــا إنتهــت صالحيــة إقامتهــم 
وبــات بقاؤهــم غيــر مشــروع، فيتــّم إســتخدام هــذه الوســائل المذكــورة فــي الفقــرة "ب" أو أيــة وســيلة أخــرى غيــر 

مشــروعة لتأميــن بقائهــم.

إذًا، ُيشــترط، من ناحية أولى، أن يكون الشــخص قد دخل األراضي اللبنانية بطريقة مشــروعة أي وفق الشــروط 
الالزمــة والمحــددة فــي قانــون تنظيــم الدخــول الــى لبنــان واإلقامــة والخــروج منــه المذكــور ســابًقا. ومــن ناحيــة ثانيــة، 
أن تكون صالحية اإلقامة في لبنان قد انقضت.ومن ناحية ثالثة، أن يتم إســتخدام وســيلة من الوســائل المحّددة 

فــي الفقــرة "ب" أو أيــة وســيلة غيــر مشــروعة للبقــاء فــي لبنــان. 

 ومــن ناحيــة رابعــة، أن يكــون بقــاؤه فــي لبنــان هــو نتيجــة لهــذه الوســائل غيــر المشــروعة ألنــه لــوال هــذه الوســائل 
لــكان قــد أعطــي مهلــة معّينــة للمغــادرة أو لــكان قــد تــم ضبطــه ليصــار الــى ترحيله.بمعنــى آخــر، ُيشــترط تحّقــق 
النتيجــة الجرميــة المتمثلــة بتمكيــن الشــخص محــّل الجريمــة مــن البقــاء داخــل األراضــي اللبنانيــة دون التقّيــد 

بالشــروط الالزمــة للبقــاء فــي لبنــان.    
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الفقرة الثانية : الركن المعنوي
يتحّقــق الركــن المعنــوي لهــذه الجريمــة مــن خــالل القصــد العــام المتمثــل بعلــم الفاعــل بــأن مــا يقــوم بــه مــن أفعــال 
إنمــا هــي غيــر مشــروعة، وأن تتجــه إرادتــه الــى تحقيــق النتيجــة الجرميــة لهــذه األفعــال والمتمثلــة ببقــاء هــذا 

ــة. الشــخص داخــل إقليــم الدول

هــذا، ويتبّيــن وفًقــا للمــادة السادســة مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن، أنــه ُيشــترط أن ُيرتكــب هــذا الفعــل 
غيــر المشــروع المتمثــل بالوســائل المحــددة فــي الفقــرة "ب" أو بــأي وســيلة أخــرى غيــر مشــروعة بغيــة الحصــول 
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى منفعــة ماليــة أو منفعــة ماديــة أخرى؛بمعنــى أنــه ال يكتمــل هــذا الجــرم إاّل 

بتوافــر القصــد الخــاص المتمثــل بتحقيــق المنفعــة الماليــة أو الماديــة األخــرى. 

بنــاًء علــى مــا ســبق، وبالعــودة الــى نــص المــادة 219 ق.ع. الــذي  يعــرف المتدخــل فــي الجريمــة، والــى نــص 
المــادة 220 ق.ع. الــذي ينــص علــى  أن المتدخــل الــذي لــوال مســاعدته مــا ارتكبــت الجريمــة ُيعاقــب كمــا لــو 
كان هــو نفســه الفاعل.وبالرجــوع الــى البنــد الثانــي مــن نــص المــادة 32 مــن قانــون تنظيــم الدخــول الــى لبنــان 
واإلقامــة فيــه والخــروج  منــه الصــادر بتاريــخ 1962/7/10 والمعــّدل بموجــب القانــون رقــم 173 الصــادر بتاريــخ 
2000/2/14 الــذي يعاقــب بالحبــس مــن شــهر الــى ثــالث ســنوات وبالغرامــة وباإلخــراج مــن البــالد كّل أجنبــي 
يدلــي بتصريــح كاذب بقصــد إخفــاء حقيقــة هويتــه أو يســتعمل وثائــق هويــة مزورة،كمــا وبالعــودة الــى نــص المــادة 
33 مــن القانــون عينــه علــى أنــه يعاقــب بالحبــس مــن أســبوع الــى ثالثــة أشــهر وبالغرامــة أو بإحــدى هاتيــن 

العقوبتيــن كّل أجنبــي ال يغــادر األراضــي اللبنانيــة بعــد إبالغــه رفــض تمديــد إقامتــه. 

وبما أن بقاء الشــخص محّل الجريمة في لبنان هو نتيجة لتصرفات الفاعل كما بّينا ســلًفا، أي أنه لوال مســاعدة 
الشــخص لمــا تــّم بقــاؤه داخــل اإلقليــم اللبنانــي، فــإن هــذا يعنــي، ووفًقــا لمــا ســبق، مســاءلة الشــخص الــذي مّكــن 
الشــخص محــّل الجريمــة مــن البقــاء علــى األراضــي اللبنانيــة، بجــرم التدخــل فــي اإلقامــة غيــر  الشــرعية ســنًدا 

للمــواد التــي تــّم ذكرهــا أعــاله. 
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الخاتمة
فــي ختــام البحــث فــي موضــوع الحمايــة القانونيــة للهجــرة غيــر الشــرعية، نأمــل أن نكــون قــد حّققنــا الهــدف المتمثــل 
فــي إلقــاء الضــوء علــى هــذا الموضــوع، وذلــك لألهميــة التــي يتمتــع بهــا، إذ أن الهجــرة غيــر الشــرعية تعــّد مــن 

المشــاكل الخطيــرة التــي تواجــه المجتمــع الدولــي فــي الوقــت الراهــن. 

هذا، وسوف نختم بحثنا بتبيان أهم النتائج التي تّم التوصل إليها والتوصيات التي نقترحها. 

فمــن خــالل دراســتنا لموضــوع المكافحــة القانونيــة للهجــرة غيــر الشــرعية، تبّيــن لنــا  فــي المبحــث األول مــن الفصــل 
األول مــن هــذا البحــث، أن الهجــرة غيــر الشــرعية تعنــي عبــور أشــخاص حــدود دولــة مــا دون التقّيــد بالضوابــط 
المفروضــة مــن قبــل دولــة األصــل أو دولــة العبــور أو دولــة اإلســتقبال. كذلــك فقــد عمدنــا الــى التمييــز بيــن 
الهجــرة غيــر الشــرعية وغيرهــا مــن التحــركات الســكانية، حيــث اتضــح لنــا مــن ناحيــة  أن كل الجــئ هــو مهاجــر 
ولكــن العكــس غيــر صحيــح، وأنــه، مــن ناحيــة أخــرى، ُيشــترط أن يطلــق مصطلــح النــزوح علــى حركــة الفــرد أو 

المجموعــة مــن مــكان الــى آخــر داخــل حــدود الدولــة علــى عكــس اللغــط الــذي نشــهده فــي الوقــت الحالــي. 
وقــد أوضحنــا  فــي المبحــث الثانــي مــن الفصــل األول، أن الهجــرة غيــر الشــرعية تنــدرج فــي إطــار الجرائــم المنّظمــة 

عبــر الوطنيــة، فضــاًل عــن محاولتنــا تبيــان مــا يمّيــز الجريمــة المنّظمــة عبــر الوطنيــة عــن الجريمــة المنّظمة. 

 أّمــا الفصــل الثانــي مــن هــذا البحــث، فقــد خّصصنــاه لصــور تجريــم الهجــرة غيــر الشــرعية، حيــث تبّيــن لنــا أن 
نــص المــادة السادســة مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر والجــو الملحــق إلتفاقيــة 
األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنّظمــة عبــر الوطنيــة، نــّص علــى حــاالت التجريــم مشــترًطا أنــه يتعّيــن علــى 
كل دولــة طــرف أن تعتمــد مــا يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجريــم األفعــال المنصــوص عنهــا فــي 

نــص المــادة المذكــور.

وعلــى الرغــم مــن أن قانــون العقوبــات اللبنانــي والقانــون المتعلــق بالدخــول الــى لبنــان واإلقامــة فيــه والخــروج منــه 
قــد تضّمنــا نصوًصــا تجــّرم عــدم اإللتــزام بالضوابــط المفروضــة عنــد دخــول األراضــي اللبنانيــة أو اإلقامــة فيهــا، 
إاّل أننــا الحظنــا عــدم التــزام التشــريع اللبنانــي بمــا نصــت عليــه الفقــرة األولــى مــن نــص المــادة السادســة مــن 
البروتوكــول المذكــور أعــاله. فضــاًل عــن أن أكثــر مــا لفــت إنتباهنــا، هــو اشــتراط البروتوكــول توّفــر القصــد الخــاص 
للتجريــم والمتمثــل بتحقيــق منفعــة ماليــة أو ماديــة أخــرى ؛وبالتالــي كيــف يمكــن عــدم مســاءلة الشــخص المرتكــب 

ألحــد األفعــال المنصــوص عنهــا فــي نــص المــادة السادســة، فــي ظــّل عــدم  ثبــوت إســتحصاله علــى منفعــة ؟

تأسيًســا علــى مــا تقــدم، ولمواجهــة ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية، وللحــّد مــن تأثيــر هــذه الظاهــرة علــى المجتمــع، 
ال بــّد مــن ناحيــة أولــى مــن تعزيــز إمكانيــات ضبــط الحــدود البريــة والبحريــة لمواجهــة جماعــات الهجــرة غيــر 

الشــرعية علــى الحــدود.
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مــن ناحيــة ثانيــة، ينبغــي تأميــن التعــاون المشــترك بيــن الــوزارات المعنيــة للعمــل علــى توعيــة الشــباب علــى مخاطــر 
الهجرة غير الشــرعية. 

مــن ناحيــة ثالثــة، نطالــب بضــرورة الرقابــة الفعالــة علــى اإلنتهــاكات الحاصلــة لحقــوق العمــال والســعي لوضــع حــّد 
جــازم لهــا، إذ قــد تكــون الســبب إلحــدى صــور الهجــرة غيــر الشــرعية. 

من ناحية رابعة، نوصي بضبط سياسة التعليم والتوظيف تبًعا لحاجات سوق العمل الوطنية والعربية. 

بقــي أن نشــير الــى ضــرورة تعديــل وتدعيــم التشــريع اللبنانــي بشــكل يتناســب مــع بروتوكــول مكافحــة تهريــب 
المهاجريــن، وذلــك عمــاًل بنــص المــادة السادســة مــن البروتوكــول المذكــور، مــع ضــرورة توفيــر الحمايــة للمهاجريــن 

غيــر الشــرعيين وإلزاميــة مســاءلة كل مــن لــه دور فــي ارتــكاب أي فعــل مــن أفعــال الهجــرة غيــر الشــرعية. 

ختاًمــا، أرجــو أن أكــون قــد وّفقــت فــي عــرض هــذا الموضــوع خاصــة فــي ظــّل قلــة المراجــع المحليــة المتخصصــة 
فــي هــذا المجــال.

                                                                                            وهللا ولي التوفيق 
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مئة عام على الهجرة الروسية إلى لبنان:
التفاعل الثقافي واإلنساني

عماد الدين رائف
صحافي

دفعت هزيمة الحرس األبيض في المرحلة الثانية من الحرب األهلية الروسية )1918 – 1920( نحو مئتي 
ألــف مــن الجنــود والضبــاط إلــى الفــرار مــع أســرهم، مــن شــبه جزيــرة القــرم إلــى غاليبولــي قــرب اســطنبول، حيــث 
تجمعــت فلولهــم. غــزت الدعايــة الفرنســية المغريــة معســكرات الالجئيــن، فانخــرط آالف منهــم فــي "الفيلــق الفرنســي 
األجنبــي"، ليخدمــوا خمــس ســنوات، كفيلــة بحصولهــم علــى الجنســية الفرنســية وحــق العمــل فــي فرنســا. تقاطــر 
ضبــاط وجنــود الحــرس األبيــض إلــى بيــروت، بعيــد إعــالن دولــة لبنــان الكبيــر، وانضــم إليهــم المدنيــون، الذيــن 
خدمــوا، فــي إدارة االنتــداب الفرنســي فــي لبنــان وســوريا، مهندســين، وطبوغرافييــن ومســاحي أراض، وراســمي 
خرائــط وميكانيكييــن... وكان ســالحهم اللغــة الفرنســية المتينــة التــي حرصــت النخــب فــي العهــد القيصــري علــى 

إتقانهــا دليــال علــى الثقافــة العاليــة. 

علــى الرغــم مــن أن لبنــان كان محطــة لمعظــم الوافديــن إليــه للخدمــة فــي اإلدارة االنتدابيــة، إال المهاجريــن 
بنــوا مجتمعهــم الصغيــر، فــي عشــرينيات القــرن العشــرين فــي بيــروت )جمعيــات عســكرية وتقنيــة، مكتبــة عامــة، 
حلقات ومحاضرات أدبية وعلمية، مدرسة للغة الروسية، دورات لتعليم الموسيقى، الخدمة الكنسية األرثوذكسية 
فــي األشــرفية ورأس بيــروت(، ومئــات منهــم اختــاروا البقــاء فــي لبنــان، وباتــوا جــزءا مــن النســيج االجتماعــي 

المحلــي.

نلقــي الضــوء فــي هــذا البحــث علــى التفاعــل اإلنســاني مــع المجتمــع المحلــي واألثــر الثقافــي الــذي تركــه 
المهاجــرون مــن روســيا القيصريــة فــي لبنــان بشــكل عــام، مخصصيــن الحديــث عــن: 

• فــن الرســم التطبيقــي عبــر أعمــال بافــل كوروليــوف، فالديميــر بليــس، ميخائيــل وســابينا بــورادا )الخرائــط، 
الطوابــع البريديــة والماليــة، العمــالت الورقيــة والمعدنيــة، الرســوم التوضيحيــة فــي الكتــب والقواميــس، شــهادات 

األوســمة، أوراق اعتمــاد الســفراء...(، مــع إســهام األوليــن فــي تطويــر رســم األرزة اللبنانيــة. 
الجامعــة  فــي  الموســيقي  المعهــد  وتأسيســه  كوغــل  أركادي  أعمــال  عبــر  الغنــاء  وفنــون  الموســيقى   •
األميركيــة فــي بيــروت، ونيقــوالي دال وتطويــر الكونســرفاتوار، الــذي عمــل فيــه عشــرات األســاتذة الموســيقيين 
الــروس )ميخائيــل شيســكينوف، ألكســي كورنأوكــوف، إيليــا الزاريــف، يلينــا سافرانســكايا، إيراســت بيلينــغ...(، 

وبقيــت آثارهــم حيــة فــي أعمــال تالمذتهــم الموســيقيين والمغنيــن اللبنانييــن.  
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يعتمــد هــذا البحــث علــى أعمــال تاتيانــا كوفاشــيفا بحــر، ســيرغي فرابيــوف، إيهــور أوســتاش، نيقــوالي ويلينــا 
ســوخوف، وعلــى مكتبتــْي "بيــت المغتــرب الروســي" و"معهــد اإلستشــراق"، وعلــى تتبعــي لموضوعاتــه )بحــوث 
منشــورة أو مذاعــة(. كمــا يكشــف البحــث صفحــة مطويــة مــن تاريــخ لبنــان، كان أبطالهــا مهاجــرون وفــدوا إليــه 

حيــن كان أبنــاؤه يهاجــرون منــه.    

مقدمة: الروس ولبنان
انعكســت أحــداث الحــرب العالميــة األولــى )1914 – 1918( والحــرب األهليــة الروســية )1918 – 
1921( علــى الوجــود الروســي فــي لبنــان. ويحســن قبــل البــدء فــي الحديــث عــن التفاعــل الثقافــي واإلنســاني لهــذا 

الوجــود أن نضــيء علــى مصطلــح "الهجــرة الروســية" نفســه، عبــر النقــاط الثــالث اآلتيــة: 

أوال، مصطلــح "الهجــرة" هنــا، ال عالقــة عضويــة لــه بالوجــود الروســي فــي لبنــان خــالل الحقبــة العثمانيــة. 
ذلــك الوجــود الــذي ســبق نشــوب الحــرب العالميــة األولــى قديــم، بــدأ مــع رحــالت الحــج األولــى إلــى الديــار المقدســة، 
واســتمر بوتائــر متفاوتــة القــوة بيــن زمــن وآخــر تبعــًا لمــدى توتــر العالقــات السياســية بيــن اإلمبراطوريتيــن الروســية 

والعثمانيــة؛ إلــى أن تمأســس هــذا الوجــود فــي القــرن التاســع عشــر بأشــكال، منهــا:

• تنظيــم رحلــة الحــج إلــى الديــار المقدســة، حيــث كان أحــد أهــداف "الجمعيــة اإلمبراطوريــة األرثوذكســية 
الفلســطينية" )يشــار إليهــا بـ"الجمعيــة الفلســطينية" عــادة(. أنشــئت فــي العــام 1882 لمواكبــة الحجــاج الــروس 
ودراســة تلــك النواحــي، ومســاعدة الســكان المحلييــن، حيــث افتتحــت فــي فلســطين ثــم ســوريا ولبنــان العديــد مــن 
المــدارس والمرافــق الصحيــة. وأتــى إنشــاء الجمعيــة، وفــق أســد رســتم1 "بعــد زيــارة حــج األمــراء الــروس ســيرجيوس 
)ســرغي( وبولــس )بافــل( وقنســطنطين إلــى فلســطين فــي العــام 1881، ولــدى عودتهــم إلــى روســيا انتظــم أصدقــاء 

فلســطين فــي جمعيــة برئاســة ســيرجيوس وعطــف القيصــر ألكســندر الثالــث2". 

"الجمعيــة  تجــاه  بإيجابيــة  منهــم،  الفقــراء  المحليــون، الســيما  الســكان  نظــر  التعليميــة:  المؤسســات   •
فــي ســوريا وفلســطين  للمــدارس الروســية  الواســع  الســريع واالنتشــار  النجــاح  الفلســطينية"، وعــزا أســعد داغــر 
إلــى أربعــة أســباب: القــدرة والنفــوذ وعطــف القيصــر، مجانيــة التعليــم، العالقــة الجيــدة بيــن الجمعيــة والطائفــة 
األرثوذكســية المحليــة ورؤســائها الروحييــن، وطــرق التعليــم النموذجيــة3. فبيــن عامــي 1887 و1914، عملــت 
48 مدرســة تحــت رعايــة الجمعيــة المذكــورة )علــى األراضــي التــي تشــكل منهــا لبنــان الكبيــر الحقــًا4(، ووفــق 
تقاريــر 1912 – 1913، مثــال، درس فــي هــذه المــدارس 5750 تلميــذ وتلميــذة، وزاد عــدد المعلميــن والمفتيشــين 

التربوييــن عــن 180 شــخًصا، وخريجــات وخريجــو هــذه المــدارس ُيقــدر بعشــرات اآلالف5.
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• البعثــات العلميــة الجغرافيــة واالنثربولوجيــة واللغويــة، التــي أوفدتهــا المؤسســات الجامعيــة والبحثيــة 
الروســية القيصريــة خــالل النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر والعقــد األول مــن القــرن العشــرين، وذلــك مــع 
توســع روســيا القيصريــة جنوبــًا عبــر حــروب تليهــا اتفاقــات ومعاهــدات مــع الدولــة العثمانيــة، وتنامــي االهتمــام 

الروســي سياســيًا ببــالد الشــام6. 

وهكــذا، حيــن أعلــن آخــر قياصــرة الــروس نيقــوالي الثانــي7 الحــرب علــى الســلطنة العثمانيــة فــي 2 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر 1914، ُرّحــل جميــع رعايــا روســيا القيصريــة مــن لبنــان، وهــم موظفــو القنصليــة الروســية فــي 
بيــروت وموظفــو ومفتشــو ومعلمــو مــدارس "الجمعيــة اإلمبراطوريــة األرثوذكســية الفلســطينية". والســيدة الروســية 
الوحيــدة التــي بقيــت فــي بيــروت كانــت المربيــة ماريــا تشيركاســوفا، المعروفــة بـ"المامــا المســكوبية"8، والتــي يحمــل 
شــارع بيروتــي اســمها9. وقــد انتهــت بهــذا الترحيــل الجماعــي حقبــة كان الحضــور الروســي فيهــا كثيًفــا علــى 

األراضــي اللبنانيــة. 

ثانًيــا، الهجــرة الروســية فــي المصطلــح لــم تكــن هجــرة طوعيــة، بــل كانــت عبــارة عــن نــزوح قســري ألســباب 
سياســية وفــرار جماعــي لدوافــع أمنيــة. فقــد انتهــت الحــرب األهليــة الروســية رســمًيا فــي 11 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 
1920، حيــن لــم تســتطع فــرق الجيــش القيصــري األبيــض أن تصــد هجــوم الجيــش البلشــفي علــى سيفاســتوبل، 
آخــر معاقــل روســيا فــي القــرم، ولــم يكــن بمســتطاع فلــول الجيــش األبيــض الصمــود، وكان البحــر هــو مالذهــم 
الوحيــد. وقــع القائــد األعلــى للجيــوش الروســية اللفتينانــت جنــرال البــارون فرانغيــل بيــن خياريــن، إمــا المواجهــة 
والمــوت أو أن يعلــن بــدء عمليــة اإلخــالء المعــّدة ســلفًا، وبالتالــي خســارة الوطــن. وهكــذا حملــت ســفن األســطول 
القيصــري التــي زاد عددهــا عــن مئــة وخمســين، نحــو مئــة وســتين ألفــًا مــن العســكرين والمدنييــن، وكان بينهــم 
نحــو ســبعة آالف طفــل. كانــت عمليــة اإلخــالء هــذه كبــرى موجــات الهجــرة الروســية الجماعيــة، وقــد زاد مجمــوع 

المهاجريــن الذيــن تفرقــوا فــي شــتى أنحــاء العالــم بيــن 1918 و1923 عــن نصــف مليــون شــخص10. 

ثالثــًا، فــي مصطلــح "الهجــرة الروســية" يدخــل جميــع أبنــاء وبنــات الشــعوب والقوميــات التــي كانــت تحــت 
ســلطة روســيا القيصريــة وضمــن حدودهــا فــي قســميها األوروبــي واآلســيوي، مــا يعنــي أن المهاجريــن كانــوا مــن 
قوميــات وشــعوب مختلفــة. وقــد تمايــز األوكرانيــون إلــى حــد مــا عــن الالجئيــن اآلخريــن مــن روســيا القيصريــة فــي 
دول الشتات11. في سوريا ولبنان، عينت "الجمهورية الشعبية األوكرانية" )1918-1923( البروفيسور ألكسي 
هريهوروفيتــش بوهوليوبســكي فــي كانــون األول/ ديســمبر 1922 قنصــال فخريــًا لــدى إدارة اإلنتــداب الفرنســي، 
ليرعــى شــؤون الالجئيــن األوكرانييــن. وقــد أرســل بوهوليوبســكي رســائل إلــى وزيــر خارجيتــه يــان توكارجيفســكي – 
كاراشــيفيتش، إحداهــا بتاريــخ 7 شــباط/ فبرايــر 1923، تتضمــن معلومــات قيمــة عــن حيــاة الالجئيــن فــي بيــروت. 
ممــا جــاء فيهــا: "مدينــة بيــروت أبــرز نقطــة لتواجــد المهاجريــن األوكرانييــن... فــي شــهر تشــرين األول/ أكتوبــر 
مــن العــام الماضــي )1922(، كان يتواجــد فــي بيــروت أكثــر مــن مئــة أوكرانــي... يعانــون مــن أوضــاع صعبــة 
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ومرهقــة للغايــة، وذلــك بســبب االفتقــار إلــى الوظائــف ومصــادر الدخــل، ألن جميــع الوظائــف القليلــة الخاصــة 
بالمثقفيــن كانــت مشــغولة بالفعــل، وكذلــك هــي الحــال بالنســبة إلــى الحــرف، وهــي غيــر متيســرة أبــًدا لألوكرانييــن، 
ألن جميــع هــذه الحــرف يشــغلها األرمــن الالجئــون مــن األناضــول، والذيــن يعملــون فــي ســوريا بأعــداد كبيــرة جــًدا 
ولمــدة 13 ســاعة فــي اليــوم مقابــل أجــر زهيــد للغايــة، فهــم يتقاضــون مــن 25 إلــى 30 قرشــا ســوريا عــن اليــوم 
الواحــد... يعيــش معظــم الالجئيــن األوكرانييــن علــى أمــوال المواطنيــن األرثوذكــس العــرب والبطريــرك األنطاكــي 
غريغوريــوس الرابــع، فــي الوقــت عينــه فــإن األرثوذكــس العــرب شــعب فقيــر، وهــم يهاجــرون إلــى أميــركا، مثلهــم 
مثــل الســوريين عموًمــا. يوجــد عــدد قليــل مــن المهاجريــن األوكرانييــن ممــن يعملــون مــع الفرنســيين، كســائقين 

وعمــال مطابــع، ومــا إلــى ذلــك..."12. 
**

وهكــذا، بدعــوة مــن ســلطة االنتــداب الفرنســي اســتقر المئــات مــن الجئــي روســيا القيصريــة فــي ســوريا 
ولبنــان، فقــد وفــدوا مــن اســطنبول وعملــوا فــي إدارات المســاحة والســجّل العقــاري مهندســي مســاحة، وراســمي 
خرائــط13. وكان موظّفــو إدارة المســاحة بمعظمهــم مــن ضّبــاط الجيــش القيصــري الروســي والبحريــة، وشــّكل 
أعضــاء أســرهم العمــود الفقــري للجاليــة الروســّية، فــي عشــرينيات القــرن العشــرين14، إلــى أن أنشــأوا "الجمعيــة 

الفنّيــة التقنيــة الروســية ســنة 1929، التــي تضمنــت صندوًقــا للخدمــات المتبادلــة ومكتبــة روســية عامــة. 

كمــا أسســت الجاليــة الروســية ورشــة تدريــب مســرحّية وفرقــة المســرح الروســي بيــن العاميــن 1930 
فــي بيــروت15.  إلــى "مدرســة الخميــس لألطفــال"  و1935. باإلضافــة 

فــي مــوازاة عمــل المدنييــن لــدى ســلطات االنتــداب الفرنســي، غــزت الدعايــة الفرنســية المغريــة معســكرات 
الالجئيــن الــروس فــي غاليبولــي قــرب اســطنبول، فانخــرط آالف منهــم فــي "الفيلــق الفرنســي األجنبــي"، ليخدمــوا 
خمــس ســنوات، كفيلــة بحصولهــم علــى الجنســية الفرنســية وحــق العمــل فــي فرنســا. وقــد خــدم هــؤالء فــي أماكــن 
بلدان الحماية واالنتداب الفرنســيين: ســوريا ولبنان وتونس والمغرب16. وتضم المدافن الفرنســية في بيروت نحو 
ســتة وثالثيــن ضريًحــا تحمــل شــواهدها أســماء عائــالت تعــود لشــعوب روســيا القيصريــة، وهــي لمقاتليــن قضــوا فــي 

الحمــالت التــي خاضهــا االنتــداب الفرنســي ضــد مقاوميــه علــى األراضــي اللبنانيــة17.    

في لبنان، توزع العسكريون البيض السابقون على وحدات عسكرية مستحدثة في عشرينيات وثالثينيات 
القــرن العشــرين، وهــي: تجمــع ضّبــاط البحريــة القيصرّيــة الســابقة فــي بيــروت، فرقــة بيــروت القوزاقيــة، وحــدة 
االنضبــاط الروســية المنّظمــة فــي ســوريا ولبنــان وجبــال العلوييــن، وحــدة ضّبــاط المدفعّيــة الروســية فــي ســوريا 
ولبنــان، المجموعــة اللبنانيــة المتفّرعــة مــن وحــدة غاليبولــي فــي آســيا الصغــرى، فــرع االتحــاد الروســي العســكري 
العــام فــي ســوريا ولبنــان. ثــم مــا لبــث المهاجــرون الــروس أن توّحــدوا تحــت رايــة رعّيــة بيــروت لــدى "الكنيســة 

الروســّية األرثوذكســّية فــي المهجــر"، التــي تأسســت فــي العــام 1927 18.
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أدت حــال االســتقرار التــي عاشــها الالجئــون الــروس فــي ظــل ســلطة االنتــداب الفرنســي إلــى اســتقطاب 
مهاجريــن جــدد مــن ذوي االختصاصــات المختلفــة، طيلــة العقــد الثانــي مــن القــرن العشــرين، وكانــوا متســلحين 

باللغــة الفرنســية التــي تجيدهــا الطبقــات المتعلمــة فــي روســيا القيصريــة. 

عمــل هــؤالء المهاجــرون فــي بلديــة بيــروت، ودرســوا فــي الجامعــات والمــدارس، والمستشــفيات والعيــادات 
الخاصــة، وافتتــح الميســورون منهــم شــركات تجاريــة، وصالونــات األزيــاء والمطاعــم19. ومــن الملفــت، وهــو مــا 

ســنركز عليــه فــي هــذا البحــث، األثــر الــذي تركــه المهاجــرون الــروس فــي الحقليــن الفنــي والموســيقي.

أوال، فنون الرسم
حــاول المهاجــرون الــروس الحفــاظ علــى عناصــر الثقافــة الروســية فــي عائالتهــم وتجمعاتهــم إذ كانــوا 
علــى تواصــل دائــم مــع بعضهــم البعــض. وكانــت فنــون الرســم منتشــرة بينهــم، كمــا أحيــوا العديــد مــن الفنــون ومنهــا 

الغنــاء والرقــص، فنظمــت الجاليــة الروســية فــي ثالثينيــات القــرن العشــرين فــي بيــروت حفــال ســنويًا راقصــًا. 

من بين الضباط الروس المهاجرين الذين فروا من البالشــفة عائلة غيورغي ألكســندروفيتش ســيروف، 
وهــو حفيــد الرســام الروســي الشــهير فالنتيــن ســيروف. ال تــزال عائلــة ســيروف تعيــش فــي المبنــى القديــم نفســه 
فــي بيــروت منــذ أربعينيــات القــرن الماضــي. دّرس ســيروف العمــارة فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت، واشــتهر 

بلوحــات األكواريــل20.

ومــن أبــرز الرســامين الــروس فــي بيــروت أولغــا ميخائيلوفنــا ليمانســكايا )ليمانســكي(، التــي ولــدت فــي 
مدينــة مالــو أرخانغلســك الروســية ســنة 1903، فــي أســرة موظــف حكومــي. انتقلــت عائلتهــا إلــى العاصمــة ســان 
بطرســبورغ فــي العــام 1908، قبــل أن تنــزح إلــى مدينــة كييــف إثــر الثــورة البلشــفية. فــي العاصمــة األوكرانيــة 
قضــت ثالثــة أعــوام، ومــع اشــتداد وطــأة الحــرب األهليــة نزحــت العائلــة إلــى اســطنبول عبــر مينــاء سيفاســتوبل، 
ثــم انتقلــت بعــد ســنتين علــى متــن الباخــرة "تروفــور" إلــى بيــروت، ومنهــا نحــو دمشــق، قبــل أن تعــود إلــى بيــروت 

أســتاذة للفنــون الجميلــة21. 

تنتمي ليمانسكي إلى جيل الرائدات في الرسم التشكيلي في لبنان. إلى جانب عملها على رسم البورتريهات، 
وخاصة وجوه األطفال، رسمت القرى والطبيعة الجبلية والزهور والحدائق بألوان زيتية ومائية، مجّسدة عبر عشرات 
اللوحــات األماكــن والنــاس. انعكــس إبــداع أولغــا فــي إخــراج الفــرح مــن عناصــر اللوحــات. وهــي عشــقت المدينة، فجالت 
بريشــتها فــي األزقــة وعلــى األرصفــة وفــي واجهــات المحــال التجاريــة، كمــا فــي لوحــة األكواريــل الموقعــة فــي العــام 
1986، التــي تصــّور "جــادة اإلفرنســيين" )مــن مجموعــة ســمير مبــارك(. نظمــت أولغــا أول معارضهــا الخاصــة ســنة 
1962، ثــم تتالــت المعــارض بيــن فرنســا ولبنــان فــي صــاالت وقاعــات ثقافيــة ومتاحــف مختلفــة واســتمرت هــذه الفتــرة 

مــن حياتهــا نحــو عقــد مــن الزمــن، انتهــت مــع انــدالع الحــرب األهليــة اللبنانيــة فــي العــام 1975.
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ومــن أبــرز الرســامين كذلــك بوريــس ليونيدوفيتــش نوفيكــوف )1888-1966(. ولــد فــي تفليــس )اآلن 
تبليســي عاصمــة جورجيــا(، وشــارك فــي الحــرب العالميــة األولــى فــي ســالح مشــاة البحريــة برتبــة ضابــط، ثــم فــي 
الحــرب األهليــة الروســية، حيــث ترقــى ليغــدو قائــد مدمــرة. بعــد مغــادرة األســطول الروســي، كانــت مدمرتــه جــزًءا 
مــن الســرب البحــري الــذي رســى فــي مينــاء بنــزرت التونســية. مكــث هنــاك حتــى ُحــّل هــذا الســرب فــي العــام 
1925 22، فانتقــل إلــى بيــروت حيــث عمــل طبوغرافًيــا فــي دائــرة المســاحة فــي بلديــة بيــروت، وترقــى ليغــدو 
رئيًســا لهــذه الدائــرة. خــالل الســنوت األربعيــن الالحقــة مــن حياتــه كــرس نفســه لرســم المناظــر الطبيعيــة البحريــة 
والجبليــة واآلثــار التاريخيــة والمعماريــة اللبنانيــة إلــى جانــب موضــوع الحنيــن إلــى روســيا. بــدأ يشــارك منــذ منتصــف 
عشــرينات القــرن العشــرين فــي المعــارض فــي لبنــان والخــارج، حيــث ُعرضــت لوحاتــه فــي الجنــاح اللبنانــي فــي 
المعــرض العالمــي لعــام 1939 فــي نيويــورك،  وفــي المعــرض المتجــول للفنانيــن اللبنانييــن فــي أوروبــا، وغيرهــا. 
دّرس نوفيكــوف فنــون الرســم لســنوات عديــدة فــي "األكاديميــة اللبنانيــة للفنــون الجميلــة – ألبــا". نــال ســنة 1963 
وســام األرز الوطنــي مــن رتبــة فــارس، وُمنــح بعــد وفاتــه وســام االســتحقاق. ُتعــرض أعمالــه فــي متحــف سرســق 
فــي بيــروت، والمتحــف الوطنــي فــي دمشــق... فــي العــام 1993، ُقدمــت لوحتــه "قلعــة الصليبييــن فــي صيــدا" إلــى 

البابــا يوحنــا بولــس الثانــي هديــة، وهــي اليــوم محفوظــة فــي الفاتيــكان23.

الرسم التطبيقي
مــن األمــور المدهشــة فــي أعمــال الرســامين الــروس فــي لبنــان أن الرســوم التطبيقيــة التــي تركوهــا يعرفهــا 
جميــع اللبنانييــن منــذ االســتقالل، فكانــت رســومهم علــى األوراق النقديــة والعمــالت المعدنيــة وأوراق اليانصيــب، 
وفــي الكتــب المدرســية والقواميــس، ومنشــورات الــوزارات المختلفــة، إال أن الرســامين أنفســهم لــم يكونــوا مشــهورين. 

نذكــر هنــا أبرزهــم: 
1. بافــل بروكوفيفيتــش كوروليــوف )بــول كوروليــف(: ولــد فــي مقاطعــة ســان بطرســبورغ ســنة 1896، 
وتوفــي فــي بيــروت ســنة 1992. ينتمــي إلــى عائلــة فالحيــن. درس فــي "المعهــد المركــزي للرســم التقنــي"، ومــن ثــم 
فــي "أكاديميــة الفنــون" فــي مدينــة ســان بطرســبورغ. شــارك فــي الحــرب العالميــة األولــى برتبــة ضابــط صــّف. بعــد 
الثــورة انضــم إلــى حركــة الــروس البيــض. فــي العــام 1920، كان فــي عــداد جيــش الجنــرال فرانغيــل فأجلــي معــه 
مــن القــرم إلــى األراضــي التركيــة. ثــم انتقــل بعدهــا إلــى مملكــة الصــرب والكــروات والســالف. عــاش فــي ســراييفو، 
حيــث مــارس فــن الرســم والتصاميــم، وفتــح مشــغله الخــاص بــه. فــي 6 كانــون الثانــي/ ينايــر 1929 انتقــل إلــى 
بيــروت للعمــل بصفــة رســام رســمي لــدى إدارة ســلطة االنتــداب الفرنســي فــي ســوريا، كمــا تلقــى حجــوزات وطلبــات 
خاصــة. عمــل بشــكل خــاص علــى تصاميــم الغرافيــك، ورســم بروفــات العمــالت الورقيــة، ورســومات لألغلفــة، 
ولــألوراق البنكيــة إلــخ. وحصــل علــى شــهرة خــارج حــدود لبنــان وســوريا فــي العربيــة الســعودية، العــراق، إيــران، 

األردن، واإلمــارات العربيــة. 
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بــدأ ســنة 1942 برســم بروفــات الطوابــع البريديــة والماليــة فــي لبنــان وســوريا، وخــالل عقديــن مــن الزمــن 
اســتطاع أن ينجــز نحــو 80 مشــروعًا للطوابــع البريديــة وبلــوكات الطوابــع. وعلــى الطوابــع التــي صممهــا ظهــرت 
مشــاهد طبيعيــة، وبورتريهــات زعمــاء. ومــن العــام 1943 بــدأ كوروليــوف يرســم بروفــات بطاقــات اليانصيــب 

الوطنــي اللبنانــي.

أنجــز بضــع مجموعــات مــن العمــالت الورقيــة لســوريا ولبنــان. ورســم أول مشــروع لعملــة النيــكل المعدنيــة 
مــن فيــة ليــرة واحــدة، الصــادرة بموجــب مشــروع التعــاون بيــن الدولــة اللبنانيــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة فــي 
األمــم المتحــدة )الفــاو(، ورســم الخرائــط والرســوم التوضيحيــة للقواميــس والكتــب المدرســية وأدلــة وزارة الســياحة. 
إلــى جانــب الرســم التطبيقــي، عمــل كوروليــوف فــي الرســم الفنــي، وكانــت مواضيــع لوحاتــه مســتمدة مــن الطبيعــة 
اللبنانيــة والروســية، وكثيــرا مــا كان يرســم نســخًا طبــق األصــل للوحــات الفنانيــن الــروس الكبــار. وفــي خمســينيات 
القــرن الماضــي حافــظ علــى الروابــط مــع الســفارة الســوفياتية فــي بيــروت، وســافر إلــى االتحــاد الســوفياتي، لكنــه 

عــاد إلــى لبنــان مجــدًدا24.  

كان بيــت ب. كوروليــوف فــي بيــروت مركــز جــذب للمثقفيــن اللبنانييــن. وتمتــع الفنــان بســمعة جيــدة 
فنيــًا، فاعتبــر كبيــر رســامي المناظــر الطبيعيــة والغرافيــك فــي لبنــان. ومــع ذلــك، فــي نهايــة حياتــه كان يعيــش 
ظروفــًا ماديــة صعبــة جــدًا، وقــد اضطــر إلــى بيــع مجموعتــه الفنيــة الشــخصية، التــي كانــت تضــم مشــاريع أعمالــه 
ومخططاتهــا وبروفــات اللوحــات، والمســّودات التجريبيــة، باإلضافــة إلــى بروفــات الخرائــط الجغرافيــة والطوابــع 

البريديــة والعمــالت والســندات25.

فــي العــام 1968، رفــع كوروليــوف طلًبــا لالســتحصال علــى الجنســّية اللبنانيــة. يعــدد كوروليــوف فــي 
هــذا الطلــب خدماتــه الكثيــرة التــي قّدمهــا للبنــان، ومنهــا: عشــرات مجموعــات الطوابــع البريديــة والماليــة، ليــس فقــط 
للبنــان، بــل لســوريا والكويــت واألردن كذلــك، والســندات الماليــة اللبنانيــة، وعشــرات التصاميــم ألوراق اليانصيــب 
ــا مدرســّيا،  اللبنانيــة والســورية، ودفاتــر الشــيكات لمصــارف مختلفــة، والرســوم التوضيحّيــة ألكثــر مــن 150 كتاًب
وبروفــات العمــالت الورقيــة اللبنانّيــة والســورّية، تصاميــم العمــالت المعدنّيــة الصــادرة عــن مصــرف لبنــان )اســتمر 

فــي رســمها حتــى العــام 1981(، وأوراق اعتمــاد الســفراء اللبنانييــن فــي الخــارج، والخرائــط اللبنانيــة المختلفــة.

أّنــه، ومنــذ  وعلــى الرغــم مــن أن كوروليــوف كان فارًســا مقاتــاًل فــي الجيــش الروســّي األبيــض، إال 
انســحابه طواعيــة مــن فوجــه لــم يلتحــق بــأي مــن المجموعــات العســكرية الروســّية فــي لبنــان. وقــد بقيــت عالقتــه 
جّيــدة مــع أعضــاء الفــرق العســكرّية الروســّية البيضــاء، والدليــل علــى ذلــك تعاونــه مــع الجنــرال الروســّي غيورغــي 
ألكســندروفيتش علييــف )1887-1873(، وهــو رســام أيًضــا، صّمــم مــع كوروليــوف مجموعــات طوابــع بريديــة 

إلمــارة دبــي ســنة 1964 26. 
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2. فالديميــر فالديميروفيتــش بليــس )1897-1974(: ضابــط عســكري انســحب مــع فــرق الجيــش 
األبيــض مــن القــرم إلــى غاليبولــي التركيــة، ثــم هاجــر إلــى بلغاريــا، قبــل أن ينتقــل إلــى بيــروت فــي العــام 1934. 
عمــل رّســاًما محترًفــا للخرائــط لــدى ســجّل مســح األراضــي فــي لبنــان وســوريا وكان عضــًوا فــي الجمعيــة التقنيــة 
الروســية. بيــن العاميــن 1953 و1961 أنشــأ تصاميــم عشــر مجموعــات الطوابــع البريديــة فــي لبنــان. كمــا عمــل 

علــى عــدد مــن المجموعــات البريديــة الســورية27.

3. الزوجــان ســابينا وميخائيــل بــورادا: ينــّم األثــر اللطيــف الــذي يتركــه ســحر الخطــوط واأللــوان فــي 
الرســم التطبيقــي عــن حــّس فنــّي مرهــف، يتجّســد فــي لمســة مــن الجمــال األنثــوي تركتهــا ســابينا دوبروفولســكايا 
بــورادا فــي لبنــان، قبــل أن يغدرهــا انــدالع الحــرب األهليــة لتهجــره قســًرا إلــى فرنســا مــع زوجهــا ميخائيــل. صّمــم 
الزوجــان بــورادا خــالل ســبع ســنوات، بيــن العاميــن 1968 و1975 اثنتــي عشــرة مجموعــة مــن الطوابــع البريديــة 

اللبنانيــة، قــد تكــون بعضهــا الطوابــع األكثــر جمــااًل علــى صعيــد الرســم التطبيقــي. 

وكان يفغينــي بــورادا والــد ميخائيــل أحــد المهاجريــن الــروس األوائــل، وأرســل ابنــه ميخائيــل )مواليــد 
بيــروت، 1934(، اللبنانــي المولــد والجنســية، لمتابعــة دراســاته العليــا فــي الهندســة المعماريــة فــي "معهــد موســكو 
الحكومــي للعمــارة"، بعــد تخّرجــه مــن "األكاديميــة اللبنانيــة للفنــون الجمليــة – ألبــا". فــي العاصمــة الســوفياتّية، 
تعــرف ميخائيــل بالشــابة الجميلــة ســابينا هنريخوفنــا دوبروفولســكايا، اآلتيــة مــن العاصمــة األوكرانيــة كييــف 
للدراســة فــي موســكو، والتــي كانــت قــد تخرجــت مــن "معهــد موســكو الحكومــي للعمــارة" ســنة 1967، وعملــت 

مســاعدة لعميــد كليــة الوســائل التقنيــة للعمــارة فــي المعهــد. 

تــزوج ســابينا وميخائيــل وســافرا إلــى لبنــان، فعملــت ســابينا فــي "وكالــة ســيروف – بــورادا" للهندســة 
المعماريــة فــي بيــروت، إلــى جانــب زوجهــا، وعاشــا فــي ربــوع لبنــان ســبع ســنوات، وخــالل رحلــة الفصــح الربيعيــة 
إلــى فرنســا اندلعــت الحــرب األهليــة اللبنانيــة فــي نيســان/ أبريــل 1975، فحالــت دون عودتهمــا وهكــذا بقيــا فــي 
فرنســا، تاركيــن وراءهمــا أمالكهمــا مــن دون أمــل فــي العــودة إلــى بيــروت. فــي باريــس نشــر الزوجــان بــورادا 
مجموعــة مقــاالت لعلمــاء ســوفيات فــي حقــل أنظمــة التصميــم الهندســية المؤتمتــة. وبــدًءا مــن العــام 1976 
عمــال فــي مركــز أبحــاث المعلوماتيــة المنهجيــة للهندســة المعماريــة )CIMA(. وتمحــورت المواضيــع الرئيســة 
ألعمالهمــا البحثيــة حــول تطويــر الوســائل التقنيــة فــي العمــارة، وتحفيــز التفكيــر اإلبداعــي فــي مرحلــة التصميــم 
األّولــي للمشــاريع. وشــاركا فــي المســابقات الدوليــة للفنــون العمــارة، مواصليــن نشــاطاتهما اإلبداعيــة. كمــا عمــل 
ميخائيــل بــورادا أســتاًذا محاضــًرا فــي كليــة التصميــم المعمــاري، فــي المعهــد الوطنــي العالــي للعمــارة – باريــس 
كونفالن )ENSA Paris Conflans(، أما ســابينا فعملت أســتاذة محاضرة في كلية الفنون الجميلة في معهد 
فرســاي العالــي للعمــارة )ENSAV(. وســّجلت باســمها بــراءة ابتــكار النظــام الثالثــي األبعــاد للبــّث التلفزيونــي 
ألوبــرا بــوف )الخادمــة – الســّيدة( لـــ ج.ب. بيرغوليــزي )FR3, 1985(، وكذلــك إنشــاء أفــالم الرســوم المتحركــة 
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الثالثيــة األبعــاد. وال يــزال الزوجــان بــورادا يعيشــان حتــى اليــوم فــي فرنســا، بوقــد ســّجال باســمهما عــدًدا كبيــًرا مــن 
التصاميــم الفنّيــة، باســتخدام التقنيــات التقليديــة )الرســم المائــي، الزجــاج الملــّون، التصويــر الفوتوغرافــي( إلــى 
جانــب تقنيــات الكومبيوتــر. وهمــا عضــوان فــي جمعيــات واتحــادات فنيــة، وشــاركا فــي عــدد كبيــر مــن المعــارض 

الفرديــة والجماعيــة28.

إلى جانب مجموعة "خطف أوروبا – 1971"، و"الجمعية الدولية للمتاحف – 1969"، رسم الزوجان 
بــورادا عشــرة مجموعــات طوابــع بريديــة، وهــي: االتحــاد البريــدي العالمــي، ســنة 1971، جامعــة الــدول العربيــة، 
ــة، ســنة 1971، مصــّح ضهــر الباشــق، ســنة 1971، مئــة عــام علــى والدة  ســنة 1971، الســنة الدوليــة للتربّي
لينيــن، ســنة 1971، اليوبيــل الفضــي لألمــم المتحــدة، ســنة 1971، دورة األلعــاب األولمبيــة فــي نيومكســيكو 
– المكســيك، ســنة 1968، ذكــرى مــرور مئــة عــام علــى تأســيس أول مجلــس بلــدي، 1968، اليوبيــل الفّضــي 

للصليــب األحمــر اللبنانــي 1945-1970، البطولــة الدوليــة العاشــرة للمبــارزة، ســنة 1971 29.

ثانًيا، الموسيقى
يعــود الفضــل فــي الكشــف عــن األثــر الموســيقي – الغنائــي الروســي فــي التاريــخ اللبنانــي الحديــث إلــى 
الباحثــة تاتيانــا كوفاشــيفا بحــر، ويضــم "بيــت ألكســندر سولجنيتســين للمغتــرب الروســي" فــي موســكو بفضلهــا 
عــدًدا كبيــًرا مــن نســخ الوثائــق، التــي باتــت مفقــودة فــي لبنــان. تقــول بحــر: "أواخــر تســعينيات القــرن الماضــي، 
تشــّرفت بالتعــّرف إلــى الفنــان زكــي ناصيــف، وعندمــا علــم أننــي روســية قــال لــي إن أســاتذته فــي الموســيقى كانــوا 
مــن الــروس وذكــر لــي عــددًا مــن األســماء، كان يذكرهــم علــى مهــل واحــدًا تلــو اآلخــر وينتظــر ردة فعــل منــي... 
شــعرت بالحــرج مــن جهلــي، وشــعرت فــي المقابــل بتقديــري للموســيقي اللبنانــي الكبيــر الــذي يحافــظ علــى ذكــرى 
أنــاس باتــوا منســيين تمامــًا فــي روســيا". وتستشــهد بحــر بمــا قالــه زكــي ناصيــف "لقــد أدركنــا أن الملحنيــن الكبــار 
فــي جميــع أنحــاء العالــم لــم يحققــوا الشــهرة إال بعدمــا نهلــوا مــن فلكلــور بلدانهــم، إن تشــكل ذلــك الوعــي لدينــا جعلنــا 
أكثــر اهتماًمــا بالفلكلــور اللبنانــي فــي األريــاف. لقــد تعلمنــا كذلــك أّن الفلكلــور الروســي أنشــأ الموســيقى واألوبــرا 

الروســيتين، وليــس العكــس. فالفلكلــور هــو الــذي يمــأل روح الموســيقى الكالســيكية والغنــاء".

لذلــك عملــت الباحثــة علــى النقيــب فــي وثائــق األرشــيفات إلعــادة تجســيد نحــو نصــف قــرن مــن عمــل 
األســاتذة الــروس مــع طالبهــم فــي مختلــف المؤسســات األكاديميــة الموســيقية فــي لبنــان. تضيــف: "اآلن بــتُّ 
أعلــم أن أحــد أســاتذة زكــي ناصيــف فــي معهــد الموســيقى التابــع للجامعــة األميركيــة فــي بيــروت كان خريــج 
المعهد المســكوبي العالي للموســيقى ومعّني األوبرا ألكســي كورنأوكوف )1889 – 1987(... كما أن "عصبة 
الخمســة"، التــي أسســها زكــي وكان فــي عدادهــا زميلــه فــي المعهــد الموســيقي فــي الجامعــة األميركيــة توفيــق 
الباشــا، شــكلت فريًقــا متجانًســا لصناعــة موســيقى لبنانيــة جديــدة، اســتمدت اســمها مــن النظيــر الروســي "القبضــة 
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الجبــارة"، أو حســب التقليــد الفرنســي "الخماســية الروســية"، وهــي عبــارة عــن رابطــة مــن الملحنيــن )ضمــت كذلــك 
األخويــن رحبانــي وحليــم الرومــي وفيليمــون وهبــة( هدفــت إلــى الخــروج مــن الغنــاء الشــائع إلــى محاولــة اكتشــاف 
لــون مــن الغنــاء المحلــي الــذي يســتمد مــن الفولكلــور جملــه اللحنيــة، وذلــك ســمة ظاهــرة فــي أثــر األســاتذة الــروس، 
الذيــن لــم يدّرســوا تالمذتهــم العــزف علــى اآلالت الموســيقية فحســب، بــل اتبــاع المثــل الجماليــة ذات األصــول 
المحليــة وغرســوا فيهــم بنــاء احتــرام الفولكلــور الــذي يضــم خامــات فنيــة قابلــة للصقــل والتطويــر إلنتــاج موســيقى 

حديثــة"30. 

1. أركادي كوغل
كان المديــر المؤســس للمعهــد الموســيقي فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت عــازف البيانــو والموســيقار 
أركادي كوغــل )1896 – 1985(، وهــو خريــج المعهــد العالــي الموســيقي فــي ســان بطرســبورغ. درس زكــي 
ناصيــف وزمــالؤه علــى يــدي الموســيقار أركادي كوغــل، مؤســس ومديــر المعهــد الموســيقي فــي الجامعــة. "كان 
كوغــل قــد لجــأ مــع زوجتــه وشــقيقه رودولــف إلــى لبنــان، وكان مــن حــظ الشــاب زكــي أن درس فــي المعهــد أيًضــا 
عــزف آلــة البيانــو علــى يــد زوجــة أركادي وعــزف آلــة التشــيلو علــى يــد شــقيقه".31 قبــل تأســيس المعهــد، عندمــا 
وصلــت عائلــة كوغــل إلــى بيــروت، كان أركادي قــد بــدأ بإعطــاء دروس خصوصيــة وتنظيــم الحفــالت الموســيقية 
فــي الجامعــة. خريــف 1928، حصــل كوغــل علــى إذن حكومــي لبــدء معهــد موســيقي خــاص، لكنــه آثــر أن يقــام 
هــذا المعهــد ضمــن الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت، وافتتــح المعهــد عــام 1929... لقــد وّفــر معهــد الموســيقى فــي 
الجامعــة ومديــره كوغــل األجــواء المناســبة لتقبــل الموســيقى والتفاعــل معهــا فــي الربــع الثانــي مــن القــرن العشــرين32 
وحتــى منتصفــه، أي قبــل االنطــالق الرحــب لناصيــف وزمالئــه الذيــن عملــوا علــى تشــكيل هويــة الموســيقى اللبنانيــة 
المعاصــرة اعتبــاًرا مــن بدايــات النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين" . اتســمت فتــرة إقامــة أركادي كوغــل فــي لبنــان 
باإلنتــاج الموســيقي الغزيــر، وممــا ال شــك فيــه كانــت أعمالــه مثــاال يحتــذى لــدى الموســيقيين اللبنانييــن الشــباب. 
وتحظــى األعمــال التــي أنتجهــا أركادي كوغــل فــي لبنــان باهتمــام خــاص مــن متذوقــي الموســيقى الكالســيكية، 
ومنهــا: تنويعــات علــى الثيمــة العربيــة للبيانــو )1927(، رقصــة الســيف العربيــة: مقطــع مــن باليــه "أحــالم راع" 
للبيانــو )1929(، انطباعــات دمشــقية: جنــاح شــرقي ألوركســترا ســيمفونية كبــرى )1930(، الرقــص الشــرقي 
للكمــان والبيانــو )1932(، رقصــة البــدو للتشــيلو والبيانــو )1932(، رقصــة األكــراد للبيانــو )1936(، رابســودية 
التتــار للبيانــو مــع األوركســترا )1937(، الفولغــا، ملحمــة ســيمفونية لألوركســترا الروحيــة )1938(، صفحتــان 
مــن ألبــوم الرقــص األرمنــي )أواخــر الثالثينيــات(33. تتبــع كوغــل فــي مؤلفاتــه تدّرًجــا متســًقا مبنًيــا علــى التفســير 
الثقافــي الجمالــي لأللحــان الشــعبية. وقــد "حظيــت المؤلفــات الموســيقية ذات الطيــف القومــي المتنــوع باالنتشــار 
بيــن الموســيقيين اللبنانييــن واألجانــب علــى حــد ســواء، وبثــت عبــر راديــو الشــرق. فعملــت علــى االرتقــاء بالذائقــة 
الموســيقية لــدى الجمهــور بشــكل عــام، ولــدى الملحنيــن اللبنانييــن الشــباب، الباحثيــن عــن طرقهــم الخاصــة فــي 

صناعــة الموســيقى"34. 
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2. نيقوالي دال
لعــب ألكســي بطــرس دوًرا مهًمــا فــي نشــر الموســيقى الكالســيكية، وكان موســيقًيا هاوًيــا، وعضــًوا فــي 
األوركســترا الســيمفونية لــدى الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت، وتلقــى دروًســا فــي التشــيلو علــى يــدي رودولــف 
كوغــل. فبمســاعدة قويــة مــن الموســيقيين الــروس ورابطــة الموســيقيين الهــواة نمــت المدرســة الموســيقية وهــي أولــى 

كليــات األكاديميــة اللبنانيــة للفنــون )ألبــا(. 

كان ألكســي كورنأوكــوف أّول قائــد لجوقــة هــذه الرابطــة، التــي حظيــت بشــهرة عالميــة فيمــا بعــد. أمــا أول 
مديــر لمدرســة ألبــا الموســيقية فــكان نيقــوالي نيقوالييفيتــش دال )1891-1964( الــذي كان محامًيــا وموســيقًيا. 
عــاش دال فــي بيــروت وكان عضــًوا فــي أوركســترا الجامعــة األميركيــة الســيمفونية ومــن أصدقــاء عائلــة كوغــل. 
بعــد وفــاة دال االبــن، تأسســت جائــزة نيقــوالي دال فــي األكاديميــة اللبنانيــة للفنــون )Dale Prix(، والتــي ســمحت 

للشــباب اللبنانــي بمواصلــة التعلــم الموســيقي فــي الخــارج. 

كمــا ســاهم األســاتذة الوافــدون مــن روســيا إســهاًما كبيــًرا فــي تشــكيل وتطويــر المعهــد العالــي للموســيقى 
"الكونسرفتوار"، ففي مراحل مختلفة عمل في التدريس هناك كل من ميخائيل شيسكينوف، ألكسي كورنأوكوف، 
يلينــا الزاريفــا، يلينــا سافرانســكايا، ماريــا كوسفيتســكايا دورمــون، تينــا مانتيفيــل، إيراســت بيلينــغ. وكان مديــر المعهــد 

الوطنــي العالــي للموســيقى "الكونســرفاتوار" نيقــوالي دال بيــن العاميــن 1961 و1964 35. 

3. عائلة بيلينغ
روســي آخــر كان أحــد ضبــاط اللحــن األربعــة فــي أوركســترا البــالط القيصــري الروســي، البــارون إيراســت 
بيلينــغ، الــذي تتلمــذ علــى يــدي ريمســكي كورســاكوف، وكان عازًفــا موهوًبــا علــى الكمــان وعــازف بيانــو، وملحنــا. 
اســتقرت عائلــة البــارون بيلينــغ المهاجــرة فــي دمشــق، فعّلــم البــارون البيانــو وألــف فــي الموســيقى، وعملــت زوجتــه 
المغّنيــة الروســية ســاندرا بيلينــغ فــي صناعــة الدمــى التذكاريــة وأنشــأت ورشــة إلنتاجهــا ســّمتها "بــارون بيلينــغ"، 
أمــا انتهمــا تمــارا فدّرســت الباليــه الكالســيكي ورقصــت فــي حفــالت الكونشــيرتو. فــي العــام 1948، دعيــت إلــى 
بيــروت كرئيســة لقســم الرقــص فــي األكاديميــة اللبنانيــة للفنــون )ألبــا(، الحــظ أّنهــا كانــت المحاولــة األولــى لتعليــم 
الباليــه الكالســيكي علــى أســاس أكاديمــي فــي لبنــان. بيــن طــالب البــارون بيلينــغ نجــد الملحــن الســوري الشــهير 
وليــد الحجــار. وتتلمــذ علــى يديــه فــي بيــروت المؤلفــان الموســيقيان بوغــوص جالليــان )1927-2011( وجــورج 

بــاز )2012-1926(36.

4. ليديا ليبكوفسكا
بدعــوة مــن "األكاديميــة اللبنانيــة للفنــون  - ألبــا" وصلــت مغنيــة األوبــرا العالميــة األوكرانيــة األصــل ليديــا 
ليبكوفســكا إلــى بيــروت لتنضــم إلــى أســاتذة األكاديميــة، بعــد حيــاة فنيــة حافلــة، غنــت فيهــا ليديــا علــى معظــم 
المســارح العالميــة المرموقــة. أمضــت ليديــا الســنوات األخيــرة مــن عمرهــا فــي بيــروت، وتحتفــظ األكاديميــة فــي 
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أرشــيفها بوثيقــة، هــي عبــارة عــن رســالة مــن رئيــس األكاديميــة ألكســي بطــرس إلــى وزيــر التعليــم اللبنانــي، مؤرخــة 
فــي 4 أيلــول/ ســبتمبر 1952، بشــأن دعــوة ليديــا ليبكوفســكا للعمــل فــي منصــب بروفيســور أكاديميــة الفنــون 
بــدًءا مــن العــام الجامعــي 1952 – 1953. كمــا تضمنــت هــذه الرســالة أن تاريــخ ميالدهــا 28 نيســان/ أبريــل 

1884، وفــق جــواز ســفرها الفرنســي. 

تفيــد مصــادر مختلفــة بــأن تاريــخ وفاتهــا فــي بيــروت هــو 22 آذار/ مــارس 1958، أي أنهــا قضــت 
الســنوات الخمــس األخيــرة مــن حياتهــا فــي األســرة التعليميــة لألكاديميــة. وقــد تمكــن البروفيســور إيهــور أوســتاش 
بعــد بحــث طويــل مــن العثــور علــى ضريــح هــذه الفنانــة فــي مدافــن كنيســة الســيدة فــي حــي األشــرفية البيروتــي37. 

5. وثائق للباحثين
نجــد علــى الموقــع الرســمي للمعهــد الوطنــي العالــي للموســيقى – الكونســرفاتوار: خــالل الحــرب اللبنانيــة 
)1975-1991( تكبــد المعهــد الوطنــي أضــراًرا ماديــة كبيــرة، حيــث تــم نهــب جميــع اآلالت والوثائــق وخزائــن 
الكتــب أو أحرقــت. كمــا نقــرأ عــن أرشــيف عائلــة دال: فــي العــام 1983 نهــب أرشــيف عائلــة دال وأحــرق39. 

إال أن أرشــيف الدولــة فــي مقاطعــة تفيــر الــذي يحتفــظ بمحفوظــات ألكســي كورنأوكــوف وزوجتــه عازفــة 
البيانــو واألســتاذة الموســيقية يلينــا الزاريفــا، اللذيــن عــادا مــن لبنــان إلــى الوطــن ســنة 1967. وتشــمل الوثائــق 
الدعــوة وقصاصــات مــن الصحــف والمجــالت،  الفوتوغرافيــة والملصقــات وبطاقــات  مجموعــات مــن الصــور 
وســجالت االمتحانــات وقوائــم الطــالب والبرامــج التدريبيــة للمعهــد الموســيقي فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت، 
وكليــة الموســيقى فــي األكاديميــة اللبنانيــة للفنــون )ألبــا(، والمعهــد الوطنــي العالــي للموســيقى – الكونســرفاتوار، 

بيــن ثالثينيــات وســتينيات القــرن العشــرين39.

كنيسة مدينة هللا أنطاكية العظمى، أسد رستم )بيروت، المكتبة البوليسية، ط1: 1988( ج3، ص -224 225.
ألكســندر رومانــوف الثالــث )1845-1894(، قيصــر روســيا الســابع عشــر )1881-1894(، خلفــًا ألبيــه ألكســندر الثانــي بــن نيكــوالي األول بــن 
بافــل األول بــن بيتــر الثالــث بــن األمبراطــورة آنــا إيفانوفنــا بنــت القيصــر بطــرس األكبــر. لــم تخــض روســيا فــي عهــده حروبــًا كبيــرة وعــرف بصانــع 

الســالم.
المدارس الروسية في سوريا، مجلة المقتطف، أسعد داغر، عدد تشرين األول/ اكتوبر 1901، ص 901 وما بعدها.

لبنــان الكبيــر، أو األراضــي الحاليــة للجمهوريــة اللبنانيــة كانــت تابعــة لثالثــة تقســيمات إداريــة عثمانيــة: )1( بيــروت كانــت مركــزًا لواليــة كبيــرة تزيــد 
مســاحتها عــن ثالثيــن ألــف كيلومتــر مربــع، وتضــم ألويــة: بيــروت، عــكا، طرابلــس، الالذقيــة، ونابلــس. وزاد عــدد ســكانها عــن نصــف مليــون نســمة. 
انظــر: واليــة بيــروت، رفيــق التميمــي ومحمــد بهجــت )بيــروت: منشــورات لحــد خاطــر، 1979( ص 7. )2( البقــاع الغربــي )دعــي جنــوب ســوريا فــي 
مدونــات الجمعيــة الفلســطينية( وأراضــي بعلبــك والهرمــل كانــت تابعــة لواليــة دمشــق. )3( متصرفيــة جبــل لبنــان. أمــا مصطلــح ســوريا، فــي كتابــات 
الرحالــة والبعثــات العلميــة ومذكــرات ورســائل مستشــرقي المدرســة الروســية فهــي واليــة دمشــق باإلضافــة إلــى بــّر الشــام كلــه، حيــث واليــة بيــروت 
والمتصرفيــة. والســوريون هــم ســكان المنطقــة مــن بــدو وحضــر. وفــي رســائل كريمســكي كمــا فــي توقيعــه لقصصــه يضيــف بيــروت إلــى ســوريا، فيقــول 
مثــاًل "بتاريــخ )كــذا( بيــروت فــي ســوريا". واللبنانــان - لبنــان الغربــي والشــرقي: سلســلتا جبــال لبنــان الغربيــة والشــرقية )ليبانــوس وأنتــي ليبانــوس(. وإذا 
مــا أطلــق لفــظ لبنــان فمعنــاه سلســلة جبــال لبنــان الغربيــة، أو متصرفيــة جبــل لبنــان حصــرًا. انظــر: قصــص بيروتيــة، أغاتانغــل كريمســكي )بيــروت: 

ريــاض الريــس للكتــب والنشــر، 2017(، القســم األول. 
المــدارس المســكوبية فــي لبنــان 1887-1914، تاتيانــا كوفاشــيفا بحــر وبيوتــر فيدوتــوف )بيــروت – ســان بطرســبورغ: المتحــف الوطنــي للتاريــخ 

الدينــي، 2012( – المالحــق.  
العالــم اللغــوي والمستشــرق أغاتانغــل كريمســكي )1871-1942( أحــد ممثلــي هــذا الشــكل مــن الوجــود القيصــري فــي بالدنــا، حيــث عــاش فــي بيــروت 
وجبــل لبنــان بيــن العاميــن 1896 و1898. وكتــب فيهــا مجموعتــه "قصــص بيروتيــة"، وديوانــه الشــعري "ســعف النخيــل". ومــن أبــرز ممثلــي هــذا 
الشــكل كذلــك: )1( ألكســندر ن. مورافييــف )1806 - 1874(، وكانــت رحلتــه إلــى بالدنــا ســنة 1829، وقــد وّثقهــا فــي كتابــه "رحلــة إلــى األماكــن 
المقّدســة"، الــذي صــدر فــي ســان بطرســبورغ ســنة 1835، وروى فيــه عــن زيارتــه إلــى بيــروت العثمانيــة. كمــا روى فــي كتابــه "رســائل مــن الشــرق" 
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ســنة 1851 عــن زيارتــه إلــى مدينــة بعلبــك. )2( وليــم ف. ديتيــل )1816 - 1848(، وقــد عــرض رحلتــه التــي دامــت ثــالث ســنوات )1842 - 
1845(، فــي مجلــة وزارة المعــارف الوطنيــة التــي كانــت تصــدر فــي ســان بطرســبورغ ســنة 1847. كمــا عــرض جانًبــا مــن الرحلــة علــى صفحــات 
مجلــة "بشــير الجمعيــة الجغرافيــة" ســنة 1851. )3( نيقــوالي ف. بيــرغ )1823 - 1884(، وقــد كانــت رحلتــه بيــن العاميــن 1860 و1862، وقــد 
عــرض رحلتــه فــي مقــاالت علــى صفحــات مجلــة "ســوفريمينِّك"، ســنة 1863. )4( ميخائيــل ن. دوختــروف )1788-1865(، وكانــت رحلتــه ســنة 
1862 إثــر األحــداث األليمــة التــي حّلــت بلبنــان. وقــد دّونهــا فــي كتابــه "رحلــة إلــى الشــرق" الــذي صــدر فــي ســان بطرســبورغ ســنة 1863، وتنــاول فيــه 
جوانــب سياســية ولقائــه باللجنــة األوروبيــة المحققــة بالقالقــل. )5( نيقــوالي ب. كونداكــوف )1844 - 1929(، الــذي دّون رحلتــه فــي كتــاب "رحلــة 
آثاريــة فــي ســوريا وفلســطين"، الــذي صــدر ســنة 1904، وتحــدث فيــه عــن زيارتــه إلــى شــتورة وبعلبــك. انظــر: مــن بيــروت وعنهــا – أوراق أوراســية 

فــي التفاعــل الحضــاري، عمــاد الديــن رائــف )بيــروت: دار المصــور العربــي، 2018( ص 126 ومــا بعدهــا. 
نيقــوالي الثانــي، نيقــوالي ألكســندروفيتش رومانــوف )1868-1918(: آخــر قياصــرة األمبراطوريــة الروســية )1894-1918(، تميــزت إدارتــه 
بالتطويــر االقتصــادي والتناقضــات االجتماعيــة والسياســية والثــورات. بعــد ثــورة أكتوبــر، فــي 17 تمــوز 1918، أعدمــه البالشــفة مــع أفــراد أســرته 

وحاشــيته رميــًا بالرصــاص فــي مدينــة يكاتيرنبــورغ.
ماريــا ألكســندروفنا تشيركاســوفا: نبيلــة روســية مــن محافظــة نوفغــورد، كرســت نفســها للتربيــة، فقامــت فــي ســبعينات القــرن التاســع عشــر بفتــح مدرســة 
فــي ملكيتهــا الخاصــة فــي منطقــة بوروفيتشــك لتدريــس ابنــاء الفالحيــن المحلييــن، وتطوعــت فــي ســبيل ذلــك لســنوات. قبــل وصولهــا إلــى بيــروت 
عملــت ضمــن اإلرســاليات األرثوذكســية فــي اليابــان لثــالث ســنوات، وعــادت بقــرار طوعــي مــارة باألراضــي المقدســة، حيــث التقــت بســكريتير الجمعيــة 
الفلســطينية نيقــوالي خيترفــو. توفيــت ودفنــت فــي بيــروت ســنة 1918. اســتمرت مدارســها فــي عملهــا حتــى تشــرين األول 1914، فقبيــل انطالقــة 
شــرارة الحــرب العالميــة األولــى، واألعمــال الحربيــة بيــن روســيا القصيريــة والســلطنة العثمانيــة، أوقفــت الجمعيــة عمــل المــدارس، وتســلمت الهيئــات 
الكنســية المحليــة إداراتهــا مــن الجمعيــة. انظــر: المــدارس المســكوبية فــي لبنــان 1887 1914-، - مرجــع ســابق، ص 30. وعــن إيقــاف الجمعيــة 
العمــل فــي مدارســها وليــس إقفالهــا مــن قبــل الســلطات العثمانيــة، انظــر الوثائــق المرفقــة ببحــث الدكتــورة جولييــت الراســي ضمــن: لبنــان فــي الحــرب 

العالميــة األولــى، مجموعــة مؤلفيــن )بيــروت، منشــورات الجامعــة اللبنانيــة، ط1: 2012( ج1. 
الشــارع بيــن مدرســة األم المســكوبية فــي وطــى المصيطبــة )مبنــى ســفارة روســيا االتحاديــة حاليــًا( ومنزلهــا. راجــع: برنامــج "حديــث روســيا" – إذاعــة 
صــوت الشــعب، الحلقــة 58، بتاريــخ 14 تمــوز/ يوليــو 2012: المامــا ماريــا تشيركاســوفا وتســمية شــارع باســمها فــي بيــروت. كذلــك: شــجرتا المامــا، 

عمــاد الديــن رائــف، جريــدة "الســفير" 19 آب/ أغســطس 2014.
مقابلــة مــع المــؤرخ بيوتــر بازيليفســكي، "ســفر الخــروج الروســي الكبيــر"، فيلــم وثائقــي للمخــرج دانيــل ســيريخ، قنــاة "بروفــي تــي فــي"، 1991. نســخة 

 https://www.youtube.com/watch?v=2tMERF4PhAg :علــى الرابــط
https://bit. :قــارن: قــرن علــى لجــوء األوكرانييــن إلــى مصــر، عمــاد الديــن رائــف، الســفير العربــي، 20 آب/ أغســطس 2020. علــى الرابــط

 ly/2QFWTS7
األوكران ولبنان، إيهور أوستاش، ترجمة عماد الدين رائف )كييف: دار دوليبي، 2019( ص 225-224.

المهندســون والمّســاحون الــروس فــي لبنــان، أديــب فــارس. ضمــن: الــروس فــي لبنــان – مجموعــة مقــاالت، إعــداد ســيرغي فرابيــوف )بيــروت: 2010(. 
ص 142 ومــا بعدهــا. يتضمــن البحــث الئحــة إســمية تضــم عشــرات أســماء عشــرات المهندســين والفنييــن، ومــا تضمنتــه إضبــارات عملهــم مــن 

معلومــات عنهــم، مــن أماكــن عملهــم فــي لبنــان وتواريــخ الوفــاة.  
لبنــان مطلــع خمســينيات القــرن العشــرين بعيــون المهاجريــن الــروس المناهضيــن للســوفيات، أ.ف. أنتوشــين وأ.ف. ســارابييف، دوريــة "فوســتوك" 

)الشــرق(، العــدد 4، 2015. ص 60. 
"الــروس فــي لبنــان" - معــرض وثائــق، تاتيانــا كوفاشــيفا بحــر )مؤلفــة(، "بيــت ألكســندر سولجنيتســين للمغتــرب الروســي فــي موســكو"، نيســان/ أبريــل 

.2015
تاريــخ الهجــرة الروســية إلــى المغــرب فــي القــرن العشــرين، نيقــوالي ســوخوف )موســكو: معهــد الدراســات الشــرقية التابــع ألكاديميــة العلــوم الروســية، 

2018( المقدمــة. 
جولة ميدانية للباحث، ربيع 2015. 

"الروس في لبنان" - معرض وثائق، تاتيانا كوفاشيفا بحر – مرجع سابق. 
المرجع نفسه. 

غيورغــي  ســيروف  كذلــك:   .2012  ،9 العــدد  الروســي(،  )العصــر  فيــك"  "روســكي  مجلــة  ســارابييف،  ألكســي  لبنــان،  فــي  الروســي  الشــتات 
https://artrz.ru/ الرابــط:  علــى  الروســي"،  االغتــراب  لــدى  والعمــارة  "الفــن  موســوعة  فــي  مقالــة  بحــر،  كوفاشــيفا  تاتيانــا  ألكســندروفيتش، 

 html.1805324496/places/1804990812
ليمانســكايا )المولــودة فيليبتشــينكو( أولغــا ميخائيلوفنــا، تاتيانــا كوفاشــيفا بحــر، مقالــة فــي موســوعة "الفــن والعمــارة لــدى االغتــراب الروســي"، علــى 

  https://artrz.ru/1805326286.html الرابــط: 
https://bit. :راجــع: كيــف صــار المغــرب مــالذ المهاجريــن الــروس، عمــاد الديــن رائــف، الســفير العربــي، 24 نيســان/ أبريــل 2020. علــى الرابــط

 ly/3nAlu7c
https://artrz.ru/ الرابــط:  علــى  الروســي"،  االغتــراب  لــدى  والعمــارة  "الفــن  موســوعة  فــي  مقالــة  ليونيدوفيتــش،  بوريــس  نوفيكــوف 

 html .1805052103 /places/1804990812
"فنانــون روس رســموا لبنــان: كوروليــوف، بليــس، بــورادا" - معــرض وثائــق، تاتيانــا كوفاشــيفا بحــر )مؤلفــة( وخليــل برجــاوي )مؤلــف مشــارك( وعمــاد 
الديــن رائــف )مؤلــف مشــارك(، "بيــت ألكســندر سولجنيتســين للمغتــرب الروســي فــي موســكو"، نيســان/ أبريــل 2017. ضــّم المعــرض المجموعــات 
األصليــة للفنانيــن )نحــو 470 قطعــة(. جميــع المعروضــات مــن مجموعــة المؤلــف المشــارك خليــل برجــاوي: طوابــع بريديــة وماليــة وضريبيــة وأغلفــة 

وأوســمة وميداليــات تذكاريــة وعمــالت ورقيــة ومعدنيــة ولوحــات، وغيرهــا مــن الرســوم والتصاميــم.
كذلــك: األرزة اللبنانيــة بتصميــم روســي، مجلــة "فيالتيليــا"، فالديميــر شــليفيف، العــدد 6، 1996. ص ص 23-24. ترجمــة المقــال علــى الرابــط: 

 https://bit.ly/3aM0buc
مقابلــة خاصــة مــع الفنــان اللبنانــي شــربل فــارس فــي محترفــه فــي بلــدة صربــا – جنــوب لبنــان، 24 شــباط/ فبرايــر 2015. وكان شــاهد عيــان علــى 

تلــك المرحلــة مــن حيــاة كوروليــوف.  
فنانون روس رسموا لبنان: كوروليوف، بليس، بورادا" - معرض وثائق، - مرجع سابق.
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المرجع نفسه. 
فيديــو مســجل ربيــع 2017، يتحــدث فيــه الزوجــان بــورادا عــن عملهمــا فــي لبنــان، بــّث خــالل حفــل افتتــاح معــرض "فنانــون روس رســموا لبنــان"، 

موســكو، 27 نيســان/ أبريــل 2017. 
فنانون روس رسموا لبنان: كوروليوف، بليس، بورادا - معرض وثائق، - مرجع سابق.

مقابلــة خاصــة مــع الباحثــة الروســية اللبنانيــة تاتيانــا كوفاشــيفا بحــر، بتاريــخ 13 حزيــران/ يونيــو 2019، نشــرت أجــزاء منهــا تحــت عنــوان "تاتيانــا بحــر 
  https://bit.ly/3eKn6ar :تعيد تجســيد تاريخ لبنان الموســيقي"، الميادين – الثقافة، بتاريخ 1 أيلول/ ســبتمبر 2019، على الرابط

كلمــة كفــاح فاخــوري خــالل حفــل إطــالق كتــاب "مــن أوراق زكــي ناصيــف" فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت، 2014. والحديــث ينقلــه فاخــوري 
https://www.aub.edu.lb/fas/znmp/ :الرابــط بنــروز عــن ســلفه ســتيفان دودج. علــى  الجامعــة األميركيــة األســبق ســتيفن  عــن رئيــس 

 documents/kifahfakhouryspeech.pdf
المرجع نفسه. 

"الموســيقيون الروس في لبنان: تنويعات في الثيمة العربية" - معرض وثائق، تاتيانا كوفاشــيفا بحر )مؤلفة(، "بيت ألكســندر سولجنيتســين للمغترب 
الروســي في موســكو"، نيســان/ أبريل 2019.

مقابلة خاصة مع الباحثة الروسية اللبنانية تاتيانا كوفاشيفا بحر، بتاريخ 13 حزيران/ يونيو 2019، - مرجع سابق. 
إنزال موسيقي بطرسبورغي في الشرق األدنى، تاتيانا كوفاشيفا بحر، دورية "سكريبيتشني كلوتش"، العدد 4 )73(، 2019. ص 28 – 36. 

بيلينغ )اســم عائلتها قبل الزواج نيفتونوفا( ألكســندرا ألكســندروفنا، تاتيانا كوفاشــيفا بحر، مقالة في موســوعة "الفن والعمارة لدى االغتراب الروســي"، 
 html.1805335335/https://artrz.ru/places/1804990812 :على الرابط

األوكران ولبنان، إيهور أوستاش، - مرجع سابق، ص 238 وما بعدها. 
 https://www.conservatory.gov.lb/history :الموقع الرسمي للكونسرفاتوار، على الرابط

"الموسيقيون الروس في لبنان: تنويعات في الثيمة العربية" - معرض وثائق، - مرجع سابق.

مراجع
أوال، الوثائق

• "الــروس فــي لبنــان" - معــرض وثائــق، تاتيانــا كوفاشــيفا بحــر )مؤلفــة(، "بيــت ألكســندر سولجنيتســين للمغتــرب الروســي فــي موســكو"، نيســان/ أبريــل 
.2015

• "فنانــون روس رســموا لبنــان: كوروليــوف، بليــس، بــورادا" - معــرض وثائــق، تاتيانــا كوفاشــيفا بحــر )مؤلفــة( وخليــل برجــاوي )مؤلــف مشــارك( وعمــاد 
الديــن رائــف )مؤلــف مشــارك(، "بيــت ألكســندر سولجنيتســين للمغتــرب الروســي فــي موســكو"، نيســان/ أبريــل 2017. ضــّم المعــرض المجموعــات 
األصليــة للفنانيــن )نحــو 470 قطعــة(. جميــع المعروضــات مــن مجموعــة المؤلــف المشــارك خليــل برجــاوي: طوابــع بريديــة وماليــة وضريبيــة وأغلفــة 

وأوســمة وميداليــات تذكاريــة وعمــالت ورقيــة ومعدنيــة ولوحــات، وغيرهــا مــن الرســوم والتصاميــم.
• "الموســيقيون الــروس فــي لبنــان: تنويعــات فــي الثيمــة العربيــة" - معــرض وثائــق، تاتيانــا كوفاشــيفا بحــر )مؤلفــة(، "بيــت ألكســندر سولجنيتســين 

للمغتــرب الروســي فــي موســكو"، نيســان/ أبريــل 2019.

ثانًيا، الكتب 
• المــدارس المســكوبية فــي لبنــان 1887-1914، تاتيانــا كوفاشــيفا بحــر وبيوتــر فيدوتــوف )بيــروت – ســان بطرســبورغ: المتحــف الوطنــي للتاريــخ 

الدينــي، 2012(.
• قصص بيروتية، أغاتانغل كريمسكي )بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 2017(. 

• كنيسة مدينة هللا أنطاكية العظمى، أسد رستم )بيروت، المكتبة البوليسية، ط1: 1988(.
• لبنان في الحرب العالمية األولى، مجموعة مؤلفين )بيروت، منشورات الجامعة اللبنانية، ط1: 2012(.

• من بيروت وعنها – أوراق أوراسية في التفاعل الحضاري، عماد الدين رائف )بيروت: دار المصور العربي، 2018(.
• والية بيروت، رفيق التميمي ومحمد بهجت )بيروت: منشورات لحد خاطر، 1979(.

ثالًثا، المقاالت
• األرزة اللبنانية بتصميم روسي، مجلة "فيالتيليا"، فالديمير شليفيف، العدد 6، 1996.

• الشتات الروسي في لبنان، ألكسي سارابييف، مجلة "روسكي فيك" )العصر الروسي(، العدد 9، 2012.
• المدارس الروسية في سوريا، مجلة المقتطف، أسعد داغر، عدد تشرين األول/ اكتوبر 1901.

• إنزال موسيقي بطرسبورغي في الشرق األدنى، تاتيانا كوفاشيفا بحر، دورية "سكريبيتشني كلوتش"، العدد 4 )73(، 2019. 
https://bit. الرابــط:  علــى   .2020 أغســطس  آب/   20 العربــي،  الســفير  رائــف،  الديــن  عمــاد  إلــى مصــر،  األوكرانييــن  لجــوء  علــى  قــرن   •

 ly/2QFWTS7
• كيف صار المغرب مالذ المهاجرين الروس، عماد الدين رائف، السفير العربي، 24 نيسان/ أبريل 2020. على الرابط:

 https://bit.ly/3nAlu7c 
• لبنــان مطلــع خمســينيات القــرن العشــرين بعيــون المهاجريــن الــروس المناهضيــن للســوفيات، أ.ف. أنتوشــين وأ.ف. ســارابييف، دوريــة "فوســتوك" 

)الشــرق(، العــدد 4، 2015.

رابًعا، مقابالت وكلمات
• مقابلة خاصة مع الباحثة الروسية اللبنانية تاتيانا كوفاشيفا بحر، في مدينة صور، بتاريخ 13 حزيران/ يونيو 2019.
• مقابلة خاصة مع الفنان اللبناني شربل فارس في محترفه في بلدة صربا – جنوب لبنان، 24 شباط/ فبراير 2015.

https:// :كلمــة كفــاح فاخــوري خــالل حفــل إطــالق كتــاب "مــن أوراق زكــي ناصيــف" فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت، 2014. علــى الرابــط •
 www.aub.edu.lb/fas/znmp/documents/kifahfakhouryspeech.pdf

258

عماد الدين رائفالهجرة والمكان | إشكاليات وتحديات



• فيديــو مســجل ربيــع 2017، يتحــدث فيــه الزوجــان بــورادا عــن عملهمــا فــي لبنــان، بــّث خــالل حفــل افتتــاح معــرض "فنانــون روس رســموا لبنــان"، موســكو، 
27 نيســان/ أبريــل 2017. 

خامًسا، المواقع االلكترونية
 https://www.conservatory.gov.lb/history :الموقع الرسمي للكونسرفاتوار، على الرابط •

 /https://rus-big-biography-enc.slovaronline.com :الموسوعة البيوغرافية الكبرى، على الرابط •
• موسوعة الفن والعمارة لدى االغتراب الروسي: 

o بيلينــغ )اســم عائلتهــا قبــل الــزواج نيفتونوفــا( ألكســندرا ألكســندروفنا، تاتيانــا كوفاشــيفا بحــر، مقالــة فــي موســوعة "الفــن والعمــارة لــدى االغتــراب الروســي"، 
 html.1805335335/https://artrz.ru/places/1804990812 الرابــط:  علــى 

https://artrz.ru/ :ســيروف غيورغــي ألكســندروفيتش، تاتيانــا كوفاشــيفا بحــر، مقالــة فــي موســوعة "الفــن والعمــارة لــدى االغتــراب الروســي"، علــى الرابــط o
 html.1805324496/places/1804990812

o ليمانســكايا )اســم عائلتهــا قبــل الــزواج فيليبتشــينكو( أولغــا ميخائيلوفنــا، تاتيانــا كوفاشــيفا بحــر، مقالــة فــي موســوعة "الفــن والعمــارة لــدى االغتــراب الروســي"، 
  https://artrz.ru/1805326286.html :علــى الرابــط

https://artrz.ru/ الرابــط:  علــى  الروســي"،  االغتــراب  لــدى  والعمــارة  "الفــن  موســوعة  فــي  مقالــة  ليونيدوفيتــش،  بوريــس  نوفيكــوف   o
 html .1805052103 /p laces/1804990812

259

الهجرة والمكان | إشكاليات وتحديات



أضواء على الهجرة من جبل لبنان خالل عهد المتصرفية   
)1918 - 1861(

د. غازي زهر الدين
كلية التربية / الجامعة اللبنانية

مقدمة 
الهجــرة، اســم مشــتق مــن فعــل َهَجــَر، وهــي ظاهــرة إنســانية الفتــة تعنــي الخــروج مــن أرض الوطــن إلــى أرض 
أخــرى1. تشــكل الهجــرة ظاهــرة اجتماعيــة تراكميــة معقــدة ترتبــط بتطــور المجتمعــات البشــرية، وتتأثــر بعوامــل نموهــا 

وتقدمهــا أو تراجعهــا.

ارتبطــت الهجــرة بتاريــخ لبنــان منــذ القــدم، يــوم أســس الفينيقيــون مدنــًا علــى شــواطىء البحــر األبيــض المتوســط  
نافســت مســتعمرات كبــرى أقامهــا اإلغريــق والرومــان. وبســبب ضيــق ســهولهم الســاحلية، وإكتشــافهم لصدفــة 
"الموركــس"، وإحتكارهــم للصبــاغ األرجوانــي، وصعوبــة عبــور المســالك الجبليــة نحــو الداخــل، تطلعــوا صــوب 
البحــر وجعلــوا مــن التجــارة رســالة حــرف وحضــارة، ومنــذ ذلــك الوقــت يهاجــر اللبنانــي نحــو المجهــول لشــعور 
فطــري فــي تكوينــه كأســالفه، قدمــوس وأليســار، وحًنــون، وجبــران، وغيرهــم بغيــة تأســيس ممالــك وحضــارات 
وتجارة2. وفي العقد الســادس من القرن التاســع عشــر، بدأت الهجرة الحديثة ســنة 1854، مع المهاجر اللبناني 
األول أنطونيــوس البشــعالني، واســتمرت خــالل عهــد المتصرفيــة، وأصبحــت مرضــًا معديــًا أصــاب اآلالف مــن 
أبنــاء جبــل لبنــان؛ بــدأت مــن الفــرد إلــى أفــراد العائلــة، فاألقــارب ومــن ثــم إلــى أهالــي القريــة فالمنطقــة3، وراجــت فــي 
مطلــع القــرن العشــرين "أيمــا رواج، وغــدا المهاجــرون بعــد العشــرة، يعــدون بالمئــات واأللــوف"4، ولــم يبــق بالتالــي 
مدينــة أو قريــة مــن مــدن المتصرفيــة وقراهــا، إاًل وهاجــر مــن أهلهــا العــدد الوفيــر، توزعــوا علــى أرجــاء األميركيتيــن 

الشــمالية والجنوبيــة، وبخاصــة البرازيــل، واألرجنتيــن، والتشــيلي، وكذلــك علــى القــارة الســمراء)أفريقيا(.

غيــر أن تلــك الحركــة العفويــة ســرعان مــا تطــورت وتحولــت إلــى جــرح فــي جســم "الوطــن" ومــع الوقــت دخلــت 
الهجــرة فــي الوعــي اللبنانــي، وغــدت بســلبياتها وإيجابياتهــا إشــكالية كثــرت حولهــا الدراســات، واألبحــاث، والنــدوات، 
والمؤتمرات. فهل هجرة اللبناني إلى جنبات األرض، ســببها شــعور فطري متوارث؟ أم رغبة في تأســيس ممالك 
وحضــارات وتجــارة؟ أو هربــًا مــن عســف حكــم جائــر، وأرض ضيقــة جــرداء؟ أو لنزعــة عامــة بطلــب الحريــة 
بمختلــف وجوههــا، كحريــة الــرأي والمعتقــد، أوِغيــرة مــن المهاجريــن األوائــل بغيــة االنعتــاق مــن الفقــر والعــوز؟ وفــي 
هــذا البحــث نعــرض بإيجــاز ألســباب الهجــرة، وطبيعتهــا، وألعــداد المهاجريــن، وفئاتهــم، وأعمارهــم، وأعمالهــم،  

ولتداعيــات الهجــرة وأثارهــا.
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أواًل: أسباب الهجرة
تولــدت الهجــرة عــن أســباب عديــدة منهــا: اقتصاديــة، وسياســية، واجتماعيــة، ودينيــة، وديموغرافيــة، وثقافيــة،  

ومنهــا مــا لــه عالقــة بعوامــل خارجيــة أغــوت المهاجريــن عارضــة عليهــم شــروط عمــل وحيــاة أفضــل5. 

1- األسباب االقتصادية
إســتنادًا ألبــرز الشــهادات التــي دونهــا مــن عــرف عهــد المتصرفيــة، وعايــش الهجــرة وخبرهــا أو ارتبــط بهــا، فــإن 

الســبب االقتصــادي كان مــن أبــرز العوامــل والدوافــع التــي حفــزت الهجــرة وطورتهــا. ومــن تلــك الشــهادات:
- اعتبــر المــؤرخ فيليــب حتــي6، أن الدوافــع االقتصاديــة تقدمــت علــى مــا عداهــا مــن الدوافــع، واعتبــر 
أن طلــب المــال يأتــي فــي الدرجــة األولــى، ورأى فــي رســائل المهاجريــن إلــى أهلهــم، ودور المبشــرين 

األجانــب، ومظاهــر الترغيــب والتشــويق المعتمــدة حفــزت الهجــرة بشــكل كبيــر7. 
- ورأى المختــص فــي شــؤون الهجــرة، يوســف الســودا) 1888– 1970(8، أن " بتــر الســهول واقتطــاع 
المــدن" وحصــر مســاحة المتصرفيــة فــي نجــاد جــرداء، أدت إلــى ضيــق ســبل عيــش اللبنانييــن فإضطــروا 

للهجــرة طلبــًا للــرزق9.
- وعلقــت جريــدة المرســل10،على الخلفيــة االقتصاديــة للهجــرة، الناتجــة عــن أراضــي المتصرفيــة الوعــرة، 
وضيــق مســاحتها، وكتبــت فــي إحــدى صفحاتهــا:" ولــد لبنــان – المتصرفيــة فقيــرًا فأتــى بأبنــاء فقــراء"، 

بســبب تضائــل المــوارد واقفــال أبــواب الــرزق فــي الواليــات العثمانيــة المجــاورة. 

ومــن العوامــل االقتصاديــة الدافعــة للهجــرة، تحــول اقتصــاد جبــل لبنــان تدريجيــًا مــن االكتفــاء الذاتــي إلــى اقتصــاد 
الســوق، وقــد اســتتبع ذلــك حركــة اســتيراد وتصديــر لمختلــف أنــواع الســلع االســتهالكية غيــر المنتجــة محليــًا مــا 
زاد الحاجــة إلــى المــال النقــدي، وكان الحصــول عليــه يتــم مــن عائــدات بيــع انتــاج الحريــر الُمعــد للتصديــر وهــو 
عمــاد االقتصــاد الجبلــي آنــذاك، والــذي وصــل إنتاجــه فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر إلــى مــا يقــارب أربعــة مالييــن 
كيلوغــرام، بدخــل ســنوي بلــغ 62,999,970 قرشــًا، مــن مجمــوع ايــرادات المنتوجــات الرئيســية فــي جبــل لبنــان 
البالغــة 117,999,860 قرشــًا، هــذا االنتــاج أصيــب بنكســة نتيجــة انخفــاض ســعر إقــة الحريــر مــن 45 قرشــًا 
إلــى 19 قرشــًا ســنة 1890، وأمــام الحاجــة الملحــة للمــال تــم تســييل قســم مــن الملكيــات الصغيــرة إلــى أمــوال بغيــة 

النــزوح أو الهجــرة إلــى الخــارج بحثــًا عــن مــوارد  رزق جديــدة11.

2- األسباب السياسية
  علــى أثــر ثــورة الفالحيــن التــي قادهــا طانيــوس شــاهين ســنة 1858، واألحــداث الطائفيــة التــي وقعــت بيــن 
الــدروز والمســيحيين ســنة 1860، اضطــرب األمــن وكثــرت القالقــل فــي جبــل لبنــان بشــكل كبيــر، مــا اســتدعى 
التئــام لجنــة دوليــة فــي بيــروت بتاريــخ 10/5 /1860 مثلــت كل مــن فرنســا والنمســا وبروســيا وروســيا وبريطانيــا 
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والدولــة العثمانيــة، وتــم بنتيجتهــا صــدور نظــام جديــد عــرف ببروتوكــول 9 حزيــران 1861، بإتفــاق دولــي وإقــرار 
عثمانــي جاعــاًل مــن جبــل لبنــان، "متصرفيــة ممتــازة"12، رســخ االمتيــازات األجنبيــة فــي لبنــان رغــم إرادة الدولــة 
العثمانيــة. وبنتيجتــه تــم تضييــق حــدود المتصرفيــة بعــد ســلخ ســهل البقــاع واقتطــاع المــدن الســاحلية، فعانــت 
الزراعــة وكذلــك الصناعــة والتجــارة مــن ضيــق المســاحة الجغرافيــة، وهــذا أدى إلــى توجــه قســم مــن أبنــاء الجبــل 
نحــو الواليــات العثمانيــة وبخاصــة بيــروت، فيمــا يعــرف بالنــزوح مــن الريــف، وقســم أخــر رأى فــي ركــوب البحــر 
خالصــًا لــه، كمــا هاجــر كثــر مــن الــدروز إلــى حــوران هربــًا مــن المالحقــات وقــدر عددهــم آنــذاك  بحوالــي األلفــي 
شــخٍص13، ومنهــم مــن هاجــر إلــى األرجنتيــن، ونحــو مصــر لمــن كان يلــم بأعمــال الزراعــة. وعلــى أثــر طغيــان 
الســلطات التركيــة وقرارهــا الــذي فــرض التجنيــد االجبــاري علــى الشــباب فــي متصرفيــة جبــل لبنــان، عــادت وثيــرة 
الهجــرة لالرتفــاع مــا دفــع قســمًا كبيــرًا مــن الشــباب لتــرك بالدهــم وأهلهــم وعيالهــم والهجــرة إلــى أقاصــي األرض. 

3- األسباب االجتماعية
   تضمنــت المــادة الخامســة مــن نظــام المتصرفيــة المعــدل ســنة 1864، مســاواة الجميــع أمــام القانــون والغــاء كل 
االمتيــازات وال ســيما امتيــازات اصحــاب المقاطعــات14. كمــا ُحِجــم دور الزعامــات التقليديــة علــى صعيــد سياســة 
الجبــل العامــة، وال ســيما أن أعضــاء مجلــس اإلدارة، وكمــا تبيــن مــن إنتماءاتهــم العائليــة كانــوا بدايــة مــن العائــالت 
النافــذة، ولكــن فيمــا بعــد عــادت ودخلــت العائــالت االقطاعيــة، كآل جنبــالط، وآل أرســالن، وآل تلحــوق، وآل 
الخــازن، وغيرهــم فــي هيكليــة مجلــس اإلدارة، وســعوا للمشــاركة فــي وظائــف المتصرفيــة مباشــرة، فإســتمر تأثيرهــم 
فــي الهيكليــة االقتصاديــة واإلداريــة لمتصرفيــة الجبــل، وهــذا فــي السياســة لــه مفهومــه الــوازن والســيما فــي اســتعادة 
النفــوذ االقتصــادي والسياســي. مــا يعنــي أن النظــام االقطاعــي بقــي ســائدًا مــن الناحيــة العمليــة، ونتيجــة لذلــك، 
انقســم الســكان بيــن طبقــة ثريــة تضــم العائــالت االرستقراطية)الميســورة(، وكبــار موظفــي حكومــة المتصرفيــة، 

وطبقــة فقيــرة تضــم بقيــة األهالــي الذيــن كانــوا يعيشــون فــي حالــة فقــر وعــوز15.

تدنــي مســتوى  إلــى  باالضافــة  البطالــة،  الفــرص، وارتفــاع  تكافــؤ  العدالــة االجتماعيــة، وعــدم  ونظــرًا النعــدام 
الخدمــات، وانعــدام الضمانــات االجتماعيــة، وتدنــي المســتوى المعيشــي للســكان، ارتفــع منســوب الهجــرة مــن جبــل 

لبنــان16.

4- األسباب الدينية
   كان لتعــدد األديــان والمذاهــب صفــة تتحكــم فــي هشاشــة الواقــع البنيــوي لجبــل لبنــان، إضافــة إلــى مــا زرعــه 
العثمانيــون مــن بــذور التفرقــة بيــن الطبقــات االجتماعيــة والمذاهــب الدينيــة، إذ أصبــح الجبــل مســرحًا للمذابــح 
والفتــن الطائفيــة، وســاهمت الــدول الغريبــة بتغذيــة االنقســامات بيــن أبنــاء الجبــل الواحــد، فقــد ســاندت فرنســا 
الموارنــة )وأصبحــت األم الحنــون لهــذه الطائفــة(، ودعمــت بريطانيــا طائفــة الــدروز، وتذكــرت روســيا تعلقهــا 
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بجذورهــا األرثوذكــس فدعمــت الــروم، وطبعــًا ســاندت الدولــة العثمانيــة أهــل الســنة، وحرضــت الطوائــف علــى 
بعضها الستمرار سيطرتها. وكما أشرنا أدت األحداث الطائفية سنة 1860 إلى والدة نظام جديد لجبل لبنان، 
قضــى بتعييــن متصــرف مســيحي عثمانــي غيــر لبنانــي علــى متصرفيــة جبــل لبنــان، يعاونــه مجلــس إدارة تــوزع 

أعضــاؤه علــى الطوائــف، وبذلــك أصبحــت الطائفيــة أساســًا فــي نظــام الحكــم. 

  علمــًا أنــه كان هنــاك شــعور بعــدم االنتمــاء إلــى وطــن فــي العهــد العثمانــي، نظــرًا للتمييــز الطائفــي لصنــوف 
الســكان فعندمــا كان اللبنانــي يفتــح عينيــه علــى الحيــاة، كان يــرى أنــه ينتمــي إلــى مذهــب وليــس إلــى وطــن، وبنــاًء 
علــى هــذا االنتمــاء، فهــو مســيحي أو مســلم أو درزي... وكانــت تذكــرة النفــوس التــي يحملهــا المواطــن اللبنانــي 

تقــوي شــعوره بالغربــة عــن الدولــة العثمانيــة، فهــو عثمانــي التبعيــة وليــس عثمانــي الجنســية17.

5- األسباب الديموغرافية
بالتركيــب  ثباتــًا وارتباطــًا  العوامــل  أكثــر  تشــكل  الســكانية  والكثافــة  الديموغرافيــة والضغــط  الحركــة  تطــور  إن 
االقتصادي واالجتماعي للبلد. وتزايد عدد الســكان هو ســبب حقيقي خفي يؤدي عادة إلى الضيق االقتصادي،  
ســاهم فــي ازديــاد حــدة العــوز والحاجــة، بخاصــة إذا علمنــا أن األســر اللبنانيــة كانــت تتألــف مــن عشــرة أشــخاص 
أو أثنــي عشــر شــخصًا، وبعضهــا يتألــف مــن خمســة عشــر شــخصًا، وهــذا يســبب شــرخًا فــي التــوازن بيــن عــدد 

الســكان وانتــاج األرض، وقــد وجــد هــذا التضخــم الســكاني منفــذًا لــه عبــر البحــر إلــى بــالد االغتــراب18.

6- األسباب الثقافية
  إن ارتفــاع عــدد المــدارس فــي جبــل لبنــان، وارتفــاع نســبة الوعــي، أدى إلــى ظهــور فئــات متنــورة ومتعلمــة 
أخــذت تســعى لتحقيــق ذاتهــا ومســتقبلها، بعيــدًا عــن شــقاوة العمــل فــي أرض آبائهــا، " فقلمــا تجــد ابــن فــالح تعلــم 
فعكــف علــى زراعــة أبيــه" ســاعدها فــي ذلــك دور المبشــرين والســياح الذيــن كانــوا يحضونهــم علــى اكتشــاف المدنيــة 
الغربيــة، وبالتالــي حثهــم علــى الســفر بقصــد تحســين ظــروف العمــل والحيــاة واالفــادة مــن الغــرب وعلمــه وخبراتــه19.

وباالضافــة إلــى مــا تقــدم فقــد كان لنجــاح المهاجريــن األوائــل، وتحويلهــم األمــوال إلــى ذويهــم، وشــرائهم األراضــي، 
وبنــاء القصــور، وحيــاة البــذخ، والغيــرة، مــا شــجع الكثيريــن علــى خــوض غمــار التجربــة االغترابيــة، بغيــة االثــراء 
الســريع والعــودة إلــى العيــش بطريقــة أفضــل فــي الوطــن األم بعــد عــدة ســنوات. وال نغفــل  دور سماســرة المالحــة 
فــي تعزيــز الهجــرة، وكانــوا يجوبــون القــرى بهــدف اقنــاع أكبــر عــدد ممكــن مــن الشــباب بالســفر عارضيــن عليهــم 

الكثيــر مــن التســهيالت. 
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ثانيًا: أضواء على طبيعة الهجرة
بعــد أن قدمنــا ألســباب الهجــرة ال بــد مــن القــول، أنــه ال يمكــن ألنســان أن يقــوم بتوضيــب أمتعتــه ويبحــث عــن 
وطــن بديــل، إذ لــم يكــن قــد بلــغ ذروة اليــأس20، فأصبــح مســتعدًا لهجــرة وطنــه وعائلتــه وأرضــه مرغمــًا فــكٌل يتمنــى 
أن يجــد علــى أرض موطنــه إمكانيــة العيــش المســتور، لكــن البحــث عــن العمــل أو الحريــة فــي محيــط مختلــف 
خيــار انســاني حتمــي مبــرر، والمهاجــر بحســبLuis Varlez ، هــو كل شــخص يتــرك بلــده ليســتقر فــي الغربــة، 
بصورة ظرفية أو دائمة، ذلك كي يشــبع حاجات ضرورية وأساســية21، وقد قال في هذا الســياق األمير الشــاعر 

أميــن آل ناصــر الديــن: 
                     لم يهجروك إختيارًا غير أنُهم      ضاقت بهم جنباُت العيش فإرتحلوا 

وألن مــن أهــم األســباب األساســية لتطــور الشــعوب، يكــون بمــدى اســتجابتها للتحديــات المطروحــة عليهــا، وفــق 
نظريــة التحــدي واالســتجابة التــي أطلقهــا المــؤرخ األنكليــزي أرنولــد توينبــي، إنتفــض اللبنانيــون وتحــدوا واقعهــم 

الصعــب مــن خــالل الهجــرة22. 

فما هي صفات ذلك المهاجر؟ وكيف سلك طريقه إلى بالد الغربة؟ وكم عانى في سبيل تحقيق مبتغاه؟ 

-1 شخصية المهاجر؟
المهاجــر اللبنانــي بشــكل عــام، هــو ذاك الجبلــي العنيــد، الــذي ابتعــد عــن أرضــه، وبيئتــه، ومجتمعــه، وأهلــه، 
وأحبائــه، هــو ذاك المغامــر الطمــوح المفعــم بالعنفــوان الثائــر علــى نفســه وعلــى الحالــه التــي كان يتخبــط فيهــا، 
هــو ذاك الــذي انفتحــت عينــاه علــى ضيــاء الحيــاة الكريمــة والحريــة، فأصلــح أمــوره وحســن حالــه وهــذب نفســه 
وثقــف أخالقــه23. وهــو ذاك اإلنســان المتواضــع، المتجلــد الصبــور الــذي تحمــل مشــقات الغربــة ومفاجــأت العالــم 
المجهــول، وهــو ذاك العامــل النشــيط، والتاجــر الحريــص، والــزارع الُمجــد، فهــو لــم يخجــل مــن عمــل يعــود عليــه 
بالفــالح، ولــم يخــش خطــرًا، بــل كــد وجــد واجتهــد وســهر وتعــب، غيــر آبــه بســاعات العمــل، غيــر عابــىء ببــرد ٍأو 
حــٍر، بــل عمــل بــال هــوادة دون تذمــر أو تكــدر، فحــول صنــدوق الكشــة الصغيــر الــذي كان مخزنــه، إلــى متجــر 

ومخــزن ومصنــع ومصــرف.            

2- طريق الهجرة
   كانــت الهجــرة عبــر البحــر الســبيل الوحيــد أمــام المهاجريــن، وكان مرفــأ بيــروت بخاصــة محــط القوافــل الذاهبــة 
والعائــدة. وقــد ســلكت الهجــرة طريقين)هجــرة شــرعية وهجــرة غيــر شــرعية(، وســنعرض بشــكل مختصــر للطريقيــن.
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أ - الهجرة الشرعية 
وتتــم عبــر المرافــىء الشــرعية وعبــر القنــوات الرســمية، مــن مرفــأي بيــروت وطرابلــس وســائر الموانــىء العثمانيــة 
الرســمية. فــكان يرفــع المســافر إلــى إدارة المتصرفيــة طلبــًا يلتمــس فيــه الحصــول علــى تذكــرة المــرور أو"الباســبور"، 
ويدفــع الرســم القانونــي وقيمتــه عشــرة غــروش صــاغ، ومــن وفــق ونــال اإلذن بالســفر وفــق الشــروط الحكوميــة، 
يدفــع كفالــة بقيمــة مائــة ليــرة عثمانيــة )500 دوالر(، وبعــد ذلــك ينطلــق المســافر المحظــوظ علــى متــن البواخــر 
إلــى مرفــأ يافــا الفلســطيني، ومــن بعدهــا إلــى مرفــأ بــور ســعيد فــي مصــر، ومــن ثــم إلــى مرفــأ مرســيليا فــي فرنســا 

علمــًا أن المــدة  بيــن بيــروت ومرســيليا حوالــي األســبوعين24.

وبعــد الوصــول إلــى مرســيليا يتوجــب علــى المســافرين االنتقــال إلــى البواخــر الكبيــرة القــادرة علــى عبــور المحيطــات 
التــي تقلهــم إلــى القــارة األميركيــة الموعــودة.

  ومــن المهاجريــن مــن كان يتوجــه مباشــرة نحــو البرازيــل، وكانــت الرحلــة تســتغرق 22 يومــًا، أو إلــى األرجنتيــن. 
وبعضهــم تــرك مرســيليا بإتجــاه أفريقيــا الغربيــة لعجزهــم عــن دفــع أجــرة الرحلــة إلــى أميــركا، وتــردد أن بعــض 
المهاجريــن القاصديــن أميــركا ولجهلهــم ُتركــوا علــى الشــواطىء األفريقيــة بعــد إيهامهــم أنهــم قــد وصلــوا إلــى وجهتهــم 

األصليــة25.

ب- الهجرة غير الشرعية
   وكانــت تتــم بعيــدًا عــن أجهــزة الرقابــة، وارتفعــت وتيرتهــا عندمــا شــددت الســلطات العثمانيــة مــن إجراءاتهــا 
لتخفيــف أعــداد المســافرين. وكانــت هــذه الهجــرة تتــم برشــوة موظفــي الدولــة عنــد المرافــىء فيغضــون النظــر عــن 
دخــول المســافر إلــى الباخــرة حيــث يقــوم أحــد العامليــن فيهــا بإخفائــه فــي عنابرهــا حتــى يصــل إلــى المرافــىء 
األوروبيــة؛ أو تتــم عــن طريــق بعــض المراكــب الشــراعية الصغيــرة التــي تقلــع مــن شــواطىء بيــروت بإتجــاه البواخــر 

الكبيــرة الراســية وســط البحــر. 

3- معاناة المهاجر
   عانــى المهاجــرون الكثيــر مــن الصعــاب فــي هجرتهــم نحــو المجهــول، فــال دولــة تحميهــم، وال ســفارة ترعــى 
حقوقهــم، وكان عليهــم التأقلــم فــي مجتمعــات جديــدة يجهلــون لغتهــا، وعاداتهــا، وتقاليدهــا، وقوانينهــا، وكان 
علــى بعضهــم ضــرورة تخطــي العائــق الدينــي فيهــا، إضافــة أن الســفر بالبواخــر بحــد ذاتــه معانــاة وغيــر مريــح، 
وكان المهاجــرون معرضــون لتقلبــات الطقــس، ولســؤ معاملــة البحــارة، ولألوبئــة واألمــراض، والســرقة مــن قبــل 
اللصــوص والسماســرة، الذيــن يســلبون القــروش القليلــة فــي جيوبهــم ويتركوهــم لقدرهــم عرضــة للتشــرد والتســول فــي 
بــالد غريبــة. علمــًا أن ُكثــرًا منهــم إســتدان قيمــة "الناولــون" للســفر. وقــد جســدت بعــض الجرائــد االغترابيــة معانــاة 
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بعــض المهاجريــن، والتــي وصلــت إلــى حــد القتــل، وكثيــرًا مــا كانــت تتصــدر عناويــن الصحــف أخبــار القتلــى وهــم 
بــاآلالف.  هــذا الواقــع دفــع البطريــرك المارونــي اليــاس الحويــك، إلــى تســطير إعــالم خــاص بالكهنــة الموارنــة 
يحثهــم فيــه علــى الطلــب مــن أبنــاء الرعيــة عــدم الســفر والمهاجــرة مــا لــم يكــن لديهــم مــا يقــوم بأســباب معيشــتهم، 
نظــرًا للمعانــاة الكثيــرة26. باالضافــة إلــى ذلــك فقــد عانــى المهاجــر الوحشــة لألهــل واألحبــة، والرســائل ال تصــل إاًل 
بعــد أشــهر أو ســنة، وتشــير رســالة بعــث بهــا أحــد أبنــاء قريــة عماطــور فــي قضــاء الشــوف إلــى زوجتــه يصــف 
فيهــا شــوقه، معاتبــًا إياهــا علــى عــدم الــرد علــى رســائله منــذ مــدة، وممــا جــاء فــي رســالته: "عــن ديتريــت مشــكن" 

)ديترويــت ميشــيغان( فــي 20 أيلــول 1916. 

"  حضرة الست الجليلة ابنة عمنا المحترمة دام بقاها
غــب إهدائــي وافــر الســالم مــع بــث تمنيــات لمشــاهدتكم عســاكم بكامــل الصحــة والعافيــة التــي أرغبهــا لكــم، 
وان جيــت أشــرح مــا عنــدي مــن الشــوق لرؤياكــم مــن الزم عبــارة فيكــون تعرفــي مــن الضميــر فأنــا كل جمعــة 
عمــال بكتــب لكــم مكتــوب وأنــا صرلــي ســنة لــم حصلــت علــى شــيء يطمنــي عنكــم وعــن أحوالكــم فصــار عنــدي 
شــغلة بــال مــن نحــوك... والــذي هاممنــي شــغلة البــال فيكــم بكــون عرفنــا كيــف أحــوال الوطــن فأطلــب مــن 
هللا أن يهــدأ البــال ونرجــع نشــاهدكم بســنين اإلقبــال، فأنــا ســاهر علــى العــازة الــذي مــرت فــي هــذه الســنة، 
ولكــن أرســلت لكــم دراهــم لــم عرفــت لحــد اآلن إن كان وصلــوا أم ال فنســأل اإلفــادة عــن وصولهــم، فعلمــي فــي 
بيتنــا عيلــة، تخميــن مــا بقــاش فــي منهــم أحــد يجاوبنــي علــى المكتــوب فهــون حلــت بــي المصيبــة واشــغال 
ــع معهــن  ــن مــا فــي قــرش ورب ــا فتخمي ــا ومــن بيــت عمن ــة مــن بيتن ــت المكاتيب ــل كان ــادة بكــون قب ــال بزي الب
حــق ورق بــول، فأنــا راســل ورق مــن عنــدي ضمــن تحريــره يكفــي ســنة وال كــن بظــن مــا وصلــوا فاليــش)أي 
لمــاذا( بــدي إعمــل بعــد فــي الزمــان فــكل مــا كتبــت مكتــوب بقــول هــذاك مــا وصــل هــذا بيصــل فبيشــبه كلهــم 
مــا وصلــوا بــس بتعــب فــي كتابتهــم فبــدي ظــل أكتــب حتــى يجينــي الجــواب..."27. وفــي الســياق ذاتــه، نشــير أن 
التجنيــد األلزامي)ســفر برلــك(، الــذي فرضــه جمــال باشــا علــى متصرفيــة جبــل لبنــان، مــع بدايــة الحــرب العالميــة 
األولــى، كان بمثابــة هجــرة قســرية، غيــر محــددة بمــكان وزمــان عانــى خاللهــا الشــباب اللبنانــي مــن الظلــم والقهــر 
الكثيــر، وهــذا مــا عبــر عنــه الجنــدي اللبنانــي ســليم ســليم لطــوف)52 ســنة(، وكانــت غريمته)خدمتــه االلزاميــة( 
فــي االســكندرية عــام 1916؛ إذ كتــب علــى الورقــة األخيــرة مــن جــواز ســفره العثمانــي، الــذي حمــل عمومــي نمــرو 

690، وخصوصــي نمــرو 58، العبــارة التاليــة:

" ... توفــي المرحــوم ســيدي الوالــد فــي 23 اغســتوس 1332 شــرقي، الموافــق فــي 6 أيلــول 1916 غربــي، 
هللا يظلــم الزيــن )الذيــن( ظلمونــي كونهــم حرمونــي مشــاهدتو قبــل وفاتــو لــم اقــول اكثــر مــن ذلــك وهللا قــادر 

علــى كل شــيء قديــر"28.
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   ومــا زاد مــن المعانــاة أكثــر، أن معظــم الغربييــن نظــروا باســتكبار واســتعداء إلــى القادميــن مــن الشــرق، وقــد 
أطلقــوا عليهــم لقــب" توركــو" أي القادميــن مــن تركيــا، وكانــت هــذه اللفظــة تفيــد اإلهانــة واالحتقــار، واالزدراء 

والســخرية، بمــا يشــبه التمييــز العنصــري واالجتماعــي.

   هــذا، ولــم تكــن معانــاة األهــل أقــل مــرارة مــن معانــاة المهاجــر نفســه، ولعــل أصــدق تعبيــر عــن تلــك المعانــاة 
مــا وثقــه، األســتاذ جرجــي بــاز مــن مشــاهد الــوداع  فــي شــهر شــباط عــام 1907، أثنــاء وجــوده فــي مرفــأ بيــروت. 
وممــا كتبــه : "عصــر األثنيــن فــي الخامــس مــن تشــرين الثانــي الماضــي، ذهبــت ألودع صديقــًا لــي... فوقفــت علــى 
الســلم أتأمــل هــذا المشــهد الســار المســيىء والمفــرح والمحــزن، أمعنــت النظــر فــي هــذا المشــهد فرأيــت مــا يســتجلب 
االنتبــاه ويســتوعب الفكــر كانــت أســارير األمــل منبســطة علــى الجبــاه يتنازعهــا انقبــاض اليــأس ودالئــل الحــزن 
مســطرة عليهــا والدمــوع تترقــرق فــي العيــون... ونظــرت المناديــل تلــوح فــي أيــدي المســافرين والمودعيــن حيــن 
تتــوارى الــزوارق بيــن المراكــب... وســمعت التنهــدات ورنيــن القبــل واألدعيــة والوصايــا... كل ذلــك ألجــل الفــراق29.

 ثالثًا: أعداد المهاجرين، فئاتهم، أعمارهم، أعمالهم
1- أعداد المهاجرين

حتــى مطلــع القــرن العشــرين، كانــت أعــداد المهاجريــن اللبنانييــن تقديريــة مشوشــة وغيــر دقيقــة، نظــرًا لإلربــاك 
والمنــع والقمــع الــذي مارســته الحكومــة، وللهجــرة غيــر الشــرعية الكثيفــة وقــد أشــرنا إليهــا ســابقًا. وبنــاًء علــى 
مــا أورده القنصــل الفرنســي فــي بيــروت الكونــت دي سيرســي)Le Conte De Sercey( بتاريــخ 26 شــباط 
1903، حــول أعــداد المهاجريــن مــن جبــل لبنــان، تبيــن وجــود 80000 ألــف مهاجــر مــن مختلــف الطوائــف، 
توزعــوا علــى الواليــات المتحــدة األميركيــة، وأميــركا الجنوبيــة والمكســيك، واألنتيــل، وأســتراليا، والكاب)كانــت مــن 

أكبــر المقاطعــات فــي جنــوب أفريقيــا(. ويوضــح الجــدول التالــي أعدادهــم وجهتهــم االغترابيــة30.

 الجدول رقم 1، أعداد المهاجرين، ووجهتهم االغترابية
عدد المهاجرينبالد المهجر

40,000 مهاجرالواليات المتحدة األميركية
27,000 مهاجرأميركا الجنوبية والمكسيك
13,000 مهاجراألنتيل وأستراليا والكاب

80,000 مهاجرالمجموع

دروز   كاثوليــك)9,000(؛  أرثوذكــس)12,000(؛  موارنــة)55,000(؛  كاآلتــي:  الطائفــي  توزعهــم  وجــاء 
ومتاولة)4,000(.المجمــوع 80,000 مهاجــر، ويالحــظ عــدم ذكــر لمســلمين مهاجريــن مــن المذهــب الســني؟
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ولكــن اســتنادًا إلــى اإلحصــاء الرســمي األساســي الــذي أجرتــه حكومــة المتصرفيــة بيــن ســنة  1913 و 1914،  
والــذي شــمل 45 ناحيــة موزعــة علــى مختلــف أقضيــة المتصرفيــة الســبعة باالضافــة إلــى مديريــة ديــر القمــر، 
تبيــن وجــود 407,750 مقيمــًا، و100,837 مهاجــرًا، أي بحــدود 24.73 %، توزعــوا وفــق الجــدول التالــي31:

الجدول رقم 2، يبين عدد سكان أقضية متصرفية جبل لبنان، وعدد المهاجرين من كل قضاء.

 عدد المهاجرين   مجموع سكان القضاء    القضاء
8,4552,332مديرية دير القمر

12,6585,327          قضاء زحلة
24,0637,024قضاء الكورة
24,5938,061قضاء جزين

63,14714,895قضاء كسروان
101,93817,321 قضاء الشوف
89,67619,853قضاء المتن
83,22026,024قضاء البترون

8407,750100,837

يتبيــن مــن الجــدول أعــاله: أن الهجــرة طالــت مختلــف أقضيــة المتصرفيــة ولــو بنســب متفاوتــة، كمــا مختلــف 
الطوائــف، والفئــات العمريــة، والطبقــات وكل ذلــك طمعــًا بحيــاة أفضــل.

2- فئاتهم
انحصــرت الهجــرة فــي بداياتهــا بمجموعــة مــن الشــباب المغامــر، ولكــن ســرعان مــا طالــت فئــات الشــعب اللبنانــي  
وعناصــره. فهاجــر عندئــذ الفتــى والشــاب والرجــل، وأحيانــًا العائلــة بأكملهــا، وحتــى المــرأة ابتليــت بــداء الهجــرة 
أيضــًا. ونشــير إلــى أن معظــم المهاجــرات كــًن مــن المســيحيين، فهجــرة أو ســفر المــرأة المســلمة والدرزيــة آنــذاك 
شــبه معدومــة، مخافــة توطــد العائــالت فــي بــالد االغتــراب. علمــًا أن ُكثــر مــن المهاجريــن المســلمين أسســوا 
عائــالت وتوطنــوا فــي المغتــرب. وبشــكل عــام فــان رواد الهجــرة لــم يكونــوا مــن طبقــة واحــدة، أو بيئــة واحــدة، أو 

طائفــة واحــدة، ألن الحلــم بالثــروة وكســب المــال أغــرى الجميــع وإســتحق المغامــرة32.
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3- أعمارهم
 وفــق احصــاءات مكتــب الهجــرة االميركــي ســجل وصــول 69,595 مهاجــرًا مــن اللبنانييــن والســوريين إلــى 

الواليــات المتحــدة بيــن 1895 و1914، توزعــوا علــى الفئــات العمريــة التاليــة:

النسبة المئوية إلى المجموعالعمرالعدد
18,57دون 14 سنة12,924
76,32بين 15 و 45 سنة53,115
5,11فوق 45 سنة3,556

%100المجموع 69,595

  هــذا العــدد بيــن وجــود نســبة عاليــة مــن القاصريــن الوافديــن اللبنانييــن األمــر الــذي أقلــق المراجــع الدينيــة المارونيــة 
آنــذاك، وبخاصــة عندمــا أدركــت أن هــؤالء يســلكون طريــق الهجــرة للعمــل بالبيــع المتجــول المضنــي، فإبــن 14 
ســنة عليه أن يكون إلى جانب عائلته، وليس بال علم،  بعيدًا عن أهله مشــردًا وعرضة لألســتغالل. هذا األمر 
دفــع البطريــرك المارونــي إلــى اصــدار منشــور رعــوي حــذر فيــه مــن مغبــة تســفير القاصريــن وعممــه علــى جميــع 
األبرشــيات33. علمــًا أن الحكومــة الســنية وأمــام معانــاة المهاجريــن كانــت قــد نبهــت "الســوريين واللبنانييــن الراغبيــن 

بالهجــرة بضــروة " أن يبرهنــوا قبــل الســفر بــأن لديهــم مــا يقتــدرون بــه تعاطــي تجــارة..."34.

4- أعمالهم 
وصــف فيليــب حتــي، البدايــات األولــى لالغتــراب اللبنانــي قائــاًل:" معظــم المهاجريــن أناســًا فقــراء أمييــن يجهلــون 
لغــة البــالد التــي يأتونهــا، وكانــوا يالقــون ضروبــًا مــن الشــقاء، ويكابــدون شــظف العيــش، وكان الواحــد منهــم يحمــل 
صندوقــًا خشــبيًا صغيــرًا فيــه طرائــف وبضائــع مــن البــالد المقدســة وقطــع قمــاش مطــرزة، وهــذا الصنــدوق الصغيــر 
يســمونه "الكشــة" وبائعــو " الكشــة"، يعلقــون كشــتهم بســير مــن الجلــد فــي الرقبــة ويســيرون بهــا آالف الكيلومتــرات، 

ومنهــم ممــن تحســنت أحوالهــم حملوهــا علــى ظهــور الحميــر35. 

وفــور وصــول المهاجــر إلــى تلــك البــالد كان يســتقبله "أحــد أوالد العــرب" مــن تجــار الجملــة  بالترحــاب، ويســلمه  
مــا يريــد مــن البضائــع " بربــح القــرش قــرش" ألن الوافــد الحديــث " غشــيم ومفلــس" ، ويقــوم بتعليمــه منهجيــة البيــع 
وطريقــة التعامــل مــع النــاس ويطلــب منــه تغييــر اســمه وزيــه، وحفــظ بعــض العبــارات التــي تســاعده فــي عمليــة 

البيــع، ومنهــا:
" فيف تشلدن يا ليدي Five children my lady"، أي " عندي خمسة أوالد يا ست".

"بورمان يا ليدي Poor man my lady"، أي " أنا رجال فقير يا ليدي".
" فرام جيروزاليم يا ليدي"  From Jeruzalem"، حضرت من أرض القدس". 

وكان الكشيش يحفظ العبارات جيدًا ويتدرب على لفظها ألنها تفتح له طريق البيع36. 
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وبعــض المهاجريــن عملــوا فــي المعامــل، والمصانــع، وســكك الحديــد، ومنهــم مــن تعاطــى أعمــال الزراعــة وحراثــة 
األرض، أو مارســوا أعمــااًل حرفيــة بســيطة.

ونشــير إلــى أن المــرأة قلــدت الرجــل فحملــت الكشــة و" البقــج والصــرر" وســارت فــي المســالك وتفوقــت علــى الرجــل 
فــي بعــض األحيــان بجنــي األمــوال، كونهــا تدخــل البيــوت بســهولة وتســتثير العواطــف واالحســان37.

 رابعًا: تداعيات الهجرة بين السلبيات وااليجابيات
أغــوت الهجــرة أآلف اللبنانييــن ورمــت بهــم عبــر البحــار فــي مشــارق العالــم ومغاربــه، "حيــث ال أمهــات لهــم وال 
عمــات" كانــوا غيــر عابئيــن بالمشــاق والمخاطــر، تركــوا خلفهــم "أرامــل لــم يمــت رجالهــن بــل هاجــروا، ثكالــى لــم 
يمــت أبناؤهــن بــل هاجــروا... أيامــى ال رجــال لهــن ألنهــم هاجــروا ... تركــوا األرض بــورًا والفوضــى تــدور38"،  
تركــوا مدنــًا وقــرى بعهــدة شــيوخ عجــزة وأحــداث قاصريــن، وتركــوا تداعيــات علــى مختلــف الصعــد االجتماعيــة، 

والديموغرافيــة، واالقتصاديــة، والسياســية.

1- السلبيات
تعددت سلبيات الهجرة ومنها:

أ - السلبيات االجتماعية   
  أحدثــت الهجــرة تناقصــًا ســكانيًا ملحوظــًا حتــى باتــت بعــض القــرى تقتصــر علــى عــدد مــن المســنين، نظــرًا لرحيــل 
الشــبان وبقــاء الفتيــات، وال يخفــى أن فــي هجــرة الشــباب الكثيفــة وخروجهــم إلــى الحريــة فــي الغــرب فقدانــًا لألنســال 
وضياعــًا لألنســاب، وتشــتت للعائــالت وتعــدد حــاالت الــزواج مــن أجنبيــات. كمــا أن تآلــف بعــض الشــبان فــي 
حيــاة المغتــرب، يجعــل عودتهــم إلــى حضــن الوطــن شــبه مســتحيلة. وحتــى بعــض العائديــن األغنيــاء فقــد تغيــرت 
طباعهــم، ومنهــم فقــدوا الكثيــر مــن ســالمة الطويــة وأصابهــم الغــرور والتكبــر والشــك ببعــض المعتقــدات والعــادات 
المتبعــة، وباألفــكار السياســية نتيجــة االحتــكاك بالغــرب. إضافــة أن الهجــرة أخــذت عــددًا ال بــأس بــه مــن أفــراد 
الطبقــة الوســطى التــي تعتبــر المحــرك للحيــاة ولالقتصــاد فــي المجتمــع. كمــا حملــت الغربــة إلــى الجبــل عــدم 
الرضــا والقناعــة، وحرمــت الكثيريــن هنــاءة العيــش، إضافــة إلــى أمــراض جديــدة لــم تكــن معروفــة ســابقًا، كفقــر 

الــدم، والســل، وبعــض األمــراض الجلديــة والزهريــة )بالعــدوى(.

ب -السلبيات الديموغرافية 
إن األثــر الديموغرافــي لغلبــة عنصــر اإلنــاث علــى الذكــور يــؤدي إلــى خلــل واضــح، بحيــث أن فائــض اإلنــاث 
اللواتــي هــن فــي ســن الــزواج واالنجــاب يــؤدي إلــى ارتفــاع فــي نســبة العزوبــة بيــن االنــاث أو ارتفــاع فــي ســن 
زواجهــن، مــا يــؤدي إلــى انخفــاض معــدل الخصوبــة، وبالتالــي انخفــاض معــدل الــوالدات. وفــي مقابــل ذلــك 
فــان معــدل الوفيــات عنــد الذكــور نتيجــة التجنيــد االجبــاري والحــروب والهجــرة، وظــروف العيــش أدى إلــى خلــل 

ديموغرافــي حــرم لبنــان مــن طاقــات انتاجيــة كبيــرة، تشــكل رافعــة لالقتصــاد الوطنــي.
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ج- السلبيات االقتصادية
يمكــن حصــر الســلبيات االقتصاديــة للهجــرة علــى االقتصــاد اللبنانــي، بتدنــي القــوى المنتجــة، نتيجــة التراجــع 

الديموغرافــي بســبب الهجــرة وخســارة الراســمال البشــري المنتــج.

د- التداعيات السياسية للهجرة
  علــى الصعيــد السياســي نالــت الهجــرة اهتمــام القنصــل الفرنســي فــي بيــروت، فكتــب إلــى وزارة الخارجيــة الفرنســية 
عارضــًا أرقــام الهجــرة، منبهــًا مــن ارتفاعهــا أكثــر بخاصــة فــي صفــوف الموارنــة مــا ينعكــس علــى النفــوذ الفرنســي 
فــي الجبــل. علمــًا أن القنصــل ال يخفــي المــردود المــادي الهائــل للهجــرة علــى شــركات الســفن الفرنســية، والتــي 
وصلــت أرباحهــا إلــى 18,000,000 فرنــك علــى األقــل، فضــاًل عــن نفقــات المهاجريــن فــي محطــة مرســيليا39.

2- إيجابيات للهجرة
للهجرة إيجابيات عديدة نذكر منها:

أ- االيجابيات االقتصادية
كســب معظــم المهاجريــن أمــوااًل وفيــرة، رفعــت مــن مســتوى حياتهــم وغيــرت فــي أنماطهــا. فأقدمــوا علــى شــراء 
األمــالك وشــيدوا الحــارات والقصــور وتوجوهــا بالقرميــد األحمــر، فتســاووا بذلــك مــع رجــال االقطــاع التقليدييــن الذين 
تحكمــوا بحياتهــم ومجتمعاتهــم لعقــود وأجيــال، كمــا ســاهمت أمــوال المغتربيــن فــي تفكيــك ملكيــات االقطاعييــن 
الذيــن فقــدوا الكثيــر مــن ســطوتهم علــى فالحيهــم نتيجــة المســاواة التــي فرضهــا النظــام الجديــد، وخســروا العائــدات 
التــي وفرتهــا أيــادي الفالحيــن لهــم، وحفاظــًا علــى حيــاة الرفــاه التــي اعتــادوا عليهــا، إضطــروا لبيــع الكثيــر مــن 
ملكياتهــم إلــى الميســورين الجــدد وُجلُهــم مــن التجــار وكبــار الموظفيــن والمهاجريــن وحتــى إلــى بعــض الشــركاء 
الذيــن عملــوا تحــت أمرتهــم. وقــد أظهــرت رســالة مؤرخــة بتاريــخ 3 كانــون الثانــي 1922 وموجهــة مــن أحــد أبنــاء 
قريتــي كفرفاقــود ويدعــى محمــود ســعيد محمــد نصــر، إلــى شــقيقه المهاجــر داوود، يحثــه  فيهــا علــى شــراء أخــر 
منــزل للنكدييــن فــي القريــة، ولترغيبــه بالشــراء كتــب لــه العبــارة التاليــة: "مــا عــدش فــي عمــار غيرهــا منشــان البيــع 
والشــراء"40. وهــذا يؤشــر إلــى تفتــت تدريجــي ومــن ثــم ضيــاع ملكيــات االقطاعييــن فــي جبــل لبنــان نتيجــة أمــوال 

المغتربيــن وغيرهــا. 

كمــا أن أمــوال المغتربيــن رفعــت ســعر الملكيــات العقاريــة، وروجــت حركــة العــرض والطلــب، علمــًا أنهــا اقتصــرت 
علــى شــراء األراضــي كســلعة تجاريــة، دون اســتثمارها واســتغاللها، مــا أدى إلــى بــوار مســاحات كبيــرة مــن 
األراضــي الجبيلــة المنتجــة، كمــا ولــم تســتثمر األمــوال فــي بنــاء المصانــع والمعامــل. فــي المقابــل راجــت األعمــال 

التجاريــة بســلع جديــدة مســتوردة مــن الخــارج. 

تجــدر االشــارة أن الكونــت دي سيرســي قــدر ســنة 1903، مبالــغ المغتربيــن الــواردة بأربعــة مالييــن فرنــك ســنويًا. 
ويكفــي أن نشــير إلــى مــا قالــه يوســف الســودا، " إن لبنــان مــا ثبــت علــى ضيقــه وفقــره وحاجتــه إاًل بجهــود أبنائــه 

المهاجرين"41.
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ب- صورة المهاجر اللبناني
مــن األمثلــة المعبــرة عــن ســلوك اللبنانــي فــي المغتــرب تصريــح لرئيــس الجمهوريــة الفضية)األرجنتيــن( الــذي قــال: 
" ان اللبنانــي المهاجــر نشــيط أنــوف...  واللبنانيــون يتحملــون مشــاق األســفار ويأتــون إلــى هــذه البــالد بقلــوب 
قويــة، مصمميــن علــى العمــل والكــد حتــى اننــا ال نــرى منهــم رجــاًل واحــدًا تقريبــًا يتعاطــى مهنــة غيــر شــريفة"42.

كان المهاجــر اللبنانــي ســفيرًا لبــالده حمــل معــه همومهــا، ولــواء الدفــاع عنهــا فــي كل المحافــل، ونقــل عاداتهــا 
وبعــض تقاليدهــا فــي المــأكل والمشــرب والعالقــات االجتماعيــة، منهــا علــى ســبيل المثــال " شــرب العــرق والكبــة 
النيئــة"... وشــجع ســكان البــالد علــى زيــارة بــالده مــا شــجع علــى الســياحة ولــو بحــدود بســيطة. كمــا أظهــر احترامــًا 
لقوانيــن البــالد التــي عــاش فيهــا، وشــاركها أعيادهــا الوطنيــة، وقــدم المســاعدات لجمعياتهــا الخيريــة والعموميــة .... 
ونقــل إلــى بــالده منهــا الكتيــر مــن العــادات والتقاليــد، علــى ســبيل المثــال ال حصــر نذكــر نبتــة "المتــي" الــذي نقلهــا 

مــن األرجنتيــن وراج اســتعمالها كمشــروب ســاخن فــي لبنــان.

الخاتمة
منــذ اواســط القــرن التاســع عشــر، وانســجامًا مــع نبــض دٍم مغامــر يجــري فــي العــروق، وهمــة عنيــدة وطمــوح ال 
حــدود لــه، وســيرًا علــى خطــى األجــداد، تطلــع اللبنانيــون صــوب البحــر وركبــوا أمواجــه، ضاربيــن مناكــب األرض 
كل مضــرب، ســاروا بجيــوب خاويــة إاًل مــن بعــض دريهمــات ال تكفــي أليــام، وبأيــادي فارغــة إاًل مــن زوادة ســفر 
بســيطة مــن الكشــك المجبــول، وبعــض أرطــال مــن الخبــز المهلــول، وقطعــة مــن الجبــن، ولفــة مــن قمــر الديــن، 
وبعض من علب الســردين، غير آبهين بعواقب وشــدائد، متســلحين بإيمانهم، ودموع ودعاء أهاليهم، وســواعدهم 

المفتولة. 

وصلــوا إلــى بــالد غريبــة حامليــن مهانــة لقــب فــرض عليهــم فرضــًا، وأصبــح مدعــاة ســخرية تحملوهــا، وهــو    
"توركــو" أو " توركــس" وهــي صفــة الزمــت كل مشــرقي)لبناني- ســوري- فلســطيني..( رزح تحــت الحكــم التركــي، 
عملــوا بكــٍد وجــٍد، وتحملــوا صلــف العيــش، ولــم يمنعهــم َقــٌر أو حــٌر، ولــم يتكبــروا علــى وضائــع األعمــال، حملــوا 
الكشــة وتنقلــوا بهــا ســيرًا علــى األقــدام، ومــع الوقــت الكشــة تحولــت متجــرًا، وتطــورت مصنعــًا ومعمــاًل منتجــًا عــاد 
علــى بعضهــم باألمــوال الوفيــرة، فأصبحــت بذلــك الهجــرة مرضــًا معديــًا جرفــت إلــى بــالد الغربــة مــا يزيــد عــن مئــة 

ألــف لبنانــي، مــن طوائــف، ومذاهــب، وبيئــات، وفئــات مختلفــة.
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وعلــى الرغــم مــن الوســط الحضــاري والمختلــف الــذي إنتقــل إليــه المهاجــر، فقــد تكيــف فــي المجتمعــات الجديــدة، 
وشــارك أهلهــا مناســباتهم الوطنيــة، وهــذه ميــزة مــن مزايــا اللبنانــي، جعلتــه "رجــاًل عالميــًا، ففــي مصــر، أصبــح 
مصريــًا، وفــي فرنســا، فرنســيًا، وفــي أميــركا، أميركيــًا"43، ورغــم إندماجــه لــم تخمــد فــي نفســه العاطفــة والعصبيــة 
الوطنيــة، فقــد دافــع عــن حقــوق بــالده، وأوصــل صوتهــا إلــى المحافــل الدوليــة، كذلــك لــم ينــس الحنيــن الــذي حملــه 
معــه يــوم االغتــراب، ولــم ينــس إخوانــه البعيديــن عنــه، بــل قــدم لهــم كل دعــم وعــون، وقــد عبــر أوغســت أديــب 
قائــاًل: "إن المهاجــرة قــد أفــادت لبنــان فائــدة كبــرى باألمــوال الجســيمة التــي كان يرســلها المهاجــرون إلــى أهلهــم"44، 

وســاهمت فــي ســد عجــز إيراداتهــم ووقــت بعضهــم شــر المجاعــة التــي اجتاحــت لبنــان ســنة 1914.

كمــا ســاهمت أمــوال المغتربيــن المرســلة فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي، وإعمــار البــالد، ورفــع المســتوى الحضــاري، 
واالقتصــادي واالجتماعــي، كذلــك ســعى المغتــرب العائــد إلــى شــراء األمــالك وبنــاء المنــازل والقصــور التــي 

ضاهــت قصــور االقطاعيــن، الذيــن تفككــت ملكياتهــم العقاريــة مــع الوقــت ألســباب عديــدة.

ومــن العالمــات المضيئــة ذلــك التالقــح الحضــاري الــذي حصــل بيــن لبنــان وبــالد االغتــراب، فالمهاجــر اللبنانــي 
كان ســفيرًا لبــالده فــي المغتــرب، ونــال شــهادات الكثيــر مــن مســؤوليها، كمــا حمــل إليهــا عاداتــه وتقاليــده، وأفــكاره، 
ومطبخــه، وأســس المطابــع، والجرائــد، والمجــالت، والجمعيــات، واألحــزاب45، وعــاد منهــا بالعديــد مــن التقاليــد 

واألعــراف والــرؤى التحرريــة ومظاهــر التقــدم.

ورغــم كل ذلــك فلقــد تركــت الهجــرة جروحــًا فــي جســد الوطــن الصغيــر، فلقــد أحدثــت فيــه تناقصــًا ســكانيًا ملحوظــًا 
وتصدعــًا عائليــًا أدى إلــى تراجــع اليــد العاملــة، وافــرغ القــرى مــن عنصــر الشــباب، وحــول بعضهــا إلــى ملجــأ 
للعجائــز، فبــارت األرض وتراجــع االقتصــاد، وارتفعــت نســبة العنوســة بســبب هجــرة الشــباب وتراجــع النســل 
واختلــت الديموغرافيــة، وحتــى المهاجــر العائــد خلــع ثــوب شــبابه فــي بــالد الغربــة، وعــاد مســنًا أو كهــاًل مريضــًا. 
ومــن المهاجريــن غيــر المحظوظيــن بقــي فقيــرًا فلــم يعــد، أو كان يخجــل مــن العــودة خالــي الوفــاض فإبتلعتــه الغربــة 

وكأنــه لــم يكــن.

هــذه الصــورة الشــاملة والمبســطة بســلبياتها وايجابياتهــا، لمــا يســمى بملحمــة االغتــراب مــن جبــل لبنــان بيــن 1861 
و1918 تاريــخ نهايــة الحــرب الكونيــة األولــى، أصبحــت ســمة مالزمــة للشــخصية اللبنانيــة وغــدت مــن قضايــا 
الوطــن األساســية، وهــي مســتمرة  نزيفــًا إلــى يومنــا هــذا، ويكفــي أن نقــول: إن المهاجريــن اللبنانييــن اليــوم فــي بــالد 
االغتــراب حوالــي  الســتة عشــر مليــون نســمة وربمــا أكثــر، فيمــا أبنــاء الوطــن ال يتجــاوز عددهــم الســتة مالييــن.   

273

د. غازي زهر الدينالهجرة والمكان | إشكاليات وتحديات



وأخيــرًا قــد تختلــف األراء بيــن مؤيــًد ومعــارًض لموضــوع الهجــرة أو الغربــة، وقــد تتعــدد األراء أيضــًا حــول أســبابها، 
الدافــع  إاًل أن  داميــة، وفقــر وعــوز،  اقطاعــي، وأحــداث طائفيــة  اســتبداد عثمانــي، وصلــف  مــن  بيــن هــرب 
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الهجرة في أعماق اللبناني )تحليل مبحثي(

د. توفيق عبدهللا سّلوم 
قسم علم النفس/الجامعة اللبنانية

ا يجعــل الفكــرة مســيطرة علــى الذهــن،  بلــغ الحديــث عــن الهجــرة مؤّخــًرا، فــي المجالــس الخاّصــة وفــي اإلعــالم حــدًّ
لكــن األمــر لــم يقتصــر علــى الحديــث فقــط، بــل تعــّداه إلــى الســعي الــدؤوب ليســّجل الكثيــرون أســماءهم فــي قائمــة 
ــه كان موضــع اهتمــام  طالبــي الهجــرة علــى أنواعهــا. وهــو وإن بــرز فــي هــذه الفتــرة علــى الصعيــد اللبنانــي، لكّن
ــة العاّمــة لألمــم المّتحــدة  الــدول والمنظمــات الدوليــة قبــل ذلــك؛ ففــي 4 كانــون أّول ســنة 2000 أعلنــت الجمعّي
يــوم 18 كانــون أّول يوًمــا دوليَّــا للمهاجريــن، آخذيــن باالعتبــار تزايــد أعدادهــم فــي العالــم )القــرار رقــم 55/ 93(1. 
والمفارقــة أّن خّطــة التنميــة المســتدامة لســنة 2030 اعترفــت، ألّول مــّرة، بمســاهمة الهجــرة فــي التنميــة المســتدامة 
ويتبّيــن مــن مراجعــة الخطــة احتــواء 11 هدفــًا مــن أصــل 17 هــدف علــى أهــداف ومؤّشــرات تّتصــل بالهجــرة. 

واعُتبــر الهــدف 10.7 )تســهيل الهجــرة والتنّقــل المنّظــم( المرجعّيــة المركزّيــة لتلــك األهــداف. 

فما هو واقع الهجرة والمهاجرين في العالم عمومًا، ولبنان خصوصًا في حدود حاجة هذه الدراسة؟

المفهوم
أشــارت المنّظمــة الدولّيــة للهجــرة إلــى أّن "الهجــرة تعنــي التحــّرك"2، وأّن "المهاجــر هــو الشــخص الــذي هاجــر 
لســبب أو أكثــر"، وبالنســبة لألمــم المّتحــدة هــو "شــخص أقــام فــي دولــة أجنبّيــة ألكثــر مــن ســنة، بغــّض النظــر عــن 
األســباب ســواًء كانــت طوعّيــة أو كرهّيــة، وبغــّض النظــر عــن الوســيلة المســتخدمة للهجــرة، ســواًء كانــت نظامّيــة 

أو غيــر نظامّيــة"3. كذلــك قّدمــت تصنيفــات متعــّددة للهجــرة منهــا:

أ - مــن حيــث المقصــد: )1(الهجــرة الداخلّيــة: ضمــن حــدود البلــد الواحــد؛ )2( الهجــرة الخارجّيــة: خــارج حــدود 
بلــد األصــل.

ب - مــن حيــث طــول المــّدة: )1( الهجــرة الدائمــة: االســتقرار النهائــي فــي البلــد المضيــف، فيصبــح الوطــن 
البديــل؛ )2( الهجــرة المؤّقتــة: إنتقــال المهاجريــن إلــى المنطقــة التــي تســتقبلهم لبضعــة أشــهر أو ســنوات، ثــّم 

يعــودون ثانيــة إلــى بالدهــم، ويقــال لهــا أيضــًا "الهجــرة الدائرّيــة"4.
ج - مــن حيــث الدافــع: )1( الطوعّيــة )وهــو تصنيــف نســبي(؛ )2( القســرّية. ) بمــا فيهــا اللجــوء تحــت ضغــط 

الظــروف الخاصــة(.
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ويّتصــل بمفهــوم الهجــرة مجموعــة مــن المفاهيــم منهــا: التهجيــر، الشــتات، اللجــوء، والنــزوح. وبالّنســبة للمفهــوم 
الــذي يســتهدفه البحــث فهــو الهجــرة الخارجّيــة الدائمــة، باإلضافــة إلــى الهجــرة المّؤقتــة التــي تصــل إلــى ســنوات. 
ــا بالمهاجريــن ِتبًعــا لمركــز والدتهــم ووالدة آبائهــم  تبقــى اإلشــارة إلــى أّن الهجــرة الدائمــة انتجــت تصنيًفــا خاصًّ

ــدوا مــن أهــل مهاجريــن تســمية "الجيــل الثالــث"5. وأجدادهــم، فأطلقــت علــى الذيــن ُوِل

الّتاريخ والواقع العالمي
ِوفًقــا إلحصــاءات األمــم المّتحــدة والمنّظمــة الدولّيــة للهجــرة، فــإّن أعــداد المهاجريــن فــي تزايــد مســتمر، حيــث 
بلغــت ســنة 1990 )153( مليوًنــا، فيمــا بلغــت ســنة 2017 )258( مليــون. وســنة 2019 )272( مليــون، أي 
مــا نســبته 3.5 %  أو 1/ 30 ، مــع تراجــع فــي نســبة األطفــال المهاجريــن وثبــات فــي نســبة المهاجريــن مــن 
عمــر 65 ســنة ومــا فــوق ضمــن نفــس الفتــرة6. ويشــير جــدول )1( إلــى إحصــاءات متعــّددة المصــادر مــن بينهــا 
المنظمــات الدوليــة ومــا أورده كاســتلز وميللــر7)2013(، ومــن المفيــد اإلشــارة إلــى أّنهمــا أبديــا تحّفًظــا علــى تلــك 
البيانــات، خاّصــة وأّنهــا تختلــف حتّــى بيــن الــوكاالت المتعــّددة داخــل الدولــة الواحــدة؛ واعتبــرا أّن تقّصــي األعــداد 

سيكشــف لنــا أّننــا فــي مــا يمكــن أن نطلــق عليــه "عصــر الهجــرة".

جدول1
أعداد المهاجرين بين سنة 1960 و سنة 2019.)األعداد بالماليين(

196019701980199020002005201520172019السنة
768199155177191224258272العدد

يظهــر فــي الجــدول )1( تزايــد ملحــوظ فــي أعــداد المهاجريــن. وتشــير األمــم المّتحــدة إلــى أّن أغلبهــم هاجــر بســبب 
الضــرورة، وأّن هــذه األرقــام ال تشــمل أعــداد المشــّردين أو طالبــي اللجــوء أو حتّــى الالجئيــن. وثّمــة مجموعــة مــن 
الدراســات التــي تدعــم تصــّور الــدول والمنّظمــات الدوليــة حــول نــزوع الشــباب إلــى طلــب الهجــرة، مــن بينهــا مــا 
أوردتــه زوانــي ووندلــوس وكهينــة )2019( مــن أّن الهجــرة فــي الماضــي اقتصــرت إلــى حــد مــا علــى الذكــور، فيمــا 
أصبــح اإلنــاث ضمــن قائمــة الراغبيــن بتــرك بالدهــم طمًعــا فــي حيــاة أفضــل. )p. 207( وكذلــك دراســة بوســاحة 
ــة مرتفعــة لــدى الطلبــة نحــو الهجــرة. هــذا  )2000(8. وعلــوان وميتــو )2018(9، التــي وجــدت اّتجاهــات إيجابّي

علــى مســتوى العالــم عموًمــا والعالــم العربــي خصوًصــا، فمــا هــي وقائــع الحالــة اللبنانّيــة؟

الّلبنانّيون والهجرة
أفــادت مصلحــة األبحــاث والّدراســات فــي مجلــس النــواب اللبنانــي )2020( أّن أعــداد المهاجريــن اللبنانّييــن 
تتزايــد، كمــا هــو حــال المهاجريــن فــي العالــم؛ وفــي مراجعــة تاريخّيــة للواقــع اللبنانــي فــي عالقتــه بالهجــرة يتبّيــن 
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أّنهــا ظاهــرة تعــود لثمانينّيــات القــرن الماضــي. كذلــك نقلــت عجــروش )Ajrouch, 2000( عــن ســليمان )1999 
Suleiman,( أّن هجــرة اللبنانّييــن إلــى الواليــات المّتحــدة األمريكّيــة بــدأت فــي بدايــات ســبعينّيات القــرن التاســع 
عشــر، ولكّنهــم ُصنِّفــوا حينــذاك ســورّيين أو أتــراك أو حتــى يونانّييــن. وتحــّدث اليتــون10)1993( عــن اســتمرار 
هجــرة اللبنانّييــن إلــى ســيراليون منــذ ســنة 1893، وأّن أعدادهــم تضاعفــت فــي ســّتينّيات وســبعينّيات القــرن 

.)Obi, nd(الماضــي، وورد أيضــا فــي دراســة أوبــي

حــول هجــرة العــرب إلــى أوروبــا، اســتنتج فارغــس )Fargues, 2004( أّن الســيناريو المرّجــح للّســنوات المقبلــة 
هــو زيــادة هجــرة العــرب إليهــا، ويعــود ذلــك إلــى عــّدة أســباب أهّمهــا، برأيــه، تغّيــر شــكل العائلــة فــي البــالد العربّيــة. 
فارغــس اعتبــر لبنــان حالــة بذاتهــا تتمّيــز عــن باقــي الــدول العربّيــة، ليــس ألّنهــا أقدمهــم فــي ســلوك أبنائهــا طريــق 
الهجــرة، بقــدر مــا هــو اســتمرارها فــي كونهــا دولــة تصديــر مهاجريــن؛ إذ بلــغ عــدد اّللبنانّييــن فــي المهجــر نحــو 12 
مليــون شــخص وفًقــا لفارغــس ومــا نقلتــه بيضــون  Beydounعــن القنصلّيــة العاّمــة فــي لبنــان، مــا يعنــي ثالثــة 

أضعــاف المقيميــن.

ووفــق مصلحــة األبحــاث أيًضــا، %83 مــن المهاجريــن هــم مــن الشــباب، %46 منهــم متخّرجــون جامعّيــون. 
ونقلــت عــن مســٍح أجرتــه وزارة الشــؤون االجتماعّيــة بيــن ســنَتي 1997 و 2004 بلــوغ عــدد المهاجريــن 44 
ألــف مهاجــر ســنويًّا، ارتفــع ســنة 2005 ليصــل إلــى -60 65 ألــف مهاجــر ســنويًّا، وعــن دراســة لبكــي هجــرة 
820 ألــف لبنانــي منــذ ســنة 1991.  ووصــل العــدد بالنســبة لفارغــس إلــى مــا يقــارب مليــون شــخص بيــن ســنَتي 

1990 و 2000.

ــا بــه، بــل إّنهــم فــي بعــض الحــاالت لعبــوا دورًا  أّســس اللبنانّيــون ألنفســهم ركائــز جعلــت مــن الهجــرة أمــًرا مرغوًب
ــا فــي التحليــل االقتصــادي االجتماعــي فــي تلــك البلــدان11، كمــا هــو حالهــم فــي أفريقيــا؛ حيــث حّققــوا رســاميل  مهمَّ
ضخمــة ال يمكــن لبلــد صغيــر مثــل لبنــان أن يوّفرهــا؛ ففــي نيجيريــا مثــاًل، بلــغ تعــداد اللبنانييــن المســّجلين ســنة 
2008 )30( ألــف لبنانــي، العديــد منهــم مــن الجيــل الثالــث مّمــن يحملــون جــوازات ســفر نيجيرّيــة. وفــي ســيراليون 
يفّضــل اللبنانّيــون الذيــن ُوِلــدوا هنــاك بقــاء أوالدهــم فيهــا، بــل إّن العديــد منهــم يــرون ســيراليون بلدهــم الــذي ينبغــي 
أن يترعــرع أوالدهــم فيــه، حّتــى أّن بعضهــم، كمــا ذكــرت بيضــون )Beydoun, 2013(، لــم يســجل أوالده فــي 
الســفارة اللبنانّية ألّنهم يرون أنفســهم ســيراليونّيين؛ وفي المقابل اعتبر همفري )Humphry, 2004( أّن الهوّية 
اللبنانّيــة موجــودة  وراســخة بفعــل التــزاور وبفعــل مالييــن االتصــاالت والّرســائل بيــن مــن هــم فــي الوطــن )لبنــان( 
ومــن هــم فــي المهجــر. وانطالًقــا مــن ذلــك رأى أّن العديــد مــن الدراســات التــي اعتمــدت مصطلــح الشــتات عنــد 
حديثهــم عــن المهاجريــن اللبنانّييــن لــم يعّبــروا بمــا يتناســب مــع واقــع اللبنانّييــن، إذ يضعهــم فــي خانــة المهّجريــن 

قســًرا أو الهاربيــن، فيمــا الكثيــرون منهــم اختــاروا طريــق الهجــرة فــي ظــروف طوعّيــة.
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الشــتات،  لبنانّيــي  بيــن  الروابــط  عــن  تحّدثــت  الهــادي )Abdelhady, 2006( همفــري، حيــث  وافقــت عبــد 
وتحّفظــت علــى مصطلــح الشــتات حيــث وجــدت فيــه إشــارة إلــى حــّدة وقســاوة الهجــرة، ووصفــت حــال اللبنانّييــن 
فــي كنــدا بأنهــم يعملــون دائًمــا علــى بنــاء روابــط اجتماعّيــة فــي المهجــر، فــي الوقــت الــذي ال يقطعــون روابطهــم 

واهتماماتهــم فــي لبنــان، وال يجــدون فــي ذلــك تناقًضــا.

ويبــدو أّن مســألة الهجــرة لــم تعــد بالمشــكلة العالميــة التــي ينبغــي معالجتهــا، فقــد ذكــر كاســتلز وميللــر، أّن األّيــام 
الحالّية تشــهد منافســة عالمّية لجذب رأس المال البشــري، وُوِضَعت ُنُظم داعمة لعملّية انتقال ذوي المهارات في 
مجــال اإلدارة، الهندســة، تكنولوجيــا المعلومــات، التعليــم والممارســة الطبّيــة، ويدعــم هــذه النتيجــة مــا  كشــفه عقــل 
ومــارون ورحبانــي وهاغوبيــان )Akel et al., 2012( مــن أّن عمــداء الجامعــات والكّلّيــات الطّبّيــة فــي لبنــان 
يــرون فــي هجــرة األطّبــاء فرصــة فــي ســياق عولمــة المهنــة، وهــي فرصــة إقتصادّيــة؛ حيــث يجــد متخّرجــو كّليــات 
الطــب فرًصــا متاحــة مقابــل أجــور عاليــة فــي كل مــن دول الخليــج، بريطانيــا، كنــدا، الواليــات المّتحــدة وأســتراليا.

دوافع الهجرة ونتائجها
وفًقــا للمنّظمــة الدولّيــة للهجــرة فــإّن غالبّيــة المهاجريــن تركــوا بالدهــم ألســباب البحــث عــن عمــل، االنضمــام إلــى 
عائالتهــم فــي المهجــر، متابعــة الدراســة، وآخــرون ألســباب مأســاوّية أو نزاعــات عنفّيــة أو كــوارث أو اضطهــاد 
ثقافــي أو سياســي، أو كمــا ذكــرت أوالنيــي، ســعًيا وراء تحقيــق ثــروات طائلــة، وهــو مــا ذكرتــه أيضــا دراســة أوبــي؛ 
خاصــة كمــا أفــاد الســرياني عــن انتشــار صــور النجــاح االجتماعــي التــي ينقلهــا المهاجــر12، باإلضافــة إلــى مــا 
يقّدمــه االعــالم المرئــي مــن صــور متفائلــة عــن الشــخص المهاجــر13، إذ ُتســلَّط األنظــار دون هــوادة علــى النمــاذج 
الناجحــة14، بهــدف اســتقطاب المزيــد مــن الكفــاءات، وهــو مــا يمكــن التعبيــر عنــه بمصــدر التوّقعــات المتفائلــة. 

وذكــر فكــرون والجــّد15 )2017( أّن أحــد األســباب وراء الهجــرة غيــر الشــرعّية هــو الحرّيــات الدينّيــة والّسياســّية، 
وهو سبب ال يمكن استبعاده، اعتباطّيًا، من قائمة أسباب هجرة اللبنانيين وإن بنسبة محدودة. سبب أخر ظهر 
في دراسة علم الدين وخّروبي وزمالئهما )Alameddine, Karroubi,et al., 2020( عن الممّرضين، وهو 

ســعيهم لتحقيــق نمــو مهنــي أفضــل ال يوفــره لهــم لبنــان.

هذا في الدوافع، فماذا في النتائج؟
بحث فيركوتين )Verkuyten, 2017( في مسائل الهجرة التي تشّكل نوًعا من نتائجها، وخلص إلى مجموعة 
 ،Citizenship المواطنــة ،Belonging منهــا أهّمهــا: إطــار األقّلّيــة واألكثرّيــة، ثنائّيــة الوطــن، مســألة االنتمــاء

التعّصــب والتهديــد. وقــد ُأجِرَيــت حــول هــذه المســائل منفــردة بحــوث عديــدة منهــا مــا يلــي:

ــة: بّينــت دراســة نيلســن )Nielsen, 2017( وجــود هشاشــة لــدى المهاجريــن المســّنين،  ــة واألكثرّي إطــار األقّلّي
حيــث كافحــوا لتحقيــق رؤيــة واضحــة لدورهــم كأقّلّيــة فــي بلــد أجنبــي، باإلضافــة إلــى الصعوبــات فــي التعامــل 
مــع النظــام الصّحــي فــي الدانمــارك، بســبب إخفاقــه فــي فهــم ظروفهــم النفســّية. كذلــك أشــارت دراســة غــوزدر 
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يتعّلــق  فيمــا  خاّصــة  اللغــة،  بســبب  ومعّوقــات  الطّبّيــة  الخدمــة  فــي  نقــص  وجــود  إلــى   )Guzder, 2013(
بالعنايــة الطبّيــة باألطفــال، نتيجــة نقــص الدعــم المجتمعــي. ودراســة رنزاهــو )Renzaho, 2013( للحاجــات 
الصحّيــة لألّمهــات المهاجــرات إلــى أســتراليا حيــث ظهــرت لديهــم حاجــة لربطهــم مــع النظــام الصّحــي وللّدعــم 
المجتمعــي الــذي تفتقدنــه كأقلّيــات ، بســبب عــدم وجــود سياســات مالئمــة لحاجاتهــن، ومثلهــا دراســة ويتكوســكي 
)Wittkowski, 2016( التــي وجــدت أّن النســاء أِصبــَن باكتئــاب مــا بعــد الحمــل بفعــل غيــاب الدعــم المجتمعــي 
لهــّن. ودراســة غوديــت التــي بّينــت وجــود تمييــز عنصــري جماعــي بيــن المجموعــات فــي كنــدا، ترافــق مــع تدّنــي 
مســتوى تقديــر الــذات. وقــد عّبــرت عــن ذلــك نتائــج عجــروش أيضــًا، حيــث وجــدت أّن المراهقيــن المهاجريــن فــي 
الواليــات المّتحــدة يعيشــون حالــة مــن القلــق بســبب تعــّدد الهوّيــات حيــث هــم، وبالتالــي ال يجــد المراهــق المهاجــر 

نفســه محاًطــا باألقــارب وبمــن يفهمــه ويدعمــه عنــد الحاجــة.

ثنائّية الوطن: اعتبر كوريا )Correa,1998( أّن المهاجرين غالًبا ما يتجّنبون الظهور غير موالين أو أوفياء 
لوطنهــم األصلــي، ولذلــك قــد يشــعرون بأّنهــم ممّزقــون بيــن الوطــن األصلــي وموطــن اإلقامــة )المهجــر(، ولذلــك 
يمارســون سياســة الَبيــن بيــن16، وقــد حصــل أن واجهــوا انتقــادات الذعــة مــن مواطنــي البلــد األصلــي المقيميــن 
فــي المهجــر. ومثلــه وجــدت رنزاهــو وأولدرويــد )Renzaho & Oldroyd, 2013( حاجــة للتدّخــل لمســاعدة 
األّمهــات بســبب مــا يِعشــنه نتيجــة التعامــل بهوّيــات لثقافتيــن، وكشــفت دراســة غوديــت )Gaudet, 2005( أّن 

حصــول الكثيريــن علــى الجنســّية الكندّيــة انعكــس ســلًبا عليهــم مــن الناحيــة النفســّية.

مســألة االنتمــاء: المهاجــرون مــن الناحيــة القانونّيــة والعرفّيــة، هــم ليســوا فــي بالدهــم وال هــم ينتمــون إلــى البلــد 
المضيــف17، كمــا خلــص إليــه شــاك )Schuch, 1998(، وحتّــى وإن تحّولــوا، بالمعنــى القانونــي، إلــى مواطنيــن 
هــم وأوالدهــم، ســيبقون فــي نظــر أنفســهم ونظــر اآلخريــن وافديــن. ورأى أّن المشــكلة تــزداد حيــن يمتلكــون جنســّية 

البلــد المضيــف، إذ يخلــق ذلــك فــي أنفســهم تذبذًبــا فــي االنتمــاء.

االنفتــاح علــى الثقافــات: وفــق فيركوتــن، هنــاك فيــض مــن أدبّيــات البحــث السياســي فــي مســألة التســامح 
واالنفتــاح فــي إطــار الهجــرة، وفــي المقابــل هنــاك حاجــة فــي البحــث النفســي لدراســات فــي هــذا الموضــوع. فــي 
هــذا اإلطــار أظهــرت دراســة أريدونــدو )Arredondo, 1984( زيــادة فــي إحســاس المهاجريــن باالندمــاج النفســي 
وقبــول الحيــاة فــي الواليــات المّتحــدة األميركّيــة. والحًقــا دراســة بــّري )Berry, 2001( حيــث وجــد اســتمرار بــروز 
مشــكالت أساســّية نتيجــة الهجــرة، إحداهــا مشــكلة االندمــاج الثقافــي مــع المجتمــع المضيــف. ورأى أّن للهجــرة 
ُبعــدان فــي هــذا المجــال؛ األّول تماهــي الشــخص مــع ثقافتــه، والّثانــي تماهيــه مــع األغلبّيــة األصلّيــة فــي بلــد 
المهجــر، ويتقاطــع هــذا مــع مســألتي ثنائّيــة الوطــن واالنتمــاء. وفــي دراســة عجــروش صّرحــت إحــدى المشــاركات 
"أّنهــا ال تســتطيع قبــول إحالــة المســّنين إلــى المــأوى، وال يمكنهــا تصــّور ذلــك، فقــد أمضــوا حياتهــم يهتّمــون بــك ثــّم 
تتخّلــى عنهــم وتوِكلهــم أنــت إلــى الممّرضيــن أو الممّرضــات!"18. ومشــاِركة ُأخــرى رأت أّن الشــيء القبيــح الــذي 
تجــده فــي المجتمــع العربــي )فــي المهجــر حيــث هــي( هــو الثرثــرة والنميمــة19. وبخصــوص اللبنانّييــن بالتحديــد، 
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وجــدت جــوزف )Joseph, 2009( أّن تغّيــرات عــّدة حصلــت فــي العائلــة اللبنانّيــة، لكّنهــم حافظــوا علــى التــزام 
األفــراد بشــبكة العالقــات االجتماعّيــة المحيطــة بهــم، مــع وجــود تغّيــر فــي أســاليب التعبيــر.

الّتعّصــب والتهديــد: التعّصــب والشــعور بالّتهديــد همــا مــن المشــكالت التــي يواجههــا المهاجــرون، وقــد وضعهــا 
فركوتيــن فــي إطــار حديثــه عــن القومّيــة أيضــًا. وفــي إطــار علــم النفــس، درس تاجفيل20هــذه الظاهــرة وتوّصــل إلــى 
أّن هنــاك، عموًمــا، تفضيــالٍت بيــن المجموعــات تميــل إلــى إعطــاء األشــخاص مــن نفــس المجموعــة ترتيًبــا مرّجًحــا 
 Faur,(علــى اآلخريــن. مثــال أّنهــم ودودن، أذكيــاء، موثوقــون أكثــر مــن غيرهــم. وكذلــك أشــارت دراســة فــور
2007( إلــى أّن الطــاّلب الوافديــن يواجهــون مشــكالت عــدة منهــا تــدنٍّ فــي تقديــر ذواتهــم، والتمييــز العنصــري 
أو العرقــي. وقــد فّســر بــروك وأتكنســون الميــل نحــو المجموعــات المثيلــة بأّنــه يجعــل الوطنّيــة نتيجــة محّتمــة فــي 
عالقــة المجموعــات مــع اآلخريــن، وعــزى ذلــك إلــى قّلــة المصــادر والحاجــة إلــى مجموعــات حمايــة لتلــك المــوارد، 
وذلــك تبًعــا لنظرّيــة النــزاع؛ والحاجــة إلــى تقديــر ذات عــال، تبًعــا لنظرّيــة الهوّيــة االجتماعّيــة، وقــد ورد ســابًقا أّن 
هنــاك مــن عانــى مــن تــدنٍّ فــي تقديــر الــذات بســبب كونــه مــن أقلّيــات متفّرقــة؛ باإلضافــة إلــى الحاجــة لالنتمــاء 
والحاجــة للهوّيــة، تبًعــا لنظرّيــة التمييــز األمثــل، التــي تــرى فيــه مــورد لتحصيــل القــّوة، والحاجــة إلــى المعنــى، مــن 

خــالل إطــار مرجعــي فلســفي ُيشــِبع الحاجــة الوجودّيــة. 

المواطنــة Citizenship : ذكــر فيركوتيــن أّن المواطنــة هــي "قــّوة العدالــة، المســاواة، والتماســك الوطنــي، ... 
ومــن خاللهــا يحصــل كّل مواطــن علــى حقوقــه بالّتســاوي مــع اآلخريــن"21. ومــن هــذا المنطلــق الحــظ أّن الــدول 
تطلــب أن يصبــح المهاجــر "مواطنــًا صالًحــا" وليــس "مواطًنــا" فقــط، وهــذا يجعلــه مواطًنــا مــن الدرجــة الثانيــة، ممــا 
ســيؤّثر ســلبا فــي شــعوره بالّراحــة النفســّية، ويجعلــه أقــّل اهتماًمــا بحــال البلــد، وهــو "بطبيعتــه نقــص فــي المواطنــة". 
وإذا كانــت المواطنــة كمــا ذكــر بولــوك، تعنــي المســاواة فــي الحقــوق لجميــع المواطنيــن، وإذا كانــت الدولــة "منّظمــة 
قانونّيــة سياســّية لهــا مــن القــّوة مــا يجعلهــا تتطّلــب الطاعــة والــوالء مــن مواطنيهــا"22، باإلضافــة إلــى أّنهــا مجموعــة 
مــن النــاس يرتبــط أعضاؤهــا بشــعور مــن التضامــن والتكافــل والّثقافــة المشــتركة، والوعــي الوطنــي"؛ فهــل هــذا 
يعنــي أّن الوطــن ال يرتبــط بالــوالدة؛ بــل هــي حيــث يجــد الفــرد، أو األســرة، الراحــة النفســّية والمســاواة وتحصيــل 
الحقــوق والخدمــات التــي تقّدمهــا اإلدارة العاّمــة للجميــع؟ وهــل ألجــل ذلــك، يســعى المهاجــرون لبنــاء أوطــان بديلــة، 

ويحاولــون تطويــر مفهــوم مــرن عــن المواطنّيــة23 يســمح لهــم بذلــك كمــا ذكــر الحــاج )2008(؟ 

ثمــة نظريتــان فــي تشــكيل الحالــة الوطنيــة: )1( أّن النــاس تدعــم الوطنّيــة عندمــا يجــدوا لهــم منهــا منافــع مادّيــة 
أو سياســّية، وأّن تعّلــق النــاس بأوطانهــم هــو ســلوك انفعالــي مؤّقــت )علــى القطعــة(، أو ثانــوي نســبيًّا، وال يمكــن 
اعتبــاره مــن أساســّيات الوطنّيــة. )2( أّن المشــاعر والتعّلــق همــا مــن أساســّيات الوطنّيــة، وأّن البشــر يميلــون 
بطبيعتهــم إلــى مقارنــة مجموعتهــم بغيرهــا مــن المجموعــات )Hale, 2016(؛24 لكــن الملفــت مــا وجــده تاجفيــل

Tajfel  من أّن الناس حين يجدون فرصة لإلضرار بالمجموعات األخرى ال يمانعون من أن يضّحوا بظروف 
مجموعتهــم وإلحــاق الضــرر بهــا، إن كان ذلــك سيســاهم فــي جعــل ظــروف اآلخريــن أســوأ25. الجديــر ذكــره مــا 
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وصــل إليــه هايــل مــن أّن النــاس يفّضلــون العيــش بأمــان علــى التواجــد فــي ظــروف نــزاع عاطفــي مميــت.
بنــاًء علــى ذلــك، أيــن يجــد اللبنانــي نفســه، وفــي أي إطــار مــن االنتمــاء للوطــن أو االلتــزام بالمواطنــة مقابــل البحــث 

عــن الوطــن البديــل الدائــم أو المؤّقــت؟

هــل يجدهــا فــي اإلطــار االنفعالــي المرتبــط بالحاجــة إلــى االنتمــاء لمجموعــة حاميــة أم اإلطــار اإلداري الخدماتــي 
المرتبــط بالحاجــة إلــى عيــش كريــم وشــعور بتحصيــل الحقــوق ضمــن توزيــع يحتــرم المســاواة واالســتحقاق؟ هــل 
هــو تحــت ضغــط الظــرف الحالــي الــذي لــم يشــهد لــه لبنــان مثيــاًل فــي حيــاة األجيــال الحّيــة، أم أّنــه يســير بخطــى 
ثابتــة نحــو أهــداف محــّددة بغــض النظــر عــن األحــداث اآلنيــة المتصاعــدة؟ مــا هــي توّقعاتــه مــن الهجــرة؟ مــا هــي 

عالقتــه بالهجــرة؟ ومــا الــذي أسســته فــي ذهنــه؟ 

تســعى هــذه الدراســة إلــى اســتقراء معرفــة أّولّيــة بِصَلــة اّللبنانّييــن الشــباب بالهجــرة مــن دون االرتــكاز علــى أي 
فرضّيــات مســبقة، نظــًرا لكــون البحــث مــن النــوع الــذي يرتكــز علــى البيانــات وليــس علــى النظرّيــات، وذلــك مــن 
خــالل تعبيــر حــّر غيــر مقّيــد بشــروط أو بســؤال أو بمقيــاس؛ ويأتــي ذلــك بعــد مجموعــة األحــداث الهاّمــة التــي مــّر 

بهــا لبنــان، وال يــزال، علــى أن تشــّكل النتائــج قاعــدة تنطلــق منهــا أبحــاث الحقــة.

أّما األسئلة التي توّجه الذهن في هذا البحث فهي:
1- ما الذي يمّثله مفهوم الهجرة في ذهن اللبناني، وما هي األبعاد التي يطلقه ذكرها أمامه؟

2- ما هو حكمه أو حكمها على الهجرة، وهل غّير الواقع الحالي في هذا الحكم؟
3- هل يرتاح إلعالن ميله للهجرة، أم يتحّفظ ويبّرر كي ال يجد نفسه ُمداًنا؟

4- هل ثّمة ما يمكن اعتباره نقطة ارتكاز في القرار سلًبا أو إيجاًبا؟  
5- مــا مــدى توافــق المعطيــات التــي ســتنتج عــن تحليــل البيانــات مــع مــا ورد فــي المقّدمــة؟ وإذا كان مــا 
ورد فــي المقّدمــة هــو مــا يحصــل فــي الخــارج الواقعــي لألفــراد، فمــا الــذي يحصــل فــي الداخــل النفســي 

لهــم ربًطــا بموضــوع الهجــرة؟
6- وما هي المسألة التي سيكشفها البحث في طبيعة عالقة اللبناني بوطنه؟

أهمّية الدراسة
تتمّثل أهمّية الدراسة بمجموعة من األمور أهّمها:

1- اتصالهــا بالّظــرف اللبنانــي الحالــي الَحــِرج، مــا يعطــي فهًمــا علميًّــا لمســألة عالقــة اللبنانــي بفكــرة 
الهجــرة فــي هــذه الظــروف.

2- تعتمــد طريقــة حــرة فــي تحصيــل البيانــات دون أي تدّخــل أو توجيــه أو حتــى نقــاش، ومنهــج نوعــي 
فــي معالجــة البينــات، مــا يجعلهــا أكثــر اتصــااًل بالــذات اللبنانيــة.

3- تأتــي فــي إطــار علــم النفــس وليــس فــي إطــار اإلعــالم أو العلــوم السياســّية، مــا يدعــم مكتبــة عمــل 
النفــس بأبحــاث حديثــة تتعّلــق بالهجــرة مــن منظــور نفســي يرتبــط بالمجتمــع اللبنانــي.

283

د. توفيق سلومالهجرة والمكان | إشكاليات وتحديات



مالحظات
- روِعَي في البحث عدم التداخل بين السياســي والنفســي، ولذلك اســُتبِعد كل ما يتعلّق بموارد السياســة 

ــا فــي بيانــات الدراســة. والخصومــات والنزاعــات، ولــم يكــن لهــذا الجانــب فــي األصــل، مكاًنــا هامًّ
- حصل تعديالت طفيفة على بعض الخصائص لحفظ سرّية األفراد الذين طلبوا ذلك.

- المقّدمة هدفت إلى جعل القارئ على إلفة بموضوع الهجرة، ولذلك لم ترتكز على نظرّية محّددة.
- بعــض العبــارات لــم تكــن مالئمــة إلعــادة ذكرهــا فــي البحــث بســبب كونهــا شــتم وســب أو إســاءة 
موصوفــة، لذلــك اســتبعد بعضهــا مــن التقريــر لعــدم ارتباطــه بالمطلــوب، وجــرى تعديــل بعضهــا اآلخــر 
بعبــارات مالئمــة ال تشــّوه المضمــون الفعلــي لهــا، ومــا تُــرك مــن عبــارات تُــرك عــن قصــد لكونــه أتــى فــي 

ســياق يســمح بذلــك ويشــكل دليــاًل علــى مــا ُحــذف. 

المنهج
اعتُمــَد فــي هــذه الدراســة، النوعّيــة، التحليــل المبحثــي Themes Analysis، نظــًرا لكونــه يحّقــق الحيــاد فــي جمــع 

وقــراءة البيانــات، والتعّمــق فــي الفهــم النوعــي لهــا فــي نفــس الوقــت.

اإلجراءات
ــا، ودون أّي تحضيــر مســبق، عــن أّي شــيء  ُطِلــب مــن المشــاركين أن يتحّدثــوا لمــدة 15 إلــى 20 دقيقــة تقريًب
يخطــر ببالهــم عنــد ذكــر مســألة الهجــرة أمامهــم، وأن يســّجلوا حديثهــم هــذا، ويرســلونه دون أي مونتــاج، ودون 
 ،Validity أي قطــع للتســجيالت كــي ال يذهــب ذلــك بالحالــة االنفعاليــة عنــد التصريــح. ولضبــط مســألة الصــدق
ُطِلــب منهــم أن: )1( ال يحّضــروا أنفســهم وال يســتعّدوا مســبًقا؛ )2( يتحّدثــوا بلغتهــم اليومّيــة؛ )3( أن ال يســتفيدوا 

مــن أّي نــص. ولــم يحصلــوا علــى أّي توجيــه أو إيحــاء أو تدّخــل مــن أحــد عنــد البــدء بالتســجيل.
وُصّمَم نموذج خاص يتضّمن مجااًل للبيانات الديمغرافية وجداول تصنيف كّمي للبيانات الخاًصة بكل حالة.

العّينة
ــا  اعُتِمــَدت عّينــة كــرة الثلــج مــع مراعــاة التــوّزع المناطقــي، ِلمــا لــه فــي لبنــان مــن اعتبــارات عديــدة، تشــّكل تحريًف
للواقــع فيمــا لــو لــم تؤَخــذ باالعتبــار. بلــغ عــدد الذيــن اســتجابوا 44 مشــاِرًكا، لكــن طبيعــة المحتويــات وشــروط 
العّينــة لــم تســمح ســوى بقبــول 40 مشــاِرًكا منهــم، )26 إنــاث، و 14 ذكــور(، تراوحــت أعمارهــم بيــن 18 و 50 
ســنة. ويبّيــن جــدول )2( تــوّزع أفــراد العّينــة وفــق العمــر، الجنــس، والمســتوى العلمــي، وتوّزعهــم حســب الوضــع 

االجتماعــي.
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جدول 2 
      الخصائص الديمغرافية: الجنس، العمر، المستوى العلمي، الوضع اإلجتماعي، وموقعه من الهجرة. 

المجموعإناثذكورالخصائص

العمر

32-186511

30-24336

40-3131215

268فوق 40

المستوى العلمي

123ثانوي

121325جامعي

11112دراسات عليا

الوضع االجتماعي

121224عازب )ة(

21113متزوج )ة(

33-مطّلق )ة(

موقعه من الهجرة 

369مهاجر

246عائد

91625مقيم

مالحظة: المجموع العام= 40؛ مجموع المشاركين الذكور = 14؛ مجموع المشاركين اإلناث = 26.
مجمــوع االقتباســات: بلــغ مجمــوع االقتباســات المفيــدة للدراســة 277 اقتباســًا، بعــد فرزهــا وتصنيفهــا واســتبعاد 
االقتباســات المتكــررة )مــع اإلبقــاء علــى اقتبــاس واحــد(، أّمــا مــا ُعــرض فــي قســم النتائــج  فهــو عّينــة مــن 

االقتباســات التــي اســتخدمت كنمــاذج لالستشــهاد بهــا فــي المناقشــة، موّزعــة وفــق المباحــث المصّنفــة لهــا.
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أساليب جمع البيانات
- جمع التسجيالت الصوتّية وتفريغها بصياغتها.

- تصنيف المحتويات على مرحلتين:
المرحلــة األولــى: فــرزت االقتباســات لتحقيــق فهــم كّمــي غيــر محــّدد مســبًقا، وإّنمــا مرتكــز علــى الُمدخــالت. 
وقــد أُِعــّد لهــذا الغــرض نمــوذج يتضّمــن قســم لحاجــات التصنيــف الكّمــي؛ البيانــات الديموغرافّيــة، وقســم يتضّمــن 

خانــات لتصنيــف األنــواع األّولّيــة، تكراراتهــا، وســياقها.

المرحلة الثانية: استخراج األنواع وتمييزها، ثم إعادة االستماع الستخراج الرموز األّولّية.
أساليب المعالجة:

- المعالجــة الكّمّيــة: اقتصــرت المعالجــة الكّمّيــة علــى تكــرارات األنــواع وترتيبهــا التنازلــي لــدى كل مــن 
الجنســين ولهمــا مًعــا.

- المعالجــة النوعّيــة: توّجهــت المعالجــة النوعّيــة نحــو اكتشــاف المباحــث التــي يمكــن اشــتقاقها مــن 
البيانــات، والبحــث عّمــا يوافقهــا مــن اقتباســات لــدى المشــاركين، ثــم البحــث عــن األنمــاط المســتخلصة 

منهــا.

الّنتائج
الّنتائج الكّمّية

برزت في المرحلة األولى، 10 أنواع من االقتباسات، يتعّلق كّل منها باألمور التالية:
الّتواصــل، القيمــة الذاتّيــة، االقتصــاد، المغامــرة وعيــش التحــّدي، االكتســاب والتعّلــم، خدمــات اإلدارة العاّمــة، 
السياســة، الخــوف وانعــدام الشــعور باألمــن. باإلضافــة إلــى نوعيــن يتعّلقــان بالحديــث عــن قــرار الهجــرة والشــعور 
بالّراحــة النفســّية، وهــي عناويــن متضّمنــة فــي أنــواع أخــرى. يبّيــن الجــدول )3( التوّجــه العــام نحــو األنــواع، وعــدد 
الذيــن ذكروهــا ومقــدار تكرارهــا وترتيبهــا لــدى كل مــن الجنســين. )ترتيــب األنــواع هــو حصيلــة قســمة عــدد التكــرارات 

علــى عــدد المشــاركين عموًمــا(.
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جدول 3
 توّزع أنواع اقتباسات عّينة الدراسة وفًقا لتحليل المرحلة األولى.

الّنوع
عدد المشاركينترتيب االنواعتكرار األنواع

ذكورإناثمجموعذكورإناثمجموعذكورإناثمجموع

148113353.74.362.5352411الّتواصل1

12488363.13.382.57372413القيمة الذاتّية2

12186353.023.312.5372413االقتصاد3

11374392.832.822.78352312المغامرة وعيش التحّدي4

8658392.151.812.7829209االكتساب والتعّلم5

8458252.12.231.8628208خدمات اإلدارة العاّمة6

8352252.072.231.7823167الّسياّسة7

7347211.822.01.529218الخوف وانعدام الشعور باألمن8

يتبّيــن مــن األعــداد الــواردة فــي الجــدول 3 أن االقتصــاد والقيمــة الذاتّيــة حّققــا فارًقــا عــن غيرهمــا )13/ 14( لــدى 
الذكــور، وشــّكلت السياســة الحــد األدنــى لديهــم )7/ 14(. ولــم تظهــر فــروق هاّمــة فــي بيانــات اإلنــاث.

دوافع الهجرة
يمكــن اعتبــار النتائــج الكّمّيــة مؤّشــًرا علــى الدوافــع وراء طلــب الهجــرة )األســباب المعلنــة(، وقــد ظهــر أّنهــا خمســة 
أســباب هــي؛ األســباب االقتصاديــة، نقــص الرفاهّيــة، الشــعور بالخــوف وانعــدام األمــن، الســعي وراء االكتســاب 
والتعّلــم )األكاديمــي واالجتماعــي(، والشــعور بالّتمييــز بيــن المواطنيــن فــي التعامــل الرســمي مــع تفــاوت فــي 
النتائــج. يبّيــن الجــدول )4( أعــداد األشــخاص الذيــن ذكــروا كل ســبب ومقــدار تكــرار هــذا الســبب فــي االقتباســات.

جدول 4
دوافع الهجرة وأعداد المصّرحين بها، وعدد مرات تكرار االقتباسات. 

تكرار االقتباساتعدد األشخاصالّدافع

  37121األسباب االقتصادّية

 2883نقص الرفاهّية

 2973الّشعور بالخوف وانعدام األمن

 2886الّسعي وراء االكتساب والتعّلم

 413الّشعور بالّتمييز بين المواطنين في التعامل الرسمي

لــم تظهــر فــروق جوهرّيــة بيــن الجنســين فــي دافــع األســباب االقتصاديــة،  فيمــا دافــع نقــص الرفاهيــة لــدى اإلنــاث 
أتــى أكثــر مــن الذكــور، وكذلــك دافــع الشــعور بالخــوف وانعــدام االمــن كان لــدى اإلنــاث أكثــر مــن الذكــور.
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معّوقات السعي نحو الهجرة
صــّرح المشــاركون عــن نوعيــن مــن المعّوقــات التــي تقــف فــي وجــه ســعيهم للهجــرة )مــع كّل حســناتها كمــا ذكــروا( 
وهمــا: الحاجــة إلــى التواصــل االجتماعــي الفّعــال والّســليم، وبنســبة محــدودة، التعّصــب فــي بــالد المهجــر. ويبّيــن 

الجــدول )5( تفصيــل االســتجابات.

جدول 5
معّوقات السعي للهجرة وأعداد المصّرحين بها وعدد تكرار االقتباسات 

تكرار االقتباساتعدد األشخاصالمعّوق

35146الّتواصل االجتماعي

46الّتعّصب

الّنتائج النوعّية
تشــّكلت مجموعــة مــن المباحــث بلــغ عددهــا تســعة )9( مباحــث )Themes( هــي: مســألة االنتمــاء، المواطنــة  
Citizenship، ثنائّيــة الوطــن، الحنيــن والشــوق والفقــدان، القيمــة الذاتّيــة، التوّقعــات، القواعــد، االنفتــاح علــى 
الثقافــات، حــّس المواجهــة والتحــّدي، التعّصــب والتهديــد. فيمــا يلــي عــرض لنمــاذج مــن االقتباســات المّتصلــة بهــا: 

)مالحظــة: حــرف F يــدل علــى المشــاركين اإلنــاث، وحــرف M يــدل علــى المشــاركين الذكــور(

جدول 6
نتائج مبحث1: مسألة االنتماء  )االقتباس ورمزه(

الرمز االقتباس

F. 1الّتعّلق بالوطن أساسي ولكن بالّنهاية الوطن مطرح ما عايش منيح   1

F. 7أبًدا مش متل لّما تكون عايش ببلدك   2

F. 8مستعدة أترك أهلي وبلدي َتهاِجر وساِعد عيلتي   3

F. 16رغم إنو بدها تكون األوضاع قاسية، بدنا نعيش هون، إذا الزم عيش التحّدي والمواجهة بعيشها ببلدي، ليش بّرا؟   4

بعد أشهر اشتقت لبيروت وللّسواقة بالعجقة، قد ما عملت رفقة واشتغلت، ِبَضل في شي ناقص، حتى بعد 5
F. 22ست سنين، ما بشوف حالي انتميت لهون )بلد المهجر(   

F. 23جبران )األديب( بقي بّرا وِحكي عن لبنان وهو بّرا )مقيمة(6

F. 25أنا بلبنان متل السمكة بالمي7

لما بدو الواحد يهاجر ِبعيش عقدة اإلنسالخ )االنفصال/عائدة، مقّدمة طلب(، صح كّونت عالقات هون، بس 8
F. 27هيدا المجتمع مّنو بيئتي )عن المهجر(، لما شوف ناس بتشبهني بالعادات والتقاليد بحس باألمان

M. 30بلدي حلو)لبنان(، والعالم فيه لذيذين، ..... لو بلدي في مستقبل ما كنت هاجرت9

M. 34الحمدهلل اوالدي ما عندهم هيدي العالقة العميقة مع البلد )غضب المنتمي(10
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جدول 7
مبحث 2: المواطنة 

رمزاالقتباسات

F. 2مضطهدين من قبل الدولة كمواطنين، الهجرة هي إّنو تبعد عن الدولة المضطهدة لشعبها ومهملة   1

قبل كانوا اللبنانيين بقولوا إشياء )عن الفساد واإلهمال( وهّلق نفس الشي ونفس األشخاص، أنا عم 2
أدرس تمريض وعمري 45 سنة )والدولة عم تساعدني(   

F. 10

F. 23ليش بّدي ضّيع حياتي على أمل "وطن"؟ )مقيمة(، تعا عيش هون وبعدين  افقعني نظرّيات   3

F. 27الواحد اللي عم يعيش صعوبات، بروح عبلد تاني   4

F. 29بالغربة حياة كريمة، كهربا ومي وقانون، أحسن شي استفدت أخدت الجنسّية   5

F. 32مستقبل أوالدي أهم، وأمانهم أهم   6

F. 36)أريد( بلد أحصل على جنسية أفضل ومستوى أفضل، وبتوّقع البلد يقّدر خبرتي ومهارتي   7

المعيشة باألرض، أتعس أيامنا بأحلى أعمارنا، لبنان بلد مميت لفئة الشباب وللمشاريع، ما الزم كون 8
بمدفن وإنَدَفن،    

M. 3

نحنا بلبنان مش عايشين كبني آدمين، ما بيتوافق لبنان معاي، مهاجر، وعتب على يّلي بيرجع على 9
لبنان.

M. 5

M. 34لبنان كوطن انتهى   16

جدول 8
مبحث3: ثنائية الوطن 

رمزاالقتباسات

F. 1القلب بمحّلين1

F. 7ألّني عم اندمج بالّثقافة المحّلّية عم إخسر شي من نفسي2

F. 22واجهت صعوبة تأقلم بمكانين، عكس هون، بلبنان فيك تبني صداقات بالّشغل3

M. 15كّلما عارضت الثقافة عانيت4

5
اللبنانيين بأفريقيا كأنهم بلبنان، عادات ولغة، ال أفّكر بالعودة للبنان في المدى المنظور، مفهوم الغربة 

تبّدل، كان موت وانقطاع، اللبنانيين هون استغنوا عن دولتهم، وحتى عن سفارتهم، ما عدا األمور 
اإلدارّية، وهّني وسطاء بين المسؤولين ونظرائهم بلبنان   

M. 19

M. 30لما يهاجر بكون عم يختار، مش متل لما يخلق ببلد6
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جدول 9
مبحث4: الحنين أو الشوق أو الفقدان

رمز االقتباسات

F. 22بعد أشهر اشتقت لبيروت وللسواقة بالعجقة1

F. 27لما واحد بده يهاجر بعيش عقدة االنسالخ )عائدة ومقدمة طلب هجرة(2

F. 32قرار الهجرة دّمرني، أسبوعين حسيت حالي مشلوعة شلع ومشلوخة شلخ3

M. 15لما يهاجر الواحد رح يتفاجأ أول شي بالحنين، مرحلة كتير صعبة   4

M. 19أول مرة كانت المناحة بالوداع   5

M. 30بلدي حلو والعام فيه لذيذين   )مقدم طلب هجرة(6

جدول 10
مبحث5: القيمة الذاتية

رمز االقتباسات

F. 8الناس هون بال هدف   1

F. 32)هون( قيمتنا رخيصة   2

F. 35نحنا مضطهدين ببلدنا، الشعب متل القطيع )بالنسبة للدولة( عم نتبهدل   3

M. 4شوي وبتخرج وبعّلق شهاديت عالحيط، الشهادة من برا بيرفعولوا القبعة، ما بيحترموا الشاب المتعلم   4

نحنا بلبنان مش عايشين كبني آدمين )بشر(، الهجرة يعني عيش باحترام )المعنى التطبيقي لالحترام( 5
M. 5)ما بيحترموا علم(

M. 6هون الضحية حمار   6

M. 15برا الزم تنتبه لصورتك، لباسك، جسمك   7

الغربة سترتني مع عيلتي ..... في ناس هون )بالمهجر(8
M. 19فقرا ولكن مستورين، بخافوا يرجعوا )ويخسروا السترة(   

M. 34الزم نخلص من لوثة لبنان   )إعالمي(9

جدول 11
مبحث6: االنفتاح على الثقافات

رمز االقتباسات

F. 36أول سنتين صعوبة بعدين بندمج   1

M. 15كّلما عارضت الثقافة عانيت، الزم تتقبل تغّير بحالك وتطّور شخصيتك   2

3
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جدول 12
Expectation مبحث7: التوّقعات

رمز االقتباسات

1
تعا عيش هون )بلبنان( وبعدين افقعني نظريات بالمواطنة )توقعات غير مباشرة بأن العيش خارج لبنان 

أفضل هو تحصيل حاصل(؛ بعّظموا صعوبات الهجرة مع إنهم بيبقوا عايشين بّرا  )توقعات ضمنّية/ 
مقيمة(

F. 23

F. 25بّرا بيعبد رّبه أفضل )اإلنسان(   2

F. 29الهجرة بالنسبة إلي حلم... الهجرة فيها عذاب )عائدة، مقدمة طلب هجرة(3

F. 36أول سنتين صعوبة، وبعدين بندمج   )مقدمة طلب هجرة(4

M. 3من حّقي عيش )في المهجر( وحّقق أحالمي وفّرح أهلي فّيي   5

شوي وبتخّرج وبعّلق شهادتي عالحيط )توقعات داخلية(، بيتعب وباآلخر ما ِبالقي شي، متل ما صار مع 6
M. 4أهلنا   )توقعات داخلية(، الهجرة طوق النجاة، بّرا بيحترموا الشب المتعّلم.   

M. 5يهاجر حتى ما يموت عباب مستشفى   )داخلية/ خارجية(7

M. 15الهجرة شي إيجابي   8

جدول 13
مبحث8: القواعد

رمز االقتباسات

F. 1الوطن مطرح معايش منيح   1

F. 23البقاء حيث ال أمل في التغيير ضياع للعمر، الصعوبات أمر طبيعي، لذا ال ضرورة للدراما   2

M. 15كلما عارضت الثقافة عانيت   3

جدول 14
مبحث9: التعصب والتهديد

رمزاالقتباسات

F. 7)هون( كل يوم بذّكروني العالم حواليي إني مّني وحدة منن، أنا وحدة مهاجرة   )مهاجرة(1

F. 25أبناء غير طائفة   )تكررت عدة مّرات(2

F. 35لألسف هون في حدا دّمه غالي، وحدا دّمه رخيص   )تعّصب في الوطن(3

M. 4إذا مات بتتشّرد عيلته  )تهديد في الوطن(4

M. 5بهاجر حتى ما موت عباب مستشفى   )تهديد في الوطن(5

M. 30بلدنا معرض للحروب )تهديد في الوطن(6
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المناقشة
انتهت الدراسة إلى مجموعة من المعطيات جاءت تحت عنوانين: النتائج الكمّية والنتائج النوعّية.

النتائج الكّمّية 
تبّيــن أّن المتحّمســين للهجــرة هــم مــن مختلــف األعمــار الشــبابّية، فمــن هــم دون 25 ســنة يحاولــون الهــروب 
)بجلدهــم( مــن المعانــاة قبــل أن تطالهــم عنــد بــدء تحّملهــم المســؤولّية مــع نهايــة الدراســة )20 ســنة(، ومــن هــم 
فــوق 30 ســنة ينشــدون الخــالص مــن المعانــاة التــي رافقتهــم طيلــة حياتهــم )32 ســنة ، M. 30 (، والمعانــاة 
تشــمل العجــز االقتصــادي، ونقــص الرفاهّيــة، والشــعور بالخــوف وانعــدام األمــن. وهنــا مجموعــة مــن المالحظــات 

التــي يجــدر االنتبــاه لهــا:

فبالّنســبة لألســباب االقتصادّيــة، أتــت فــي أّول دوافــع الهجــرة مــن حيــث الذيــن ذكروهــا، وعــدد تكــرار االقتباســات، 
وهــو أمــر طبيعــي فــي ظــروف لبنــان الحالّيــة، إذ لبنــان يبــدو آمًنــا إال مــا قيــس بضغــط االقتصــاد ونقــص 
الخدمــات، ولــم تتبّيــن فــروق جوهرّيــة بيــن الجنســين فــي هــذا الدافــع، وهــذا يــدّل علــى مجموعــة مــن األمــور، أهّمهــا: 
أّن المــرأة فــي لبنــان أصبحــت معنّيــة بقــّوة فــي حمــل المســؤولّية االقتصادّيــة؛ مّمــا يفتــح البــاب للبحــث فــي تشــريع 
قوانيــن خاّصــة تســاعدها علــى حمــل المســؤوليات الثــالث: االتمــام بالمنــزل، ّتربيــة األوالد، و المســؤولّية المالّيــة.

كذلــك بــّرر آخــرون ميلهــم للهجــرة )مثــال: F: 35- F25( لشــعورهم بتعّرضهــم للتمييــز مــن قبــل الســلطة، وهــذا 
لــم يذكــره ســوى 4 أشــخاص، لكــن هــل هــذا يعنــي أّننــا أمــام حالــة تصاعدّيــة، أم أّنهــا حالــة محــدودة نُقصــت نتيجــة 

لســنوات مــن تطويــر األداء الرســمي واالجتماعــي؟ 

وكمــا يبــدو مــن نــوع األســباب أّنهــا توافــق مــا ورد فــي معطيــات األمــم المّتحــدة والمنّظمــة الدوليــة للهجــرة، وإذا 
عدنــا إلــى زوانــي وزميالتهــا )2019(، مــن أّن اإلنــاث أصبحــن ضمــن قائمــة الراغبيــن بتــرك بالدهــم طمًعــا بحيــاة 
 F. 2, F.10, F. 29, أفضــل نجــده واضًحــا فــي زيــادة مطلــب الســعي نحــو الرفاهّيــة والعيــش الكريــم )المواطنــة

F.36 وغيرهــّن(. 

بالّنســبة للمعّوقــات، هــذا التعبيــر "معّوقــات"، يحمــل فــي طّياتــه إعتبــار الهجــرة نمــوًّا، وإاّل كان الوصــف باّتجــاه 
ُحســُن الحــّظ؛ لكــّن الحقيقــة أّن الذيــن تحّدثــوا عــن أســباب عــدم ســعيهم للهجــرة أو رفضهــم لهــا، كانــوا يصفونهــا 

.)F. 27 بمــا يشــير إلــى أّنهــا معّوقــات. )لّمــا بــّدو الواحــد يهاجــر بعيــش عقــدة اإلنســالخ

أّمــا السياســة، فلــم تبــُد عنصــًرا جوهريًّــا فــي االقتباســات؛ حيــث اقتصــرت علــى عــدد محــدود، وبــدا المحتــوى 
اســتقطابيًّا أكثــر منــه ارتباًطــا بالهجــرة.

292

د. توفيق سلومالهجرة والمكان | إشكاليات وتحديات



الّنتائج النوعّية
مســألة  علــى:  المشــتركة  المباحــث  واقتصــرت  دراســته،  فــي  فيركوتــن  ذكرهــا  التــي  المباحــث  كّل  تظهــر  لــم 
االنتمــاء، المواطنــة، ثنائّيــة الوطــن، الحنيــن والشــوق الفقــدان، القيمــة الذاتيــة، االنفتــاح علــى الثقافــات، التوقعــات، 

والتهديــد.  والتعّصــب  القواعدالذهنيــة، 

مبحث1: مسألة االنتماء
لــدى اإلنــاث المواطنــة واالنتمــاء متداخــالن، وبالعــودة إلــى فيركوتــن حيــث المواطنــة تعنــي الحقــوق وقــّوة العدالــة 
والمســاواة والتماســك الوطنــي، كمــا فــي دراســة هاشــتر واليتــن، ّأن دعــم الوطنّيــة يحصــل عندمــا يجــد النــاس لهــم 
منافــع مادّيــة أو سياســّية، وهــو مــا َيصــُدق كل اقتباســات الذكــور أكثــر مّمــا َيصــُدق علــى اقتباســات اإلنــاث، حيــث 
بخــالف هاشــتر واليتــن، الوطنّيــة ســلوك انفعالــي، وتبقــى "عجقــة الســير" فــي بيــروت محــل اشــتياق كمــا فــي حالــة 

.F. 22

مــا لفــت فــي األشــخاص الذيــن أعطــوا السياســة مجــااًل فــي تســجيالتهم بــدوا كأّنهــم يطّبقــون نظرّيــة تاجفيــل، مــن 
أّنهــم ال يمانعــون مــن أن يضّحــوا بظــروف مجموعتهــم وإلحــاق الضــرر بهــا إن كان ذلــك سيســاهم فــي جعــل 

ظــروف اآلخريــن أســوأ.

مبحث2: المواطنة
الدولــة المّضطهــدة، الشــعب الــذي ال يتعّلــم، المــكان الــذي تركــض فيــه طــوال عمــرك لتحصيــل لقمــة العيــش فــي 
حّدهــا األدنــى، حيــث ال خدمــات عاّمــة الئقــة، وال أمــل بالتّحّســن يصبــح الوطــن مدفــن )M. 3(، وال يتوافــق مــع 
أبنائــه )M. 5(، هــو لــدى بعضهــم المــكان الــذي يجــب أن ال تعــود إليــه إن غادرتــه. ويمكنــك العيــش مــن دونــه 
إن أردت تحقيــق أحالمــك؛ القانــون ال يحمــي المغّفليــن، واللبنانّيــون باإلجمــال مغّفلون)بنظرهــم(، ولــذا ال تجــد 
الدولــة واجًبــا فــي حمايتهــم. هــذا مجمــل مضمــون االقتباســات عنــد ذكــر لبنــان كوطــن. لكــن الســؤال هــو: هــل هــذا 
تقييــم ارتــدادي نتيجــة الظــروف، وهــل الظــروف إن دامــت لهــذا الجيــل بغيــر مــا هــي عليــه ولــو بنســب متفاوتــة 

ســيكون تقييمــه مختلفــًا؟ 

مبحث3: ثنائّية الوطن 
ظهــر لــدى اإلنــاث أّن الوطــن هــو العالقــات االجتماعّيــة، وبالّنســبة للّذكــور هــو اللغــة واالنتمــاء اإلداري والسياســي 
للمجتمــع األصلــي. ومــا يلفــت هــو مــا ذكــره M. 30 مــن أّن الهجــرة تتــرك للّشــخص حرّيــة اختيــار الوطــن بــدل 
اعتبــاره إرث اجتماعــي. بتعبيــر آخــر، المنافــع والمضــار كانــت أهــم لــدى الذكــور، والتعــّود والمشــاعر لــدى اإلنــاث.

مــن المفيــد اإلشــارة إلــى أّن إطــار األقّلّيــة واألكثرّيــة الــَذي ورد ســابًقا، يبّيــن لنــا أّن الهجــرة ليســت خاليــة مــن 
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المعانــاة، بــل أّن شــعور اآلخريــن بأّنهــم غيــر محســوبين فــي المســتوى ذاتــه للمواطنيــن األصلّييــن نتيجــة اعتبارهــم 
غربــاء مــن جهــة وأقّلّيــة ال تؤثّــر فــي الــرأي العــام مــن جهــة أخــرى. هــذا المبحــث الــذي تحّدثــت عنــه دراســة 
فيركوتيــن وأّيدتــه دراســة كل مــن نيلســون، كــوردر، رنزاهــو، وويتكوســكي حــول مقــدار القلــق والشــعور بنقــص 

الخدمــات التــي يقّدمهــا لهــم الوطــن البديــل. 

مبحث4: الحنين والشوق والفقدان
صــّرح المشــاركون مــن المهجــر بحنينهــم وشــوقهم، ومــن عــادوا تحّدثــوا عــن انســالخ الولــد عــن أّمــه، وانشــالعهم 
عــن أصولهــم، والواضــح فيمــا ذكــروه أّن النــاس )األهــل واألصدقــاء( هــم مصــدر هــذا الشــعور، ولــذا قــال البعــض 
أن لــو تذهــب عائلتهــم معهــم تصبــح هنــاك الجّنــة التــي يحلــم بهــا كل إنســان. قلــق االنفصــال لــدى المقيميــن 
والعائديــن، وحرقــة الشــوق والحنيــن لــدى المهاجريــن تبقــى بالنســبة ألغلــب المشــاركين العثــرة التــي حمــد هللا أحدهــم 
علــى غيابهــا عنــد أوالده )أوالدي مــا عندهــم هيــدي العالقــة العميقــة مــع البلــد(. ورغــم هدوئــه فــي التعبيــر، ظهــر 

جليًّــا مقــدار غضــب المنتمــي، العاتــب علــى مــا ُأجِبــر عليــه مــن تــرك المــكان الــذي لــه معــه عالقــة عميقــة. 

لكــّن اإلنســان بطبعــه، كّلمــا حصــل علــى شــيء تحّســر علــى مــا لــم يحصــل عليــه، ورّبمــا ينطبــق ذلــك علــى 
األوطــان كمــا ينطبــق علــى األشــياء. هنــا نجــد كيــف أّن بعــض الذيــن حصلــوا علــى الجنســّية الكندّيــة ُأصيبــوا 

بحــزن وغــّم، وانعكــس ذلــك عليهــم ســلًبا مــن الناحيــة النفســّية، كمــا ذكــرت غوديــت )2005(.

مبحث5: القيمة الذاتّية 
ربــط أغلــب المشــاركين )إنــاث وذكــور( العيــش فــي لبنــان بأّنــه مدعــاة للّشــعور بنقــص القيمــة )هــون قيمتنــا رخيصــة 
F. 32( والعبثّيــة )النــاس هــون بــال هــدف F. 8(، وقــد تبّيــن أّن االنطبــاع العــام لــدى الشــباب بــأّن التعليــم فــي 
لبنــان ال يرفــع مــن شــأن المتعّلميــن )بعّلــق شــهادتي عالحيــط M. 4(، وفــي المقابــل التعليــم فــي المهجــر مدعــاة 
لالحتــرام )بــّرا بيرفعولــوا القّبعــة... M. 4(، لكــن "بــّرا" هــذه بالّتأكيــد تعنــي جــزًءا مــن الكــرة األرضيــة وال تعنــي كل 
مــا هــو خــارج حــدود لبنــان، وهــذا يــدّل علــى مقــدار التعميمــات التــي مــا زال يحتفــظ بهــا الشــباب اللبنانــي رغــم 
ا، مــن بينهمــا "القطيــع، حمــار،  تخّرجــه مــن الجامعــة. عّبــر المشــاركون عــن نقصــان القيمــة بعبــارات مهينــة جــدًّ
مــش بنــي آدميــن، منتبهــدل..."، إذا اعتبرنــا أّن هــذه العبــارات تحمــل فــي طّياتهــا شــحًنا انفعاليًّــا بقدرهــا، فهــذا 
ســيجعل النتيجــة النهائّيــة واحــدة مــن ثالثــة: )1( فــرار مــن الهــالك بالهجــرة؛ )2( التماهــي بالمعتــدي أو الفاســد، 
وكمــا ذكــر تاجفيــل وزميلــه، لــن يمانعــوا مــن أن يضّحــوا بظــروف مجموعتهــم وإلحــاق الضــرر بهــا فــي ســبيل 
اإلضــرار باآلخريــن وجعلهــم فــي ظــروف أســوأ، خاّصــة وأّن مراجعــة تســجيالت الذيــن تحّدثــوا بالسياســة وملحقاتهــا 
تشــير إلــى أّنهــم يحّملــون اآلخريــن )مــن غيــر طائفــة( مســؤولّية مــا لحــق بهــم مــن مهانــة )فــي نــاس بتعتقــد ...... 
F. 16(. ويلفــت مــا قالــه أحــد المشــاركين )M. 15( "بــّرا الزم تنتبــه لصورتــك، ولباســك، وجســمك، ليكــون إلــك 
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قيمــة." والمشــارك اآلخــر مــن المهجــر الــذي ذكــر عبــارة تتضّمــن القيمــة الذاتّيــة بحســرة "الغربــة ســترتني مــع 
عيلتــي" )M. 19(. و)M. 34( "الزم نخلــص مــن لوثــة لبنــان"، بســبب مــا يلحقــه مــن إهانــات بشــعبه؛ )3( هــو 

الشــعور بالخيبــة واإلحبــاط، وهــو مــا ســيقود )أو رّبمــا قــاد( نحــو معاقــرة األدويــة النفســّية علــى أنواعهــا.

لــم يكــن متوقًعــا أن ُيذَكــر لبنــان كلوثــة، ورّبمــا ألّن الشــخص الــذي ذكــره يعمــل فــي مجــال اإلعــالم، حيــث الصــورة 
غالبــًا "ُمَزّخمــة"، أو رّبمــا ألّنــه بلــغ نصــف قــرن مــن العمــر، خمــس ســنوات منهــا فقــط كانــت لطفولتــه األولــى حيــث 
ُتغنــي قطعــة الحلــوى ولعبــة صغيــرة عــن كّل مــا فــي الدنيــا، ليعيــش بعدهــا عمــرا مــن النزاعــات. هــذا الوصــف 
الــذي يبــدو روائيًّــا هــو وصــف لحــال الطفــل فــي بدايتــه، هــذه اهتماماتــه وال يمكــن أن يطلــب مــن الوطــن أن يقــف 
هنــاك. وإذا وضعــت هــذه المشــاركة مــع المشــاركات الكثيــرة التــي تحّدثــت عــن نقــص فــي أساســّيات الحيــاة، كالمــاء 
ــا حينهــا أّن الوطــن، فــي ذهــن المواطــن اللبنانــي لــم يتجــاوز الحاجــات األساســّية  والكهربــاء واألمــن، يظهــر جليًّ

التــي تحــّدث عنهــا ماســلو فــي هرمــه.

االنتبــاه للتعّصــب فــي المهجــر جــاء فقــط ممــن عــاش فــي المهجــر، وهــذا رّبمــا يعــود ألّن الشــعور باالضطهــاد 
والتمييــز فــي بلــد غريــب يمكــن تجــاوزه مقابــل الرفاهّيــة، أّمــا فــي الوطــن فــال يمكــن حملــه العتباريــن همــا: )1( أّن 
الوطــن ال يعطــي الرفاهّيــة مقابــل اإلســاءة؛ )2( أّن الوطــن فيــه المحيــط االجتماعــي الــذي ينتمــي إليــه الفــرد، وال 

يمكــن تجــاوز الشــعور بالمهانــة ونقــص القيمــة الذاتّيــة فــي مجتمــع األقــارب.

مبحث6: االنفتاح على الثقافات
اللبنانــي يقــاوم ليحفــظ هويتــه ولغتــه، ولكــن المرونــة واالنفتــاح ســمة عقالنّيــة، حيــث مــن خاللهــا تخــّف المعانــاة، 
"كّلمــا عارضــت الثقافــة عانيــت" )M. 15(. لكــن األداء الــذي يقّدمــه الفــرد تجــاه التغييــر ليــس هــو األداء الــذي 
يقّدمــه الجمــع، "اللبنانّييــن بأفريقيــا كأنهــم بلبنــان، عــادات ولغــة" )M. 19(. الواقــع فــي هــذا الوصــف هــو البقــاء 
علــى مــا هــم عليــه )عــادات ولغــة(، وهــو حالهــم فــي أفريقيــا، أّمــا فــي الواليــات المّتحــدة، فقــد ذكــرت جــوزف 
)2009(، أّن تغّيــرات عــّدة حصلــت فــي العائلــة اللبنانّيــة هنــاك، وأّن مــا بقــي هــو التــزام األفــراد بشــكبة العالقــات 
االجتماعّيــة فيمــا بينهــم مــع تغّيــر فــي أســلوب التواصــل يتوافــق مــع الحيــاة هنــاك، هــل هــذا يرتبــط بنظــرة هــؤالء 

المتفاوتــة للّدولــة والمجتمــع بيــن الــدول الفقيــرة والــدول الغنّيــة؟

مبحث7: التوّقعات
ظهــر جليًّــا مــن تســجيالت المشــاركين أّن األرض فــي الجهــة المقابلــة مــن الجبــل خضــراء، وأّن الحلــم يتحّقــق 
هنــاك، وأّن الهجــرة طــوق نجــاة، بــل هــي المــكان الــذي تصبــح فــي عبــادة الــرب أفضــل )F. 25، مــع أّنهــا لــم 
تهاجــر مــن قبــل(؛ هــذا يعيدنــا إلــى مــا أورده الســرياني مــن انتشــار صــور النجــاح التــي ينقلهــا المهاجــر، حيــث 
تســّلط األنظــار دون هــوادة علــى النمــاذج الناجحــة كمــا أشــار حفنــي. هــل هــذا أمــر جيــد، أم أّنــه ال بــد لــوزارة 
التربيــة ووزارة الثقافــة مــن إطــالق حملــة تنقــل الصــورة كمــا هــي، فــي لبنــان وفــي المهجــر: خضــراء حيــث الخضــرة، 

ويابســة حيــث ال اخضــرار.
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مبحث8: القواعد
تشــّكلت مجموعــة مــن القواعــد لــدى المواطــن اللبنانــي يمكــن اختصارهــا بالمعادلــة التاليــة: مــا دامــت الصعوبــات 
ضمــن الممكــن فــال داعــي للدرامــا، فــإّن تجــاوزت الممكــن فمــا أحلــى الُنقــل؛ و"البقــاء حيــث ال أمــل فــي التغييــر 

.)F. 1( ."ألّن الوطــن مطــرح مــا عايــش منيــح" ،)F. 23( "ضيــاع للعمــر

مبحث9: التعصب والتهديد
االنتبــاه للتعّصــب فــي المهجــر جــاء فقــط ممــن عــاش فــي المهجــر، وهــذا رّبمــا يعــود ألّن الشــعور باالضطهــاد 
والتمييــز فــي بلــد غريــب يمكــن تجــاوزه مقابــل الرفاهّيــة، أّمــا فــي الوطــن فــال يمكــن تحملــه العتباريــن همــا: )1( أّن 
الوطــن ال يعطــي الرفاهّيــة مقابــل اإلســاءة؛ )2( أّن الوطــن فيــه المحيــط االجتماعــي الــذي ينتمــي إليــه الفــرد، وال 
يمكــن تجــاوز الشــعور بالمهانــة ونقــص القيمــة الذاتّيــة فــي مجتمــع األقــارب. وقــد ورد شــعور اآلخريــن بأّنهــم غيــر 
محســوبين فــي المســتوى ذاتــه للمواطنيــن األصلّييــن نتيجــة اعتبارهــم غربــاء، عّبــر عنــه مــن هــم فــي بــالد المهجــر 

.)F.7 مثــال: كل يــوم بذّكرونــي أنــا وحــدة مهاجــرة(

أمــا الشــعور بالتهديــد فلــم يظهــر مــن التســجيالت مــا يمكــن اعتبــاره جوهريــًا مــن تهديــد فــي بــالد المهجــر، التهديــد 
الــذي ورد بكثــرة مصــدره داخلــي. الخــوف مــن المــوت لــم يكــن الحاســم فــي هــذه الدراســة، فقــد كان الحاســم هــو 
ثمــن المــوت؛ حيــث مّيــز المشــاركون بيــن مــوت مشــرِّف فــي مواجهــة محتــل، ومــوت رخيــص "برصاصــة طايشــة". 
وهــذا ينطبــق علــى نتيجــة المــوت فــي الوطــن "بتتشــّرد عيلتــه"، والمــوت فــي المهجــر، حيــث تتوّلــى الدولــة رعايــة 

عائلتــه. والخــوف تصاعــدي فــي لبنــان، ألّن المــوت فيــه غيــر محــّدد المصــادر واألماكــن واألســاليب.

ُوجــدت مجموعــة مــن االقتباســات التــي تتعلــق بحــس المواجهــة والتحــّدي، ومــا هــو مثيــر للخصومــة، لكنهــا محدودة 
جــدًا ولــم يتــم التعبيــر عنهــا ســوى مــن عــدد قليــل وتكــرارات محــدودة. لكنهــا قــد تقــود باتجــاه أعمــال بحثيــة ُأخــرى.

الخالصة
إنطالقــًا مــن مبــدأ االســتناد إلــى البيانــات، ســعت هــذه الدراســة إلــى تقّصــي موضــوع الهجــرة؛ مفهوًمــا، قــراًرا، 
وإجــراءات. وتوّصلــت إلــى مجموعــة مــن المعطيــات التــي بإمكانهــا أن تشــّكل رافــًدا فــي فهــم هــذا الموضــوع مــن 

ــة، ومؤّشــًرا يســتعين بــه المهتّمــون فــي صناعــة التربيــة فــي لبنــان. وجهــة نظــر اللبنانــي أو اللبنانّي
مجموعة من االستنتاجات، من وجهة نظر المشاركين، خرجت بها هذه الدراسة، أهّمها:

- أّن اللبناني المتعّلم يميل إلى الهجرة وترك البالد.
- أّن الــذي ينتمــي إلــى حــزب سياســي ويجــد نفســه فيــه عنصــًرا فاعــاًل، يميــل إلــى البقــاء فــي لبنــان، ال 
ــا بــه، بــل ُبغًضــا باآلخريــن. لكــّن هــذا النــوع ال يتضّمــن الحزبّييــن الذيــن يــرون فــي المنفعــة العاّمــة  حبًّ

منفعــة لهــم.
- اللبناني يرى في اللبنانّي اآلخر صفات ال يجدها في شــعوب األوطان البديلة، خاّصة الوّد، وقابلّية 

االعتماد عليه.
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ــا  ــق، وهن - اللبنانــي يرتكــز فــي قراراتــه علــى المنافــع والمضــار علــى حســاب العاطفــة واالنتمــاء والتعّل
ــق، بيــن "مطــرح مــا عايــش منيــح" و "إنســالخ الولــد عــن أمــه". يظهــر التنــازع بيــن العقلنــة والتعّل

الدولــة  إلــى مســتوى  العاجــزة،  المهملــة أو  الدولــة  مــن مســتوى  اللبنانــي  فــي عقــل  انتقلــت  الدولــة   -
والمدفــن. المميتــة  بــل  ألبنائهــا،  والرافضــة  والكارهــة  المضّطهــدة 

- الحصــول علــى الجنســّية هــو الطريــق الملكــي لتحقيــق األحــالم، وضمــان العيــش الكريــم والنمــو، وهــذا 
األخيــر يصــّب فــي النقطــة الخامســة، حيــث الدولــة تقــف بوجــه أبنائهــا. وهــذا طبيعــي إذا كان لبنــان فــي 

أصلــه "مشــروع فاشــل".
- القيمــة الذاتّيــة فــي لبنــان تعــود لصبــر اللبنانــي وكفاحــه، وال قيمــة خارجّيــة لجنســّيته أو انتمائــه لهــذا 

البلــد.
- مازال في لبنان من ُيعيب على اآلخرين فقرهم وَعَوزهم، ولذا الهجرة "سترة".

- الشهادة الجامعّية اللبنانية تحمل تقديًرا متدنٍّ في أذهان الشباب.
- لبنــان راســخ فــي نفــوس أبنائــه، ألّنــه الشــعب، ال التــراب، وال النظــام السياســي، ناهيــك عــن الخدمــات 

العاّمــة. لبنــان شــعب فقــط.
- يّتجــه لبنــان نحــو فقــد بناتــه بعــد أبنائــه مــن خــالل تصاعــد أرقــام الراغبــات فــي الهجــرة والســاعيات لهــا، 

وبالتالــي نحــن نتجــه نحــو مــا ســّماه كاســتلز وميللــر: تأنيــث الهجــرة.
ثّمــة فــي لبنــان والمهجــر، مــن يميــل إلــى تدريــب أوالده علــى رفــض التعّلــق بلبنــان، ورفــض العــودة إليــه، فمــا الــذي 

ســيترّتب علــى هكــذا قــرار؟ 
اعتمــد البحــث عّينــة نوعّيــة ومنهــج نوعــي، وبالتالــي مــا بــرز مــن نتائــج ُيَعــّد مؤّشــرات تفتــح الطريــق للفحــص 
الكّمــي. وقــد توّلــد انطبــاع حــول الحاجــة إلــى مقــّررات مدرســّية وجامعّيــة تســاعد فــي الحــّد مــن التعميمــات، التــي 
هــي ســمة التفكيــر غيــر العقالنــي، والمفارقــة األولــى، وهــي مفارقــة فرديــة، أّن الشــاب اللبنانــي ُيَعقلــن تفكيــره لتبريــر 
الهجــرة، ويجانــب العقلنــة فــي تقييمــه للظــروف فــي لبنــان والخــارج. أمــا المفارقــة الثانيــة، وهــي مفارقــة اجتماعيــة، 
فهــي أّن اللبنانييــن -وفــق مــا أظهرتــه الدراســة- مشــتركون فــي فهمهــم لمبــررات الهجــرة وأســلوب التعبيــر عــن ذلــك 

الفهــم. بمعنــى أّن إخفــاء هويــة المتحدثيــن تجعــل المســتمع يظــّن أنهــم مــن منطقــة واحــدة وخلفيــة واحــدة.
بالخالصة، انتهت الدراسة إلى استشعار النماذج النفسية التالية:

1. نموذج نزاع المنفعة مقابل قلق االنفصال.
2. نموذج نزاع الشعور بتدّني تقدير الذات الوطنية مقابل الشعور باالعتداد الشخصي.

3. نموذج الفرد المنفصل عن الشعب )كل شخص يتحدث عن الشعب كأّنه منفصل عنه(.
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محددات الدراسة
الدراســة نوعيــة، وبالتالــي تزيــد مــن فهــم الواقــع؛ لكنهــا ليســت نتائــج للتعميــم، خاصــة لجهــة نوعيــة العّينــة. كذلــك 
ــر فــي النتائــج  ــا ال يغّي كان البــد مــن شــيء مــن التحّفــظ علــى بعــض المحتويــات السياســية وغيــر السياســية مّم
ولكنــه يحــرك الفضــول غيــر العلمــي. كــون الدراســة أتــت فــي ظــل الظــروف التــي يشــهدها لبنــان خصوصــًا، فــإن 

النتائــج تبقــى ظرفيــة حتــى ُتجــرى دراســة رديفــة فــي ظــروف مختلفــة.

شــكر وعرفــان: أشــكر جميــع الذيــن ســاعدوا فــي إنجــاز هــذا العمــل، أخــص بالذكــر د. إلهــام الحــاج حســن التــي 
دفعتنــي للقيــام بــه؛ إدارة الفــرع األول فــي كلّيــة اآلداب والعلــوم االنســانية فــي الجامعــة اللبنانيــة إلتاحــة الفرصــة 
للســير فــي الدراســة مــن خــالل تنظيمهــا مؤتمــرًا خاصــًا بالهجــرة، وبالتأكيــد جميــع الوســطاء الذيــن ســاعدوا فــي 

جمــع تســجيالت مــن مناطــق مختلفــة وبذلــوا جهــدا واضحــا لتســهيل العمــل.
)موقع األمم المتحدة، 2020(.

) موقع المنظمة الدولّية للهجرة، 2020(.
)األمم المتحدة، 2020(.

)كاستلز وميلر،2013، 171(.
.)Olaniyi & Ajayi, 2014(

)المنظمة الدولية للهجرة، 2020(.
)ص. 42(.

)في زواني وزميالتها، 2019(.
)المصدر السابق(.

.)Beydoun, 2013(
Olaniyi & Ajayi, 2014
.)خرفوش، وعلي، 2019(
)زواني وزميالتها، 2019(

) حنفي، 2011(   
)خرفوش، وعلي، 2019(

Verkuyten, 2017
Verkuyten, 2017

)p. 462- 463(
)p. 346(

)Brock & Atkinson, 2008(
)p. 5(

)Watson, 1997؛ في كاستلز وميللر، 2013؛ 117(
) في: حنفي، 2011(   

)p. 1(
  )Hale, 2016; 2 :في(
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تفكيك الُهوّية اللغوّية في ذهن المهاجر العربّي المعاصر

د. بسام عيسى
قسم اللغة العربية
AUL جامعة

إشــكالية البحــث: يحمــل العربــّي معــه إلــى بــالد المهجــر هوّيـــته اللغوّيــة، ثــّم ال يلبــث أن يعيــش أزمــة صــراع 
وجــودّي بيــن لغتيــن. حــول هــذا الصــراع نشــأت إشــكالّية فكرّيــة تتمحــور حولهــا اســتفهامات عــّدة:

• ما العالقة بين الفكر واللغة؟
• هل يمكن التفكير بالعربّية والتعبير بلغة أخرى مفروضة؟

• ما دور الترجمة في البناء اللغوّي – الفكرّي؟
• كيف تموت اللغة في ذهن العربّي بالمهجر؟

لإلجابة عن هذه اإلشكالّيات، يتمحور البحث حول أربعة عناوين فرعّية.

أّواًل: تمهيد تأصيلّي في مصطلحات البحث
1 – التفكيــك: ال يقتصــر التفكيــك علــى مفهــوم مّتفــق عليــه، بــل إّن لــكّل عصــر ولــكّل فيلســوف أو أديــب   
وجهــة نظــر مختلفــة. وفــي توظيــف هــذا المفهــوم، نجــد اختالًفــا فــي تحديــد تعريفــه أو ضبطــه، حتــى أّن بعــض 
الموســوعات قصــرت عــن أن يكــون لديهــا حــّد شــامل يّتســم بالدّقــة والوضــوح، فنجــد مثــاًل: " يّتخــذ التفكيــك مظاهــر 

عديــدة، فمــّرة يبــدو موقًفــا اســتراتيجيًّا، ومــرة فلســفيًّا أو سياســيًّا أو فكريًّــا، ومــّرة نجــده طريقــة فــي القــراءة" 1.

ال بــّد فــي هــذا المجــال مــن التعريــج علــى التفكيكّيــة عنــد جــاك دريــداJacques Derrida( 2( إذ تشــّكل   
ــة ارتكــز عليهــا فــي فلســفته، والتفكيــك حســب دريــدا: " ليــس منهًجــا، وال يمكــن تحويلــه إلــى  عنــده نقطــة محورّي
منهــج، وهــو مــا أّدى إلــى ســجال فــي األوســاط األكاديمّيــة والثقافّيــة "3. أي أّن التفكيــك عنــده ال يمكــن أن يخــرج 
عــن دائــرة التأويــل، فيقــول: " كنــت راغًبــا فــي أن أترجــم، وأكّيــف لمقالــي الخــاّص المفــردة الهايديغريــة4، الداّلــة فــي 
هــذا الســياق علــى عملّيــة تمــارس فيهــا البنيــة أو المعمــار التقليــدّي للمفهومــات المؤّسســة لألنطولوجيــا علــى هــدم 
بمــا هــو تصفيــة واختــزال ســلبّي، رّبمــا كان أقــرب إلــى الهــدم لــدى نيتشــه، مّمــا أدى إلــى التفســير الهايدغــري ونمــط 
القــراءة الــذي كنــت أقترحــه فاســتبعدتها"5. ودريــدا ال يقصــد بذلــك الهــدم والتخريــب، ٕواّنمــا إعــادة ترتيــب عناصــر 
الخطاب على طريقة هايدغر )Martin Heidegger( الوجودية، ذلك أّن عبارات )هدم – تصفية – اختزال( 
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يــراد بهــا خلخلــة تركيــب الجملــة لبيــان الطابــع االّتفاقــّي البحــت للعالقــة بيــن التركيــب اللغــوّي ومرجعّيتــه، ففــي 
قصيــدة الشــعر أو فــي الخطــاب الفلســفّي مثــاًل، ال تخضــع الجملــة لمنطــق المرجــع الخارجــّي، ٕواّنمــا لضــرورات 
الصياغــة الشــعرّية أو الفلســفّية، وتبــرز عملّيــة التفكيــك بوضــوح عنــد ترجمــة الفكــر مــن لغــة إلــى لغــة، أو عنــد 

محاولــة نقــل األعمــال األدبّيــة.

نستشــّف أيًضــا مــن كالم دريــدا أّن مصطلــح التفكيكّيــة ليــس أداة تحليلّيــة أو نقدّيــة، وال هــو منهــج، وال   
عملّيــة، وال فعــل ُيْنجــز علــى النــّص بواســطة الــذات، بــل هــو علــى األصــّح مصطلــح يقــاوم أّي تعريــف وأّي 
ترجمــة. ويــرى أّن التفكيــك ليــس هدميًّــا وال تقويضيًّــا، فالتفكيكّيــة تهاجــم الصــرح الداخلــّي، ســواء الشــكلّي أو 
المعنــوّي للوحــدات األســاس للتفكيــر الفلســفّي، وترّكــز نقدهــا علــى ظــروف ممارســته الخارجّيــة؛ أي األشــكال 
التاريخّيــة، والبنــى االجتماعّيــة واالقتصادّيــة والسياســّية للنســق الخــاّص بهــذا الصــرح. " فالتفكيــك يضــع مســّلمة 
البنــاء الشــكالنّي مقّدًمــا، ثــّم يضــع مســّلمة )الشــكل – الصــورة(، ويحــاول العثــور علــى العالقــات التــي تشــّد البنــاء؛ 

لُيعــاد ترميمــه وإنشــاؤه" 6.

2 – الُهوّيــة: هــي مصطلــح معاصــر، شــاع تداولــه فــي مرحلــة مــا بعــد الحداثــة، عــن طريــق عــدد مــن   
ــة المتداخلــة فــي  ــة، تخضــع الهوّي البحــوث فــي مجــاالت علــم النفــس واالجتمــاع والسياســة7. وفــي تحليــل الماهّي
ــة البحتــة المنغلقــة علــى  ذاتهــا لحركــة الشــعور فــي انتقالــه مــن جهــة إلــى أخــرى، ومــن قطــب إلــى آخــر. فالهوّي
ذاتهــا، والتــي تكــّون وحــدة منطقّيــة، ال يمكــن أن تكــّون فــي أساســها مبــدًأ للفكــر وللمفكَّــر فيــه مًعــا. فالفكــر الــذي 
يفّكــر ذاتــه، أي الفكــر الــذي ينعكــس علــى مــا فيــه، ال يمكــن أن يبــدأ مــن هوّيــة بحتــة، إذ هــو فكــر منقســم منــذ 
البدايــة، وهــو بعودتــه إلــى ذاتــه يكــون متعــّدًدا ال وحــدة فيــه؛ ألّن الموضــوع الــذي يقصــده يكــّون خارجّيتــه مــن 

ــة. حيــث مــا لــه مــن تصــّورات نظرّي

يقودنــا هــذا الحديــث عــن ماهّيــة الُهوّيــة، إلــى التعّمــق فــي مفهومهــا علــى النحــو الــذي أضحــى المهاجــر   
المعاصــر يتمّثلهــا ويتبّينهــا. ومّمــا ال شــّك فيــه أّننــا نســتطيع أن ندعــو عصرنــا باســم " عصــر الهوّيــات" 8، ليــس 
ألّن الهوّيــة باتــت العنصــر األســاس فــي كيــان الفــرد فحســب، بــل ألّنهــا أمســت تمثّــل النقيــض الكامــل ِلمــا كان فــي 
الماضــي جوهــر الهوّيــة الفردّيــة خصوًصــا. قبــاًل كان اإلنســان يتحــّرر مــن ذاتــه ومــن خصوصّياتــه الفردّيــة؛ لكــي 
يمــارس هوّيــة يشــارك فيهــا شــمولّية المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه مــن العشــيرة إلــى الوطــن. أّمــا اليــوم، فقــد ظهــرت 
الصيغــة الجديــدة للهوّيــة، وكأّنهــا انقــالب علــى الهوّيــة القديمــة، وأصبحــت نقطــة االرتــكاز فــي تحديــد الهوّيــة داخــل 

الفــرد وليــس خارجــه، بمعنــى أّن األنــا الذاتــّي هــو الــذي يحــّدد ذاتــه مــن خــالل انتماءاتــه إلــى المجموعــة.
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3- الهوّيــة اللغوّيــة: ليــس المهــّم هنــا الطــرح المفاهيمــّي والنظــرّي المجــّرد لعالقــة الهوّيــة باللغــة، إّنمــا   
تأســيس عالئق مع اللغة في إطار إشــكالّيتنا البحثّية. إّن كّل هوّية لها مســّلماتها وســطوتها وســعيها إلى اجتياح 
الــذات وحبســها فــي نطاقهــا؛ مــا يعنــي أّن ثّمــة صراًعــا معلًنــا أو ضمنيًّــا بيــن الهوّيتيــن: الفردّيــة والجماعّيــة، والغلبــة 
تختلــف مــن وضــع إلــى آخــر، لعوامــل تعــود إلــى الشــخص نفســه، وإلــى ثقافــة المجتمــع عموًمــا، وذلــك عنــد وجــود 

فجــوة بيــن المدخــالت والمغّذيــات اللغوّيــة لــكّل هوّيــة.

ثّمــة تحاشــد فــي آراء الباحثيــن لبرهنــة أّن اللغــة هوّيــة، ال مجــّرد أداة للتواصــل، فضــاًل عــن مقــوالت ذات   
دالالت باذخــة فــي هــذا المســتوى، مــن قبيــل أّن " هوّيــة كّل مجتمــع تتأّســس علــى لغتــه" 9. وفــي الفضــاء العربــّي، 
تمّثــل اللغــة طبقــات الهوّيــة مــن جهــة الترســيخ والثبــات، وليــس الديــن أو الدولــة؛ ألّنهــا بالنســبة إلــى العربــّي هــي 
ركيــزة إدراكــه لذاتــه، وتشــّكل تداخــاًل مــع ذاتــه العميقــة، وتصنــع مشــاعره. وال نقصــد باللغــة هنــا مجمــوع األصــوات 
ــة، وال  ــا للهوّي والمفــردات، بــل الثقافــة بــكّل تراكماتهــا وروافدهــا ومكّوناتهــا؛ لذلــك فــإّن " اللغــة ليســت معــاداًل تامًّ
تســتقّل عنهــا، بــل هــي جــزء منهــا، وأهــّم أركانهــا وأنحائهــا الكبــرى، فهــي ليســت مجــّرد أداة تواصلّيــة محايــدة 

ــة، وتطويرهــا، أو تدهورهــا وتحّللهــا" 10. وســلبّية، بــل هــي كائــن إيجابــّي وفاعــل فــي إعــادة إنتــاج ذات الهوّي

حيــن تســطو علــى الفكــر حــال مــن ازدواجّيــة اللغــة، فــإّن الهوّيــة اللغوّيــة هنــا ال تعنــي التســاوي المطلــق   
وال التطابــق الكّلــي بيــن اللغتيــن، فعندمــا ندلــي مثــاًل بــأّن التعبيــر باأللمانّيــة بــات فــي ذهــن المــرء يســاوي التعبيــر 
بالعربّية، فذلك ال يعني التطابق وال المســاواة الرياضّية؛ إذ التســاوي يفترض حّدين: العربية – األلمانية )أو أّي 
لغــة أخــرى تكــون علــى تمــاّس مــع المهاجــر(، والتســاوي هــو عالقــة ذهنّيــة بيــن هذيــن الحّديــن، تخضــع لتعريــف 
يأتــي مــن خارجهمــا. بمعنــى أّن التســاوي ليــس عالقــة مطلقــة ســابقة علــى وجــود اللغتيــن فــي الذهــن، وال قانوًنــا 
فكريًّــا ســابًقا علــى الفكــر ذاتــه. كذلــك فــإّن هــذا التســاوي ليــس تطابًقــا مكانيًّــا - زمانيًّــا يخضــع لالّتجاهــات المكانّيــة 
ــة، بــل هــو عالقــة تخضــع بدورهــا لتعريــف منطقــّي، فالتســاوي ال يتســاوى مــع ذاتــه، ولكــن  واالّتجاهــات الزمانّي
يكــّون مجموعــة متعــّددة مــن التســاويات، فهــو ليــس بشــيء مطلــق خــارج عــن نطــاق المنطــق، وفــي الوقــت نفســه 
متعــّدد بتعــّدد التعريفــات الممكنــة. فهــو يمكــن أن يكــون بتشــابه اللفــظ بيــن كلمتيــن، أو بتشــابه الــوزن، أو بتشــابه 
المدلــوالت... وعلــى ذلــك فإّننــا ال نســتطيع أن نأخــذ التســاوي مبــدًأ مطلًقــا؛ إذ إّنــه يخضــع لمقولــة العالقــة التــي 

يمكــن اختيارهــا بطريقــة انتقائّيــة.

اللغــة والهوّيــة إذن موضوعــان مترابطــان، يتفاعــالن فــي الســلوك الفــردّي واالجتماعــّي داخــل األوطــان،   
وبهمــا يعــرف النــاس ذواتهــم أو أّمتهــم، ويّتخــذان العــرق والثقافــة والديــن أشــكااًل لهمــا. وكثيــًرا مــا تحــّدث اإلنســان 
عــن تعّلقــه بهوّيتــه اللغوّيــة، وعــّد التفريــط فيهــا نوًعــا مــن التفريــط فــي إنســانّيته، كذلــك تغّنــى الفالســفة والحكمــاء 
والشــعراء بلغاتهــم، وعقــدوا الصلــة بيــن اللغــة والميتافيزيقــا، " فعالقــة اللغــة بالهوّيــة معّقــدة، يؤّثــر كّل منهمــا فــي 

اآلخــر قــّوًة وضعًفــا؛ فــإذا قويــت الهوّيــة قويــت اللغــة، وإذا ضعفــت الهوّيــة ضعفــت اللغــة" 11.
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اعتمــاًدا علــى مــا تقــّدم، فــإّن أّي تعريــف لّلغــة ال يعتــرف بمحورّيــة الهوّيــة يعــّد ضرًبــا مــن اللغــو المفاهيمــّي   
الــذي ال قيمــة كبيــرة لــه، كمــا أّن أّي تعريــف للهوّيــة ال يراعــي اللغــة هــو تعريــف مجتــزأ، وهــذا مــا يدعــو إلــى اقتــراح 
تعريــف جديــد لّلغــة ال يكــون صناعيًّــا وال مــن وضــع التكّلــف األكاديمــّي الناتــج مــن ممارســة تركيــب الكلمــات 
ورصفهــا لمجــّرد الخلــوص إلــى اّدعــاء جّدتــه، إّنمــا هــو تعريــف صلــب نابــع مــن حيثّيــات موضوعّيــة صرفــة. 
وقولنــا إّن التعريــف الجديــد يتمحــور حــول الهوّيــة، ال يعنــي أّننــا نتوّجــه إلــى اإلزالــة التاّمــة لفكــرة أّن اللغــة هــي أداة 
التواصــل، إّنمــا إلــى إبقائهــا فــي دائــرة التعريــف، ولكــن بحضــور أقــّل مــع إيــالء األهمّيــة الكبــرى للهوّيــة، لنقــل مثــاًل: 
إّن اللغــة هــي رمــوز وإشــارات وأصــوات تعتمدهــا الــذات لنقــل أفكارهــا ووجدانّياتهــا فــي قالــب يتشــاكل مــع هوّيتهــا.

ثانًيا: العالقة الوجودّية بين اللغة والفكر
تشــغل مســألة العالقــة بيــن اللغــة والفكــر موقًعــا تقليديًّــا فــي فلســفة اللغــة؛ مــا يثيــر أكثــر مــن ســؤال علــى   
هــذا المســتوى: هــل بإمــكان اإلنســان أن يفّكــر مــن دون لغــة؟ وهــل لّلغــة وجــود خــارج إطــار الذهــن؟ بــأّي لغــة فــي 

المهجــر يفّكــر اإلنســان العربــّي الواقــع تحــت تأثيــر الثنائّيــة اللغوّيــة؟

ال شــّك أّن األعمــال البشــرّية تصــدر عــن قــدرة موجــودة داخــل الفكــر اإلنســانّي؛ لــذا فالســؤال المتبــادر   
هنــا: مــا طبيعــة التفكيــر؟ التفكيــر وظيفــة عملّيــة مّتكلــة معتمــدة علــى مــا هــو قــاّر داخــل النفــس البشــرّية، ثــّم إّن 
اإلحباطــات الخارجّيــة أمــر يدفــع الذاكــرة إلــى نســيان الموقــف وتحويلــه إلــى لغــة صامتــة. إّن التفكيــر يحــاول أن 
يغتنــي بتمثّــل مــا يمكــن أن يكّونــه الــكالم بشــكل عــاّم. وحيــن نقــول )عــاّم( نعنــي مــا ينطبــق علــى كّل شــيء، وهــو 
مــا نطلــق عليــه اســم الجوهــر. فالفكــر حســب اليقيــن الشــائع، هــو أن نتمّثــل بصــورة عاّمــة مــا هــو شــمولّي، أو 
علــى األقــّل تلــك هــي الســمة األســاس للتفكيــر. وأن نتنــاول الــكالم بالتفكيــر، يعنــي إذن: " اقتــراح تمّثــل جوهــر 

ــا فــي صلتــه بالتمّثــالت األخــرى، وفــي نســبته إليهــا" 12. ــًدا كافًي ــل تحدي الــكالم، وتحديــد هــذا التمّث

لكــن هــل يمكــن أن يســتمّر التفكيــر دون أن تكــون بجانبــه اللغــة؟ ال شــّك أّن التفكيــر ال ينقطــع عــن   
اللغــة؛ فاللغــة مصاحبــة لــه، نســتطيع أن نحكــم علــى الفكــر بأّنــه عمــل كينونــّي وإن انقطعــت عالقتــه مــع األنشــطة 
الخارجّيــة، وهــذا محســوب بفروقــات زمنّيــة؛ أي أّن العكــوف علــى مــا يوجــد فــي أذهاننــا مــن خــالل صــّب اهتمامنــا 
علــى كّل مــا يحــدث فيهــا، إّنمــا يكــون لفتــرات محــدودة، وبالتالــي نكــون قــد أّطرنــا الفكــر نفســه بدليــل يثبــت أّنــه 

مســتمّر ولــن يتوّقــف، والــذي يســاهم فــي نقــل هــذه االهتمامــات هــو التفكيــر اللغــوّي الــذي صيغــت عليــه.

إّن التفكير باللغة يؤدي بنا إلى التساؤل: ما الذي يحدث في أدمغتنا إن غابت المعاني واألفكار؟  
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إذا كان التفكيــر هــو الفلســفة الوحيــدة المعــّول عليهــا لحــّل المشــكالت، فــإّن اللغــة تعــّد اســتفاضة فكرّيــة   
وكّميــة لبنــاء هــذا الفكــر، فــكّل مــا يجــري فــي هــذا العقــل مــن تصــّورات، مصــدره اختيارّيــة اللغــة التــي جلبــت الواقــع 
اإلنســانّي. وهــذا مــا ذهــب إليــه ميرلوبونتــيMaurice Merleau-Ponty( 13(، فــي كتابــه ظواهريــة اإلدراك 
الــذي يقــول فيــه: " ليــس الــكالم إشــارة للفكــر، إذا فهمنــا مــن ذلــك ظاهــرة تعلــن أخــرى كمــا يعلــن الدخــاُن النــار. 
ــا: إّنهمــا فــي الحقيقــة يغّلــف  فالــكالم والفكــر ال يقبــالن بهــذه العالقــة الخارجّيــة، إاّل إذا كانــا معطييــن موضوعيًّ

واحدهمــا اآلخــر؛ فالمعنــى يؤخــذ مــن الــكالم، والــكالم هــو الوجــود الخارجــّي للمعنــى" 14.

الفكــر تجّســٌد داخلــّي وتجــارب متراكمــة، تشــّكل اللغــة إحــدى تمّثالتــه التــي تكّيــف مجمــل الفكــر فــي نتاجــه   
االجتماعــّي، بحيــث يمكــن تطبيقــه علــى المعانــي المجــّردة للســياقات الذهنّيــة الخاّصــة قبــل أن تكــون لغــة لوصفهــا، 
فالتعابير التي نســتعملها في ما نفّكر فيه من تجاربنا الذهنّية، هي في األصل اســتحضار لوصف وقع انفعالّي 
خــاّص يعــود بالضــرورة إلــى مــا نشــعر بــه، ثــّم تتطــّور األنظمــة اللغوّيــة، وتتفاعــل، وتتوّســع المعــارف بالمعانــي 
المجــّردة المرتبطــة بالكلمــات والعبــارات، فــي حيــن يتبــّوأ التفكيــر عملّيــة ذهنّيــة يجريهــا العقــل علــى الموضــوع 
الــذي يشــغله، ومــن ثــّم يجــب أن تتشــّكل الداللــة المفهومّيــة باالقتطــاع مــن الداللــة اإليمائّيــة التــي هــي مالزمــة 
للــكالم. " وكمــا فــي بلــد أجنبــّي، نبــدأ بفهــم معنــى الكلمــات مــن مكانهــا فــي ســياق الحركــة وبالمشــاركة فــي الحيــاة 
العاّمــة"15. وغالًبــا مــا يكــون الفكــر منّظًمــا ومكّرًســا لتحقيــق غايــات مقصــودة ومتعّلقــة بالحيــاة الواقعّيــة، وهــذا مــا 

يثيــر اآللّيــات الدماغّيــة التــي توّلــد ملكــة التخطيــط الجديــرة باالهتمــام عنــد دراســة قواعــد الفكــر الفيزيولوجّيــة.
عــوًدا إلــى الوجــود فــي بلــد أجنبــّي، يقــوم اإلنســان بتحليــل العالــم مــن حولــه، ويبــدأ بتقســيمه أجــزاء يمكــن عــزل 
بعضهــا عــن البعــض اآلخــر أمــام العالــم الخارجــّي، ذاك العالــم الــذي يقــّدم نفســه إلــى حواّســه بصــورة متواصلــة 
ــه سلســلة متجانســة. ولكــن المهاجــر الــذي بــات مقيًمــا جديــًدا، ال يمكــن أن يحّصــل ذلــك التحليــل  ومتتابعــة كأّن
الذهنــّي إال بوســاطة اللغــة ومــن خاللهــا، وهــو حيــن يبــدأ بــإدراك عالمــه الخارجــّي مــن خــالل التصــّورات الذهنّيــة، 
فإّنــه فــي البدايــة ال يدركــه متواصــاًل، وكمــا هــو فــي الحقيقــة، بــل يتلّقــاه وكأّنــه سلســلة مــن الوحــدات المتمايــزة التــي 

تعّبــر عنهــا مفــردات اللغــة وتراكيبهــا.

اهتــّم الفالســفة وعلمــاء النفــس قديًمــا وحديًثــا بمســألة طبيعــة العالقــة بيــن اللغــة والفكــر، هــل هــي عالقــة   
التقــاء أم افتــراق؟ هــل اللغــة انعــكاس إلجــراء محــّدد عميــق االرتبــاط بالتفكيــر البشــرّي؟ وفــي أّي المجــاالت 

بينهمــا؟ التفاعــل  يكمــن  والمســتويات 

ــدة ال  ال شــّك أّن صناعــة المعنــى هــي مــن أبــرز المهّمــات التــي يقــوم بهــا الفكــر، وهــذه المعانــي الموّل  
يمكــن تعّرفهــا خــارج إطــار اللغــة. وهــذا مــا عّبــر عنــه فتغنشــتاينWittgenstein( 16( بقولــه: " فنحــن ال نعــّرف 
الفكــر فــي حــّد ذاتــه ألّنــه ال وجــود لفكــر مجــّرد، ومــن ثــّم ال يوجــد فكــر إاّل حيثمــا يوجــد تعبيــر عــن الفكــر. فرســم 
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الحــدود بيــن مــا يمكــن التفكيــر ومــا ال يمكــن التفكيــر فيــه، هــو فــي حقيقتــه رســم لمــا يمكــن التعبيــر عنــه"17. وهكــذا 
مــن أجــل أن يســتبعد فتغنشــتاين كّل نزعــة نفســّية فــي تفســير الفكــر وضمــان موضوعّيتــه، فقــد وّحــد مشــكلتي 
المعنــى والفكــر فــي مشــكلة واحــدة، وجعــل عالقتهمــا باللغــة عالقــة واحــدة، أو هــي العالقــة نفســها. ومــن جهــة 
أخــرى، فالقضّيــة ذات المعنــى التــي ُيــرّد إليهــا الفكــر، هــي تحديــًدا تلــك التــي ترســم واقعــة ممكنــة مــن وقائــع العاَلــم، 
حيــث تكمــن ماهّيــة اللغــة فــي وظيفــة رســم الوقائــع، وهكــذا فــإّن كّل فكــر ال يرتبــط بالواقــع بوظيفــة الرســم المنطقــّي، 

ال يمكنــه أن يكــون فكــًرا.

نســتنتج مّما تقّدم، أّن ما تمتاز به المســألة ذات المعنى، هو أّنها مرّكبة وفق قواعد التركيب المنطقّي؛   
أي أّن لهــا صــورة منطقّيــة تؤّهلهــا ألن تكــون رســًما ممكًنــا لواقعــة أّوليــة؛ وفــي ذلــك اســتدالل علــى أّن المعانــي 
تتطّلــب عوالــم مــن اإلمكانــات، ال أشــياء أخــرى عداهــا. والمالحــظ أّن الوقائــع تتــدّرج فــي ذهــن المهاجــر مــن 
لحظــة تواجــده فــي الوطــن الجديــد، أبســطها حيــن ينــزل إلــى الســوق ويقابــل مجموعــة كبيــرة مــن التســميات التــي 
تخالــف مــا ركــن فــي ذهنــه مــن اصطفافــات بيانّيــة مســندة إلــى كّل منتــج زراعــّي اعتــاد أن يســمعها فــي بلــده مــن 
أفــواه الباعــة، وهــو وإن أدرك هــذه التســميات كّلهــا وحّلــت فــي ذهنــه إلــى جانــب مقابالتهــا العربّيــة، ال يكــون بذلــك 

قــد صنــع فكــًرا، وال تعّلــم لغــة.

يســتلزم عبــور الفكــر اللغــوّي مــن فــرد إلــى آخــر أو مــن جيــل إلــى آخــر، اعتمــاد أدوات إجرائّيــة قــادرة علــى   
نقــل تلــك األفــكار والصيــغ، وهــذه األدوات تنحصــر فــي اللغــة، وال يقتصــر مفهومهــا علــى مجــّرد اســتعمال الكلمــات 
والتراكيــب، بــل هــي وســيلة للتعبيــر صالحــة لنقــل معًنــى مــا إلــى اآلخــر. والقــدرة علــى التفكيــر، هــي التــي أتاحــت 
لإلنســان أن ينشــئ الحضــارات، ويخــوض ســبل أغــوار الحيــاة. ولكــن مجــّرد الرغبــة فــي التفكيــر ال تكفــي علــى 
رغــم أهمّيتهــا فــي ذاتهــا، إذ ينبغــي أن نعــرف كيــف نفّكــر، ولتحقيــق هــذه المعرفــة يجــب أن نبحــث عــن البنــاءات 

التعبيرّيــة وطــرق األداء التــي تســاعدنا علــى التفكيــر بأصالــة وإبــداع.

ولّمــا كانــت طبيعــة العالقــة بيــن اللغــة والفكــر قــد شــغلت حّيــًزا واســًعا مــن البحــوث اللغوّيــة النفســّية، فإّننــا   
نســتنتج أّن اللغــة تــؤّدي المعنــى الكائــن فــي الفكــر، كمــا يقــول روســوRousseau( 18(: " اللغــات حيــن تغّيــر فــي 
إشــاراتها، تغّيــر بذلــك األفــكار التــي تعّبــر عنهــا. إّن العقــول تتشــّكل بشــكل اللغــات، واألفــكار تصطبــغ بصبغــة 
العبــارات اللغوّيــة"19. فالمفهــوم المتــداول لنظــرة روســو فــي العالقــة بيــن اللغــة والتفكيــر، أّنهمــا مترابطــان فــي 
التشــّكل والتغّيــر، وال يمكــن التفريــق بينهمــا فــي األداء. ويمكــن االســتدالل علــى هــذا التــالزم الوجــودّي بينهمــا، 
بقــول فندريــسVendryes( 20(: " اللغــة والتفكيــر - وكالهمــا مرتبــط باآلخــر تمــام االرتبــاط - إّنمــا يترجمــان 

عــن اإلنســان حيــن يصّنــف األشــياء، ويقــّرر مــا بينهمــا مــن روابــط" 21.
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نحــن إذن نســتخدم اللغــة بأدواتهــا ووســائلها وأســاليبها  كــي نعّبــر بهــا عّمــا يــدور فــي تفكيرنــا، وذلــك   
باســتعمال مفــردات أو عبــارات أو جمــل ذات معــاٍن واصفــة. فــال وجــود لّلغــة مــن دون تفكيــر، وال تفكيــر مــن 
دون لغــة. فاللغــة مــن خــالل هــذه األطروحــات والتحليــالت، تبــدو وكأّنهــا وعــاء يحمــل الفكــر، وهــي فــي الوقــت 
نفســه تمّثــل لــه، مــن دون توصيفهــا بأّنهــا معــّزز للفكــر، وهــذا مــا توّصــل إليــه ســابيرSapir( 22( فــي فرضّيتــه 
المثلــى: " تحــّدد اللغــة نمــط الفكــر، فقــد صيــغ بنــاًء علــى مــاّدة لغوّيــة مقارنــة، تظهــر أّن اللغــات تختلــف فــي عــدد 
المصطلحــات، ويســتخدم الكائــن البشــرّي عقلــه فــي محاولــة فهــم العقــول األخــرى؛ كــي يفهــم اللغــات األخــرى"23. 

وهنــا يبــدو التداخــل بيــن التفكيــر واللغــة واضًحــا وجليًّــا.

فاللغــة وفاًقــا لهــذا المنظــور، تتيــح للتفكيــر أن يتقــّدم  ويتطــّور، فهــي الوســاطة واألداة التــي بهــا يعّبــر   
اإلنســان عــن طبيعتــه البشــرّية بلحاظــه كائًنــا متحّكًمــا فــي لغتــه وفــي عباراتــه، وقــادًرا علــى التعبيــر عــن خلجــات 
وجدانــه تصريًحــا أو تلميًحــا، بأســلوب قــد يســتقّل بــه ويكشــف عــن مكنوناتــه، وفــي هــذا التوّجــه تأكيــد لمقولــة 

أنــا موجــود" 25. أفّكــر، إذن  أنــا   " الشــهيرة:   )Descartes(24ديــكارت

نســتخلص مّمــا تقــّدم، أّن اإلنســان كائــن يســعى دائًمــا إلــى التواصــل مــع اآلخــر، وذلــك بدافــع ذاتــّي منــه   
لمعرفــة مــا توّصــل إليــه حضاريًّــا، وال يســتطيع ذلــك مــا لــم يتعّلــم لغــة هــذا اآلخــر، وعــن طريقهــا بإمكانــه الدخــول 
فــي عالمــه. وفــي ذلــك يقــول وورفWhorf( 26(: " إّن اللغــة التــي تســتخدم للوظيفــة الثانيــة، أال وهــي االتصــال 

االجتماعــّي، مســيطرة علــى الوظيفــة الداخلّيــة للفكــر"27.

بحســب هــذه الرؤيــة، فــإّن الوظيفــة األولــى هــي كيفيــة تأثيــر اللغــة فــي التفكيــر، ويّتخــذ وورف هنــا موقًفــا   
متطّرًفــا يقــول إّن الفكــر يعتمــد علــى اللغــة، ومــن ثــّم هــي التــي تحــّدده. بالمقابــل يمكــن مــن خــالل تحليــل المنطــوق، 
اإلدالء بــأّن الفكــر فــي أحــد الجوانــب قــد يكــون وليــد عملّيــات إدراكّيــة واعيــة، فكثيــر مــن التحديــدات التــي يصّنفهــا 
المجتمــع، إّنمــا تتــوارث عبــر األجيــال المتالحقــة مــن خــالل المفاهيــم التــي تصلهــم متمّثلــة فــي لغتهــم الخاّصــة. 
وبذلــك تكــون اللغــة هــي الكاشــف عــن جوهــر الخيــال، والعاكــس لــه علــى مــرآة الوجــود، بعــد أن كان حبيــس العــدم، 
ولوالهــا لبقيــت المعانــي فــي الذهــن، ولــم نتمّكــن مــن التعبيــر عنهــا. " إّن الصــور الذهنّيــة التــي تنطلــق مــن الخيــال 
أو مــن الذاكــرة، أو الصــورة الفجائّيــة التــي تدخــل الوعــي، هــي أشــباح صــور... فهــي ال تعّبــر عــن شــيء قبــل أن 
يدخــل فيهــا عنصــر مهــّم هــو عنصــر إشــارّي ورمــزّي؛ فاإلشــارة شــيء ضــرورّي لخــروج الخيــال مــن ذاتــه، مــن 

العــدم إلــى الوجــود"28.
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ثالًثا: إشكاالت ترجمة الواقع والحياة
تقــوم الترجمــة بالنســبة إلــى الحيــاة اليومّيــة للمهاجــر بــدور ثنائــّي األبعــاد: لغــوّي، ومعرفــّي، وهمــا ُبْعــدان   
مترابطــان فــي حلقــات متكاملــة. فالــدور اللغــوّي ال تنحصــر مهّمتــه فــي مقابلــة مفــردات غربّيــة لمفــردات عربّيــة 
فحســب، بــل تتعــّداه إلــى التأثيــر فــي تطويــع اللغــة دالليًّــا وتركيبيًّــا. أّمــا الــدور المعرفــّي، فيتمثّــل فــي نقــل المعــارف 
ونتــاج الفكــر عــن اللغــات األخــرى. وال تســتقي الترجمــة عنــد المهاجــر أهّميتهــا مــن كونهــا تعّرفــه تســميات جديــدة 
للحيــاة اليومّيــة، وإّنمــا لكونهــا ناقلــة للمفاهيــم عــن طريــق شــرح دالالت تلــك التســميات، وإدراج مدلوالتهــا فــي 
المنظومــة الفكرّيــة – اللغوّيــة عنــده. فاســتيعاب التســميات والتراكيــب الجملّيــة الجديــدة، ورصفهــا إلــى جانــب 
مقابالتهــا العربّيــة، كّل ذلــك يــؤّدي إلــى رفــد المهاجــر بممارســات لغوّيــة كانــت مغّيبــة عنــه؛ وإيجــاد واقــع فكــرّي 

ــي عــن لغتــه األّم. وســلوكّي يدفعــه شــيًئا فشــيًئا إلــى التخّل

ــه يعتقــد أّن اللغــات ال تتشــابه فــي  ــة أّي لغــة إال ضمــن ثقافــة، غيــر أّن يــرى ســابير أّنــه ال يمكــن مقابل  
تمثيــل الواقــع نفســه، ويقــول: " إّن الواقــع ُيبنــى بدرجــة عاليــة وبطريقــة غيــر واعيــة مــن خــالل عــادات الجماعــة 
اللغوّيــة. وال يمكــن للغتيــن أن تكونــا متشــابهتين بمــا فيــه الكفايــة لُيقــال عنهمــا إّنهمــا تمّثــالن الواقــع االجتماعــّي 
نفســه. إّن العوالــم التــي تعيــش فيهــا المجتمعــات المختلفــة هــي عوالــم متمايــزة فــي مــا بينهــا، وليســت العالــم نفســه 
بســمات مختلفــة" 29؛ لــذا، ال ينبغــي للمهاجــر أن يبحــث عــن مقابــل ثقافــّي لكلمــٍة مــا فــي لغــة أخــرى، بــل عليــه 
أن يعيــد بنــاء قيمــة هــذه الكلمــة فــي أطــر ثقافــة اللغــة الجديــدة، وبنــاًء علــى ذلــك، يبــدو تطابــق األنظمــة اللغوّيــة 
المتعــّددة أمــًرا شــبه مســتحيل. " فاللغــة ثقافــة فكــر وســلوك، وليســت علــى اإلطــالق جــداول كلمــات تتطابــق دوًمــا 
مــع حقائــق ثابتــة وموجــودة، ولــو كان األمــر كذلــك، الســتطعنا نهــج الترجمــة كلمــة بكلمــة"30. ومــن المســّلمات أّن 
كّل اللغــات تملــك أنظمــة تصّنــف بهــا الواقــع، وهــذه األنظمــة مختلفــة فــي مــا بينهــا أشــّد االختــالف، وهــي تعّبــر 
ا مــن المعرفــة المثبتــة فــي اللغــة، " والترجمــة ليســت فقــط المــرور مــن لغــة إلــى  بالتالــي عــن شــكول متمايــزة جــدًّ
أخــرى، فهــو مــرور مــن خــالل عــادات ثقافّيــة"31؛ لــذا فــإّن الترجمــة ليســت عملّيــة لســانّية فحســب، بــل تؤخــذ بكّليتهــا 
فــي إطــار مجموعــة عالقــات بينّيــة اجتماعّيــة وثقافّيــة. " إّن وظيفــة الثقافــة تتحّقــق بكونهــا موّجًهــا لتأويــل النــّص 
قبــل أّي عنصــر آخــر، مــا يعنــي أّن الثقافــة فــي الترجمــة توّجــه وتشــّكل تأويــل النــّص األصلــّي؛ أي أّنــه ال يمكننــا 
اإلحاطــة بموضــوع الترجمــة مــن دون المــرور بالثقافــة التــي تحــّدده"32. وتبــرز إشــكالّية ترجمــة الثقافــة فــي النقــاط 

اآلتيــة:

ــة: إّن المفــردات ذات الخصوصّيــة الثقافّيــة، " هــي تلــك الكلمــات التــي  1- حضــور المفــردات الثقافّي  
تشــّكل وظيفتهــا أو داللتهــا فــي النــّص المصــدر، مشــكلًة ترجمّيــة عنــد نقلهــا إلــى اللغــة الهــدف، ســواء تمثــّل 
المشــكل فــي غيــاب مقابــل لهــا، أو وضعهــا المختلــف ضمــن المنظومــة الثقافّيــة لــدى قــراءة النــّص المســتهدف"33. 
ومّمــا ورد فــي محــاوالت تعريــف المفــردات الثقافّيــة ذات الداللــة الخاّصــة ببيئتهــا، أّنهــا " المفــردات التــي تشــير 
ــة( فــي الترجمــة، يــدّل علــى المفــردات  إلــى مفاهيــم خاّصــة بثقافــة معّينــة"34. كمــا أّن " معنــى )المفــردات الثقافّي

الخاّصــة بثقافــة لغــة معّينــة، التــي ال وجــود  لمكافــئ لهــا فــي لغــة أخــرى"35.
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2- صعوبــة الترجمــة فــي التثاقــف )Acculturation(: مصطلــح )التثاقــف( هــو مــن المصطلحــات   
الداّلــة علــى أوجــه التبــادل الثقافــّي بيــن الحضــارات البشــرّية المتعــّددة، وهــو اّتجــاه يســعى ألن يكــون وســًطا بيــن 
االنفتــاح المطلــق الــذي يــؤول إلــى الذوبــان فــي ثقافــة اآلخــر، وبيــن االنغــالق المطلــق الــذي يــؤول إلــى االنعــزال 
عــن اآلخــر وعــن العالــم مًعــا. وقــد " ظهــر هــذا المصطلــح ســنة 1880م علــى يــد عالــم األنثروبولوجيــا األميركــّي 
جــون ويزلــي بــاولJohn Wesley Powell( 36( لوصــف تحــّول أنمــاط حيــاة المهاجريــن وفكرهــم فــي تماّســهم 
مــع المجتمــع األميركــّي"37. وال يعنــي هــذا المصطلــح بنشــأته األميركّيــة هــدم الثقافــات، غيــر أّن الوجــه الســلبّي لــه 
غلــب علــى فكــر الكثيــر مــن الباحثيــن علــى الوجــه اإليجابــّي. " ولّمــا كانــت المثاقفــة ال تواجــه فــي مــا بيــن ثقافتيــن 
فحســب، بــل تجعــل الثقافــة فــي صــراع مــع ذاتهــا، وتجعــل اللغــة بحاجــة إلــى تأويــل وترجمــة كــي تعّبــر عــن نفســها، 

كانــت الترجمــة أداة للتثاقــف"38.

إذا كانــت الترجمــة هــي اإلجــراء اللغــوّي األّولــّي الــذي ينهــض علــى أساســه الحــوار العالمــّي، والتبــادل   
الحضــارّي، والتفاعــل بيــن الثقافــات؛ فإّنهــا ُتعــّد فــي الوقــت نفســه محّطــة انطــالق إلجــراء أشــّد تعقيــًدا وأعمــق نفــاًذا 
فــي المجتمعــات اإلنســانّية، وهــذا اإلجــراء مرتبــط بدرجــة تقّبــل معــارف الثقافــات األخــرى واســتيعابها، وهــو مــا 

أطِلــق عليــه مصطلــح )التثاقــف(.

ينتــج مــن ذلــك أّن التعبيــر الثقافــّي أو المجــازّي الُمــراد فهمــه باللغــة األّم، ال يمكــن التقاطــه إال بفعــٍل   
ا هــو اإلدراك الداخلــّي لــه، أي عــن طريــق االســتبطان الــذي يختلــط فيــه الموضــوع والــذات  مــن نمــط خــاّص جــدًّ
بالمعرفــة. فالعــودة إلــى معطيــات وعــي المهاجــر العربــّي بثقافــة اآلخــر، تصبــح عندئــٍذ عملّيــة صعبــة ومعّقــدة؛ 
ألّن النظــرة الوجدانّيــة تعمــل ألن تكــون مــا ال تســتطيع رؤيتــه، والصعوبــة ال تكمــن فقــط فــي هــدم الحكــم الُمتخّيــل 
مــن الخــارج، وال فــي محــاوالت وصــف الثقافــة بمفــردات مصنوعــة للتعبيــر عــن األشــياء، بــل الصعوبــة أعمــق مــن 
ذلــك؛ ألّن الباطــن المعــرَّف باالنطبــاع، يفلــت مبدئيًّــا مــن أّي محاولــة للتعبيــر، فليســت فقــط فــي إيصــال أشــكال 
الحــدس الثقافــّي لآخريــن، والمهاجــر ال يســتطيع أن يتبّيــن مــا يــراه فــي اللحظــة؛ ألّن عليــه أن يفّكــر فيــه، ويجتــاز 

العملّيــات اإلدراكّيــة ليصــل إلــى النتيجــة الغائّيــة. 

فــي حديــث الهوّيــة الثقافيــة للترجمــة، " فــإّن موطــن المعنــى ليــس هــو النــّص المــراد ترجمتــه، بقــدر مــا هــو   
الوســط الثقافــّي الــذي يســتدعي الترجمــة، ويعلــن الحاجــة إليهــا"39. وعنــد ترجمــة كلمــة أو عبــارة لغوّيــة مــن درجــة 
أعلــى وتركيــب أشــمل، الجملــة مثــاًل، رّبمــا يتبــادر إلــى الذهــن وصــف هــذه العملّيــة بأّنهــا مجموعــة مــن اإلشــارات 
)signs( ذات داللــة خاّصــة، ولكــن مــا داللــة الجملــة هنــا؟ هــل هــي الحــال الذهنّيــة للشــخص الــذي يتلّفــظ بهــا فــي 
لغتــه؟ أم هــي أحــوال ألشــياء أخــرى؟ أم هــي قيمــة حقيقّيــة بذاتهــا؟ أم هــي مجموعــة الظــروف التــي تتيــح تأســيس 
ــا يتعّلــق بعلــم األنطولوجيــا بعــّد األصــوات رمــوًزا للحــاالت النفســّية التــي تشــّكل  هــذه القيمــة؟ هــذا مــا يطــرح تماسًّ
بدورهــا تمثيــالت للجوهــر، وتقيــم الصلــة مــع الواقــع الخارجــّي؛ لــذا: " ُينظــر فــي المقاربــات الخاّصــة بترجمــة الثقافــة 

علــى أّنهــا عائــق"40.
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ــات  ــة، فقــد تعــّددت الهوّي ــا مــن النظــر إلــى اللغــة علــى أّنهــا هوّي ــة: انطالًق ــردات الثقاف 3- ترجمــة مف  
فــي العالــم بتعــّدد اللغــات، وكثيــًرا مــا تــؤّدي هــذه التعّدديــة ومــا تســتتبع مــن اختــالف ثقافــّي، إلــى انعــزال األمــم 
المتجــاورة عــن بعضهــا، لكــن مــع إغمــاض العيــن عــن عالقــة اللغــة بالثقافــة مــا إذا كانتــا جوهــًرا واحــًدا أو عنصريــن 
ــا فــي عملّيــة الترجمــة ونقــل التجــارب بيــن األمــم، فضــاًل عــن وجــود  متكامليــن أو منفصليــن، فــإّن الثقافــة تعــّد أسًّ
أهّميــة متماثلــة علــى االختالفــات فــي ثقافــة اللغتيــن االمنقــول منهــا والمنقــول إليهــا، إال أّن تلــك الفروقــات تكشــف 
تعقيــدات أكثــر نفــاًذا فــي عمــق المجتمــع مــن التباينــات اللغوّيــة؛ لــذا ال يكفــي المهاجــر أن يترجــم المعنــى اللغــوّي 
المباشــر ألّي مفــردٍة خــارج ســياقها المجتمعــّي؛ ألّن ذلــك قــد يوقعــه فــي خطــأ الفهــم واإلدراك، فالمفــردات المشــبعة 
بالمحمــوالت الثقافّيــة هــي ذات أهمّيــة كبــرى ال تقــّل شــأًنا عــن المالمــح اللغوّيــة. وعلــى ذلــك، ال يمكــن التعامــل 
مــع هــذا النــوع مــن المفــردات بمعــزل عــن الثقافــة والبيئــة التــي أنتجتهــا، وعّمــا ترمــز إليــه مــن مفاهيــم؛ أي: " ال 
يمكــن فهــم الكلمــات بطريقــة صحيحــة إذا مــا كانــت منفصلــة عــن الظواهــر الثقافّيــة المتمركــزة التــي ترمــز إليهــا"41.

لعــّل مــن أكثــر الصعوبــات التــي تواجــه المهاجــر حيــن يريــد أن يترجــم إلــى لغتــه ليفهــم المعنــى، هــي   
صعوبــات ترجمــة الثقافــة، فالتقاليــد االجتماعّيــة كاللبــاس والطعــام، حتــى المعتقــدات الدينّيــة فــي لغــة المجتمــع 
الحاضــن، قــد ال تكــون واضحــة بالنســبة إلــى متلّقــي الترجمــة لكــي يســتطيع فهــم الملفوظــات، " يجــب أن نكــون 
أّواًل باحثيــن فــي خصائــص الشــعوب"42. وكّل مهاجــر ال يتعّمــق فــي خصائــص المجتمــع الــذي يعايشــه ويترجــم 
عنــه ال يعــّد متفاعــاًل كامــاًل، " عليــه ترجمــة النــّص األجنبــّي بشــكل يجعلنــا ال نشــعر أّننــا أمــام ترجمــة، بــل يعطينــا 
ا فهــم  انطباًعــا وكأّن المعنــى األصلــّي ســيؤّدي الشــيء نفســه فــي لغــة الترجمــة"43؛ لذلــك فإّنــه " مــن الصعــب جــدًّ

ــة التــي ترمــز إليهــا"44. ــة فــي معــزل عــن الظواهــر الثقافّي المفــردات الثقافّي

رابًعا: االستغراب الفكرّي والتخّلي عن اللغة
ا أن تفلــت اللغــة مــن ذهــن المهاجــر العربــّي الــذي أمضــى ســنوات طويلــة مــن عمــره وهــو  يبــدو صعًبــا جــدًّ  
يتعاطــى العربّيــة ويعّبــر بمدلوالتهــا. ولكــن مّمــا ال شــّك فيــه، أّن صــراع لغتيــن فــي ذهنــه أمــر حتمــّي، خصوًصــا 
عنــد الجيــل التالــي مــن أبنــاء المهاجريــن، وهــذا مــا ســيفضي حتًمــا إلــى تخّليهــم عــن لغتهــم األّم ولــو بعــد حيــن؛ 
وســوف تطغــى لغــة المهجــر بثقافتهــا ومفرداتهــا حتــى ال تتــرك فــي اللغــة األصيلــة إال كلمــات قليلــة، رّبمــا يورثهــا 

للجيــل الثانــي مــن األبنــاء.

يظهــر هــذا الصــراع بدايــة فــي تغييــر مخــارج الحــروف، ومقاربــة نطقهــا بلهجــة أهــل البلــد، فتتســّرب بذلــك   
البنائّيــة. اللســانّية وقوانينهــا  تفــرض عليــه قواعدهــا  أن  تلبــث  ثــّم ال  اللســان،  إلــى  الحاضنــة  اللغــة  أصــوات 
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فالنشــاط اللغــوّي – الــذي هــو أســاس كّل عالقــة – يمكــن أن يعطــي معنــى لــكّل مــا نتّحــدث أو نقــوم   
بــه مــن أفعــال لبنــاء حياتنــا االجتماعّيــة وأنشــطتنا اليومّيــة، كمــا يمكــن أن يقّوضهــا مــن األســاس، لذلــك أجمعــت 
الدراســات السوســيو - لغوّيــة علــى أّن اللغــة هــي إحــدى أبــرز مكّونــات الهوّيــة، " وتتحــّول الهوّيــة إلــى اغتــراب 
عندمــا تنقســم الــذات علــى نفســها بيــن مــا هــو كائــن، ومــا يجــب أن يكــون؛ فقــد تكــون اللغــة متعــّددة فــي الوطــن 
الواحــد فتهــّدد وحدتــه، وقــد تمتــّد التعّددّيــة اللغوّيــة إلــى مســتوى الثقافــة، فتصبــح التعّدديــة الثقافّيــة أساًســا ومقّدمــة 

لتفتيــت األوطــان"45، وذلــك فــي حــاالت متعــّددة مــن العصبّيــة والتطــّرف.

1- مراحــل االنحســار اللغــوّي: يبــدأ دور اللغــة األّم بالتقلَّــص فــي حيــاة المتحّدثيــن بهــا عندمــا تفقــد   
اعتبارهــا لديهــم؛ ألّنهــا فــى نظرهــم تتمركــز خــارج الســلطة وخــارج الحيــاة، وهــى َمْدعــاة للتهميــش واإلبعــاد عــن 
النجــاح، وال شــّك أّن أّي شــعب يتوّقــف عــن اســتعمال لغتــه فــي األنشــطة الحيوّيــة ويســتبدل بهــا لغــًة أخــرى، فإّنــه 
قــد دّق أول مســمار فــى نعشــها، وعندمــا تســتوعب ثقافــة مــا ثقافــة أخــرى، فهــي تسلســل األحــداث التــي تؤثّــر فــي 
اللغــة المهــّددة بالتخّلــي. ويدّلنــا االســتقراء علــى أّن لغــة الثقافــة المَهْيَمــن عليهــا تمــّر بأربــع مراحــل رئيســة فــى 

رحلتهــا نحــو االنحســار والــزوال، وهــذا َيْنَطِبــق علــى كّل اللغــات فــي كّل مــكان:

المرحلــة األولــى: تبــدأ بضغــط هائــل علــى المهاجــر اجتماعيًّــا أو اقتصاديًّــا ورّبمــا سياســيًّا أيًضــا؛ لكــي   
يتخّلــى عــن لغتــه ويتحــّدث بلغــة أهــل البلــد المهيمنــة، " ورّبمــا يكــون مــن األعلــى إلــى األدنــى فــي شــكل حوافــز 
أو توصيــات أو قوانيــن مقّدمــة مــن الحكومــة أو المؤّسســات الوطنّيــة، ورّبمــا يكــون مــن األدنــى إلــى األعلــى فــي 
صــور توّجهــات حديثــة أو مجموعــات ضغــط مــن داخــل المجتمــع، وقــد ال يكــون لهــا أّي توّجــه واضــح، وإّنمــا 
تظهــر نتيجــة تعامــالت وتفاعــالت بيــن العوامــل السياســّية واالجتماعّيــة واالقتصادّيــة التــي يمكــن تعّرفهــا بصــورة 

جزئّيــة"46.
ة منها: وقد يتَّخذ هذا النوع من الضغط أشكااًل ِعدَّ

أ( الحــّث والتحفيــز علــى التحــّدث باللغــة المهيمنــة، وإصــدار توصيــات بهــدف تعزيــز هــذا التوّجــه، أو فــى 
شــكل قوانيــن ملزمــة تســّنها الحكومــة أو إحــدى الهيئــات الوطنّيــة أو القومّيــة.

ب( الضغــط مــن داخــل المجتمــع نفســه الممثّــل فــي التّيــارات والتوّجهــات التــي تنــادي بضــرورة االنخــراط 
فــي الحيــاة العاّمــة ومــن ضروراتهــا اللغــة، " فضــاًل عــن التأثيــر الــذي يمكــن أن تمارســه جماعــة األقــران 

فــى هــذا الشــأن"47. فمقيــاس المواطنيــة يحــّدد المواطــن بأّنــه " الــذي ُيجيــد لغــة أهــل البلــد ويتقنهــا"48.
ج( الضغــط غيــر واضــح االّتجــاه أو النزعــة؛ فقــد يكــون نتيجــة لتفاعــل مجموعــة مــن العوامــل المتداخلــة 

اجتماعيًّــا وسياســيًّا واقتصاديًّــا، بحيــث ال يمِكــن تحليلهــا أو تفســيرها بشــكٍل واضــح.

وهكــذا تبــدأ معالــم االحتضــار؛ فتطغــى مفــردات اللغــة المنتصــرة، وتحــّل محــّل اللغــة المتراجعــة شــيًئا   
المهزومــة"49. اللغــة  تبديهــا  التــي  للمقاومــة  تبًعــا  تقــّل  أو  الكلمــات  هــذه  وتكثــر   " فشــيًئا، 
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المرحلــة الثانيــة: يحــدث فــي هــذه المرحلــة تغّيــر فــي مخــارج األصــوات؛ فيقتــرب النطــق بهــا مــن النطــق   
بأصــوات اللغــة الجديــدة تدّرًجــا، حتــى تصبــح علــى صــورة ُتطاِبــُق أو ُتقــاِرُب الصــورة التــي هــي عليهــا فــي اللغــة 
المنتصــرة. " وذلــك بــأْن يتصــّرف المغلــوب تصــّرف الغالــب فــي النطــق باألصــوات، فتتســّرب بذلــك أصــوات اللغــة 
الغالبــة إلــى المغلوبــة، فــي ُنْطِقهــا ونبرهــا ومخارجهــا، فينطــق أهــل اللغــة المغلوبــة ألفاظهــم األصلّيــة، ومــا انتقــل 
إلــى لغتهــم مــن كلمــات دخيلــة، مّتخذيــن المخــارج نفســها، والطريقــة نفســها التــي يســير عليهــا النطــق فــي اللغــة 
الغالبــة"50. وهكــذا يبــدأ بــروز االزدواجّيــة فــي لســان المهاجــر، ويتبّنــى اللغــة الجديــدة بكفــاءة، ولكّنــه يحتفــظ فــي 
البدايــة بلغتــه القديمــة، ثــّم تبــدأ هــذه الثنائّيــة باالضمحــالل الســريع، وتتالشــى اللغــة  القديمــة مــن لســانه مفســحة 

الطريــق لّلغــة الجديــدة، خصوًصــا فــي أبنــاء الجيــل الثانــي وَمــن بعدهــم.

المرحلــة الثالثــة: تفــرض فيهــا اللغــة الغالبــة قواعدهــا وقوانينهــا اللغوّيــة الخاّصــة بالجمــل والتراكيــب؛   
وحينئــٍذ " تبــدأ اللغــة  المنتصــرة فــي إحــالل أخيلتهــا واســتعاراتها ومعانيهــا المجازّيــة محــّل نظيراتهــا فــي اللغــة  
اللغــة  اســتخدام  فــي  الشــاّب ماهــًرا بصــورة متزايــدة  الجيــل  تمــوت شــيًئا فشــيًئا، وفيهــا يصبــح  التــي  القديمــة، 
الجديــدة، متمّيــًزا بهــا، ويجــد لغــة آبائــه غيــر مناســبة الحتياجاتــه الجديــدة"51، وهــذا فــي الغالــب يكــون مصحوًبــا 
بفعــل الشــعورّي، بحيــث يقصــر تواصلــه بلغتــه األصيلــة علــى عائلتــه، ويســتوي فــي ذلــك اآلبــاء واألبنــاء، فيقّلــل 
اآلبــاء مــن اســتخدام لغتهــم التــي نشــأوا عليهــا، وعندمــا يكثــر المواليــد فــي المجتمــع الجديــد، ال يجــد الكبــار فرًصــا 
الســتخدام تلــك اللغــة مــع هــؤالء الجــدد. " وهكــذا خــالل جيــل أو أحياًنــا خــالل عقــد مــن الزمــان، تنزلــق الثنائّيــة 
القومّيــة داخــل العائلــة، إلــى أن تتحــّول لغــًة وســًطا بيــن هــذه وتلــك بمــا يشــبه الثنائّيــة"52، ومــن ثــّم يــزداد األثــر أكثــر 
نحــو ســيطرة األحادّيــة اللغوّيــة علــى الثنائّيــة، وهــذا االنــزالق يضــع اللغــة األولــى فــي مصــاّف التــراث المنســّي.

وبمعــزل عــن الحــوادث الكارثّيــة علــى مســتوى الهوّيــة اللغوّيــة، فــإّن التخّلــي عــن اللغــة متــدّرج ومتنــّوع،   
مــع توّجهــات عاّمــة تؤثــر فــي مختلــف األفــراد أو القطاعــات فــي مجتمــع معّيــن بطــرق مختلفــة، وهــذا بســبب غفلــة 
المهاجــر عــن أّن لغتــه فــي خطــر إلــى فــوات األوان. " ويــرى بعضهــم أّن الطريقــة الوحيــدة التــي تضمــن لّلغــة 
الصغيــرة البقــاء علــى قيــد الحيــاة، هــي أن يظــّل الناطقــون بهــا فــي منــأى عــن غيرهــم، وهــو خيــار نــادر الحــدوث 

فــي العصــر الحالــّي"53.

المرحلــة الرابعــة: يتزايــد إتقــان جيــل الشــباب لّلغــة الجديــدة واندماجهــم فيهــا لدرجــة تجعلهــم ينظــرون إلــى   
لغتهــم األولــى علــى أّنهــا عاجــزة حتــى عــن التواصــل العائلــّي، فــال ُتناســب احتياجاتهــم، ولــم يعــودوا قادريــن علــى 
ــا بشــعور بالالمبــاالة حيــال اســتعمالها، ســواء مــن جانــب اآلبــاء أو  التعبيــر بهــا، وعــادة مــا يكــون ذلــك مصحوًب
األبنــاء. وَيِقــّل تدريجيًّــا اســتخدام اآلبــاء للغتهــم القديمــة فــى التواصــل مــع أبنائهــم أو حتــى فــى التحــدُّث بهــا أمامهــم؛ 
وعندمــا ُيوَلــد جيــل آَخــر مــن األبنــاء يجــد الجيــل الــذى يســبقه مــن البالغيــن الراشــدين، أّن ُفــرص اســتخدام اللغــة 
ــا اأُلَســر التــي لــم تتوّقــف عــن اســتعمال اللغــة القديمــة، فــال  األّم فــى التواصــل مــع الجيــل الجديــد أصبحــت أقــّل، أمَّ

تجــد َمــْن تتواصــل معــه مــن اأُلَســر األخــرى باللغــة نفســها.
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ــا بهــا  قــد يــؤّدي هــذا الوضــع إلــى اســتخدام طبقــة معّينــة مــن المســّنين المهاجريــن للغتهــم اســتخداًما خاصًّ  
دون غيرهــا؛ مــا ُيْســِهم فــى نشــوء مــا يســّمى " اللهجــات اأُلَســِريَّة" Family Dialects  فاألبنــاء خــارج المنــزل 
ثــون إلــى بعضهــم إاّل باللغــة الحاضنــة، وعلــى مــدى جيــل أو أكثــر يــدور صــراع غيــر متكافــئ داخــل  ال يتحدَّ
األســرة بيــن لغــة قومّيــة مهاجــرة تلقــى صنــوف اإلهمــال والتهميــش، ولغــة أخــرى تفــرض نفســها بــكّل ســطوتها 
الثقافّيــة وقّوتهــا الحضورّيــة، فتنحســر األولــى أمــام الثانيــة مفســحة لهــا المجــال لبســط نفوذهــا وَفــْرض هيمنتهــا. " 
وهنــا َتْهــوي الثنائّيــة اللغوّيــة التــي مــن المفتــرض أّنهــا ظاهــرة صّحّيــة وضــرورة يســتدعيها االنفتــاح علــى الثقافــات 

األخــرى"54.

2- التغّيــر اللغــوّي بيــن األجيــال: تتمثّــل هــذه الظاهــرة فــى تهجيــن أفــراد الجماعــة اللغوّيــة لغتهــم المحكّيــة   
ــد عــن طريــق  أو المكتوبــة بكلمــات ومفــردات تنتمــى إلــى اللغــة األخــرى، وتتــّم هــذه الظاهــرة بشــكٍل واٍع ومتعمَّ

ــد، ويعتقــد َمــْن يمارســها بأّنهــا نــوع مــن االندمــاج فــي المجتمــع. المحــاكاة، أو بشــكل غيــر واٍع وغيــر ُمتعمَّ

حيــن تكــون مفــردات اللغــة فــي حــال تغّيــر مســتمّر بيــن جيــل الكبــار وجيــل الشــباب، فــإّن التوصيــف   
الرســمّي لّلغــة المقبلــة علــى الــزوال، يوجــب معرفــة ســمات التغييــر )إن وجــدت( التــي ترتبــط بــه بصــورة غيــر 
واضحــة. " متــى تكــون بدايــة فقــدان بنيــة اللغــة؟ أو متــى تكــون بواكيــر بدايــة اختــالط اللغــة؟ ومتــى يحــدث فيهــا 
تغييــر مــرّده احتــكاك اللغــات؟ ومتــى يكــون ذلــك ســمة للتدهــور"55؟ قــد يشــمل التغّيــر فــي اللغــة أيًضــا جوانــَب 
أخــرى فونولوجّيــة ونحوّيــة نتيجــة االقتــراض مــن اللغــات األجنبّيــة، إاّل أّن هــذا التغييــر يكــون محــدوًدا؛ ألّنــه معّقــد 
ويــؤّدي إلــى خلخلــٍة مــا فــي النظــام اللغــوّي. وأبســط مثــال لهــذا التغييــر، هــو ظهــور كلمــات جديــدة علــى لســان 

المهاجــر العربــّي وتراجــع كلمــات أخــرى، ومثــل هــذه الظاهــرة قــد تحــدث فــي غضــون عقــود مــن الزمــان.

يواجــه اللســانّيون عــادة فكــرة النقــاء القائلــة: " إّن التغييــر اللغــوّي تدهــور" ، وبتطبيــق ذلــك علــى اللغــة   
المهــّددة بالتراجــع ثــّم التخّلــي، تّتضــح أنمــاط التغّيــر التــي تحــدث أثنــاء تدهــور هــذه اللغــة المهــّددة، فتكــون مختلفــة 
عــن تلــك التــي تحــدث فــي اللغــة المضيفــة القوّيــة، فهــي مختلفــة فــي أبعادهــا ومداهــا ونســبة اســتعمالها ونوعّيتهــا؛ 
فعنــد تراجــع اللغــة، تتأّخــر عــّدة مكونــات فيهــا بصــورة متزامنــة، ويكــون األثــر فــي أكثــر مــن جانــب مــن جوانــب 
ا يترتّــب  اللغــة، مثــاًل: قواعــد مختلفــة، أو حقــول لغوّيــة أو داللّيــة مختلفــة، " وتكــون أحياًنــا ســرعة التغييــر قوّيــة جــدًّ

عليهــا انتقــال ســريع ومفاجــئ مــع تدّخــل لغــوّي محــدود، فــي مــا يســّمى تغييــر كارثــّي أو جــذرّي"56.
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ــه يعيــش فــي  ــة، فإّن ــا فــي المهجــر، تعّمــد فقــد لغتــه بغيــة التخّلــص مــن ذاتــه العربّي ختاًمــا، لــو أّن عربيًّ  
مرحلــة يمكــن نعتهــا بالهوّيــة الباهتــة، فعربّيتــه منقوصــة مــن جهــة األفــكار واللســان؛ مــا يجعلــه يعيــش وضًعــا ال 
يتوّفــر علــى تمثيــالت عقلّيــة ونفســّية تكفــي إلكمــال ذاتــه العربّيــة فــي المهجــر، ولكّنــه فــي الوقــت نفســه ال يطيــق 
االنفــكاك عــن كونــه عربيًّــا، فالثقافــة العربّيــة مهاجــرة معــه ومحيطــة بــه، وقــادرة علــى إيجــاد تمثّــالت كافيــة لربطــه 
بهوّيــة لغتــه التــي يريــد هــو أن يهــرب منهــا، وهــذا االندمــاج ظاهــر جلــّي فــي نفســه. أّمــا إذا انعدمــت الثقافــة العربّيــة 
تماًمــا فــي ذهــن اإلنســان العربــّي الــذي يعيــش فــي المهجــر، حينئــٍذ يمكــن القــول إّن هوّيتــه العربّيــة تالشــت أمــام 

هوّيتــه الجديــدة التــي صنعتهــا الثقافــة التــي تلّقفتــه تربيــًة ونطًقــا.

خامًسا: توصيات البحث
استناًدا إلى ما تقّدم، يمكن التقّدم بالتوصيات اآلتية للحفاظ على الهوّية اللغوّية في المهجر:  

1( توعيــة المهاجريــن علــى ضــرورة التكّلــم الدائــم بلغتهــم األّم، ونقلهــا إلــى أبنائهــم عــن طريــق المشــافهة 
اليومّيــة، وتشــجيع األطفــال علــى قــراءة القصــص بالعربّيــة.

2( نشر الكتب والصحف والمجالت الثقافّية باللغة العربّية.
3( إنشاء جمعّيات أو أندية ثقافّية في بالد المهجر يكون من مهّماتها المحافظة على الهوّية اللغوّية.

4( إقامة الندوات التثقيفّية التي تعالج قضايا المجتمع في المهجر باللغة العربّية.
5( التواصل الدائم بين المهاجر وأقاربه المقيمين في الوطن.
6( دعم أجهزة الحاسوب بخيارات اللغة العربية وتطبيقاتها.
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تجلّيات ظاهرة االغتراب في أدب المهجر الّلبنانّي 
شعراء المهجر األفريقّي – األسيوّي  أنموذًجا

د. دّرّية كمال فرحات
قسم اللغة العربية وآدابها
الجامعة اللبنانية

المقدمة
منــذ أن بــدأ اإلنســان يســتقّر علــى وجــه البســيطة وهاجــس البحــث عــن الحيــاة األفضــل يالحقــه، فــكان ينشــد حيــاة 
جديــدة ســاعيًّا إلــى الّتخّلــص مــن واقــع غيــر مرغــوب، أو مواجًهــا الّطبيعــة متغّلًبــا علــى أخطارهــا، ومحافًظــا علــى 
وجــوده فــي الحيــاة. ومــن وســائل الحمايــة التــي لجــأ إليهــا االبتعــاد عــن موضــع الخطــر ســواء أكان مــن البشــر أم 
مــن الّطبيعــة، فاّتخــذ مــن الّســفر والّترحــال مــن أرض إلــى أرض بحًثــا عــن األمــان، وطلًبــا للــّرزق. ولعــل ابــن البيئــة 
العربّيــة فــي شــبه الجزيــرة العربّيــة خيــر مثــال علــى ذلــك، فذاقــت تلــك البيئــة البدوّيــة مــرارة الغربــة، بحًثــا عــن الــكأل 
والمــاء، وتعــّود الّترحــال مــن موضــع إلــى آخــر، وربمــا فــي ترحالــه هــذا يعانــي فقــد األحبــة، أو يتــرك البقعــة التــي 
عــاش فيهــا ردًحــا مــن الّزمــن، فنــراه يصــف هــذا المــكان متأّلًمــا، وبتنــا نعــرف مــا يســّمى بالوقــوف علــى األطــالل 

فــي التّــراث العربــّي، فهــذا الّشــنفرّي يقــول:

ـــــــــأى للكريـــــــــِم عـــــــــِن األذى ُلفـــــــــي األرِض َمْن وفيهـــــــــا لَمـــــــــْن خـــــــــاَف الِقَلـــــــــى ُمتَعـــــــــزَّ
َســـــــــرى راغًبـــــــــا أو راهًبـــــــــا، وهـــــــــو َيعقـــــــــُل1َلعْمـــــــــُرَك مـــــــــا بـــــــــاألرِض ِضيـــــــــٌق علـــــــــى امـــــــــرٍئ

وهــذا الّترحــال جعــل شــعراء العــرب يبكــون األطــالل، والّتحســر علــى رحيــل األحبــة مــن موطنهــم،  فعنتــرة يذكــر 
الــّدار قاصــًدا وطــن محبوبتــه: 

ــترّدِم ــ ــ ــ ــْن مـــ ــ ــ ــ ــراُء مــ ــ ــ ــ عــ ــادَر الشُّ ــ ــ ــ ــْل َغـ ــ ــ ــ ــمَهـ ــ ــ ــ ــَد  تّوهـ ــ ــ ــ اَر َبعـ ــدَّ ــ ــ ــ ــَت الـــ ــ ــ ــ ــْل َعَرْفــ ــ ــ ــ أْم َهـ
وِعمـــــــــي صباًحـــــــــا داَر َعبــــــــــلَة واْســـــــــَلمي2يــــــــــا داَر عبلـــــــــَة بالجــــــــــواِء  تكّلمــــــــــــي

أما طرفة بن العبد فيقول :
َثهَمـــــــــِد،  ِ ِبُبرَقـــــــــة  أْطـــــــــالٌل   َ ـــــــــِد3  ِلَخولـــــــــة  ـــــــــوح كباقـــــــــي الوشـــــــــم فـــــــــي ظاهـــــــــر الي تل

وابن الرومي ينهج هذا المعنى، فيقول:
َأِبيعــــــــــُه أاّل   آليــــــــــُت  وطــــــــــٌن  ـــــــــكاولـــــــــي  ـــــــــن الّدهـــــــــِر َماِل ـــــــــُه ِم وأاّل َأَرى غيـــــــــري َل
ِإَلْيهـــــــــم الّرجـــــــــاِل   َأْوَطــــــــــاَن  ـــــــــَكاوحّبـــــــــب  ـــــــــاُب   ُهَناِل بـ ـــــــــا   الشَّ اَهـ ـــــــــآرُب   َقضَّ َم
َذَكْرَتهُمـــــــــو أْوَطاَنــــــــــُهم   َذَكـــــــــُروا  ُعُهـــــــــود الّصَبـــــــــا  ِفيهـــــــــا  َفحّنـــــــــوا   ِلَذِلــــــــــــَكا4ِإَذا 

ويســتمر الّترحــال عبــر العصــور، يعّبــر الّشــعراء فــي شــعرهم عــن معاناتهــم، ويصفــون حالهــم فــي غربتهــم، 
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متحّدثيــن عــن أســباب هجرتهــم. فقــد يهــرب المــرء مــن واقــع سياســّي أليــم، لذلــك يختــاُر الهجــرة إلــى دوٍل وأماكــٍن 
جديــدة ُتســاعده علــى تحســين ُمســتوى حياتــه وتغييــر ظــروف واقعــه، فينتشــر فــي هــذا العالــم ويعيــش حيــاة 
االغتــراب، ولــم يكــن الّلبنانــّي بعيــًدا مــن هــذا الّترحــال والهجــرة واالغتــراب.  وترتبــط  الهجــرة بعوامــل عديــدة، منهــا 

مــا يرتبــط بالعوامــل الّسياســّية أو االقتصادّيــة أو االجتماعّيــة.

هــذه الهجــرة لــم تتوّقــف عنــد الّلبنانــّي علــى مــّر الّزمــن، وقــد تعــّددت وجهــة المــكان الــذي كان مقصــًدا   
للبنانــّي باحًثــا فيهــا عــن حيــاة جديــدة يحّقــق فيهــا طموحــه وغاياتــه. ولــم يكــن الّشــعراء بعيديــن مــن نشــدان الهجــرة 
ســعيًّا لتحقيــق المــراد، وقــد عــرف األدب العربــي ظاهــرة الهجــرة التــي أنتجــت لنــا الّرابطــة القلمّيــة وعصبــة األندلــس، 

فبــات مصطلــح األدب المهجــرّي مصطلًحــا َنِســم بــه هــذه المرحلــة المهّمــة فــي األدب العربــّي.
وتبقى المسألة المطروحة هي:

- هل اقتصرت الهجرة على تلك المرحلة؟
- ما أسباب هجرة الّشعراء؟

- ما هي األماكن األخرى التي قصدها الّشعراء؟
- ما طبيعة األدب الذي نتج عنهم في بالد االغتراب؟

- ما هي تجلّيات االغتراب في شعرهم؟
- ما موقفهم من قضايا مجتمعهم وقضايا األمة العربّية؟

لهــذا يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة الحقبــة الّزمنّيــة الحديثــة للهجــرة، وهــي التــي تشــّكل جيــل الّشــعراء المهجرّييــن 
الجــدد، وتحديــًدا مــا بعــد منتصــف القــرن العشــرين إلــى بدايــات القــرن الحالــي، وتشــمل هــذه الّدراســة الّشــعراء 
الّلبنانّييــن الذيــن قصــدوا أفريقيــا وآســيا، وأيًضــا تشــمل الذيــن عاشــوا ســنوات مــن الّزمــن ثــّم عــادوا إلــى وطنهــم األّم، 
فالّشــاعر المهجــرّي هــو كّل مــن تــرك بلــده طوًعــا أو قســًرا لمــّدة محــدودة أو طويلــة والمتعّلقــة بظــروف مكانّيــة 

وزمنّيــة. 

ونســعى فــي هــذه الّدراســة إلــى تبيــان خصائــص هــذا الّنتــاج األدبــّي، وتبيــان ســمات الغربــة والحنيــن فــي أدب 
الّشــعرا، وتحديــد الموضوعــات التــي بــرزت فــي شــعرهم، والقضايــا االجتماعّيــة التــي تفاعلــوا معهــا وســعوا إلــى 
تقديــم العــون لبالدهــم عبــر طــرح هــذه القضايــا، وإبــراز تجّليــات االغتــراب فــي شــعرهم. كمــا تهــدف هــذه الّدراســة 
إلــى تحديــد تأثيــر المــكان علــى الّشــعراء، وطبيعــة هــذه الهجــرة إلــى أماكــن متعــّددة، ومــا نتــج عنهــا مــن روابــط 

ــة. ــة الّثقافّي ــة فــي بــالد االغتــراب، ومنهــا الجامعــة الّلبنانّي أدبّي
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وتعتمــد هــذه الّدراســة المنهــج الّتاريخــي الــذي يرصــد المســار الّزمنــي الّتاريخــي لــكّل تغّيراتــه، ويقتــرن معــه اعتمــاد 
المنهــج الّتحليلــي القائــم علــى تحليــل المعطيــات والمعلومــات المختلفــة، واســتخالص مــا فيهــا مــن فائــدة،  كمــا 
ــة  يعتمــد البحــث علــى الّتحليــل الّنفســّي، وقــد حرصــت فــي دراســتي للّنصــوص علــى الكشــف عــن النواحــي الفنّي

الوثيقــة الصلــة بهــذه الّنصــوص، مــع وضــع كّل شــاعر فــي اإلطــار الــذي عــاش فيــه.

الكلمات الّدالة:
االغتراب – تجلّيات- االغتراب األفريقي- االسيوي - المهجرّيون الجدد

أّواًل: الهجرة في لبنان 
الهجــرة ظاهــرة بشــرّية منــذ وجــود اإلنســان، وتتعــّدد أســباب الهجــرة، وترتبــط بعوامــل عديــدة منهــا: الّسياســّي 
واالقتصــادّي واالجتماعــّي والعلمــّي. وقــد يرتبــط عامــل الهجــرة بالّطبيعــة البشــرّية التــي تبحــث عــن الجديــد أو حــّب 
المغامــرة واالكتشــاف. وقــد "ُتشــّكُل الهجــرة مجموعــًة مــن اآلثــار علــى المهاجريــن والــّدول التــي يتوّجهــون لهــا، 
فُتوثّــُر الهجــرُة علــى بعــِض األفــراد مــن خــالل صعوبــة تأقُلِمهــم مــع طبيعــِة الحيــاة فــي البلــد الجديــد، وخصوًصــا مــع 
ظهــور االختالفــات الّثقافّيــة واالجتماعّيــة، وكل ذلــك يســاعد فــي االنخــراط بعالــم جديــد والوصــول إلــى إبداعــات 

قــد تكــون علمّيــة أو أدبّيــة، فكــم مــن مهاجــر تأّلــق وأبــدع فــي بــالد االغتــرب"5.

والّلبنانــّي فــرد مــن أفــراد هــذة اإلنســانّية، انتشــر فــي ربــوع األرض مشــّرًقا ومغّرًبــا باحًثــا عــن الجديــد، ســاعيًّا إلــى 
معيشــة أفضــل، وإذا تعــّددت أســباب الهجــرة عنــد الّلبنانــّي، فــإّن طموحــه وســعيه إلــى المغامــرة يعــّد مــن أهــّم 
األســباب التــي أّدت إلــى هجرتــه، واندماجــه فــي الغربــة فبــات مغترًبــا فــي بــالد هللا الواســعة، والّلبنانّيــون هــم الذيــن 
الذيــَن َحَملــوا الَحــرَف إلــى العالــِم، ودأَب الذيــن هاجــروا إلــى أصقــاِع العالــِم علــى مصاحبــِة الكتــاِب. فهــو ســرُّ 

يالزُمهــْم. لهــذا  قــال حافــظ ابراهيــم عنهــم:

ـــــــــُروا ـــــــــم فـــــــــي األرِض قـــــــــد ُنِث ـــــــــم أّنُه ــــــُهُبمـــــــــا عاَبُه ـــ ـــــــــت الشُّ ـــــــــذ كان ٌ ُم ـــــــــوَرة  ـــــــــهُب َمنُث فالشُّ
ـــــــــَرُب وَلـــــــــْم  َيِضْرُهـــــــــْم  ُســـــــــَراَء  فـــــــــي  َمناِكِبهـــــــــا  ـــــــــْوِن ُمْضَط ـــــــــي الَك ـــــــــه ف ـــــــــيِّ ل ـــــــــكّل َح ف
ـــــــــُدوا ـــــــــو َوَج ـــــــــا ول ْني ـــــــــي الدُّ ـــــــــَل ف ِ َركًبـــــــــا  صاِعـــــــــًدا َرِكُبـــــــــوا6َراُدوا الَمناِه إلـــــــــى الَمَجـــــــــرَّة 

هــذا الّلبنانــّي الــذي جــاب العالــم، فأصبحــت هجرتــه هجــرة معرفــة انطلــق رّوادهــا إلــى كّل مــكان، وتعــّددت هــذه 
الهجــرات واختلفــت مراحلهــا، وقــد قّســمها نديــم شــحادة وألبــرت حورانــي فــي كتابهمــا "الّلبنانّيــون فــي العالــم – قــرن 

مــن الهجــرة"، إلــى عــّدة أقســام ومراحــل:

- المرحلــة األولــى: مــن القــرن الّســابع عشــر حتــى منتصــف القــرن الّتاســع عشــر ســافر خاللهــا عــدد محــدود مــن 
الّلبنانّييــن والّســوريين الــى مصــر وإلــى أبــرز المــدن الّتجارّيــة بيــن أوروبــا والّشــرق األدنــى.
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ــة" مــن منتصــف القــرن الّتاســع عشــر حتــى الّســنوات األولــى مــن القــرن  ــة: "مرحلــة المتصرفّي ــة الّثاني - المرحل
الّرغــم مــن محاولــة  الّشــمالّية والجنوبّيــة علــى  الــى األميركيتيــن  العشــرين، ســافر خاللهــا عــدد غيــر محــدود 
االمبراطورّيــة العثمانّيــة الحــؤول دون الّســفر بســبب الحاجــة الــى عناصــر شــابة تخــدم فــي الجيــش العثمانــي.  

- المرحلــة الّثالثــة: مرحلــة االنتــداب بعــد الحــرب العالمّيــة األولــى، فقــد انغلقــت أبــواب الواليــات المتحــدة وبعــض 
ــة التــي كان يديرهــا  البلــدان االخــرى فــي وجــوه الوافديــن الجــدد وانفتحــت أبــواب أخــرى فــي المســتعمرات األفريقّي
قــرى الجنــوب  الــى عناصــر جديــدة. ومعظــم المهاجريــن كانــوا مــن  البريطانيــون والفرنســّيون وكانــت تحتــاج 
الّلبنانــّي بعــد أن ضاقــت بهــم محدودّيــة الحالــة االقتصادّيــة فــي جنــوب لبنــان ونادتهــم الفــرص المتاحــة فــي البلــدان 

االفريقيــة·

- المرحلــة الّرابعــة: "اللجــوء إلــى دول الّنفــط" مــع نمــو االقتصــاد فــي دول الخليــج العربــي فــي الســتينيات، وانــدالع 
حــرب لبنــان عــام 1975، مــع هجــرة الكثيريــن إلــى الواليــات المتحــدة األمريكّيــة ملتحقيــن بأهــل لهــم هنــاك أو 

مّتكليــن علــى كفاءاتهــم الّشــخصّية7.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن هــذه المراحــل قــد تكــون متداخلــة مــع بعضهــا البعــض، مــا يــؤّدي إلــى تداخــل خصائصهــا 
ونتائجهــا. وقــد كان هــذا االغتــراب هــو الّصــوت الّصــارخ فــي المنافــي كافــة يبّشــر بلبنــان الحضــارة، ويقــّدم للبنــان 
الكثيــر مــن الخدمــات، فهــذا االغتــراب قــد أســهم فــي الثّــراء االقتصــادّي فــي لبنــان، وقــد قــال جبــران خليــل جبــران 
عــن أبنــاء لبنــان بأنهــم "الذيــن يغــادرون لبنــان وليــس لهــم ســوى حماســة فــي قلوبهــم وعــزم فــي ســواعدهم ويعــودون 
إليــه وخيــرات األرض فــي أكفهــم وأكاليــل الغــار فــي رؤوســهم، هــم الذيــن يتغّلبــون علــى محيطهــم أينمــا كانــوا، 
ويجتذبــون القلــوب إليهــم أينمــا حّلــوا وهــم الذيــن يولــودون فــي األكــواخ ويموتــون فــي قصــور العلــم"8. ومــن أبــرز 
مــا نتــج عــن هــذه الهجــرة ظهــور مــا ســّمي بــأدب المهجــر، وهــو قــد ارتبــط بــاألدب الــذي أنتجــه الّشــعراء الذيــن 
هاجــروا إلــى األمريكتيــن مــن منتصــف القــرن الّتاســع عشــر وحّتــى مطلــع القــرن العشــرين. وقــد كان هــذا الّنتــاج 

غنيًّــا بشــعرائه وأدبائــه وبالجمعّيــات األدبّيــة التــي أنتجهــا وأبرزهــا الّرابطــة القلمّيــة وعصبــة األندلــس. 

ولــم يتوّقــف االنتشــار الّلبنانــّي عنــد مرحلــة الهجــرة إلــى األمريكتيــن، بــل تواصلــت الهجــرات وتعــّددت أســبابها، ومــن 
هــذه الهجــرات كانــت إلــى أفريقيــا ودول أســيا، وخصوًصــا الــّدول الّنفطّيــة.
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-1  هجرة الّلبنانّيين إلى أفريقّيا 
1-1 مواضع الهجرة في أفريقيا

ــم تختلــف فــي كثيــر مــن تفاصيلهــا عــن أســباب هجــرة الّلبنانّييــن إلــى  ــا ل إّن أســباب هجــرة الّلبنانّييــن إلــى أفريقي
المناطــق األخــرى، فمــن األســباب الّطــاردة مــن البقــاء فــي لبنــان مثــل جــدب األرض والفقــر وضيــق الحــال، إلــى 
انتشــار المجاعــة، إلــى الهــرب مــن األوضــاع األمنّيــة الّصعبــة بســبب االضطهــاد العثمانــّي أو االنتــداب الفرنســّي، 
كّلهــا أســباب  دفعــت الّلبنانــّي إلــى البحــث عــن مــكان آخــر يحّقــق فيــه آمالــه وأهدافــه. ولعــّل األصــداء التــي جــاءت 

مــن المغتربيــن وقدرتهــم علــى تحســين أوضاعهــم دفعــت اآلخريــن إلــى تجربــة فكــرة الهجــرة.

ــة  وكانــت أفريقيــا مقصــًدا لهــؤالء المهاجريــن "مــع نهايــة القــرن الّتاســع عشــر حــّول الّتشــدد فــي الّشــروط الّصحّي
المطلوبــة للّدخــول إلــى الواليــات المتحــدة األميركيــة مســار الهجــرة الّلبنانّيــة )التــي نشــطت إلــى العالــم الجديــد 
منــذ ســنة 1863(، ودفعــه عــن طريــق مرســيليا نحــو أفريقيــا الغربّيــة بخاصــة الســنغال الــذي اعتبــر بوابــة عبــور 
الّلبنانّييــن إليهــا"9. وكان تشــجيع االنتــداب الفرنســّي للهجــرة إلــى أفريقيــا بقصــد تنيمــة العمــل فــي قطــاع المحاصيــل 
الّزراعّيــة، فّســهلت هــذه الّســلطات الّســفر فــي مقابــل استحســان الّلبنانّييــن هــذه الفرصــة لتحســين أوضاعهــم، 
وقــد مارســت الســلطات الفرنســّية أنــذاك سياســة المنــع والموافقــة فنراهــا ســرعان مــا فرضــت شــروًطا ُمشــّددة علــى 
الوافديــن فانعكــس ذلــك علــى الّلبنانّييــن، وظّلــت تفــرض القيــود أو تلغيهــا وفًقــا للمصلحــة العليــا10. وكان للمناطــق 

األفريقّيــة األخــرى الّنصيــب المهــم فــي هجــرة الّلبنانّييــن ومنهــا ســاحل العــاج.

1-2 المجلس القارّي األفريقّي
ترّســخ وجــود الّلبنانّييــن فــي مناطــق متعــّددة واســتطاعوا أن يحقّقــوا الّنمــو االقتصــادّي لهــم ولمحبيهــم فــي لبنــان، 
وقــد "تــرك االغتــراب الّلبنانــّي بصماتــه المشــرقة فــي العالــم أجمــع فــكان المغتربــون الّلبنانّيــون رســل الخيــر إلــى 
الّشــعب كمــا ســّماهم حكيــم أفريقيــا رئيــس ســاحل االعــاج"11، ولــم يتوّقــف األمــر علــى البعــد االقتصــادّي، فقــد بــدأت 
فكــرة إقامــة نــواة جامعــة تحضــن الجاليــات المنتشــرة فــي  أفريقيــا ولبنــان، وتهتــم بأمورهــم وتحــّل مشــاكلهم، فنشــأت 
الجامعــة الّثقافّيــة فــي العالــم، وقــد ولــد مــن رحــم هــذه الجامعــة المجلــس القــارّي األفريقــّي" لتحقيــق الغايــة الّنبيلــة 
التــي أّسســت الجامعــة مــن أجــل تحقيقهــا، وفــي مقّدمتهــا جمــع شــمل ورعايــة مصالــح المغتربيــن الّلبنانّييــن، والّســهر 
علــى أمنهــم واســتقرارهم فــي البلــدان المضيفــة، وحّثهــم علــى احتــرام القوانيــن واألنظمــة فــي الــّدول التــي يقيمــون 
فيهــا إلــى جانــب إقامــة أمتــن العالقــات مــع شــعوبها، وتعزيــز وتمتيــن الّروابــط والّتواصــل مــع الوطــن"12، وهكــذا 
نشــط هــذا المجلــس القــارّي األفريقــّي بعقــد المؤتمــرات، وفــي تحقيــق أهدافــه التــي ُوضــع مــن أجلهــا، وفــي توطيــد 
العالقــات بيــن المغتربيــن ولبنــان مــن الجوانــب كافــة وصــواًل إلــى األوضــاع األمنّيــة، وقــد عمــل رئيــس المجلــس 

القــارّي األفريقــي عبــاس فــّواز علــى تحقيــق أهــداف المجلــس القــارّي األفريقــي والجامعــة الّثقافّيــة فــي العالــم.
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2- هجرة الّلبنانّيين إلى أسيا
2-1 الّدول النفطية العربّية

حظيــت الهجــرة إلــى الــّدول العربّيــة الّنفطّيــة باهتمــام بالــغ مــن الّلبنانّييــن، فكانــت الهجــرة إلــى هــذه البــالد بعــد أن 
"تبدّلــت الّصــورة االقتصادّيــة لــدول الخليــح مــع بــدء اســتخراج النفــط"13، وكانــت لهــذه الهجــرة تأثيــر إيجابــّي علــى 
لبنــان مــن حيــث إنعــاش اقتصــاده، وكان للّتحويــالت الّنقدّيــة مــن هــذه البــالد دورهــا فــي تحســين المســتوى المعيشــي 

ألســر المهاجريــن.

والكويــت مــن أوائــل دول الخليــج التــي قصدهــا الّلبنانّيــون، وقــد بــدأت الهجــرة منــذ عقــد العشــرينّيات التــي كانــت 
نقطــة بدايــة التواصــل بيــن الّطرفيــن، وكانــت هجــرة الّلبنانــّي مصطفــى منيــب مــن مدينــة طرابلــس شــمال لبنــان 
أول مهاجــر للعمــل فــي الكويــت العــام 1915 فــي أثنــاء الحــرب العالمّيــة األولــى، وُيذكــر أّنــه قــد قصــد الكويــت 
بعــد أن غــادر مســقط رأســه أندونيســيا، إلــى البصــرة ومــن ثــّم إلــى الكويــت14. وقــد توالــت الهجــرة الحًقــا إلــى الــّدول 
الخليجّيــة كّلهــا وكان للمغتربيــن هنــاك التأثيــر اإليجابــّي فــي فتــح مســارات العمــل، إضافــة إلــى إنشــاء المنتديــات 

الّثقافّيــة والعمــل علــى فتــح المــدارس والجامعــات. 

تواصــل االنتشــار الّلبنانــّي منــذ أكثــر مــن مائــة وخمســين عاًمــا، واذا كانــت "الهجــرة الــى البلــدان العربّيــة واألوروبّيــة 
واألفريقّيــة قــد تميــزت بأنهــا هجــرة مؤقتــة، فــإّن الهجــرة إلــى أميــركا الّشــمالية والجنوبّيــة قــد اتخــذت شــكاًل آخــًرا 
حيــث اتســمت بصفــة الهجــرة الّدائمــة"15، لكــّن ذلــك لــم يمنــع مــن ظهــور حالــة اغترابّيــة ولــّدت األدبــاء والّشــعراء 
الذيــن عّبــروا عــن تجربتهــم فــي الغربــة، فمــا هــي تجلّيــات الغربــة فــي شــعر المغتربيــن الّلبنانّييــن إلــى أفريقيــا وأســيا؟ 

ثانيًّا: تجلّيات الغربة في شعر المغتربين الّلبنانّيين
 كان للّشــعر المهجــرّي مكانــة مهّمــة فــي األدب العربــّي، واســتطاع أن يخــّط لنفســه نهًجــا يمّيــزه، وَيِســم أدبائــه، 
وتــرك ثــروة مــن الّشــعر الــذي صّنفــه الّنقــاد فــي أبــواب محــّددة، وإذا كان هــذا األدب المهجــرّي الــذي كان فــي 
مرحلــة ســابقة قــد اكتســب هــذه المكانــة، فــإّن دراســة شــعر شــعراء المهجــر الجــدد تفــرض علينــا الّتنقيــب فيــه 
وتصنيفــه وفــق اّتجاهاتــه والموضوعــات المتعــّددة البــارزة، وربــط ذلــك بطبيعــة البيئــة الجديــدة التــي هاجــر إليهــا 

الّشــعراء. 
1 مسّوغات االغتراب

ــا مــن واقعــه األليــم، والّشــعراء مــن هــؤالء المغتربيــن الذيــن اختلفــت  ــا عــن واقــع جديــد هارًب يهاجــر اإلنســان بحًث
أســباب هجرتهــم، وتشــّكل مغــادرة المــكان الــذي ينتمــي إليــه المهاجــر األزمــة األولــى التــي تواجــه المغتــرب بشــكل 
عــام والّشــاعر بشــكل خــاص، فتوّلــد فــي داخلــه تقديــم المســّوغات التــي دفعتــه إلــى الهجــرة،  فتذكــر الّشــاعرة 

ــة زينــب فــواز: العاملّي
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وشـــــــــّط بمـــــــــن نهـــــــــوى المـــــــــزار وال شـــــــــطُّواشـــــــــحطنا ومـــــــــا بالـــــــــّدار نـــــــــأي وال شـــــــــحط
ال عهـــــــــٌد عليهـــــــــا وال شـــــــــرُطأأحبابنـــــــــا  ألـــــــــوت  بحـــــــــادِث  عهدنـــــــــا  حوادثُ 
ــــى ــ ــ ــذي  مضـ ــ ــ ــ ــاَن الـ ــ ــ ــ ــم إّن الّزمـ ــ ــ ــ ُيشـــــــــّتُت جمـــــــــع الّشـــــــــمِل مّنـــــــــا لمْشـــــــــَتط16ُّلَعمِرُكـ

ويتناغم الّشاعر محمد زينو شومان مع هذا االّتجاه، فالوطن يدفع اإلنسان إلى الغربة والهجرة:

أصبحت وحدي، هكذا يشقى الحمام
أصبحت وحدي ماثاًل أمام الفقر والحكام.

بئس الكالم إًذا، بئس الكالم
سنة وأحمل فاقتي وشًما على زندي
يا غربتي وحدي يا غربتي وحدي17 

فشــومان يشــقى في وطنه، بســبب الفقر والحكام، وهذا ما يشــير إلى الغضب الّداخلّي عند الّشــاعر من وضع بالده 
الّسياســّي، ما يدفعه إلى الهرب والهجرة، وإّن كان ذلك سيســبب له الوحدة في غربته، وال تتوّقف أزمة الّشــاعر عند 
معاناتــه فــي الوطــن واضطــراره إلــى الهجــرة القســرّية، ألّنــه فــي مقابــل ذلــك يواجــه هجــرة مــن نــوع آخــر، هجــرة الجســد 

والــّروح، فالوطــن يســكنه مــن الّداخــل، لكّنــه يهــرب منــه، فيجــد أّنــه فــي صــراع بيــن ذاتــه ووطنــه:

وطٌن يهاجرني وال أجد البديل
أسألتني عن طائر الّطوفان يا وطني القتيل

أسألتني عما تألأل من تباريحي على الّزيتون
هل هذا يمّزقني؟18 

المعانــاة مزدوجــة، تتركــه يواجــه الّتمــّزق بســبب الهجــرة القســرّية، وفــي المقابــل هــو ال يجــد بديــاًل يغنيــه عــن هــذا 
الوطــن. وهــذا مــا ذكــره الّشــاعر ســعيد فيــاض فــي غربتــه، فقــد بــات القلــق مرافًقــا لــه، محروًمــا مــن صديــق يؤانســه، 

وفــي قلبــه غّصــة ألن هــذا الوطــن وقــع  فــي براثــن تخّلــي بنــوه عنــه، وعاثــوا فيــه فســاًدا:

والّســـــــــلب الّنهـــــــــب  غريـــــــــزة  الكبـــــــــاراوآثـــــــــاروا  فيهـــــــــا  الّصغـــــــــار  فبـــــــــّز 
والّســـــــــلم الّنضـــــــــارة  موطـــــــــن  األطيـــــــــاراوغـــــــــدا  ينفـــــــــر  جحيًمـــــــــا 
19فانطـــــــــوى الخيـــــــــرون فيـــــــــه علـــــــــى الّذعـــــــــر الّنـــــــــارا  فيـــــــــه  األشـــــــــرار  واذكـــــــــى 

ونتيجــة لهــذا الوضــع المتــرّدي الــذي واجهــه الّشــاعر فــي وطنــه، مــا أجبــره علــى االغتــراب، يحمــي نفســه مّمــا 
رآه مــن تصّرفــات أبنــاء وطنــه، فدمــروا لبنــان بلــد الجمــال، لكــّن الّنفــس لــم تهــدأ، فبــات يعانــي مــن غربــة أخــرى:

فـــــــــارح رّب  يـــــــــا  غربتـــــــــان  ضعـــــــــف عبـــــــــٍد بـــــــــك اهتـــــــــدى واســـــــــتجاراغربتـــــــــي 
أســـــــــماري20غربـــــــــة الجســـــــــم عـــــــــن مهـــــــــاد هـــــــــواه مَســـــــــّهد  كيانـــــــــي  فـــــــــي 
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إّن الّشاعر يواجه غربتين، ما بين البعد المكانّي عن الوطن، والبعد الّروحي عنه، فهناك أسباب تدفعه إلى 
ترك الوطن، ومع ذلك لم يستطع أن يحصل على مراده في بالد االغتراب.

وتكتمل رحلة الّشعراء في تبيان أسباب غربتهم التي دفعتهم إلى هذه الهجرة، فيشير مروان قاسم نجم الّدين 
إلى ما واجهه لبنان من مأٍس في العدوان عليه، ما دفعه إلى الهجرة وقلبه مكسور يتألم:

في الّثالث والّثمانين من قرن مضى
وّدعنا الّثانوّية واليم ابتدى   

جاء العدو وعلى لبنان اعتدى
دخلوا بيروت، اجتاحو صيدا وصور

صار لبنان كّله مأسور21

فاإلشارة واضحة إلى االجتياح الّصهيونّي على لبنان، فبات بلًدا مأسوًرا، يدفع اإلنسان إلى البحث عن مكان 
آمن، ولعّل هذا يتقاطع مع المهاجرين األوائل الذين هاجروا إلى األمريكتين هرًبا من اضطهاد العثمانيين. 

ومن األسباب التي تحّفز على الهجرة وأتى على ذكرها الّشعراء ما ذكره الّشاعر محمد رضا شرف الّدين في 
نقل حكاية المغترب بقصيدته "المهاجر":

غرســـــــــهركـــــــــب البحـــــــــر باحًثـــــــــا عـــــــــن حياتـــــــــه منبـــــــــت  للخـــــــــراب  تـــــــــارًكا 
لرمســـــــــهليـــــــــس يـــــــــدري مصيـــــــــره فـــــــــي غداتـــــــــه أم  لغرســـــــــه  يجـــــــــري  أهـــــــــو 
ــــس ــ ــ ــب نفـ ــ ــ ــ ــراه أو طيـ ــ ــ ــ ــاء تـ ــ ــ ــ ــن رضـ ــ ــ ــ ــــــا22عـ يركـــــــــب الهـــــــــول أو يخـــــــــوض العبابـــ

هــي حكايــة كّل مغتــرب أراد أن يركــب المجهــول، بحًثــا عــن األمــل الــذي فقــده فــي وطنــه، وســعًيا إلــى حيــاة 
مختلفــة، وفــي هــذا الّســعي الــدؤوب قــد نــراه يواجــه طريقيــن إّمــا لغــرس مثمــر منتــج، أو إلــى مــوت وخاتمــة حياتــه، 
ومــا يلفــت أّن خــوض هــذه الحكايــة هــي عــن طيــب نفــس وعــن إصــرار يقــوده إلــى مواجهــة العقبــات مهمــا كانــت. 

وإذا تجّلــى فــي شــعر المهاجريــن الّشــعراء األســباب التــي دفعتهــم إلــى خــوض تجربــة االغتــراب، فإّننــا نجــد عنــد 
الّشــاعر قيصــر مصطفــى دافًعــا آخــر، يحّفــزه علــى خــوض هــذه الّتجربــة:

ـــــــــي  ـــــــــم أهاجـــــــــر غيـــــــــر أّن ـــــــــاب23هجـــــــــرت ول ـــــــــت أخـــــــــي معاشـــــــــرة الّذئ ملل
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ونتابــع مــع قيصــر مصطفــى فــي قصيدتــه ليتبيــن لنــا أّن هــؤالء الّذئــاب مــا هــم إاّل الذيــن أســاؤوا إلــى الوطــن 
فنشــروا الخــراب، وســاهموا فــي نشــر الفوضــى، وهــذا مــا يجعلــه يعيــش مــا عاشــه الّشــاعر محمــد زينــو شــومان، 
حيــث يعيــش انقســاًما بيــن البعــد والقــرب، البعــد المكانــي مــن الوطــن والقــرب الّروحــّي منــه، فتتحــّول الغربــة إلــى 

غربــة أشــّد وأقســى:
بارتيـــــــــابوإن أجهـــــــــدت نفســـــــــي فـــــــــي صـــــــــالح رمونـــــــــي  ألمرهـــــــــم 
واإلكتئـــــــــابفأرجـــــــــع خائًبـــــــــا أشـــــــــكو همومـــــــــي باألســـــــــاة  لنفســـــــــي 
عـــــــــدّو جّلهـــــــــم  الّنـــــــــاس  بالّســـــــــبابفـــــــــإّن  ويأنـــــــــس  لناصحـــــــــه 
علـــــــــى وجهـــــــــي تقاســـــــــيم العـــــــــذابفـــــــــال تعجـــــــــب إذا مـــــــــا كنـــــــــت تلقـــــــــى
لغيـــــــــر القلـــــــــب أو طـــــــــي الكتـــــــــاب24فإّنـــــــــي ال أبـــــــــوح بســـــــــّر نفســـــــــي

وإذا حــرص الّشــعراء علــى تبيــان مســّوغات الهجــرة، فــإّن الّشــاعر عبــد المنعــم فحــص يقــّدم اعتــذاره إلــى الوطــن، 
فالّظــروف هــي التــي قادتــه إلــى اّتخــاذ هــذا القــرار:

ـــــــــا يـــــــــا وطنـــــــــي ـــــــــك مرغًم وذرفـــــــــُت دمًعـــــــــا كالـــــــــّدم المهـــــــــراِق25ولقـــــــــد َهجْرُت

هــي األحــوال القاســية التــي أرغمتــه علــى الهجــرة، علــى الّرغــم مــن تأثيــر ذلــك عليــه، وقــد أورد الّشــاعر كلمــات 
ترتبــط بالحقــل المعجمــّي للبــكاء: ذرف- الّدمــع- المهــراق، وأحســن الّشــاعر فــي اســتخدام كلمــة مهــراق ليــدّل علــى 
المبالغــة فــي صــّب الّدمــع، وإذا كان قــد ربطــه بالــّدم فربمــا ليشــير إلــى الوضــع األليــم، فبــات الّدمــع كمــن تســيل 

دمــاؤه فــي الّســاحات. 

وإذا كان مــن تجلّيــات االغتــراب ذكــر أســباب الهجــرة وتقديــم االعتــذار علــى ذلــك، فــإّن الّســفر قــد يوّلــد أحاســيس 
ومشــاعر متعــّددة مــا بيــن الحنيــن واأللــم وإثــارة الّذكريــات، فكيــف بــرز ذلــك عنــد شــعراء المهجــر الجــدد؟

2- الحنين والّذكريات
الهجــرة تجعــل المهاجــر يقــف أمــام ذاتــه متحديًّــا الّظــروف التــي ســّببت الغربــة، ولذلــك فإّنــه يهاجــر إلــى مواطــن 
االغتــراب حامــاًل معــه ذكرياتــه وطيــف وطنــه، ويخبــئ فــي قلبــه أحاســيس وذكريــات، قــد تربطــه بمــا تــرك، وقــد 
تكــون فــي جانــب منهــا دافًعــا لترســيخ فكــرة االغتــراب لديــه، فالّشــاعر أميــل جرجــي رســتم بــاز الــذي ُنفــي إلــى بــر 
األناضــول "مــع مــن نفاهــم جمــال باشــا آنــذاك، وكان فــي الّســابعة عشــرة مــن عمــره، وفــي هــذا العمــر ظهــرت 
موهبتــه الّشــعرّية وكانــت كامنــة فــي أعماقــه"26، وفــي منفــاه يتذّكــر هــذا الوطــن ويحــّن إلــى األيــام الماضيــة بــكّل 

مــا فيهــا:
ويـــــــــا نكبـــــــــات الّدهـــــــــر مـــــــــن دربهـــــــــا حيـــــــــديلـــــــــِك هللا يـــــــــا أيـــــــــاُم مضيـــــــــة عـــــــــودي
تكّبـــــــــر دون  الّنفـــــــــس  كبيـــــــــر  ــــدفأبقـــــــــى  ــ ــ ــــــي الّصيـ ــ ــــــخ آبائـ ــ ــــــى تاريـ ــ ــــا علـ ــ ــ حفاًظـ
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ــــوِدأَعـــــــــدٌل أرانـــــــــي بيـــــــــن يـــــــــأس وغربـــــــــٍة ــ ــ ــــّراح والعـ ــ ــ ــــرح والـ ــ ــ ــــن الفـ ــ ــ ــــري بيـ ــ ــ وغيـ
مـــــــــن الّطيـــــــــر لـــــــــم يحبـــــــــس ســـــــــوى كّل غرّيـــــــــِدفـــــــــال عجـــــــــب أن يأســـــــــروني فطالمـــــــــا
ومنزويًّـــــــــا فـــــــــي منزلـــــــــي غيـــــــــر مقصـــــــــوِدفحّتـــــــــى متـــــــــى أبقـــــــــى )بقبـــــــــر شـــــــــهَر( مْبعـــــــــًدا
ببلـــــــــدٍة ويلـــــــــوى  أنـــــــــًس  ال  تُـــــــــرى لغريـــــــــب الـــــــــّدار أوحـــــــــش مـــــــــن بيـــــــــِد27غريـــــــــب 

ينتقــل الّشــاعر فــي قصيدتــه مــن أشــواق العــودة إلــى وطنــه، داعيًّــا للّنكبــات أن تبعــد عنــه، ومــع ذلــك فهــو يفخــر 
بهــذا الوطــن، ألّن أبنــاءه هــم األســود الّصيــد، وال يغفــل الّشــاعر أن يفخــر بأســره ونفيــه فــال يؤشــر إاّل كّل طيــر 
غرّيــد، أي كّل مــن كان صاحــب مجــد وعمــل مثمــر، وهــو ينتظــر أن ينتهــي إبعــاده ألّنــه يشــعر بغربــة ال أنيــس 
وال ســلوى فــي منفــاه. معــاٍن متعــّددة لكّنهــا ترتبــط فــي ســياق مترابــط، لــه عالقــة بالغربــة والحنيــن والّشــوق إلــى 
الوطــن، ولــم تكــن هــذه الّذكريــات القاســية التــي تذّكــره بظلــم األتــراك عليــه، تجعلــه ينســى الوطــن، أي أّنهــا اّتســمت 

بأّنهــا شــّدته أكثــر إلــى وطنــه خصوًصــا مــع مــا عانــاه فــي غربتــه القســرّية.

وهــا هــو محمــد غبريــس يعّبــر عــن ذكرياتــه وشــوقه لوطنــه فــي قصيــدة بعنــوان "لحــن الكتابــة"، ولــم يجــد   
غربتــه: فــي  اجتاحتــه  التــي  الّذكريــات  لملمــة  إاّل 

أزمانـــــــــيهجـــــــــرُت عيـــــــــوَن أوطانـــــــــي دروَب  شـــــــــققُت 
الّذكـــــــــرى ُألملـــــــــم  لنفســـــــــي باألســـــــــاة واإلكتئـــــــــابورْحـــــــــُت 
أخيلـــــــــي حدقـــــــــاِت  أحزانـــــــــيدعـــــــــي  كـــــــــؤوس  ُتِعـــــــــبُّ 
دًمـــــــــا ينـــــــــّز  قلبـــــــــي  أبكانـــــــــيدعـــــــــي  الّصـــــــــّد  مـــــــــا  إذا 
ضاحكـــــــــٌة األجفـــــــــاُن  بنيانـــــــــيلـــــــــِك  هـــــــــدَّ  مـــــــــا  ولـــــــــي 
ليالينـــــــــا أبكـــــــــي  هـــــــــي الّذكـــــــــرى بأحضانـــــــــيلكـــــــــم 
قلبـــــــــي يـــــــــا  أنـــــــــت  نيرانـــــــــي28حزيـــــــــٌن  بيـــــــــن  ســـــــــجين 

يعيــش الّشــاعر غربتــه وهــو أســير أحزانــه وآالمــه، لهــذا كثــرت فــي القصيــدة ألفــاظ دالــة علــى البــكاء والحــزن، ألّنــه 
يعيــش هــذه األجــواء الكئيبــة فــي هجرتــه، فلــم يجــد إاّل الّذكريــات تبعــده عــن هــذه األجــواء التــي يعيشــها. 

ويّتخــذ الحنيــن عــّدة أشــكال عنــد الّشــعراء، فنــرى الّشــاعرة زينــب فــّواز التــي اغتربــت إلــى مصــر تحــّن إلــى مســقط 
رأســها، فتتذّكــر "تبنيــن وقلعتهــا" وتتذّكــر "قلعــة الّشــقيف":

ــــــا الّصـــــــــرح إّن الّدمـــــــــع منهمـــــــــل ــــــا أّيهـــ فهـــــــــل تعيـــــــــُد لنـــــــــا يـــــــــا دهـــــــــُر مـــــــــن رحلـــــــــوايـــ
ــة ــ ــ ــ ــاء نادبـ ــ ــ ــ ــرُح كالورقـ ــ ــ ــ ــا صـ ــ ــ ــ ــك يـ ــ ــ ــ شـــــــــوًقا إليهـــــــــم إلـــــــــى أن ينتهـــــــــي األجـــــــــُلأبكيـ
ــلقـــــــــد كنـــــــــت مســـــــــقط رأســـــــــي فـــــــــي ربـــــــــى وطنـــــــــي ــ ــ ــ ــان تنهمـ ــ ــ ــ ــى األوطـ ــ ــ ــ ــوع علـ ــ ــ ــ إّن الّدمـ
ــــــد يشـــــــــتعل29تبنيـــــــــن قـــــــــد كنـــــــــت فـــــــــي بعـــــــــدي علـــــــــى حـــــــــزن ــــــا بالوجـــ ـــــــــي الحشـــ ــــــد قرب ـــ فعن
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تكــررت األلفــاظ الّدالــة علــى البــكاء فــي قصيــدة الّشــاعرة، فشــكّلت حقــاًل معجميًّــا لــه بعــده الّداللــي، ومــن المالحــظ 
أيًضــا أّنهــا اعتمــدت الّنــداء وســيلة لتخــرج مــا فــي قلبهــا، وقــد أحســنت الّشــاعرة بتشــبيه نفســها بالورقــاء، هــذه 
الحمامــة التــي تشــبه الّنفــس، وهــي تخــاف أن يســتمّر شــوقها الّدائــم إلــى مســقط رأســها بعــد تركــت لبنــان وتنقّلــت 

وهــي يافعــة بيــن الّشــام ومصــر. 

ولم يقتصر شوق الّشاعرة إلى مسقط رأسها فقط، إّنما يمتّد الحنين والّشوق إلى الّرفاق:

أغنتـــــــــك عـــــــــن وصـــــــــف اشـــــــــتياقيلـــــــــو كنـــــــــت  تبصـــــــــر حالتـــــــــي
إّنهـــــــــا  الليالـــــــــي  رفاقـــــــــيركـــــــــض  عـــــــــن  أبعدتنـــــــــي  قـــــــــد 
ــــــا كنـــــــــُت أنســـــــــاكم ولـــــــــو ــــي30مـــ ــ ــ ــّروح الّتراقـ ــ ــ ــ ــــي الـ ــ ــ ــــت بـ ــ ــ بلغـ

هــذا الحنيــن إلــى الّرفــاق يكمــل المشــهد العــام لذكرياتهــا، فهــي لــن تنســى ذكرياتهــا معهــم فــي ربــوع وطنهــا. وقــد 
يكــون مصــدر الّشــوق والحنيــن األهــل وخصوًصــا األّم، فهــذا الّشــاعر مــروان نجــم الّديــن يتحــّدث عــن هجرتــه 

وشــوقه إلــى أّمــه وإلــى األحبــاب فــي الوطــن:
بضع وعشرون عاًما

بعيًدا عن األهل
حنانيك أمي

قد اشتقت إلى الّسهل
إلى دعوٍة من قلبك

المبتهْل
إلى لمسة من كّفك

***
حنانيك يا أّمي

أنا في غربة بال أمل
أنا في حلم ال يكتمل31

تمــّر الّســنوات عليــه مريــرة فــي غربتــه، خصوًصــا أّنــه فقــد أّمــه فــي هــذه الغربــة، فيشــتاق ويحــّن إلــى عطايــا األّم 
مــن دعــوة أو لمســة، فهــي التــي قضــت لياليهــا ســاهرة علــى ابنهــا، لهــذا فإّنــه فقــد األمــل مــن بعــد فقدهــا، حتّــى لــو 

كانــت هــذه الغربــة للعمــل، ففقــد األّم ال يعــوض بكنــوز الّدنيــا.
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ومــن مظاهــر الّشــوق والحنيــن التــي بــرزت عنــد شــعراء المهجــر أّنهــم ربطــوا بيــن مشــاعر الحنيــن والّطبيعــة، وإلــى 
مشــاهد حيــة فــي الّذهــن باقيــة مــن الوطــن، يقــول محمــد زينــو شــومان:

بيتي ودالية تمّد شروشها
في القلب فاكهة الهوى
قد لّوحتها شمس غربتنا

ألم تضحك لنا تلك الهضاب
وقلبها معروق بالوجد

خافتة الحنين مدينة الّشعراء
من أين الّطريق إذا

إلى وطني

يرســم الّشــاعر مشــهًدا يربــط بيــن صــور قريتــه وطبيعتهــا وبيــن ألمــه فــي غربتــه، فباتــت صــورة واحــدة، مــا يجمعهــا 
هــو الحنيــن. وتخاطــب  الّشــاعرة عــال بــدر الّديــن الهزيــم ينابيــع بالدهــا التــي تحــّن إليهــا فــي غربتهــا، فتقــول:

أخبرينـــــــــا بـــــــــالد  ينابيـــــــــع  أو  مـــــــــا زلـــــــــت   ترويـــــــــن  الحبيبـــــــــايـــــــــا 
ــــات ــ ــ ــــول  الّرابيـ ــ ــ ــــا حقـ ــ ــ ــــا يـ ــ ــ هـــــــــل يوشـــــــــى الّســـــــــندس الحلـــــــــو الحزونـــــــــاأخبرينـ
الّســـــــــامعينا  خفقـــــــــة الجـــــــــدول هـــــــــل بـــــــــّح نداهـــــــــا تثيـــــــــر   أغانيهـــــــــا   أم 
ــادر ــ ــ ــ ــــي البيـ ــ ــ ــــى فـ ــ ــ ــوا نتالقـ ــ ــ ــ ــــرعينافتعالـ ــ ــ ــــي مسـ ــ ــ ــــح  ونمضـ ــ ــ ــبق الّريـ ــ ــ ــ نسـ
ــــــول ــ ــــــي حقـ ــ ــــادي فـ ــ ــ ــــا تنـ ــ ــ الّتبـــــــــغ  عنـــــــــد الفجـــــــــر تحمـــــــــي القاطيفنـــــــــاوصبايانـ
كفكفـــــــــت عنـــــــــد الفجـــــــــر تحمـــــــــي القاطفينـــــــــا32وزهـــــــــور الّنرجـــــــــس الحلـــــــــو الجميـــــــــل

تقــّدم الّشــاعرة مشــهًدا فنيًّــا يجمــع بيــن الّطبيعــة الجميلــة فــي بالدهــا، وصــورة الّصبايــا اللواتــي يذهبــن إلــى بيــادر 
الّتبــغ،  هــذا الّتبــغ الــذي يرمــز إلــى بيئــة الّشــاعرة فــي جنــوب لبنــان، فظّلــت هــذه الّصــورة حّيــة فــي ذهنهــا تحــّن 

إليهــا، وإلــى الينبــوع والجــدول والّنرجــس وإلــى كّل مظاهــر الّطبيعــة الخالبــة فــي بالدهــا. 

وانطالًقــا مــن تصويــر المهجرّييــن الجــدد فــي المهاجــر األفريقّيــة واألســيوّية لمشــاعر الحنيــن إلــى الوطــن، وإلــى 
طبيعــة البــالد، فــإّن ذلــك ســيؤّدي إلــى ذكــر دواعــي هــذا الحنيــن، وقــد يكــون ذلــك نابًعــا مــن الوضــع العــام الــذي 

يعيشــونه فــي بــالد االغتــراب، فهــل حّققــوا مبتغاهــم؟ أم كانــت الّشــكوى هــي الّســائدة فــي شــعرهم؟
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3 الّشكوى ومعاناة المغتربين
إّن المهاجــر قــد ســعى إلــى الخــالص مــن واقــع مريــر، ومــن أحــوال ضاغطــة عليــه، لكّنــه مــع وجــوده فــي مواطــن 
المهاجــر وجــد أّنــه يهــرب مــن عــذاب إلــى عــذاب، أي أّن الغربــة لــم تكــن هــي العــزاء الــذي عــّوض لــه هجرتــه، 
وقــد بــرزت هــذه المعانــي فــي شــعر المهجرّييــن الجــدد. ويعيــش الّشــاعر حالــة مــن الّضيــاع، فنراهــا عنــد الّشــاعرة 

دنيــا فيــاض طعــان المهاجــرة إلــى ســاحل العــاج، تقــول:

أّيتها الّراحلة في زمن القهر
ال تظّني أّنك كأسراب الّسنونو المهاجرة

إلى فضاء بالدك 
وجناتها يوًما عائدة
لهفي عليك يا لؤلؤة

لفظتها المحارة الجائرة33

فــي هــذا الخطــاب الموجــه إلــى نفســها تعقــد الّشــاعرة بينهــا وبيــن طيــر الّســنونو عالقــة مشــابهة، فكالهمــا يهاجــران 
موطنهمــا، لكّنهــا مــع ذلــك تــرى أّن الّســنونو ســيعود يوًمــا إلــى موطنــه، أّمــا هــي فقــد كتــب عليهــا القــدر أن تعيــش 
غربتهــا بــكل مــا فيهــا مــن مــرارة، ونراهــا أيًضــا تتماهــى مــع اللؤلــؤة التــي قــّدر لهــا أن تبــرز وهجهــا بعــد أن تتــرك 
حضنهــا اآلمــن أي المحــارة، وكأّن الّشــاعرة هنــا توّجــه لوًمــا مبطًنــا إلــى هــذا الوطــن الــذي لــم يســتطع تأميــن مــا 
تحتاجــه فبــات جائــًرا/ المحــارة الجائــرة، ومــع ذلــك فلــم يكــن وضعهــا اكثــر راحــة فــي بــالد المهجــر التــي تنقّلــت 

فيهــا، لهــذا تســّربت الّشــكوى إلــى داخلهــا وأظهرتهــا فــي أبياتهــا. 

وتعلــن زينــب فــّواز شــكواها مــن هجرتهــا، ومــا تعانيــه مــن ألــم الفــراق، فهــي التــي فارقــت األحبــة والّديــار والّرفــاق، 
فباتــت تشــكو ظلــم الّدهــر عليهــا، وتخاطــب رّبهــا:

ــد ــ ــ ــ ــــر معانـ ــ ــ ــــور دهـ ــ ــ ــــكو جـ ــ ــ ــــى هللا اشـ ــ ــ ــيإلـ ــ ــ ــ ــه فجافانـ ــ ــ ــ ــي يديـ ــ ــ ــ ــيًرا فـ ــ ــ ــ ــت أسـ ــ ــ ــ وقعـ
ــــــا بيـــــــــن خفـــــــــٍق ونيـــــــــرانفيـــــــــا قلـــــــــب صبـــــــــًرا لليالـــــــــي وإن تشـــــــــأ ــــــًدا مـــ فـــــــــذب كمـــ
ــــــد مطـــــــــل وأحـــــــــزان34عســـــــــى الّدهـــــــــر يرثـــــــــي لـــــــــي فيجمـــــــــع شـــــــــملنا وينجـــــــــز وعـــــــــدي بعـــ

إّن شــكوى الّشــاعرة ال يتوّقــف علــى تــرك الوطــن، فهــي تــرى أّنهــا وقعــت أســيرة الّدهــر الــذي عاندهــا، ولكّنهــا 
تعــود إلــى هــذا الّدهــر راجيــة أن يجمــع شــملها بأحبتهــا، وكأّنهــا تــداوي بالــذي كان هــو الــّداء. وتبــرز الّشــكوى عنــد 
الّشــاعر أحمــد محمــد ســعد الــذي نــراه يناجــي حمامــة كمــا فعــل أبــو فــراس الحمدانــي فــي قصيدتــه المشــهورة "أقــول 

وقــد ناحــت..."، فيقــول ســعد:

ـــــــــّدوح مـــــــــا يشـــــــــجيك هـــــــــل  ـــــــــي ال ــلأحمامـــــــــَة ف ــ ــ ــ ــاك خليـ ــ ــ ــ ــك أو جفـ ــ ــ ــ ــوى بـ ــ ــ ــ ــطَّ الّنـ ــ ــ ــ شـ
ــة ــ ــ ــ ــــجوِك لوعـ ــ ــ ــــي بشـ ــ ــ ــــي قلبـ ــ ــ ــِت فـ ــ ــ ــ عليـــــــــُلأيقظـ والفـــــــــؤاُد  فـــــــــؤادي  أدمـــــــــْت 
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ــولهـــــــــل أنـــــــــِت مثلـــــــــي يـــــــــا حمامـــــــــة فـــــــــي الهـــــــــوى ــ ــ ــ ــه وصـ ــ ــ ــ ــا إليـ ــ ــ ــ ــــب ومـ ــ ــ ــي الحبيـ ــ ــ ــ تبكـ
ــــا ــ ــ ــــا أنـ ــ ــ ــــــُت وهـ ــ ــــا حييـ ــ ــ ــــــك مـ ــ ــــــي حبيبـ ــ مـــــــــا لـــــــــي إلـــــــــى كـــــــــّف الّدمـــــــــوع ســـــــــبيل35تبكـ

الّتنــاص بــارز فــي هــذا الّنــّص، فهــو يتماهــى مــع أبــي فــراس الــذي قضــى مــّدة زمنّيــة طويلــة فــي أســر الــّروم، فبــات 
يشــكو هــذا الّســجن، ويتذّكــر األحبــة، وهنــا الّشــاعر أيًضــا يشــكو ســجنه لكّنــه ســجن الغربــة ومــا يعانيــه فــي هــذه 

الغربــة، وقــد تذّكــر أيًضــا األحبــة، لكــّن الحمامــة هــي نفســها التــي أثــارت شــجون الّشــاعرين.

وهــذه الّشــكوى التــي بــرزت عنــد الّشــعراء تتالقــى مــع تذّكــر لحظــات الــوداع التــي آلمــت المهاجريــن، فمــا أقســى 
وداع األهــل، فيقــول الّشــاعر قيصــر مصطفــى:

عجًبا أعود مبعثر الخطوات
تقذفني األزقة والّشوارع وتجّرني األحالم

مشلواًل أخاف زمن المصارع
حذف األسير تقوده األسواط مرفوع اليدين

فيظّل يسبح باكيًّا ما بين منهل المدامع
يا تلمسان..

غادرت أهلي والجروح مفّتقات
ودعُت أهلي والعيون مقّرحات 

وّدعتهم والّدمع والحسرات
تعشقها الوجوه36

إّن هــذا المقطــع القصيــر هــو مــن ديــوان تلمســان الــذي ُيشــكل قصيــدة طويلــة مترابطــة، ومــا يلفــت أّننــا نالحــظ 
فيــه تواتــر مفــرادات يســودها جــّو قاتــم األجــواء ملــئ باألســى والبــكاء: تقذفني/مشــلواًل/ المصــارع/ الّســواط/ باكيًّــا/ 
المدامــع/ مفّتقــات/ مقّرحــات/ وّدعــت/ الّدمــع/ الحســرات...، إّن هــذا المعجــم الّداللــي المســيطر علــى الّنــّص نقــل 
لنــا حالــة الّشــاعر الّشــاكية مــن وضعــه، وتذّكــره للحظــة وداع أهلــه واألحبــة، فترســم لنــا مشــهًدا متكامــاًل لمــا يعانيــه 

المهاجــر فــي االغتــراب، وتقــّدم لنــا صــورة للّطريــق الوعــر الــذي سيعيشــه المهاجــر.

وتوّدع دنيا فّياض طعان قريتها أنصار في جنوب لبنان، لكّن أنصار لم تغادرها، بل ظّلت في فؤادها:

غادرتك يا أنصار وفي أجوائك تسري 
بضعة من فؤادي 

نشرت على رباك أجمل ذكرياتي
نقشُت على صخورك رسوم طفولتي37
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 لحظــة الــوداع تظــّل باقيــة فــي ذهــن المهاجــر، يحملهــا معــه مــع مــا يحملــه مــن ذكريــات وحكايــات تعيــده إلــى 
الوطــن فــي غربتــه كّلمــا ضاقــت الحيــاة عليــه. وهكــذا حملــت الّشــاعرة وداع قريتهــا ورســوم طفولتهــا لتكــون الــزاد 
الــذي يعينهــا، ومــن المالحــظ أّن الّشــاعرة قــد اســتخدمت هنــا األفعــال الماضيــة: غادرت/نشــرت/ نقشــت، ألّنهــا 
ترســم صــورة حدثــت ومضــت مــن حيــث الّزمــن، أّمــا مــن حيــث تأثيــر هــذه اللحظــة فهــي باقيــة. أّمــا محمــد رضــا 

شــرف الّديــن فقــد حمــل معــه لحظــة أخــرى، وهــي لحظــة وداع أختــه، فيقــول:

ووشـــــــــيك يغيـــــــــب عنـــــــــك عيانـــــــــيأخّيتـــــــــي 
لدهـــــــــر أقـــــــــول  رمانـــــــــيمـــــــــاذا  باالغتـــــــــراب 
بعابـــــــــي الغريـــــــــب  وزانـــــــــيأنـــــــــا  نبعـــــــــي  وبيـــــــــن 
باغترابـــــــــي وحانـــــــــيوموطنـــــــــي  خمـــــــــري  وثـــــــــّم 
ثانـــــــــيفيهـــــــــا هنـــــــــا لـــــــــي قلـــــــــب هنالـــــــــك  ولـــــــــي 
وفجيـــــــــع أخـــــــــوان38ُأخّيتـــــــــي  ينأيـــــــــا  إن 

نــراه فــي هــذه األبيــات يشــكو الّدهــر الــّذي رمــاه فــي موطــن االغتــراب، وهــو علــى وشــك أن يغيــب عــن عيــون 
أختــه، ويشــعر بلوعــة الفــراق والبعــد عنهــا.

إّن المهاجــر يقــف بيــن الّشــاقوف والّســندان، فعلــى الّرغــم مــن ســيطرة الحنيــن عليــه، وشــكواه مــن الغربــة، فهــو 
يعانــي ضيــق العيــش، لذلــك يســعى وراء رزقــه فــي اغترابــه، ومــن هنــا ال بــّد أّنــه ســيحيا حيــاة جديــدة، وأمكنــة 
مختلفــة، يتعايــش معهــا، ويحتــك بهــا، وكّل جديــد يواجــه اإلنســان يــرّد عليــه بموقفيــن: إّمــا قبــواًل أو رفًضــا، فيواجــه 
أزمــة جديــدة، وهكــذا هــو المهاجــر مــن وطنــه، فقــد يتكّيــف مــع الوطــن الجديــد، وقــد يتــأّزم وضعــه، فتــزداد شــكوته، 
وهــذا مــا لمســناه مــن شــكوى المهجرّييــن الجــدد، لكــن نقــرأ للّشــاعر قيصــر مصطفــى أبياتــه مــن قصيــدة "وّدعتــك 

اآلن" التــي يقــول فيهــا:

تلســـــــــعني واألشـــــــــواق  اآلن  ونيـــــــــرانأودع  نيـــــــــران  بيـــــــــن  كأّننـــــــــي 
ــــرب ــ ــ ــــو مضطـ ــ ــ ــــى وهـ ــ ــ ــّد ألبقـ ــ ــ ــ ــذه تشـ ــ ــ ــ وتلـــــــــك ترمـــــــــي بـــــــــه فـــــــــي بحـــــــــر أشـــــــــجانيهـ
قســـــــــمانقلبـــــــــي تمـــــــــّزق مـــــــــن بالحـــــــــّب يألمـــــــــه اآلن  فهـــــــــو  تباعـــــــــد  وقـــــــــد 
ــًدا ــ ــ ــ ــار مبتعـ ــ ــ ــ ــم صـ ــ ــ ــ ــاك وقسـ ــ ــ ــ ــم هنـ ــ ــ ــ ـــــــــانقسـ ـــــــــات عدن ـــــــــي جّن ـــــــــوه فهـــــــــو ف عـــــــــن صن
تمنعنـــــــــي واآلهـــــــــات  اآلن  عـــــــــن الـــــــــوداع وقلبـــــــــي اآلن قلبـــــــــان39وّدعتـــــــــك 
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فهــو المهاجــر إلــى الجزائــر، يعيــش فيهــا، ويتأقلــم معهــا ويحّبهــا، فهــي وطــن ليــس بغريــب عــن هــواه، وهــو التّــارك 
وطنــه ألّنــه مــّل مــن معاشــرة األشــقياء40، ومــن هنــا فقــد اضطربــت مشــاعره التــي انقســمت بيــن نيرانيــن، بيــن الهنــا 
والهنــاك، وتمــّزق بيــن وطنيــن أّولهمــا يشــّده إلــى البقــاء، والّثانــي يشــجيه. الّشــاعر يعيــش بيــن عواطفــه لــّكل مــن 
لبنــان والجزائــر، وإذا كان الّشــاعر يعيــش هــذا االنقســام، فقــد قــام نّصــه علــى هــذه الثنائيــة بيــن أمريــن ليصــل فــي 
الختــام إلــى أّن هذيــن الوطنيــن مــا همــا إاّل واحــد، ومــا يبقــى هــو تأثيــر ذلــك علــى نفســّيته، فبــات مهاجــًرا مرتيــن، 

وأصبــح يعانــي الحنيــن لالثنيــن:

ــــــقني ـــي واألرض تعشـــ ـــــا موطنــــــ في ذا وفي ذاك تحناني41كالهمــــ

ونــرى الموقــف نفســه عنــد الّشــاعر احمــد محمــد ســعد المهاجــر إلــى أبيدجــان فــي ســاحل العــاج، فنــراه يجمــع بيــن 
موطنــه وموطــن اغترابــه:

ففـــــــــي مغانيـــــــــك لـــــــــي أهـــــــــل وأخـــــــــوانأبيدجـــــــــان إن كنـــــــــت تســـــــــبيني فـــــــــال عجـــــــــب
ــا ــ ــ ــ ــــرى وهنـ ــ ــ ــــي أّم القـ ــ ــ ــــي فـ ــ ــ ــــت أهلـ ــ ــ وخـــــــــالنودعـ واحبـــــــــاب  أهـــــــــل وصحـــــــــب 
ــانلّبيـــــــــت داعـــــــــي الهـــــــــوى لمـــــــــا اهـــــــــاب ضحـــــــــى ــ ــ ــ ــــب ولهـ ــ ــ ــداء القلـ ــ ــ ــ ــي نـ ــ ــ ــ ــل يجافـ ــ ــ ــ وهـ
وهجـــــــــرانأفنيـــــــــت عمـــــــــري فـــــــــي الّترحـــــــــال واعجبـــــــــا بعـــــــــد  دأبـــــــــه  لتائـــــــــه 
لـــــــــي موطنـــــــــان أبيدجـــــــــان ولبنـــــــــان42يـــــــــا ويـــــــــح قلبـــــــــي فـــــــــي الّداريـــــــــن أزرعـــــــــه

تقاســم هــذا المقطــع مــن القصيــدة حقــالن معجميــان أولهمــا الّرحيــل: وّدعــت/ الّترحال/تائه/هجــران، وثانيهمــا 
األحبــة: أهــل/ أخــوان/ صحــب/ أحبــاب/ خــالن، ومــن خــالل هذيــن الحقليــن يتبيــن أّن الّشــاعر أيًضــا يعيــش بيــن 
موطنيــن أحبهمــا، فمــا عدنــا نمّيــز أيهمــا يرحــل عنــه، وأيــن يــوّدع األحّبــة. ويعيــش أيًضــا أزمــة نفســّية، فمتــى تــرك 
أحدهمــا حــّن إليــه، إّنهــا أزمــة المغتربيــن الذيــن يــرون فــي موطــن المهجــر طيــب اإلقامــة واألصحــاب والخــالن.

وإذا كانــت األحــوال الّنفســّية للّشــعراء المهاجريــن دفعتهــم إلــى تبيــان مســّوغات هجرتهــم، ومــا ســّببته مــن حنيــن 
وشــوق إلــى الوطــن، ومــا ينتــج عنــه مــن شــكوى، ال بــّد أن يصــل الّشــعراء إلــى الحديــث عــن اإليــاب والعــودة إلــى 

الوطــن.

4 الّدعوة إلى اإلياب
إّن موضــوع الغربــة والحنيــن موضــوع مهــّم تناولــه الّشــعراء المهجرّيــون، وكّل صعــود يقابلــه هبــوط، لهــذا يمكــن 

أن يكــون كّل رحيــل يقابلــه عــودة، أو رغبــة فــي العــودة. يقــول محمــد زينــو شــومان:
أنا عائد كيف أنساك وفي قلبي حنين

وجراح ومواقد43
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ــر  يجــزم شــومان أّنــه عائــد ففــي قلبــه يحمــل مشــاعر متعارضــة بيــن الحنيــن والجــراح، حنيــن إلــى هــذا الوطــن الُمهجَّ
منــه، ويحمــل معــه جراًحــا آلمتــه فــي هــذا الوطــن، لكّنــه عائــد، فجــاء اســتخدامه لألســلوب الخبــري الّتقريــري الــذي 
يحمــل هــذه المســلمة، فــكان أســلوًبا خبريًّــا ابتدائيًّــا، ولــم يلجــأ إلــى المؤّكــدات كونــه يســّلم بالعــودة، وال مجــال 
للّتشــكيك فــي ذلــك، ويعقــب هــذا األســلوب الخبــري االســتفهام االســتنكارّي، وفيــه تعبيــر عــن انفعــال الّشــاعر لتــأّزم 

الحنيــن فــي قلبــه. وتشــارك الّشــاعرة زينــب فــّواز تســليم شــومان بالعــودة، فتقــول:

بمضيـــــــــعحفظـــــــــت لكـــــــــم مـــــــــا تعهـــــــــدون مـــــــــن الهـــــــــوى بيننـــــــــا  لســـــــــّر  ولســـــــــُت 
إّننـــــــــي الّســـــــــالمة  هللا  كتـــــــــب  ــــــي44وإن  ــ ــــان رجوعـ ــ ــ ــــال الّزمـ ــ ــ ــــم وإن طـ ــ ــ إليكـ

إّنهــا تجــزم بعودتهــا مهمــا طــال الّزمــان، وهــي قــد جعلــت ذلــك عهــًدا محفوًظــا، ومهمــا ســيطر علــى المغتــرب مــن 
تشــاؤم أو شــكوى فــإّن حلــم اإليــاب واإلصــرار علــى العــودة همــا العــزاء لمــا رأوه فــي بــالد االغتــراب. 

أّمــا الّشــاعرة عــال بــدر الديــن الهزيــم التــي دفعهــا زواجهــا مــن الكويتــي عبــاس علــي الهزيــم إلــى االنتقــال بيــن 
الكويــت ودبــي والــّدول األوربّيــة حيــث يــدرس أبناؤهــا، وحتــى بعــد فاتــه45، فإّنهــا تحــّن إلــى العــودة، فتقــول فــي 

قصيــدة لهــا بعنــوان "أصــوات مــن قريــة النســيان":
إلى متى تئن يا ناُي
وهل يسمعك القصب

ُقطعت من غابته،
ولم تزل تحّن للرجوع

تحّن لألصول
لغابك الذي أعطاك هذا اللحن واألنين

يا ناُي إّن فيَّ ما فيك من األنين والحنين
لقرية أحّبها46

ــا إلــى جــذوره، يحــّن إلــى غابتــه، ومــا  ــاي الــذي يحــّن دائًم ــّص غنــّي متعــدد الــّدالالت، فهــي تتماهــى مــن الّن الّن
صــوت الّنــاي إاّل أنيًنــا وحنيًنــا إلــى هــذه العــودة، وهكــذا هــي الّشــاعرة تئــن كالّنــاي، لهــذا نراهــا تكــّرر رغبــة العــودة: 

هل يا ترى نعود، إليك يا بلدي
لملتقى اإلخوان وفلّذة الكبد

هل يا ترى نعود، إليك يا لبنان
يا مرتع الجدود، ومربض الجنان47

تكثــر الّشــاعرة مــن األســاليب اإلنشــائّية بيــن اســتفهام ونــداء، وهــذا يــدّل علــى تأّجــج الحالــة االنفعالّيــة لديهــا، فبــات 
حلــم العــودة هــو المســيطر علــى تفكيرهــا، ويمتــزج معــه الحنيــن إلــى كّل مــا فــي الوطــن.
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وتتنــازع الّشــاعر أحمــد محمــد ســعيد أحــوال مختلفــة، فنــراه فــي قصيــدة يطلــب العــودة إلــى وطنــه، ألّنــه رمــز اإلبــداع 
والّتألــق، وهــو مصــدر اإللهام:

ــورعـــــــــد بـــــــــي إلـــــــــى كوخـــــــــي المشـــــــــلوح فهـــــــــو علـــــــــى  ــ ــ ــ ــــطور ومحفـ ــ ــ ــّن مسـ ــ ــ ــ ــــف الفـ ــ ــ صحائـ
مشـــــــــارف المجـــــــــد مطبـــــــــوع وممهـــــــــورخذنـــــــــي إلـــــــــى بيتـــــــــي المعمـــــــــور فهـــــــــو علـــــــــى
والّنـــــــــور48عـــــــــد بـــــــــي إلـــــــــى مهبـــــــــط اإللهـــــــــام فـــــــــي جبـــــــــل واإلبـــــــــداع  الفـــــــــّن  قوامـــــــــه 

إّنهــا أمنيــات تختلــط فيهــا أحاســيس الحنيــن والفخــر والمجــد لوطنــه ولقريتــه معركــة منبــع الّشــعر والفكــر والمجــد 
والعــّزة، إّنهــا دفقــات وجدانّيــة تجّســد مشــاعره، وتنقــل اعتــزازه بوطنــه، لهــذا نــراه ُيشــير إلــى عودتــه فــي نــّص آخــر:

ــــي ــ ــ ــــي ركابـ ــ ــ ــد فـ ــ ــ ــ ــــوق عائـ ــ ــ ــدت والّشـ ــ ــ ــ إهابـــــــــيعـ مـــــــــلء  والحنيـــــــــن  والهـــــــــوى 
العـــــــــذابعـــــــــدت أطـــــــــوي الّســـــــــحاب فـــــــــوق الفيافـــــــــي واألمانـــــــــي  القلـــــــــب  مفعـــــــــم 
حيـــــــــث أهلـــــــــي وإخوتـــــــــي وصحابـــــــــيعـــــــــدت أصبـــــــــو إلـــــــــى مراتـــــــــع حّبـــــــــي
ســـــــــالم الجمـــــــــال  يـــــــــا موطـــــــــن  واألطيـــــــــابإيـــــــــه  بالعطـــــــــور  عابـــــــــق 
طـــــــــّل قطـــــــــرة  ثـــــــــراك  مـــــــــن  وعبـــــــــابفأنـــــــــا  غيهـــــــــب  مـــــــــن  تتالشـــــــــى 
رمـــــــــل حّلـــــــــة  ثـــــــــراك  مـــــــــن  ويبـــــــــابوأنـــــــــا  بلقـــــــــع  فـــــــــي  تتنـــــــــاى 
ونشـــــــــيدي نشـــــــــوتي  مغانيـــــــــك  وكتابـــــــــي49مـــــــــن  معهـــــــــدي  وباهليـــــــــك 

يقــّدم الّشــاعر فــي هــذه األبيــات أســباب عودتــه، مــع تكــراره لعــل العــودة، فهــو جــزء مــن هــذا الوطــن، هــو مــن ترابــه، 
فكيــف يمكــن أال يعــود. ومــن المالحــظ أّن فــي هــذه القصيــدة تناًصــا مــع قصيــدة إيليــا أبــي ماضــي وقصيدتــه 
"وطــن الّنجــوم"، فمــن الواضــح أّن مــا يمــّر بــه المهجرّيــون واحــد مّمــا يوّحــد مشــاعرهم، وإن انطلــق كّل منهــم مــن 
تجربــة ذاتّيــة، فــإّن نتاجهــم هــو تعبيــر عــن كّل مهاجــر، وهكــذ تكــون كّل تجربــة تحمــل صبغتهــا الّذاتّيــة والعامــة 

فــي الوقــت عينــه، وربمــا لهــذا نقــرأ للّشــاعر ســعد موقًفــا يحــّدد فيــه أحــوال العــودة، فيقــول:

حامـــــــــاًل عـــــــــاد  ــبوالفتـــــــــى  ــ ــ ــ ــّد والّنصـ ــ ــ ــ ــة الكـ ــ ــ ــ جعبـ
ــًدا ــ ــ ــ ــود أحمـ ــ ــ ــ ــــك العـ ــ ــ ــم يـ ــ ــ ــ ال شـــــــــباٌب وقـــــــــد ذهـــــــــبلـ
ِحلـــــــــى وال  كنـــــــــوز  ذهـــــــــبال  وال  متـــــــــاٌع  ال 
بعمـــــــــة شـــــــــيًخا  ــــبعـــــــــاد  ــ ــ ــيب تلتهـ ــ ــ ــ ــى الّشـ ــ ــ ــ بلظـ
يمنيـــــــــه فـــــــــي  ـــــــــعر واألدب50حامـــــــــاًل  جوهـــــــــر الّش

يتحــّدث الّشــاعر هنــا عــن أحــوال العــودة وعــن الغنائــم التــي عــاد بهــا، ويــرى أّنهــا عــودة غيــر حميــدة إذا قاســها 
بالمــادة، ألّنــه بذلــك يكــون قــد خســر شــبابه فــي االغتــراب، ولــم يعــد حامــاًل الذهــب والكنــوز، لكّنهــا عــودة حميــدة 
إذا قاســها بمــا عــاد بــه مــن شــعر وأدب، ولعــّل الّشــاعر هنــا يــرى أّن غنيمــة المغتــرب تكــون فــي تفّتــق موهبتــه 

الّشــعرّية الّناتجــة عــن الغربــة والحنيــن.

333

د. درية كمال فرحاتالهجرة والمكان | إشكاليات وتحديات



ويشــّدد الّشــعراء علــى أّن الوطــن أيًضــا ينتظــر عــودة أبنائــه الذيــن توّزعــوا فــي بقــاع األرض، فهــذا الّشــاعر أميــل 
جرجــي رســتم بــاز يوّجــه كالمــه إلــى رفاقــه فــي االغتــراب:

ــه ــ ــ ــ ــاق لعّلـ ــ ــ ــ ــا رفـ ــ ــ ــ ــه يـ ــ ــ ــ ــوا إليـ ــ ــ ــ ــاتعالـ ــ ــ ــ ــــم حواليـ ــ ــ ــــّزى إن رآكـ ــ ــ ــــم يتعـ ــ ــ بكـ
إليـــــــــه فمـــــــــا هـــــــــذا الجفـــــــــا والّتنائيـــــــــا51يحـــــــــّن إليكـــــــــم هـــــــــل تحّنـــــــــون أنتـــــــــم

إّنــه يوّجــه صرختــه إلــى الّلبنانّييــن المغتربيــن، يدعوهــم إلــى العــودة، فلبنــان يناديهــم ويحــّن إليهــم، فلمــاذا يجافونــه 
ويبتعــدون عنــه، وفــي هــذه الّدعــوة تســليم بــأّن الوطــن لــن يكــون بخيــر مــع ابتعــاد أبنائــه عنــه، فــال بــّد مــن العــودة 

إلــى الجــذور.

إّن هــذه الموضوعــات المرتبطــة بمســوّغات الهجــرة، والحنيــن والّشــكوى قــد مّثلــت الخــط العــام لموضــوع االغتــراب، 
وإذا كان لهــا عالقــة بشــكل مباشــر بمســألة االبتعــاد عــن الوطــن، فــإّن الّتعبيــر عــن حــّب الوطــن يعــّد موضوًعــا 

ــا، وأيًضــا حــّب الّدائــرة األوســع، أي الوطــن العربــّي.  مهمًّ

5 البعّد القومّي وحّب الوطن
إّن االنتمــاء إلــى أرض وإلــى وطــن يوّلــد عنــد اإلنســان محّبــة الوطــن والفخــر بــه، والّدعــوة إلــى الّدفــاع عنــه، وإلــى 
تبيــان مــا فيــه مــن مســاوئ بغيــة اإلصــالح، وإّن "ارتبــاط المــرء بقطعــة أرض ولــد فيهــا ارتباًطــا يفــوق ارتباطــه ببقيــة 
قطــع العالــم األخــرى"52، مــا يوّلــد الّشــعور بالّنزعــة الوطنّيــة، وهــي "أن يكــون للمواطــن حــّق مشــروع فــي مجتمعــات 
متشــابهة لهــا هــدف فــي مراقبــة وطنهــا فــي مؤسســاتها"53، ومــن أقــدر علــى الّتعبيــر عــن ذلــك غيــر الّشــعراء، فيعلــن 

الّشــاعر إميــل جرجــي رســتم بــاز:

أعـــــــــّد صغيـــــــــًرا54إذا كنـــــــــت فـــــــــي قومـــــــــي صغيـــــــــًرا فإّننـــــــــي  بـــــــــالدي ال  بحـــــــــّب 

إعــالن واضــح وصريــح مــن الّشــاعر بأّنــه يكبــر فــي حــّب وطنــه، فهــو الــذي يمنحــه العــّزة والمجــد. وهــذا الحــّب 
للوطــن يحّفــز المــرء إلــى الفخــر بوطنــه، واالعتــزاز بجمالــه، يقــول الّشــاعر أحمــد محمــد ســعد:

وطلعـــــــــة الفـــــــــؤاد  نجـــــــــو  يـــــــــا  وصفائـــــــــهلبنـــــــــان  بنـــــــــوره  الّســـــــــنّي  الّصبـــــــــح 
وطاّلئـــــــــهلبنـــــــــان يـــــــــا لحـــــــــن الجمـــــــــال وبهجـــــــــة بعطـــــــــره  الّنـــــــــدّي  الـــــــــورد 
لمـــــــــا زهـــــــــت مـــــــــن قلبـــــــــه ودمائـــــــــه55يـــــــــا لوحـــــــــة الفنـــــــــان أبـــــــــدع صنعهـــــــــا

أبيــات تعّبــر عــن إحســاس وجدانــّي ويجّســد بعــًدا وطنيًّــا مفاخــًرا بوطــن الجمــال والبهــاء، فأصبــح أبــدع لوحــة علــى 
وجــه األرض، وهــي مــن صنــع الخالــق الــذي أعطــى لبنــان الجمــال:

فتألّقـــــــــت  جمالـــــــــه  اإللـــــــــه  وســـــــــمائه56رســـــــــم  أرضـــــــــه  فـــــــــي  آياتـــــــــه 
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يمنــح الّشــاعر جمــال وطنــه بعــًدا مقّدًســا فهــو إبــداع إلهــي. ومــن هنــا يتوّلــد أيًضــا الفخــر بأبنــاء الوطــن الذيــن بنــوا 
مجــده، وبمفّكريــه وأدبائــه:

وحـــــــــداءمـــــــــن حمـــــــــى األحـــــــــرار مـــــــــن أرض الفـــــــــداء شـــــــــدًوا  األلحـــــــــان  أجمـــــــــل 
جبـــــــــٍل مـــــــــن  عامـــــــــَل  مـــــــــن  الّشـــــــــعراءقـــــــــادم  ومهـــــــــد  العلـــــــــم  مهبـــــــــط 
فتيـــــــــة مـــــــــن  عاملـــــــــة  ذرى  الوفـــــــــاءمـــــــــن  أعـــــــــالم  للعـــــــــرب  رفعـــــــــت 
أنفـــــــــس أزكـــــــــى  للمجـــــــــد  الفـــــــــداء57قّدمـــــــــت  يـــــــــوم  فديـــــــــة  جعلتهـــــــــا 

ويتوافــق الّشــاعر عبــد المنعــم فحــص مــع الّشــاعر ســعد فــي تمجيــد لبنــان، وفــي اإلعجــاب بســحر بــالده وجمالــه، 
وبروعــة طبيعتــه، وبأهلــه:

وألحـــــــــان أســـــــــجاع  والّنـــــــــاي  لبنـــــــــانللّطيـــــــــر  بالّســـــــــحر  خّصهـــــــــا  شـــــــــجّية 
فـــــــــي مطلـــــــــع الفجـــــــــر وّزال وريحـــــــــانوفـــــــــي الّســـــــــفوح شـــــــــحارير يرّقصهـــــــــا
كأّنـــــــــه فـــــــــي جنـــــــــان الخلـــــــــد تيجـــــــــانوخالـــــــــد األرز منشـــــــــور علـــــــــى قنـــــــــٍن
عـــــــــرش الجمـــــــــال ولحـــــــــظ الّســـــــــحر وســـــــــنانذي رّبـــــــــة الّشـــــــــعر فـــــــــوق األرز يحملهـــــــــا
كّلهـــــــــم الّضيـــــــــف  تلقـــــــــوا  إن  بالبشـــــــــر والّلطـــــــــف والّترحـــــــــاب رضـــــــــوانفأهلـــــــــه 
ــــط ــ ــ ــــان مغتبـ ــ ــ ــــي لبنـ ــ ــ ــاَح فـ ــ ــ ــ ــــن سـ ــ ــ مرّنـــــــــٌح مـــــــــرُح األعطـــــــــاف جـــــــــذالن58وكّل مـ

صــورة متكاملــة عــن لبنــان بجمالــه وطيــب أخــالق بنيــه، وقدرتهــم علــى حســن لقــاء القــادم إليــه، فهــو بلــد ســياحّي 
جميــل يجــذب الّســّياح إليــه. إّنهــا الّصــورة المثالّيــة التــي تعــّود الجميــع أن يســَم بهــا لبنــان، الّصــورة الجميلــة البهّيــة 
التــي تنقــل الواقــع مــن ظاهــره، ومــع ذلــك فلــم يمنــع ذلــك الّشــاعر فحــص فــي اإلشــارة إلــى مــا يعانيــه وطنــه الحبيــب، 

ومــن إبــراز بعــض هّناتــه:

األحـــــــــزاب تتّوحـــــــــد  متـــــــــى  والّنـــــــــوابوطنـــــــــي  الـــــــــوزراء  ويصونـــــــــك 
وذئـــــــــابومتـــــــــى ينـــــــــال الّشـــــــــعب بعـــــــــض حقوقـــــــــه أراقـــــــــم  فالحاكمـــــــــون 
متعفـــــــــف نائـــــــــب  قولـــــــــك  بيـــــــــن  ســـــــــاّلب59كـــــــــم  نائـــــــــب  وقولـــــــــك  بعطـــــــــي 

إّن محّبــة الّشــاعر لوطنــه دفعتــه أن يدعــو أبنــاءه إلــى الوحــدة علــى الّرغــم مــن تعــّدد أحزابــه، ويوّجــه لوًمــا قاســيًّا 
لنوابــه ووزرائــه طالًبــا منهــم إعطــاء الّشــعب حقوقــه، والالفــت أّن هــذه القصيــدة قــد ألقاهــا الّشــاعر "فــي الّســنغال 
ضمــن حفلــة علــى شــرف الّنائــب الّلبنانــّي أنــذاك رشــيد بيضــون اقيمــت فــي دار الّســفارة الّلبنانّيــة دكار ســنة 

1948" 60، وكأّن لبنــان بوضعــه الّسياســّي يعانــي مــا يعانيــه منــذ ســنوات، ولــم يتغّيــر فيــه الحــال. 

335

د. درية كمال فرحاتالهجرة والمكان | إشكاليات وتحديات



وانطالًقــا مــن حــّب الّشــاعر فحــص لوطنــه، يعّبــر عــن انتمائــه الكبيــر إلــى وطنــه الكبيــر، أي االنتمــاء إلــى الوطــن 
العربــّي والفخــر بعروبته:

ــوا ــ ــ ــ ــة اخرسـ ــ ــ ــ ــّب العروبـ ــ ــ ــ ــــي حـ ــ ــ ــا مّدعـ ــ ــ ــ كـــــــــّذابيـ خائـــــــــن  هـــــــــو  مـــــــــدٍع  كـــــــــم 
لـــــــــه فلســـــــــطين  فـــــــــي  األلبـــــــــابالعروبـــــــــة  وتنشـــــــــر  الّدمـــــــــاء  تجـــــــــري 
الّدنـــــــــى يـــــــــوم  شـــــــــعاره  ســـــــــرابواليعربـــــــــّي  والحيـــــــــاة  شـــــــــهد  المـــــــــوت 
ــــاب61ينقـــــــــّض فـــــــــوق بنـــــــــي اليهـــــــــود كأّنمـــــــــا ــ ــ ــــماء عقـ ــ ــ ــد الّسـ ــ ــ ــ ــم كبـ ــ ــ ــ ــــّض كـ ــ ــ ينقـ

إّن االنتمــاء إلــى الوطــن الّصغيــر قــد يّتســع ويشــمل الوطــن األكبــر الــذي يتكــّون مــن وطنّيــات عديــدة أو دول 
تربــط بينهــا عوامــل مشــتركة، مــا يتوّلــد عنــه مفهــوم  القومّيــة التــي تعنــي اصطالًحــا مجموعــة أشــخاص متيقظيــن 
اّتحــدوا بروابــط تاريخّيــة، وعرقّيــة وثقافّيــة، ولغوّيــة، ودينّيــة، وتعيــش علــى أرض أو آراٍض مــا62.  وهــذا مــا عّبــر 
عنــه الّشــاعر، فيعلــن شــعاره الّدائــم وهــو الّدفــاع عــن القضيــة الجوهرّيــة أي قضيــة فلســطين، مهّمــا تطّلــب ذلــك 

مــن بــذل الّدمــاء، إّن ابتعــاد الّشــاعر مكانيًّــا عــن وطنــه وأّمتــه لــم ينســه قضيتــه وأزمــة أوطانــه.

وقــد تكــّرر هــذا االنتمــاء والّتعبيــر عــن قضيــة فلســطين، عنــد كثيــر مــن شــعراء المهجــر األفريقــّي واألســيوّي، فهــذا 
الّشــاعر إبراهيــم حــاوي المهاجــر مــن الّشــوف إلــى الّســنغال يلّبــي نــداء فلســطين:

إّنـــــــــا  فلســـــــــطين  يـــــــــا  لبيـــــــــك  نتـــــــــرددألـــــــــف  ال  األرواح  بـــــــــذل  عنـــــــــد 
ــاًدا ــ ــ ــ ــــالد فسـ ــ ــ ــــي البـ ــ ــ ــــون فـ ــ ــ ــــاث صهيـ ــ ــ تمـــــــــّرد63عـ وفيهـــــــــا  أرضنـــــــــا  وغـــــــــزا 

يعلــن الّشــاعر هــذه المشــاعر الّثائــرة بعــد اغتصــاب فلســطين مــن العــدو الّصهيونــّي، فتثيــر فــي نفســه الحمّيــة 
لحمايــة هــذه األرض المقدّســة، ورفــض هــذا الكيــان الجديــد، وهــو يدعــو إلــى بــذل الغالــي والّنفيــس مــن أجلهــا، وقــد 

ارتفعــت هــذه الّدعــوة ألّن لفلســطين رمــز القداســة كمــا تقــول عــال بــدر الّديــن غانــم:

ــــة  ــ ــ ــــطين األبّيـ ــ ــ ســـــــــوف تبقـــــــــى فـــــــــي العـــــــــالءففلسـ
الّشـــــــــهداء64إّنهـــــــــا أرض الّنبـــــــــوة ومثـــــــــاوي 

وقــد تفاعــل الّشــعراء فــي مهاجرهــم مــع فلســطين وانتفاضتهــا ومقاومتهــا لهــذا المغتصــب، فــكان الحديــث عــن 
كّل أزمــة تعيشــها، وعــن االعتــداءات الّدائمــة علــى أرضهــا، فيوّجــه الّشــاعر محمــد غبريــس تحّيتــه إلــى غــزة 

فيقــول: المغتصبــة، 
لغّزة قامة ضوء وعينان قدسيتان

لغّزة طفل يغّطي الّسماء
ويفرش أهدابه ف طريق الّسنونو
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لغّزة زيتونتان معّلقتان
برسم الّطفولة والكبرياء

تسافر أغصانها في عميق الوالدة 
تثمر غيًما وحنجرة للحقول65

إّن غــّزة فــي نظــر الّشــاعر رمــز الّنضــال والّصمــود والبقــاء، ويربــط ذلــك بشــجرة الّزيتونــة المباركــة التــي تحّولــت 
إلــى مدلــول علــى الّصمــود والبقــاء، فهــي قديمــة راســخة فــي األرض، تعطــي الّثمــر المبــارك، وهكــذا هــي أرض 
غــّزة/ فلســطين، إّنهــا راســخة وباقّيــة فــي وجــدان أبنائهــا يطالبــون بعودتهــا لهــم وعودتهــم إليهــا مهمــا طــال الّزمــن.  
وهــذه الحتمّيــة تشــير إلــى الّطريــق الواجــب اّتباعهــا للوصــول إلــى هــذا المــراد، لهــذا ال بــّد مــن شــّد الهّمــة لنســتطيع 
طــرد العــدو، ولــن يكــون ذلــك إال عمــاًل جماعيًّــا، فاســترجاع فلســطين ليــس وقًفــا علــى أبنائهــا، إّنمــا هــو واجــب 
مقــّدس إلــى كّل منتــٍم إلــى هــذه األّمــة، وهــذا المعانــي كانــت مشــتركة عنــد أغلــب شــعراء المهجــر، فلــم يكــن قــراًرا 

ــا. فرديًّــا أو خاصًّ

 والعــودة تتطّلــب بــذل الّدمــاء والمقاومــة، والّتضحيــة بالــّروح، ومهمــا بلغــت الّتضحيــات، فــال بــّد مــن متابعــة المســيرة 
لتحقيــق العــودة، ومــن أقســى مــا يمكــن أن نقّدمــه مــن تضحيــات هــو فقــد األبنــاء أمــام أعيــن اآلبــاء، لهــذا تفاعــل 
الّشــعراء مــع استشــهاد الّطفــل محمــد الــّدرة أمــام ناظــرّي والــده، فيتأثــر أكــرم محمــد الحلبــي بهــذا المشــهد المأســاوي، 

فيقول:
يســـــــــيل دّم  الجليـــــــــل  أرض  الّدخيـــــــــلعلـــــــــى  يدّنســـــــــه  مـــــــــا  ويغســـــــــل 
طهـــــــــًرا فيـــــــــه  تعّمـــــــــد  قـــــــــد  وخـــــــــاض بـــــــــه إلـــــــــى العليـــــــــاء جيـــــــــلودّرُة 
شـــــــــوق أبـــــــــي  بحضـــــــــن  الّدليـــــــــلينازعـــــــــه  ويعجـــــــــزه  يكابـــــــــده 
اعتبـــــــــاًرا يكبرنـــــــــا  الّطفـــــــــل  ويصغـــــــــر دونـــــــــك القـــــــــدر الجليـــــــــل66فأنـــــــــت 

بالّتباهــي  فلســطين  إعــادة  أّن  ويــرون  الّتضحّيــات،  هــذه  مــع  بتخــاذل  يتصــّرف  مــن  هنــاك  يكــون  أن  ويؤلمــه 
الفارغــة: والعراضــات 

هوانـــــــــا أقســـــــــى  فمـــــــــا  أقصـــــــــى  ــولأيـــــــــا  ــ ــ ــ ــــرف الخجـ ــ ــ ــــص الّطـ ــ ــ ــوك يرقـ ــ ــ ــ ونحـ
ــــول67فهـــــــــل أغنـــــــــاك يـــــــــا قـــــــــدس الّتباهـــــــــي ــ ــ ــــى الّطبـ ــ ــ ــا أقصـ ــ ــ ــ ــــك يـ ــ ــ ــــل رّدتـ ــ ــ وهـ

وإذا كانــت قضيــة فلســطين هــي قاســم مشــترك بيــن الّشــعراء، فــإّن قضايــا الوطــن العربــّي شــغلت بالهــم أيًضــا، 
فنــرى الّشــاعر ســعيد فيــاض يؤمــن بعروبتــه ويعتــّز باالنتســاب إليهــا:

وفضـــــــــاءقالـــــــــوا انتســـــــــب، قلـــــــــت العروبـــــــــة أّمتـــــــــي ثـــــــــرى  وطنـــــــــي  ورحابهـــــــــا 
األجـــــــــزاءأّمتـــــــــي هـــــــــي موطنـــــــــي هـــــــــي غايتـــــــــي تقـــــــــرب  أو  َتِبـــــــــْن  مهمـــــــــا 
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ِعـــــــــّز زاخـــــــــر إلـــــــــى تاريـــــــــخ  العليـــــــــاءعـــــــــودوا  لجدودنـــــــــا  انتمـــــــــت  يـــــــــوم 
الّدهمـــــــــاءفإلـــــــــى متـــــــــى تغريـــــــــك فرقـــــــــة إخـــــــــوٍة بـــــــــك  تستشـــــــــري  وإالم 
ــا ــ ــ ــ ــى فيقودنـ ــ ــ ــ ــى الّنهـ ــ ــ ــ ــود إلـ ــ ــ ــ ــى تعـ ــ ــ ــ اإليمـــــــــان حيـــــــــث العـــــــــّز والّنعمـــــــــاء68ومتـ

يرتســم محــور الّتعــارض فــي الّنــّص االعتــزاز والفخــر/ اللــوم والعتــاب، فتتبيــن حركــة الّداللــة بفخــر الّشــاعر بهــذه 
األّمــة وانتســابه إليهــا، فهــي الغايــة والمقصــد، لكــن ال يعنــي ذلــك أن يقــف صامًتاعندمــا تحيــد عــن الّطريــق 
الّصحيــح، فيخاطبهــا ناصًحــا ومرشــًدا إياهــا، ال بــّد مــن أخــذ العبــرة مــن مجــد تاريخنــا، والّتخّلــص مــن هــذا الّتمــّزق 
والتشــرذم الــذي تعيشــه، وأن توصــل إلــى القيــادة مــن هــم علــى قــدر المســؤولية القادريــن علــى مواجهــة الخطــوب 

والمؤامــرات التــي تحــاك لهــذه األّمــة، يقــول الشــاعر ســعيد محمــد عبــد الّصمــد:

هـــــــــم فّرقونـــــــــا بقصـــــــــد كـــــــــي يســـــــــودونالـــــــــوال األجانـــــــــب مـــــــــا صرنـــــــــا لتفرقـــــــــة
ـــــــــي العـــــــــرب ال هـــــــــّدت لكـــــــــم همـــــــــم ـــــــــه بن ضّحـــــــــوا بأرواحكـــــــــم نبلـــــــــغ أمانينـــــــــا69إي

يعقــد الّشــاعر مقاربــة بيــن الفرقــة والّســيادة، فمتــى وقــع بنــو العــرب فــي شــرك الّتفرقــة الــذي حاكــه لنــا الغربــاء، 
فإّنهــم قــادرون علــى ســيادتنا والّســيطرة علينــا. 

ومن المواقف الجامعة أيًضا عند الّشــعراء تمجيد شــخصية جمال عبد الّناصر، هذه الّشــخصّية التي اســتطاعت 
أن تحّقــق معنــى العروبــة عنــد المنتســبين إليهــا، فأكثــر الّشــعراء المهجرّيــون مــن رصــد انجــازات عبدالّناصــر بــدًءا 

مــن إعــالن ثــورة 1952:

األمـــــــــام إلـــــــــى  جمـــــــــال  يـــــــــا  الّســـــــــالمســـــــــْر  إلـــــــــى  الّشـــــــــعوب  وُقـــــــــِد 
بالّشـــــــــعوب ـــــــــُر  مظفَّ يـــــــــا  األمـــــــــامســـــــــْر  إلـــــــــى  األمـــــــــام  إلـــــــــى 
المنـــــــــّوِر الحـــــــــّق  قائـــــــــد  الّظـــــــــالم70يـــــــــا  دياجييـــــــــر  فـــــــــي 

فيخاطــب إبراهيــم حــاوي عبــد الّناصــر ويطلــب منــه أن يكمــل مســيرته، ليقــود هــذه الّشــعوب، فهــو مــن حّقــق 
الّنصــر، ومــن المالحــظ تكــرار كلمــة )إلــى األمــام(، فهــي تؤّكــد أّن تحقيــق نتائــج الثّــورة بيــد القائــد الــذي اّتســم 
بالّنــور فــي مقابــل دياجييــر الّظالميــن. أّمــا عبــد المنعــم فحــص فيفخــر بشــهر يوليــو، الّشــهر  الــذي قامــت بــه ثــورة 

:1952
ثـــــــــورة خّلدتـــــــــه  يوليـــــــــو  شـــــــــهر  يبســـــــــمذا  وفجـــــــــر  تعلـــــــــو  فبيـــــــــارق 
تردهـــــــــا وليـــــــــس  فلســـــــــطين  تضـــــــــرم71ســـــــــلبت  بالجماجـــــــــم  حـــــــــروب  إاّل 

ويــرى أّن هــذا الّشــهر أصبــح خالــًدا مــع هــذه الثّــورة، ويكــّرر المعانــي التــي ذكرهــا شــعراء المهجــر ومــا لــه عالقــة 
بفلســطين، ويتابــع الّشــاعر بذكــر إنجــازات عبــد الّناصــر، فيتحــّدث عــن بنــاء الّســّد العالــي:
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ونعيمهـــــــــا وعّزهـــــــــا  البـــــــــالد  )وجمـــــــــال( بهجتهـــــــــا مـــــــــدى األزمـــــــــانكنـــــــــز 
أنفاقـــــــــه فـــــــــي  البحـــــــــر  ترامـــــــــى  فالبحـــــــــر أمســـــــــى اليـــــــــوم فـــــــــي خـــــــــّزانســـــــــّد 
ويفيـــــــــض فـــــــــوق مناكـــــــــب الكثبـــــــــان72يســـــــــقي بـــــــــه البيـــــــــد الّظمـــــــــاء فترتـــــــــوي

ومــن المالحــظ تواتــر األلفــاظ: عــّز/ نعيــم/ بهجــة/ خــّزان/ يســقي الّظمــاء/ ترتــوي/ يفيــض، التــي شــّكلت حقــاًل 
دالليًّــا يعّبــر عــن الخيــر والّنعيــم الــذي ســاد مــع بنــاء الّســد، ومــن الالفــت اســتخدام الّشــاعر لكلمــة البيــد، ليــدّل علــى 
عظمــة الّســّد فــي قدرتــه علــى مــّد الّصحــراء بالميــاه، هــذه الّصحــراء التــي قضــى العــرب قديًمــا أيامهــم فــي حــروب 

ومعــارك بحًثــا عــن الــكأل والمــاء، ومــن هنــا تبــرز أهميــة مــا قــام بــه عبــد الّناصــر فهــو بذلــك قــد قلــب المقاييــس.

وكان لشــعراء المهجــر فــي أفريقيــا وأســيا مشــاركة لهمــوم الــّدول العربيــة األخــرى، وتمجيــًدا لثــورات البــالد، فيقــول 
إبراهيــم حــاوي مادًحــا الجزائــر:

ـــــــــةأمعلمـــــــــي الّدنيـــــــــا البطولـــــــــة  ومخططـــــــــي ســـــــــنن الّرجول
ــــةأســـــــــد الجزائـــــــــر أو مـــــــــال  ــ ــ ــــّومة المهولـ ــ ــ ــا المسـ ــ ــ ــ ئكهـ
ــــب ــ ــ ــم ُتخيـ ــ ــ ــ ــا لـ ــ ــ ــ ــاهلل يوًمـ ــ ــ ــ جميلـــــــــةتـ منهـــــــــا  أّمـــــــــة 
ــــــال ــ ــــــن بلـ ــ ــــا ابـ ــ ــ ــــة منهـ ــ ــ فـــــــــي مفاخرهـــــــــا األصيلـــــــــة73وألمـ

فهــذا البلــد بثورتــه، ومواجهتــه لالســتعمار الفرنســّي، وبتضحيتــه بمليــون شــهيد اســتطاع أن يعّلــم الّدنيــا البطولــة، 
فأبنــاؤه أســد، وُيشــير إلــى بطلــة الجزائــر جميلــة بوحيــرد، وإلــى زعيمهــا أحمــد بــن بلــال. 

حفلــت قصائــد الّشــعراء فــي أفريقيــا وأســيا بقضايــا أّمتهــم، ولــم يكونــوا بعيديــن مــن همومهــا وأمجادهــا، علــى الّرغــم 
مــن بعدهــم المكانــّي فــي أغلــب األحيــان عــن أّمتهــم، وقــد اختلــط حــّب وطنهــم لببــان بحــّب أّمتهــم. ويتبــادر إلــى 

الّذهــن هــل توّســع الشــعراء المهجرّيــون الجــدد فــي الحديــث عــن قضايــا إصالحّيــة وإنســانّية؟ 

6 البعد االجتماعّي اإلصالحي
إّن االصــالح االجتماعــي يعنــي الّتغييــر إلــى األحســن، والّســعي إلــى تقــّدم المجتمــع وتحديثــه، وإذا اهتــّم علــم 
االجتمــاع بدراســة القضايــا مــن زاويــة موضوعّيــة، فــإن األدبــاء األجــدر فــي الخــوض بالقضايــا االجتماعّيــة 
والدعــوة إلــى إصــالح المجتمــع مــن خــالل تحديــد المشــكلة فــي المجتمــع، وطــرح عللهــا وأســبابها، مــع محاولــة 
تقديــم بعــض الحلــول، وإذا كان علــى عالــم االجتمــاع اّتبــاع الموضوعّيــة فــي عــرض المشــكلة االجتماعّيــة وحّلهــا، 
فــإن األديــب ينطلــق مــن بعــده الّذاتــّي، ومــن وجهــة نظــره. ومــن الّطبيعــّي أّنــه كلمــا توّســعت تجربــة األديــب كان 
قــادًرا علــى كشــف المســتور، وشــعراء المهجــر كان لهــم المجــال واســًعا فــي تعــّرف مجتمعــات عديــدة، مــا يمنحهــم 

تجربــة مختلفــة.
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ومــن الموضوعــات التــي أثارهــا الّشــعراء مــا لــه عالقــة بالمــال، فيعــرض ســعيد فيــاض لمســألة الّطمــع وتأثيــره علــى 
المجتمــع، فيقــول فــي قصيــدة بعنــوان "جشــع":

ــــاًل ــ ــ ــــال مهـ ــ ــ ــــز المـ ــ ــ ــــا كانـ ــ ــ وخـــــــــف عليـــــــــه الحســـــــــابايـ
العقابـــــــــاال تحســـــــــب المـــــــــال درًعـــــــــا عنـــــــــد  يـــــــــرّد 
معابـــــــــاكـــــــــم اســـــــــتبحت حراًمـــــــــا ســـــــــلكت  وكـــــــــم 
مـــــــــال يفيـــــــــدك  بابـــــــــامـــــــــاذا  للبـــــــــر  كان  مـــــــــا 
جمعتـــــــــه مـــــــــا  تبابـــــــــاوليـــــــــس  إاّل  يـــــــــداك 
تتناهـــــــــى مآبـــــــــاوعندمـــــــــا  التّـــــــــراب  إلـــــــــى 
إرًثـــــــــا المـــــــــال  وأنـــــــــت تصلـــــــــى العذابـــــــــا74ســـــــــُينهب 

هــي دعــوة صارخــة مــن الّشــاعر إلــى كّل مــن يكنــز المــال، وقــد قــام الّنــّص علــى عــرض موقفيــن متعارضيــن، 
أحدهمــا بــارز فــي الّنــّص، يبــرز مــن خاللــه حالــة مــن يجمــع المــال، واآلخــر خفــّي يســتنتجه المتلقــي مــن تجربــة 
ــة ألفــراد المجتمــع  ــة تســتدعي ذلــك، فهــذا الّنــّص دعــوة تهذيبّي مــا يحــدث لكانــز المــال، ولعــّل الّدعــوة اإلصالحّي
الّنفــوس. وتبــرز الّدعــوة اإلصالحّيــة عنــد عبــد المنعــم فحــص، مــن خــالل عــرض قضيــة  ومحاولــة لتغييــر 

اجتماعّيــة يواجههــا الكثيــر مــن الّنــاس، وهــي تعــرض لموقــف مــن يتســتر باســم الّديــن، ويرتكــب األخطــاء:

ليتـــــــــه مـــــــــن حّجـــــــــه لـــــــــم يُعـــــــــِدقـــــــــل لمـــــــــن حـــــــــّج ولّمـــــــــا يهتـــــــــِد
ــــا ــ ــ ــــــاس بهـ ــ ــــــدع الّنـ ــ ــــد خـ ــ ــ ــــة قـ ــ ــ ـــــــــدحّجـ ـــــــــي ذا البل ـــــــــاس ف ــــــّر الّن فهـــــــــو شـــ
ولـــــــــم يتـــــــــِق هللا ولـــــــــم يسترشـــــــــِدزاد فـــــــــي الّنصـــــــــب وفـــــــــي الّنهـــــــــب
ــا ــ ــ ــ ــــٍف درهًمـ ــ ــ ــــوق كنيـ ــ ــ ــــو رأى فـ ــ ــ ــهِدلـ ــ ــ ــ ــة المستشـ ــ ــ ــ ــي هّمـ ــ ــ ــ ــوى فـ ــ ــ ــ لهـ
ــِدأو رأى فـــــــــي فـــــــــم كلـــــــــب عظمـــــــــًة ــ ــ ــ ــيِف الحسـ ــ ــ ــ ــب بسـ ــ ــ ــ ــل الكلـ ــ ــ ــ قتـ
مالـــــــــه ويفنـــــــــى  يفنـــــــــى  مـــــــــا الـــــــــذي ياخـــــــــذ منـــــــــه فـــــــــي غـــــــــِد75وغـــــــــًدا 

عــرض الّشــاعر لقضايــا عديــدة فــي نّصــه هــذا، فنــراه يعــرض لنمــاذج بشــرّية تــرى فــي أدائهــا لمناســك الحــج ذريعــة 
ليــزداد طمعهــا، فتعتمــد علــى اكتســاب ثقــة الّنــاس مــن خــالل الّديــن، والّشــاعر يــرى فــي ذلــك خداًعــا وزيًفــا، ليختــم 
الّنــص بالفكــرة التــي طرحهــا الّشــاعر فّيــاض مــن خــروج اإلنســان مــن هــذه الّدنيــا خــاوي الوفــاض، ال مــال ينفعــه 

وال يقيــه.
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أّمــا الّشــاعر محمــد عبــاس أبــو شــقرا، فيقــّدم نقــًدا اجتماعيًّــا إلصــالح المجتمــع، مــن خــالل رفضــه االكتفــاء 
بإصــدار الّشــرائع والقوانيــن مــن دون تطبيقهــا:

أو ينســـــــــخون بـــــــــال وجـــــــــوبكـــــــــم ينســـــــــجون شـــــــــرائًعا
ـــــــــذ الّنصـــــــــوص رســـــــــوبويظـــــــــّل تنفي فـــــــــي  أو  مجمـــــــــدا 
للمفـــــــــا عّمـــــــــا  ســـــــــد فـــــــــي الّزوايـــــــــا مـــــــــن جيـــــــــوب 76ناهيـــــــــك 

ترتبــط هــذه الّنظــرة الّنقدّيــة المهّمــة بواقــع الحــال الــذي نعيشــه، فكــم مــن قوانيــن صــدرت، وكــم مــن شــرائع أُعلنــت، 
لكّنهــا تبقــى حبــًرا علــى ورق طالمــا أّنهــا غيــر منّفــذة، فتفقــد قيمتهــا وحيثياتهــا، وُيشــير الّشــاعر إلــى أســباب ذلــك 
في البيت الثالث، ويرى أّن الّســبب في ســوء اســتغالل المال وتقديم الّرشــاوى، وبذلك إشــارة إلى أكثر من قضية 
اجتماعّيــة فمــن عــدم تطبيــق القوانيــن إلــى الفســاد والّرشــوة، وإلــى غيــاب الّضميــر عنــد الّنــاس. ونــراه فــي قصيــدة 

أخــرى ينتقــد قانــون حمايــة األطفــال فــي لبنــان، فيقــول:

لبنـــــــــان فـــــــــي  والقانـــــــــون  ــلطانالّطفـــــــــل  ــ ــ ــ ــــي سـ ــ ــ ــــف وفـ ــ ــ ــــي ضعـ ــ ــ ــيان فـ ــ ــ ــ سـ
األكفـــــــــانهـــــــــذا رضيـــــــــع فـــــــــي حضانـــــــــة أّمـــــــــه فـــــــــي  ذاك  فيمـــــــــا  ترعـــــــــاه 
وال يســـــــــعفه  ظفـــــــــر  ال  باألســـــــــنانفكالهمـــــــــا  يعتـــــــــّد  وال  نـــــــــاب، 
دموعـــــــــه الّنـــــــــزاع  ســـــــــاد  عالـــــــــم  األقـــــــــرانفـــــــــي  علـــــــــى  لألقـــــــــوى  والحـــــــــّق 
ضامـــــــــن بعهـــــــــدة  مرتبـــــــــط  والّضامـــــــــن المفجـــــــــوع دون ضمـــــــــان77العـــــــــددل 

تواتــرت الكلمــات القانــون/ ســلطان/ ظفــر/ الّنــزاع/ الحــّق/ األقوى/العــدل/ الّضامــن، وهــي  تشــّكل فــي بعدهــا 
الّداللــي صــورة متكاملــة لواقــع الحــال الــذي حــرم الّطفــل مــن حّقوقــه، وبتنــا نعيــش فــي عالــم البقــاء فيــه لألقــوى، 

وينعــى العــدل الــذي ال ضامــن لــه، وهــو بذلــك يشــير إلــى شراســة هــذا المجتمــع الفاســد.

ولعــّل أهــم قضيــة تواجــه المجتمعــات هــي قضيــة العنصرّيــة والعبودّيــة، ومــن الّطبيعــّي أن يكــون لشــعراء المهجــر 
البــاع فــي عــرض هــذه القضيــة، خصوًصــا بعــَد هجرتهــم إلــى أصقــاع مختلفــة وخصوًصــا أفريقيــا القــارة التــي غزاهــا 
المســتعمر واســتعبد بنيهــا. ومــن وحــي ذلــك يصــف الّشــاعر ســعيد فيــاض فــي قصيــدة لــه بعنــوان "أحــرار ال عبيــد" 

الّظلــم الواقــع علــى هــذه الفئــة، فيقــول:

ـــــــــاســـــــــموا عبيـــــــــًدا ألن الّليـــــــــل شـــــــــاركهم ـــــــــه فاســـــــــتزادوا الّصمـــــــــت ألواًن فـــــــــي صمت
إدمانـــــــــاوالّشـــــــــمس مـــــــــن وهجهـــــــــا زادتهـــــــــم عبًقـــــــــا بالحـــــــــّب  العطـــــــــا  فبادلوهـــــــــا 
إدمانـــــــــا بالحـــــــــّب  العطـــــــــا  وإعالنـــــــــافبادلوهـــــــــا  أســـــــــراًرا  المـــــــــودة  ترعـــــــــى 
ــــرب ــ ــ ــــن ذي أرض ومغتـ ــ ــ ــوا بيـ ــ ــ ــ ــا فّرقـ ــ ــ ــ ــــا 78مـ ــ ــ ــــا وإخوانـ ــ ــ ــــكّل أصحابـ ــ ــ ــــوا الـ ــ ــ وعايشـ
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ويطيــل الّشــاعر فــي قصيدتــه هــذه مــن تعــداد مزايــا مــن يقــال عنهــم إّنهــم عبيــد، معتمــًدا علــى التضــاد بيــن األبيــض 
واألســود، ليقــّدم جماليــة تمتعهــم بهــذا اللــون، ولينفــي عنهــم ســواد القلــب، أضــف إلــى ذلــك أّنــه ال يغفــل مســاوئ 

مستعمرهم:

جشـــــــــًعا  بالغـــــــــوا  مســـــــــتعمرهم  وخذالنـــــــــالكـــــــــّن  مـــــــــذالت  وأرهقوهـــــــــم 
ــاال تعذلوهـــــــــم إذا ثـــــــــاروا علـــــــــى عنـــــــــٍت ـــ ــ ـــّذّل بركانــ ــ ـــ ــار الـ ـــ ــ ـــن جمــ ـــ ــ ـــروا مـ ــ ــ وفجــ
ـــــــــا79مستبشـــــــــرين ولـــــــــو أتـــــــــوا لـــــــــه ضرًمـــــــــا ـــــــــم قيعان مـــــــــا دام يجعـــــــــل صـــــــــرح الّظل

هــي قضيــة جوهرّيــة، عالجهــا الكثيــر مــن الّشــعراء، وعانــى منهــا البعــض، فحكايــة الّشــاعر الجاهلــّي عنتــرة بــن 
شــداد حكايــة يعرفهــا الجميــع، وقــد ّظلــت هــذه العنصريــة علــى مــدى عصــور، وعانــت أفريقيــا مــن ظلــم المســتعمر 

لهــا، فتحّملــت أقســى ألــوان العــذاب، لذلــك يقــّدم الّشــاعر المســّوغ ألبنــاء هــذه القــارة فــي الثّــورة واالحتجــاج.

ومــع أهميــة هــذا الموضــوع نــرى أّن البعــض قــد عالجهــا مــن زاويتــه ومــن رؤيتــه الخاّصــة الّضيقــة، وهــذا مــا فعلــه 
الّشــاعر محمــد يوســف مقلــد المهاجــر إلــى الّســنغال، فنــراه يقــّدم صــورة مغايــرة، تنطلــق مــن ســخطه وغضبــه علــى 

الّسنغاليين:

تلطـــــــــف كيـــــــــف  أفريقيـــــــــا  فـــــــــي  ــــفحياتـــــــــي  ــ ــ ــــس يوصـ ــ ــ ــا ليـ ــ ــ ــ ــاالت مـ ــ ــ ــ ــــن الحـ ــ ــ ــا مـ ــ ــ ــ وفيهـ
بهـــــــــا مـــــــــا  الحـــــــــّظ  منكـــــــــودة  بيئـــــــــة  ُتشـــــــــّرفأيـــــــــا  حيـــــــــاة  أو  ُيرقـــــــــى  عشـــــــــيٌر 
أعـــــــــرف80صحبـــــــــت قريـــــــــن الّســـــــــوء الّســـــــــوء ال عـــــــــن جهالـــــــــة أّنـــــــــي  األمـــــــــر  وغريـــــــــب  بهـــــــــا 

هــي صــورة تنطلــق مــن معايشــته الفعلّيــة ألبنــاء هــذه القــارة لكّنهــا تحمــل فــي طّياتهــا تعاليًّــا ونظــرة عنصرّيــة لبيئــة 
مختلفــة عنــه، ونــراه يتابــع فــي هــذه القصيــدة بوصــف عالقتــه بزنجيــة ناعًتــا إياهــا باقترافهــا المعايــب، ويصــل بــه 

األمــر إلــى الّدعــوة إلــى عــدم الهجــرة إلــى الّســنغال:

بهـــــــــا تمكـــــــــث  الّســـــــــنغال وال  عـــــــــن  األقطـــــــــارارحـــــــــل  بواســـــــــع  عنـــــــــه  واســـــــــتغن 
أّنـــــــــه بلـــــــــًدا    وحســـــــــبك    لـــــــــه    العمـــــــــارتبًّـــــــــا   بقاصـــــــــف  دعـــــــــوه  بلـــــــــد 
للّنـــــــــار81وابصـــــــــق علـــــــــى المـــــــــال الجميـــــــــع بـــــــــه فمـــــــــا كرامـــــــــة  الّطيـــــــــاُب  أبقـــــــــى 

لعــّل الّشــاعر انطلــق مــن تجربتــه الخاّصــة التــي عاشــها، وعانــى منهــا، فــكان غضبــه بــارًزا فــي قصائــده، ويقصــد 
الّشــاعر بالّطيــاب الفرنســّي والّنــار هــو اإلنســان العربــّي بلغــة الّســنغال المحلّيــة، وينهــي الّشــاعر حياتــه فــي 

الّســنغال ويعــود إلــى بــالده بعــد غيــاب مريــر82، 
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وبغــض الّنظــر تفاصيــل مــا جــرى معــه، يمكــن القــول إّن عــرض األمــر يدفــع إلــى بحــث القضيــة وطــرح موضــوع 
العنصرّيــة علــى المــأل للوصــول إلــى حــّل ســليم، يتوافــق مــع قضايــا اإلنســانّية.

الخاتمة 
إّن اإلبحــار فــي مــا كتبــه الّشــعراء الذيــن عاشــوا تجربــة الغربــة وخبروهــا تفتــح أمامنــا مصراًعــا واســًعا، يؤكــد أّن 
الهجــرة حكايــة مكتوبــة بســطور ال تمحــى، ينقــل لنــا فيهــا الّشــعراء تجربتهــم ومعاناتهــم، وينقلــون مشــاعرهم. ومــا 
تؤّكــده أيًضــا أّن الّلبنانــّي عشــق الهجــرة، فــكان مجــذاف الّســفر مرافًقــا لــه دائًمــا، يحــث عــن األمــل والحيــاة الجديــدة، 

محــاواًل تغييــر مســار حياتــه ومتخّلًصــا مــن مآســيه.
مــّر اللبنانــّي بهجــرات متعــّددة، وبأقــات مختلفــة، فــإذا عرفنــا مالمــح األدب المهجــرّي فــي األمريكتيــن، فــإّن الهجــرة 
كانــت إلــى أمكنــة أخــرى فــي العالــم ومنهــا آســيا وأفريقيــا. ومــن خــالل الغــوص فــي شــعر الّشــعراء الذيــن هاجــروا 

إلــى هاتيــن القارتيــن، نصــل إلــى:
- تعــّدد الموضوعــات التــي تجّلــت فــي شــعر شــعراء المهجرييــن فمنهــا مــا لــه عالقــة بمســّوغات الّســفر 

الــذي يســتدعي الحديــث عــن الحنيــن والّشــوق إلــى الوطــن، وإلــى طلــب العــودة.
- أّنــه لــم يبتعــد شــعراء المهجــر عــن قضايــا وطنهــم وأّمتهــم، فبــرزت القضايــا القومّيــة والوطنّيــة فــي 

قصائدهــم.
- أّن شــعراء المهجــر كانــوا دعــاة إصــالح ورغبــة فــي تغييــر المســاوئ فــي مجتمعهــم، وتطرقــوا إلــى 

قضايــا إنســانّية أهّمهــا العنصرّيــة.
ــل الخــط العــام  - أّن المفــردات التــي تواتــرت فــي شــعر شــعراء المهجــر تنتمــي فــي أغلبهــا إلــى مــا يمّث

لمفهــوم الغربــة والحنيــن، والّتعبيــر عــن الهجــر ولعــة الفــؤاد وتذّكــر األوطــان.
- أّن مغادرة الوطن كانت الّشرارة التي أشعلت نار الهجرة، فجعلت الموهبة الّشعرّية تنطلق.

- أّن االغتــراب وّلــد الكثيــر مــن اآلالم والمتاعــب، مــا شــّكل ضغًطــا علــى المهاجريــن، وكان يتجاذبهــم 
الّرغبــة فــي العــودة، فعــاش المهاجــر بيــن شــاقوف المعانــاة فــي الوطــن، وســندان القهــر فــي االغتــراب.

- أّن مــا يمــّر بــه المهجريــون واحــد، مــا يــؤّدي إلــى توحيــد مشــاعرهم، لكــن ينطلــق كّل منهــم مــن تجربــة 
ذاتّيــة، ولهــذا فــإّن شــعرهم هــو تعبيــر عــن كّل مهاجــر، وقــد تصــل معانــي شــعرهم إلــى الّتعبيــر اإلنســانّي.
- أّنــه مــن الالفــت بــروز شــاعرات عّبــرن عــن الّشــعر المهجــرّي، وهــو مــا لــم  يكــن بــارًزا مــع الّشــعراء 

الذيــن هاجــروا إلــى األمريكيتيــن.

وفــي ختــام هــذه الجولــة فــي نمــاذج مــن شــعر شــعراء المهاجــر فــي أفريقيــا وأســيا نــرى أّن البحــث فــي قضايــا الهجــرة 
ال يتوّقــف، مهمــا تشــابهت القضايــا بيــن التــي كتــب فيهــا الّشــعراء وإن اختلفــوا فــي المــكان والّزمــان، لكــّن الالفــت 
أّننــا مــع دخولنــا األلفّيــة الّثالثّــة، ومــع انتشــار الوســائل التــي جعلــت مــن فــي المــكان البعيــد يعــرف مــا يحــدث فــي 
الموقــع الــذي نســكن فيــه قبلنــا، فــإّن مفهــوم االغتــراب ســيأخذ منحــى جديــًدا، فالعالــم بــات قريــة واحــدة، ولعــّل 

االغتــراب ســينطلق مــن الــّذات ليعــود إلــى الــّذات.
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فيزياء المكان بين نسبّية "آينشتاين" وأسلوبّية "خليل حاوي"؛
"المجوس في أوروبا" أنموذًجا.

د. رزق هللا الياس قسطنطين 
قسم اللغة العربية وآدابها
LAU الجامعة اللبنانية والجامعة اللبنانية األميركّية

1. في سبيل المقدمة
شــّكل المــكان فــي حيــاة اإلنســان محــوًرا كبيــًرا منــذ زمــن آدم وحــّواء، وال يــزال حتّــى يومنــا هــذا، حتّــى   
شــغل بــال العلمــاء والمفّكريــن. وكان للفلســفة دور كبيــر فــي البحــث عــن صــور المــكان وتأثيــره فــي حيــاة اإلنســان، 
مــن "ســقراط"، و"أرســطو" و"أفلوطيــن"، والقّديــس "أغســطين"، و"كانــط" وغيرهــم كثــر. وفــي العلــم أيًضــا، ظهــرت 
النظرّيــات التــي درســت المــكان، مثــل "نيوتــن" الــذي صــاغ نظرّيــة الجاذبّيــة فــي المــكان، واعُتبــرت التصــّور األهــّم 
فــي دراســة الكــون، فهــي بــرأي نيوتــن قــّوة تعمــل بيــن جســمين، األرض والشــمس مثــاًل، فــكّل جســم يشــعر بتأثيــر 

اآلخــر عليــه. لكّننــا نســأل، هــل تبقــى الجاذبّيــة عندمــا يختفــي جســم؟ طبًعــا ال. 
 

إاّل أنَّــه، ومــع ظهــور النظرّيــة النســبّية مــع "ألبــرت آينشــتاين"، تجّلــى فــي األفــق تصــّوٌر جديــٌد لدراســة   
ــة، وفــي  ــه، أعــادت النظــر فــي مفاهيــم العلــم والفلســفة بعاّم ــدت معهــا رؤيــة مغايــرة للكــون كّل هــذا المــكان، وتوّل
تغييــر معالــم الفيزيــاء خصوًصــا. فيقــّر "آينشــتاين" "أّنــه ال يوجــد فــي الفضــاء أّي جســم يمكــن أن يّتصــف بالثبــات 
المطلــق"، لُيعــدَم بذلــك فــي نظــره مــا ُيســّمى باألثيــر، وحينئــٍذ ال وجــود للمــكان المطلــق. كمــا يضيــف آينشــتاين أّن 
المــكان ال يوجــد إاّل باألشــياء الموجــودة فيــه، وهــذا يعنــي أّنــه يرفــض وجــود المــكان الفــارغ الــذي تصــّوره "نيوتــن"، 
لكّنــه فــي المقابــل رّجــح تصــّور "ديــكارت" المتعّلــق بالمــكان. فيقــول آينشــتاين فــي نــّص يتوّجــه فيــه إلــى "موريــس 
ســولغين" )Moris Sulgune(: "إّن "ديــكارت" يحاجــج تقريًبــا بالطريقــة اآلتيــة: المــكان متنــاه مــع االمتــداد: 
االمتــداد مرتبــط بالجســم، وبالنتيجــة ليــس هنــاك مــن مــكان بــدون أجســام، أي ليــس هنــاك مــن مــكان فــارغ." فــال 
يمكــن أن نتصــّور المــكان إًذا إاّل إذا ُســبق بموضــع؛ والموضــع هــو القطــع الصغيــرة مــن المســافة األرضّيــة. فــال 
يمكــن اعتبــاره مســتقالًّ عــن الشــيء المــادّي، ألّن الشــيء الــذي يخّصصــه الموضــع هــو الجســم، لذلــك ال يبقــى 

هنــاك أّي معنــى للمــكان الفــارغ. 

و"المجــوس فــي أوروبــا"  قصيــدة للشــاعر خليــل حــاوي، مــن ديــوان "نهــر الرمــاد" يقــّدم فيهــا تصــّوًرا   
للمــكان، وموعــًدا آخــر مــع المجــوس الذيــن نقلهــم مــن مــكان أّول هــو )الشــرق( إلــى مــكان آخــر هــو )الغــرب: 

الحاصــل.  التطــّور  ظــّل  فــي  الجديــدة  الحضــارة  عــن  للتفتيــش  أوروبــا( 
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لذلــك نــدرس فــي هــذا البحــث فيزيــاَء المــكان، ونعنــي بالفيزيــاء األطــر النظّريــة التــي تحــّدد األبعــاد   
البحثّيــة فــي نظرّيــة مــا، حيــث نســتعين بمنهــج علمــّي للدراســة هــو األســلوبّية، ونرّكــز فــي األســلوبّية التكوينّيــة 
)Stylistique Génétique( التــي عــرض أطرهــا النظرّيــة الناقــد "ليــو ســبيتزر" )Leo Spitzer( فنكشــف 
أســلوبّية "خليــل حــاوي" ونــدرس المــكان فــي قصيــدة "المجــوس فــي أوروبــا"، فُنبــرز المــكان النسبّي-األســلوبّي، فــي 
خارطــة جديــدة للدراســة العلمّيــة النقدّيــة، تبــدأ بدراســة اإليقــاع الخارجــّي وداللتــه فــي القصيــدة، والمرّكبــات الصوتّيــة 
الداخلّيــة فيهــا، وتصــل إلــى دراســة األســس التركيبّيــة التــي أنتجتهــا البنــى الصرفّيــة والنحوّيــة، مقارنــة مــع مــا أقّرتــه 

نســبّية "أينشــتاين" للمــكان.

2. في إشكالّية البحث وفرضّياته
أن نطــرح موضــوع كائنــات الطبيعــة فــي شــكلها الجزئــّي أو الكّلــّي أمــر بديهــّي فــي موضــوع المــكان   
وفيزيائــه، وهــذا مــا يتجّلــى فــي اســتقراء العالــم المحيــط بنــا. فالفيزيــاء بشــكل عــاّم هــو العلــم الــذي يــدرس وجــود 
األشــياء أو األنظمــة فــي الطبيعــة، والتــي تتوافــق مــع ظواهــر تتمّيــز فــي الطبيعــة لذلــك يمكننــا عــّده العلــم الــذي 
ــه يعتمــد فــي الدراســة علــى نتائــج القيــاس والتجربــة فيهــا؛ أي المــكان والزمــان  ــة ألّن يــدرس الموجــودات الطبيعّي

بشــكل محــّدد.

أّما المكان، فالدراســات فيه كثيرة، لكننا ســنراه من وجهة نظر النســبّية؛ فهو مرتبط بالحركة دائّما، ألّنه   
يحــّدد بالنســبة إلــى الحركــة نحــو المــكان، فاليميــن واليســار مفهومــان نســبّيان ألّنهمــا يتغّيــران عنــد تغّيــر الحركــة. 

ــة والســرعة.  لذلــك فدراســة المــكان مــن هــذا المفهــوم يفضــي إلــى معرفــة الحركّي

والمجــوس هــم بحســب المصــادر مــن المنّجميــن أو فئــة كهنوتّيــة مــن المادّييــن أو الفــرس، ولــم يكــن   
المجــوس الثالثــة فــي األصــل ملــوًكا وال ثالثــة كمــا يشــير الكتــاب المقــّدس، بــل ذكــر فقــط أّنهــم مجــوس مــن الشــرق. 
)باليونانيــة ἀνατολή (. وفــي قصيــدة خليــل حــاوي، ينتقــل المجــوس مــن الشــرق إلــى أوروبــا كمــا يــدّل عنــوان 
ــا فــي الغــرب فقــد  القصيــدة )المجــوس فــي أوروبــا(. فهــم فــي الشــرق اهتــدوا بالنجــم للوصــول إلــى المخّلــص، أّم
شــّدهم نجــم الحضــارة والتطــّور. بنــاء عليــه، أيســهم المــكان فــي جــذب اإلنســان وتغييــر مــدار الكــون وحركتــه، أّم 

أّنــه صــورة واحــدة يــدور فــي فلكهــا العالــم، ويســتقي منهــا وجــوده؟
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فنطرح في سبيل ذلك األسئلة التالية:
- كيــف تجّلــت المرّكبــات الصوتّيــة وفيزيــاء الصــوت فــي فضــاء القصيــدة "الخليلّيــة"، ومــا هــي 

الــدالالت التــي نتجــت عنهــا؟
- إلــى أّي حــّد كان اإليقــاع الخارجــّي للقصيــدة يحاكــي فيزيــاء المــكان المــزدوج )الشــرق/الغرب( 

فيهــا؟
- لمـّــا كان المــكان مرتبًطــا بالجســم بحســب "آينشــتاين"، متــى اقتربــت لغــة الشــاعر التركيبّيــة مــن 

فيزيــاء المــكان ومتــى ابتعــدت عنهــا؟
ــة التــي تربــط نســبّية المــكان عنــد آينشــتاين وأســلوبّية المــكان  - وبالّتالــي، فمــا هــي األطــر النظرّي

عنــد "حــاوي"؟

3. في منهج البحث 
 ،)Stylistique Génétique( نعتمد في هذا البحث على منهج علمّي هو المنهج األسلوبّي التكوينّي  
وهــو منهــج علمــّي أو قــل اســتراتيجّية علمّيــة دقيقــة فــي قــراءة الّنصــوص األدبّيــة وفًقــا لنظريــات العالــم األســلوبّي 

.)Leo Spizer( ليــو ســبيتزر

 Benedetto( تعــود األصــول النظرّيــة لألســلوبّية التكوينّيــة إلــى الفيلســوف اإليطالــّي بينيديتّــو كروتشــي  
Croce( والمثالّي األلمانّي كارل فوســلر )Karl Vossler(. يؤّســس كروتشــي شــكَلين من أشــكال المعرفة: المعرفة 
البديهّيــة والمعرفــة المنطقّيــة؛ أي المعرفــة عبــر الخيــال، والمعرفــة عبــر الــذكاء. وعلــى هــذا األســاس يحــّدد المؤّلــف 
األلسنّية والجمالّية، وبتعبير آخر اللغة والشعر. "أضف إلى ذلك، فهو يؤّسس للتطابق بين موقَعي المعرفة، حيث 
إّن الّلغة مطابقة للشعر، وهذا األخير في تطابق مع الخيال؛ إاّل أّن اللغة والخيال هما نفسيهما في تطابق وتماثل." 
وهنــا يجعــل ســبيتزر عملــه األســلوبّي مؤّسًســا علــى هــذه المعــارف الســابقة إاّل أّنــه يميــل إلــى جعــل القــراءة األســلوبّية 

تنطلــق مــن الّنــّص نفســه لتقــرأ روح المؤّلــف وتتعّلــق بمراكــز العاطفــة عنــده.

يســّمى هــذا النــوع مــن االتجاهــات األســلوبّية أيًضــا بأســلوبّية الفــرد )Stylistique de L’individue(، ألّنــه   
يدرس "الطرائق األسلوبّية الخاّصة بالفرد أو بكاتب معّين أو بمجموعة كّتاب، من حيث القدرة أو االختيار الذي قام 
بــه، والــذي يتحــّدد بعــض منــه عبــر ثقافــة الكاتــب أو رؤيتــه إلــى العالــم وإلــى مزاجــه وطباعــه"، فالعمــل األدبــّي لكاتــب معّين 
هو منطلق الدراسة التكوينّية، مع العلم أّن هذا المنحى األسلوبّي يّتجه في منظور مزدوج، حيث يدرس اللغة بكونها 
ا بالفرد، وحيث يدرسها بكونها عنصًرا لغويًّا لها موقعها وسياقها في الّنّص. فالفرد الذي يستخدم  ممّيًزا ألسنيًّا خاصًّ
الّلغة هو غير ملزم بالّتقّيد بقواعد اّللغة المتعارف عليها، بل بإمكانه أن يتخّلص منها، وأن يبدَع تركيًبا لغويًّا جديًدا 

يمّيــزه عــن غيــره، ويكــون بمثابــة أســلوب خــاّص بــه وحــده، لذلــك ُســّميت بأســلوبّية الفــرد.
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ُيعــّد ليــو ســبيتزر )Leo Spitzer( مــن أهــّم مصّممــي األســلوبّية الّتكوينّيــة ، وهــو الــذي قــام بإرســاء نقــد   
مبنــّي علــى الّســمات األســلوبّية للعمــل، رافًضــا الّتقســيم الّتقليــدّي بيــن دراســة اللغــة ودراســة األدب. فقــال: "حيــن 
قــرأت الروايــات الفرنســّية الحديثــة، اعتمــدت أن أشــير بخــّط إلــى العبــارات التــي يســتوقفني االنزيــاح الحاصــل فيهــا 
بالنســبة إلــى المعنــى العــاّم؛ وغالًبــا مــا تبــدو المقاطــع المشــار إليهــا بخــّط مّتحــدة ومتماســكة. فتســاءلت إذا كان 
من الممكن أن نعثر على قاســم مشــترك بين هذه المختارات، أو إذا كان من الممكن أن نجد األســاس الروحّي 

والجــذر النفســّي الخاّصيــن بمالمــح األســلوب المختلفــة التــي تطبــع الشــخصّية الفردّيــة لكاتــب مــا. 
 

فأســلوبّية "ســبيتزر" تبحــث عــن روح المؤّلــف فــي لغتــه ، فهــو يقــول: "لقــد قمنــا بشــّق طريــق تبــدأ مــن الّلغــة   
واألســلوب لتصــل إلــى روح المؤّلــف وعصــره"،  فــاألدب يكشــف روح الّشــعوب ، وبمــا أّنــه أّواًل وأخيــًرا مكــّون مــن 
لغــة، فنحــن نســتطيع عبــر األســلوبّية دراســة اللغــة األدبّيــة للوصــول إلــى روح مؤّلــف مــا، وبهــذا نفهــم كيــف َعــّد 
"ســبتزر" األســلوبية، جســًرا بيــن األلســنّيات وتاريــخ األدب. فأســلوبّية "ســبيتزر" كمــا نالحــظ، ذات هــدف نفســّي 

تســتهدف مرســل الرســالة وتوّجــه عنايتهــا إليــه.

وهنــا، ينطلــق "ســبيتزر" مــن المراقبــة ليؤّســس نظرّيتــه، ويقتــرح فــي الغالــب القيــام بدراســة األســلوب   
الخــاّص بالكاتــب أو الكتّــاب. فمنهجــه يقــوم علــى اعتبــار األثــر األدبــّي الخــاّص بكاتــب معّيــن وســيلة للولــوج إلــى 
نفســّية مبدعــه، مــن خــالل المعجــم اإلفــرادّي والمعجــم التركيبــّي لّلغــة الحاملــة للخطــاب القابــع فــي النــّص األدبــّي؛ 
وذلــك كــي يتســّنى للباحثيــن فــي هــذا االتجــاه الوصــول إلــى ذاتّيــة األســلوب، انطالًقــا مــن مضمــون الرســالة 

ونســيجها اللغــوّي فــي إطــار النــّص المبــَدع.

فاألســلوبّية التكوينّيــة تهتــّم بالــذات المبدعــة وخاصّيــة الفــرد األســلوبّية وانزياحهــا عــن أســلوبّية اآلخريــن،   
انطالًقــا مــن فرادتهــا فــي الكتابــة، التــي تختلــف عــن كتابــات اآلخريــن داخــل وســط اجتماعــّي يتطــّور ضمــن 
الســياق االجتماعــّي الخــاّص. "مــع ســبيتزر Spitzer ، ســنرى شــخصية المؤلــف مرتبطــة بنظــام مــن االنزياحــات 
واالختالفات )نحوّي ، معجمّي ...( مقارنًة باللغة "المتوســطة Moyenne " في اللحظة الثقافّية، ما يســهم في 
خلــق ممّيــزات خاصــة بالــّذات المبدعــة تبًعــا لمــا تمليــه الّظــروف المختلفــة. "فاألســلوب هــو خصوصّيــة شــخصّية 
فــي التعبيــر تتعــّرف مــن خاللــه إلــى الكاتــب، وذلــك عبــر عناصــر متعــّددة تعمــل علــى تكويــن هــذه الشــخصّية 
الذاتّيــة" مــن خــالل ذوات أخــرى تحيــا جنًبــا إلــى جنــب معهــم، فــي شــكل جماعــة تحكمهــا ظــروف اجتماعّيــة 
ونفســّية وتاريخّيــة خاّصــة. وهكــذا، فاألســلوبّية الســبيتزرّية هــي فــي حقيقتهــا انزيــاح شــخصّي مرتبــط بمنظومــة 

ــن، ويصــّح أن يحيــل أحدهمــا إلــى اآلخــر. اللغــة الســائدة كوضــع ثقافــّي زمنــّي معّي
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ومــن منظــور هــذا االّتجــاه مــن األســلوبّية، نــرى علــم األســلوب قــادًرا علــى إدراك كّل مــا يتضمنــه فعــل   
الــكالم مــن أســاليب أصليــة تتوّفــر علــى عناصــر الفــرادة التــي أوجدتهــا طاقــة خاّلقــة منبثقــة مــن نفــس مبدعــة ومــن 
ــع  تفــّرده فــي اإللقــاء، وقدرتــه علــى القــول، وتمّكنــه مــن التعبيــر. وهنــا ينصــّب جهــد البحــث األســلوبّي علــى تتّب
التحــّوالت اللغوّيــة، التــي أحدثهــا المبــِدع فــي خصوصّيتــه وفردّيتــه المتمّيــزة، انطالًقــا مــن دفقــة شــعورّية يختــّص 
بهــا، وذلــك باالعتمــاد علــى اســتنطاق لغــة النــّص ومــا تحملــه مــن دالالت عديــدة، كمــا نــادت بذلــك األلســنّيات 

الحديثــة، والتــي ُولــدت األســلوبّية مــن رحمهــا.
يتمّيــز هــذا المنهــج بعــدم الفصــل بيــن الشــكل والمعنــى، فيعيــد بذلــك الحيــاة إلــى العمــل األدبــّي. وفــي   
الواقــع، فالّســمة الممّيــزة لــه تكمــن فــي انزيــاح أســلوبّية الفــرد، بمعنــى آخــر يشــّكل جانًبــا مــن الــكالم الممّيــز الــذي 
يحيد عن االســتخدام الحقيقّي لّلغة والّتعابير. وهكذا فإّن كّل انزياح عن القاعدة اللغوّية يشــّكل انعكاًســا النزياح 
فــي مجــال عاطفــّي آخــر. فالملمــح المتمّيــز فــي الدراســة األســلوبّية عنــد "ســبيتزر" هــو االنزيــاح األســلوبّي الفــردّي 
عــن األنمــاط اللغوّيــة القياســّية، إذ  قــرن بيــن هــذا االنزيــاح الفــردّي والتحــّول التاريخــّي فــي نفســّية عصــر معّيــن، 
انطالًقــا مــن أّن األثــر ومنتجــه شــاهدان علــى ثقافــة عصريهمــا، فيقــول: "يجــب أن تمثّــل انزياحــات الفــرد األســلوبّية 
عــن القاعــدة العاّمــة خطــوة تاريخّيــة يقطعهــا الكاتــب، ويجــب أن ينــّم هــذا االنزيــاح عــن التحــّول فــي روح العصــر، 
وهــو تحــّول يعيــه الكاتــب وينقلــه فــي شــكل لغـــوّي يكــون بالضــرورة جديــًدا". ومعنــى ذلــك فــإّن بيــن األثــر وفترتــه 
التاريخّيــة عالقــة متبادلــة، ألّنــه وليدهــا الــذي غّذتــه عبــر مراحلهــا مــن جهــة، وفــي اآلن نفســه يتجاوزهــا فــي ذاتــه 
وروحــه المتفردتيــن مــن جهــة أخــرى. وهنــا ُتلحــظ فــي االنزيــاح األســلوبّي عنــد "ســبيتزر" غايتــان تقــود إحداهمــا  
إلــى األخــرى، األولــى آنّيــة تتمثّــل فــي رصــد الظاهــرة األســلوبّية الجمالّيــة كممثــل فــردّي شــخصّي، والثانيــة زمانّيــة 

تتجــاوز ماهــو شــخصّي إلــى حيــث روح العصــر االجتماعــّي والثقافــّي والفلســفّي.

4. جديد الدراسة
لّمــا كان موضــوع الدراســة هــو المــكان، نقــّدم دراســة للمــكان وفيزيائــه بيــن نســبّية آينشــتاين وأســلوبّية   
خليــل حــاوي. فالربــط بيــن الفيزيــاء واللغــة ُيخــرج البحــث مــن اإلطــار الّروتينــّي لــه، فيتــّم تقديــم الفيزيــاء فــي مراحــل 
المعرفــة المختلفــة علــى أّنهــا وصــف موضوعــّي للعالــم الطبيعــّي، حيــث الصلــة بيــن الفيزيــاء واللغــة كبيــرة، 

خصوًصــا فــي عالــم الكــّم والنــوع.

إضافــة إلــى أّننــا ســنعرض لفكــر ليــو ســبيتزر )Leo Spitzer( فــي الدراســة األســلوبّية التكوينّيــة أو كّمــا   
ُتســّمى أيًضــا بأســلوبّية الفــرد، حيــث ســيكون العمــل علــى اكتشــاف النــّص المــدروس مــن داخلــه مــن غيــر التطــّرق 

إلــى العوامــل الخارجّيــة التــي رســمته، فنســكن القصيــدة أي مركــز العمــل وليــس خارجــه. 
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ســندرس الكاتــب وأســلوبه عبــر لغتــه المحّملــة فكــره، فنقــّدم العمــل النقــدّي بوصفــه حالــة ذهنّيــة ال يمكــن   
الوصــول إليهــا إاّل بالحــْدس واســتخدام العاطفــة، فنكشــف الواقــع النفســّي للكاتــب، ثــّم نســعى إلــى إدراك روح 
الجماعــة. وبالّتالــي نــدرس لغــة الكاتــب وأســلوبه الفريــد مــن جهــة فــي مقابــل اللغــة العامــة مــن جهــة أخــرى.
هــذا عــدا عــن صــورة المــكان الواحــد أو المتعــّدد الــذي يظهــر فــي البحــث، وعالقتــه بالحركــة الكونّيــة الفاعلــة فيــه، 
ألّن الّنظــرة إلــى المــكان مــن وجهــة النظــر "اآلينشــتاينّية" تفــرض معهــا دراســة الزمــن عبــر حركتــه، فُنخــرج مــن 

"المجــوس فــي أوروبــا" الــّدالالت الّثانيــة المرتبطــة بالرؤيــا غيــر المباشــرة لهــا.

5. مركزّية الكتابة وعمومّية األسلوب 
ننطلــق فــي دراســة نــّص الشــاعر خليــل حــاوي مــن توصيــات الناقــد ليــو ســبيتزر، الــذي اعتبــر أّن القــراءة األســلوبّية 

يجــب أن  تّتخــذ لنفســها مركــًزا فريــًدا ممّيــًزا يتشــّظى منــه الهيــكل العــام للدراســة.

والشــاعر يبــدأ قصيدتــه مــن عبــارة أســاس هــي: "يــا مجــوس الشــرق" لتكــون مركــًزا للفكــرة التــي يريــد   
ــة، تؤّســس للمــكان األّول الــذي يظهــر فــي النــّص الشــعرّي وهــو الشــرق  الشــاعر عرضهــا. هــذه العبــارة المركزّي
- والشــرق مهــد الحضــارات، والديانــات كمــا هــو معــروف لــدى الجميــع – حيــث يتشــّظى المــكان إلــى أمكنــة 
ثالثــة هــي علــى التوالــي: باريــس، ورومــا، ولنــدن. هــذه األمكنــة التــي وصلهــا المجــوس ليفّتشــوا عــن الحضــارة 
الجديــدة التــي أبهــرت العالــم الحديــث. فكيــف كان أســلوب الشــاعر وهيــكل القصيــدة ومرّكباتهــا الصوتّيــة، ومــا هــي 

الــدالالت التــي نتجــت عنهــا؟

1.5. التكرار: فعل واحد، حركات متعّددة ومتتالية 
لّمــا كان التكــرار مــن وجهــة نظــر المعرفــة العاّمــة فائًضــا مــن الــكالم خالًيــا مــن المعنــى والمعرفــة، يقــود   
إلــى الملــل الّروتينــّي، كان ال بــّد مــن إظهــار مــا لــه مــن قــدرة علــى اكتشــاف عمــق الكاتــب ومكنوناتــه النفســّية. 
فمــع ذلــك، وبغــّض النظــر عــن هــذه االعتبــارات االجتماعّيــة، فــإن ظاهــرة التكــرار تنتشــر علــى نطــاق واســع وعلــى 
أســاس يومــّي، وفــي العديــد مــن المجــاالت، ألّنهــا متأّصلــة فــي الســلوك البشــرّي؛ فنحــن نكــّرر أنمــاط اإليمــاءات، 
كمــا أّننــا ننشــئ ســلوكّية معّينــة، وحتــى فــي مجــال اللغــة، نحــن نســتطيع ســماع كلمــات مريحــة مــّرات متعــّددة.

 
ــا بالتفاعــل،  ــة التــي تســمح حقًّ فالتكــرار فــي الدراســات األســلوبّية ُيعــّد بمثابــة إعــادة تدويــر للمــواّد اللفظّي  
وبالتالــي تســّوغ العالقــة الشــكلّية مــع أجــزاء الخطــاب كّلــه. فالتكــرار يمكــن أن يكــون فــي الوقــت نفســه كّلًيــا أو 
ا، فــي أثنــاء التحليــل،  جزئيًّــا أو جامًعــا بيــن االثنيــن، وذلــك بحســب شــكل الّتعبيــر فــي الّنــّص. فمــن الضــرورّي جــدًّ

أن نحــّدد إلــى أي مســتوى بنيــوّي ولغــوّي يعــود شــكل التكــرار المــدروس. 
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يثيــر المؤّشــر المكانــّي "هنــا" فــي القــارئ شــعوًرا يعــود إلــى زمــن ميــالد الســّيد المســيح فــي مغــارة فــي بيــت 
لحــم، حيــث الهنــا داللــة علــى الوعــي لــذاك الزمــن الميــالدّي، فقــد َأتبــع فــي المــكان والزمــان مفرداتهمــا التــي تؤّكــد 
علــى ذاك الوعــي، )الــدرب، والنجــم، والــزاد(. فالــدرب بالنســبة إلــى المجــوس أســاس ألّنــه المــكان الــذي يتنّقلــون 
عليــه فــي الحيــاة األرضّيــة، والنجــم هــذه العالمــة التــي اهتــَدوا بهــا للوصــول إلــى مهــد المولــود، والــزاد هــو وجــه مــن 

أوجــه الهدايــا التــي حملهــا المجــوس إلــى لقــاء الســّيد. 

هــذا بالنســبة إلــى العالمــات المحسوســة التــي أدركناهــا بالقــراءة العينّيــة للتكــرار. أّمــا القــراءة الداللّيــة لهــذه 
العالمــات النّصّيــة، فتفضــي إلــى ثالثّيــة الهوتّيــة ميالدّيــة تشــير إلــى كنــه اإليمــان المســيحّي )اآلب واالبــن والــروح 
القــدس( فالــدرب هــو اآلب الــذي نهتــدي بــه فــي الحيــاة، التــي نســير فيهــا علــى خطــى الــرّب، ُمنشــئ الكائنــات 
وبــارئ الكــون. والنجــم داللــة علــى االبــن المولــود فــي مغــارة، النــور الــذي أنــار العالــم، والعالمــة األرض-ســماوّية، 
عبرهــا اهتــدى البشــر إلــى طريــق الخيــر والصــالح، وبهــا أُعلــن عــن حيــاة أبدّيــة غّيــرت الرؤيــا إلــى المــوت. والــزاد 
روح اإليمــان والمعتقــد، يتــزّود اإلنســان بهــا، فيهتــدي بإيمانــه لحيــاة ترفعــه إلــى الســماء حيــث الهنــاء والســعادة 

األبدّيــة.

ا، بحيــث يجمــع بيــن مكانيــن متناقضيــن، األول هــو  ــا" يلفتنــا تكــرار مهــّم جــدًّ وفــي قصيــدة "المجــوس فــي أوروب
الشــرق:

رُب، هنا النَّجُم "ِمن هنا الدَّ
هنا  زاُد المسافر!" 

والتكرار الثاني الالفت في القصيدة يعود إلى الغرب وهو:
"جنُة األرِض! ُهنا ال َحيًَّة ُتْغوي، 

و ال ديَّاَن َيرمي بالحجارْه 
ها ُهنا الَوْرُد ِبال َشْوٍك 

ُهنا الُعْرُي َطهاَرْه" 
عنــد مالحظــة التكــرار، والمالحظــة عنصــر مهــّم بالنســبة إلــى األســلوبّية التكوينّيــة مــن وجهــة نظــر ســبيتزر، نعثــر 
علــى مجموعتيــن مــن تكــرار مؤّشــر المــكان "هنــا" كمــا ســبق ورأينــا، ففــي المجموعــة األولــى كان التكــرار ثالثــّي 

األضلــع كمــا فــي الترســيمة التاليــة:
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هــذه الثالثيــة التــي نقــرأ فيهــا إيمــان الشــاعر خليــل حــاوي، جعلــت المــكان األّول، عنينــا بــه الشــرق، 
باعًثــا للحيــاة بوجههــا اإليمانــّي الالهوتــّي. لكــّن هــذه اإلشــارة ال تقــع، فــي حــّد ذاتهــا، ضمــن نظــام المعالــم الثابتــة 
والزمانّية المطلقة والشــاملة. خصوًصا وأّن النســبّية ُتظهر بمفهومها تعّددّية األمكنة، وتنفي المطلق فيها، حيث 
نــرى وجهــة نظــر الشــاعر أو المبــدع، التــي تشــير إلــى العالــم وليــس الكــون، إلــى األفــق الــذي هــو فــي كّل مــّرة، 
وحــدة مفــردة لمقولــة: أنــا – هنــا – اآلن، وبالتالــي فهــو متغّيــر ومناســباتّي. أمــا المؤّشــرات التــي تــدّل عليــه فهــي 
" فئــة مــن الكلمــات... يختلــف معناهــا باختــالف الموقــف". فتكــرار كلمــة "هنــا" فــي محتواهــا المكانــّي - والزمانــّي 
– حيــث ال مــكان مــن غيــر زمــان - هــي التــي تمّكننــا مــن تحقيــق فعــل الخطــاب فــي القصيــدة، ألّنهــا علــى وجــه 
التحديــد تفتــح اللغــة الشــعرّية علــى تجربــة جديــدة، فتفّرغهــا مــن مخزونهــا الداللــّي، حيــث ال يمكــن تخزيــن اللغــة 

الشــعرّية فــي صــورة واحــدة علــى اإلطــالق.

أّمــا التكــرار الثانــي الحاصــل فــي الّنــّص فيتمّثــل فــي ُجمــل أربــع، محورهــا المــكان هنــا مــع تغّيــر هيئتــه 
وســنعرضه فــي الترســيمة التاليــة:

ال تقتصــر ظاهــرة التكــرار علــى الوحــدة التفاعلّيــة الصغــرى فــي الّنــّص، ولكــن يكشــف أيًضــا مــدى التطــّور 
والتفاعــل المتسلســل. وبالتالــي فــإّن مراقبــة الموقــع المتسلســل للتكــرار ُيعــّد إجــراًء حيويًّــا للتعامــل مــع هــذه الظاهــرة. 
ففــي هــذه القصيــدة، راقبنــا المثــل الثانــي لتكــرار المــكان فيهــا، ووجدنــاه يتناقــض مــع المــكان األّول الــذي تكّلمنــا 
عليــه ســابًقا ســواء أمــن ناحيــة الشــكل أم الداللــة. وال نقصــد بالشــكل شــكَل الكلمــة بــل شــكل الحضــور. فالمــكان 
"هنــا" فــي هــذه المرحلــة مــن العــرض يتكــّرر أربــع مــّرات متتاليــة، كمــا أظهرنــا فــي الترســيمة الســابقة؛ والرقــم أربعــة 

"يــدّل علــى المــاّدة ألّنــه يمّيــز الكــون فــي كّلّيتــه". 

والمقصــود بذلــك أّن الرقــم أربعــة رمــز للمــاّدة وعناصرهــا، أي معــه يتعّلــق اإلنســان بــاألرض والحيــاة 
األرضّيــة بمظاهرهــا التــي تعنيــه. فقــد رأينــا مــع مجــوس الغــرب انبهارهــم بالحيــاة المادّيــة؛ فبعــد أّن كانــت الخطيئــة 
تغــوي اإلنســان فيبتعــد عنهــا لكــي ال يخالــف التعاليــم، أصبــح إنســان –الحضــارة ال يلتفــت إليهــا، فــال خطيئــة 
وال حســاب. وبعــد أن رأينــا فــي الكتــب المقّدســة حســاًبا يمنــع الوقــوع بالعيــب، نــرى مــع إنســان –الحضــارة أّنــه ال 
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حســاب وال عيــب عنــده. وبعــد أن قرأنــا فــي التعاليــم الموروثــة أّن لــكّل جانــب جميــل آخــر ســّيًئا، أصبحــت القــراءة 
فــي الحضــارة الجديــدة تــدّل علــى مكمــن الجمــال فقــط )الــوردة(. ويختــم إنســان –الحضــارة الــكالم بــأّن الحيــاة 

الجديــدة ال تقيــم حســاًبا للعيب)العــري طهــارة(.

هكــذا وجدنــا مدلــوالت المــكان )هنــا( فــي جانبهــا المــاّدّي، مدلــوالت ُتخــرج إنســان الشــرق مــن إنســانّيته، 
تغويــه، تســحره وتبهــره، فيقــف مســّمًرا أمامهــا يــدور فــي فلكهــا كمــا األرض التــي تــدور فــي ســرعتها المنتظمــة، 
فتشــّد اإلنســان إليهــا بفعــل الجاذبّيــة. إاّل أّن آينشــتاين رفــض هــذا المفهــوم، أي الجاذبّيــة، وعــرض مكانــه فكــرة الــال 

تغييــر Invariant theory أو النظرّيــة النســبّية الخاصــة. 

فالتكــرار فــي ثالثّيــة المــكان يمّثــل ضــوء العالــم أي الــروح، وهــو فــي رباعّيتــه يمّثــل المــاّدة أي الجســد. 
والضــوء كّلمــا زادت ســرعته اختفــى، فــي منطــق الفيزيــاء. واإلنســان ال يــرى األشــياء إاّل الواضحــة أمامــه، فيمــا 
عــدا المتنّوريــن الذيــن يــَرون ببصيرتهــم، وبمــا أّن الحيــاة التــي نعيشــها أصبحــت ســريعة إلــى حــّد كبيــر، لدرجــة 
أّنهــا أخفــت الضــوء، نــور اإليمــان وروح الــوالدة، رأينــا المجــوس ينتقلــون مــع الشــاعر للتفتيــش عــن والدة جديــدة، 

والدة المــاّدة، ونَســوا الــروح، تركوهــا فــي الشــرق مهــد اإليمــان.

2.5. التوازي: فضاء األسلوب والمكان النفسّي 
الّلمســات األســلوبّية غالًبــا مــا تكــون صعبــة الدراســة مــا لــم يفــّكك الباحــث أجــزاء النــّص ويحّللــه، ألّن 
حقيقــة هــذا المجــال متنّوعــة للغايــة. لذلــك كان علينــا البحــث عــن مبــادئ تســمح لنــا بتنظيــم مكّونــات التعبيــر إلــى 
فئــات لكــي يّتضــح األســاس. ويمكــن تعريــف علــم التعبيــر )Science de l’expression( بأّنــه الوجــه الّلســانّي 
ــم  ــم نفــس القيمــة، أو قــل ســيكولوجيا القيمــة ) Psychologie de la valeur(، كيــف ال، وعل أو اللغــوّي لعل

النفــس علــى عالقــة حتمّيــة بالحيــاة والعمــل؟ 

والتــوازي مــن أهــم المكّونــات التــي تســاعد فــي إبــراز أســلوب التعبيــر عنــد الكاتــب أو المبــدع، وهــو "يتكــّون 
مــن اثنيــن مــن األوصــاف، فتكــون إّمــا متتاليــة أو مختلطــة، فنتمّكــن عبرهــا مــن مقابلــة الواحــدة باألخــرى، ضمــن 
عالقاتهمــا الشــكلّية أو المعنوّيــة. فالتوازيــات تنتــج إيقاًعــا وانســجاًما صوتيًّــا ونغًمــا مــن اّتحــاد المقاطــع، أو النبــر، 
أو اتفــاق الفواصــل، أو مــن طــول الُجمــل، أو التناســق الدقيــق بيــن اللفــظ والمعنــى، أو التناســق الصوتــّي الداخــل 

وتّيــة الــواردة فيهــا. فــي تركيــب الُجمــل كّلهــا لتحقيــق النغــم الداخلــّي فيهــا عبــر القيــم الصَّ
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وانحدْرناأ   في الدهاليِزب    اللعينْهج
=                  

واهتَدْيناأ   بِسراٍجب   أحمِر الضوِءج 

ب عْن باٍب لباٍب، أعيٌنأ    ترتدُّ
                                                 =                  

أعيٌنأ   َنسَألهاب: أيَن المغاَرْه؟

إخلعواأ    هذيب   الُوجوَهج    المستعارْهد 
=                  

"إخَلعواأ    هذيب    الوجوَهج    الُمستعاَرْهد

ْقِفج/  بلَّْوًرا ُثريَّاٍتد،  فاستحاَلْتأ  عَتماُتب   السَّ
=                   

و اسَتحاَلأ   الَعَفُنب    الَجاريج / )على الُجدراِن( َخمًرا ذَهًباد  

ياأ   إلَهب     المْتَعبيْنج  
=                  

ياأ    إلَهب    الضاِئعيْنج 
=                  
ياأ    إلًهاب    َهاِرًباج 

يَتَخفَّى فيأ   المغاَرْهب
فلّيب  فيأ   ُكهوِف الَعاَلِم السُّ

مّثــل المــكان فــي النصــوص األدبّيــة كمــا فــي روح الكّتــاب حّيــًزا مهًمــا مــن كتاباتهــم، وذلــك ألّن المــكان 
يســيطر علــى اإلنســان ويأســره، ليخــرج النــّص مشــحوًنا بالمكان/المكانــات. والمــكان فــي الفيزيــاء غيــر ثابــت ألّنــه 
يتغّيــر بتغّيــر ســرعة الجســم بالنســبة إلــى المراقــب وهكــذا يكــون هــذا المــكان بالنســبة إلــى عالــم الفيزيــاء والفيزيائييــن 
ــا، وهــو كذلــك بالنســبة إلــى الناقــد/ القــارئ، ألّن هــذا األخيــر يقــرأ الداللــة التــي مــن أجلهــا وضــع  ــا ال واقعيًّ ذاتيًّ

المبــدع المــكان فــي نّصــه.

وهــذه التوازيــات دّلــت علــى أمكنــة متعــّددة جــاءت علــى الشــكل التالــي: ) الدهاليــز، المغــارة، الســقف، 
الجــدران، كهــوف(. كّلهــا أماكــن مغلقــة بامتيــاز، فــإّن أدنــى حركــة إنســانّية وإّن أصغــر شــيء منفعــل، يتحــّوالن 
إلــى مــاّدة خصبــة للشــاعر المبــدع، حيــث تتحــّول هــذه المــاّدة إلــى انغــالق فــي المــكان وحيــث األشــياء تنتــج ســجًنا 

داخليًّــا مغلًقــا. 

تشــّكل هــذه األمكنــة التــي ذكرهــا الشــاعر فــي نّصــه َمكمــن الحضــارة، لكّنهــا فــي انتزاعهــا مــن ســياقها 
النّصــّي، تحمــل رمــز العــودة إلــى زمــن اإلنســان األّول الــذي وصفــه العلمــاء بالجهــل، ألّنــه ســكن الكهــوف 
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والمغــارات والدهاليــز. هــذا اإلنســان ال يمكــن أن يــرى الضــوء والحقيقــة، ال يمكــن أن يــرى إاّل ظّلــه المنعكــس مــن 
خيــوط الضــوء المنســرب إلــى الكهــف المغلــق. 

ولّمــا كان الضــوء فــي علــم الفيزيــاء أساًســا فــي الحركــة نســبة إلــى المــكان ودراســته، فإّنــه يشــّكل فــي 
الديانــات اإليمــان. وهــو عنــد الشــاعر معــدم ألّن المجــوس فــي تفتيشــهم عــن الحضــارة الجديــدة فــي الغــرب، فــي 
باريــس ورومــا ولنــدن، البــالد التــي صنعــت التطــّور، ضاعــوا فــي غياهــب الجهــل، وانغمســوا فيــه ؛ فمــكان الثقافــة 

جهــل، ومــكان الضــوء والنــور عتمــة.

وال بــّد أن نــدرس فــي هــذا الســياق عالقــة الضــوء بالفــراغ؛ أو ِقصــر طــول الجســم فــي اّتجــاه حركتــه ) 
Length of Contraction(. ُيعــرف طــول جســم متحــّرك بأّنــه المســافة بيــن موضَعــي بدايتــه ونهايتــه. فــإذا 
افترضنــا أّن الطــول الحقيقــّي ) Proper Length( لجســم فــي حالــة الســكون هــو "L0"، وإذا تحــّرك الجســم 
بســرعة مقدارهــا "u"، فــي اّتجــاه المــرور الســينّي فرًضــا، فــإّن طولــه الجديــد "L" فــي اّتجــاه حركتــه بالمحــور الســينّي 

ُيعــرف بالعالقــة:
                             L = L0 √1-)u/c(2

 حيــث c هــي ســرعة الضــوء فــي الفــراغ، فنالحــظ أّن طــول الجســم المتحــّرك L، والمقــاس بوســاطة 
مالحــظ خارجــّي يتقّلــص مــع زيــادة الســرعة فــي اّتجــاه حركتــه فقــط، وليــس فــي اّتجــاه آخــر. وعندمــا تصــل 
ســرعة الجســم إلــى ســرعة الضــوء، فــإّن الجســم ينعــدم. فالمجــوس فــي حركتهــم فــي المــكان المغلــق، تنعــدم الرؤيــا 
لديهــم ويتحّولــون إلــى كائنــات متعبــة محّملــة بعفــن الحيــاة الحضارّيــة، حيــث العتمــة تبهــر، والعفــن يســكر، كيــف 
ال، والعالــم تحــّول بفعــل الحركــة الحضارّيــة الســريعة إلــى منّصــة يطــّل عبرهــا اإلنســان علــى حياتــه مــن غيــر 
عيشــها بكّلّيتهــا، فيتمّســك بشــبه الضــوء المغــري، بلونــه األحمــر الداعــي إلــى إغــواء اإلنســان فــي حياتــه الجســدّية 

واألرضّيــة، فــي مقابــل النــور الموجــود فــي الشــرق، أرض الهيولــى، أرض اإللــه المتجّســد.

3.5. التأثيرات الصوتّية وسرعة التحّول في السياق األدبّي 
عندمــا نتكّلــم علــى التنســيقات الصوتّيــة مــن المنظــور األســلوبّي، ومقاربتــه مقاربــة ألســنّية، يجــب أن 
نبحــث فــي فــروع ثالثــة هــي علــم الصوتّيــات )Phonétique(، واألصــوات الكالمّيــة مــن حيــث وظيفتهــا اللغوّيــة 
)Phonologie( واألســلوبّية. وعلــم األصــوات هــو تحليــل ألســنّي وجمالــّي لألشــكال المختلفــة للتعبيــر الصوتــّي 
ــا  المســتخدمة والهادفــة إلــى إنتــاج انطبــاع يحــّدده المتلّقــي عنــد قراءتــه نــّص المؤّلــف، ســواء أكان النــّص مكتوًب
أم شــفهيًّا. � يتنــاول هــذا التحليــل األنــواع المختلفــة للدراســة األســلوبّية الصوتّيــة، بحيــث تتعّلــق دراســتها بالتشــفير 
المــزدوج الــذي يحملــه الــكالم: اللغــة نفســها، واللغــة بوصفهــا حالــة حاملــة للمحتــوى، المخفّيــة وراء الجانــب 

ــة التــي ندركهــا فــي الّنــّص. الصوتــّي أو اللفظــّي للمقاطــع الصوتّي
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يتعّلق المســتوى الصوتّي بدراســة الثوابت الحّســّية أو الماّدّية )Physique( المســتخدمة لتحديث النظام 
الصوتــّي فــي المــاّدة المدروســة أو الّنــّص. لذلــك يتــّم دراســة وظيفــة األصــوات فــي نظــام اللغــة، أي قدرتهــا علــى 
مقابلــة الكلمــات ذات المعانــي المختلفــة، مــن الناحيــة الصوتّيــة التــي يتــّم اكتشــافها مــن تجــاور المقاطــع ضمــن 
تنســيقات مختلفــة، مّتصلــة أو منفصلــة، أو مجموعــة أو مفروقــة. باختصــار، هــي دراســة األصــوات كوحــدات 

ممّيــزة للمعانــي، وخصائصهــا أو ســماتها ووظائفهــا المختلفــة.

1.3.5. التنسيق المّتصل
/َساَقنا النجُم المغامْر هنا  زاُد المسافر! 

         َس+ْا  / َس+ْا

َساَقنا النجُم المغامْر
  َن+ْن/ َن+ْج

في ضباِب الَفحِم في ُلْغِز الّتجارْه
     َب+ْا  ِب+ْل 

في ضباِب الَفحِم في ُلْغِز الّتجارْه
  ِف+ْي  َف+ْح  ِف+ْي

ليلَة الميالِد، ال نجَم/ وال إيماَن أطفاٍل بطفٍل ومغارْه.  
َل+ْا َل+ْا  / َل+ْا  

أعيٌن ترتدُّ عْن باٍب لباٍب،  
     َت+ِر َت+ْد

أعيٌن ترتدُّ عْن باٍب لباٍب،  
َب+ْا ِب+ْن َب+ْا ِب+ْن

واهتَدْينا بِسراٍج أحمِر الضوِء لبابٍ 
َب+ْا ِب+ْن

و ال ديَّاَن َيرمي بالحجارْه   
َي+ْا َي+ْر

إخلعوا هذي الُوجوَه المستعارْه  
       َه+ْا    َه+ْل

نحُن لم نخلْع ولم نلبْس وجوْه  
   َل+ْم َل+ْع َل+مْ 
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نحُن لم نخلْع ولم نلبْس وجوْه  
َن+ْح   َن+ْخ   َن+ْل

إخلعوا هذي الُوجوَه المستعارْه  
       َه+ْا    َه+ْل

وَدَخْلنا مثَل َمْن َيدخُل   
ِم+ْث  َم+نْ 

في َليِل المقاِبْر، 
   َل+ْي ِل+ْل

ْت،  أوقَدْت ناٌر، وأجساٌم تلوَّ
َأ+ْو        َأ+ْج

رقصُة الّناِر على ألحاِن ساحْر،  
َح+ْا   ِح+ْر

بلَّْوًرا ُثريَّاٍت، وُزْرَقْه 
َر+ْن َر+ْي

و اسَتحاَل الَعَفُن الَجاري/ على الُجدراِن َخمًرا  
                 َج+ْا         ُج+دْ 

على الُجدراِن َخمًرا... 
         َر+ْا َر+ْن

"أنُتُم في َجنَِّة اأَلْرِض...
 َأ+ْن          َأ+ْر

َصالًة... إنَّ في اأَلْرِض السماْء" 
          ِإ+ْن   َأ+ْر

َر الَجنََّة ِمْن َلْيِل المقابْر  َكوَّ
             َل+ْي ِل+ْل

ْمسِ  يا الًها َهاِرًبا ِمْن َصْرعِة الشَّ
  َه+ْن َه+ْا

يَتَخفَّى في المغاَرْه
  َف+ْى ِف+ْل
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فلّي   في ُكهوِف الَعاَلِم السُّ
ِف+ْي ِف+ْل

2.3.5. التنسيق المنفصل

رُب، هنا النَّجمُ / هنا  زاُد المسافر!  ِمن هنا الدَّ
    ُه-َن      ُه-َن     ُه-َن

شارٌع يفرُغ... ضحكاٌت حزيَنهْ 
 ِر-ُع  َر-ُغ

و اسَتحاَل الَعَفُن الَجاري/ على الُجدراِن َخمًرا
            َع-َف      َع-َل

3.3.5. تنسيق مفروق

َساَقنا النجُم المغامْر
      ُم+ْل ُم-َغ

ثمَّ َضيَّعناه في لندَن، ِضْعنا/ في ضباِب الَفحِم في ُلْغِز الّتجارْه. 
                   ِض+ْع      َض-بَ 

ليلَة الميالِد، 
َل+ْي َل-َت

ليلَة الميالِد... 
َل+ْي َل-َت

وانحدْرنا في الدهاليِز اللعينْه، 
    َد+ْر    َد-َه 

وانحدْرنا في الدهاليِز اللعينْه، 
               ِل+ْي َل-ِع

أعيٌن َنسَألها: أيَن المغاَرْه؟
َأ+ْع   َأ-ُل

ها ُهنا الَوْرُد ِبال َشْوٍك 
َه+ْا ُه-َن

نحُن لم نخلْع ولم نلبْس وجوْه
َن+ْح ُن-َل
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نحُن ِمْن بيروَت، ماساًة، ُوِلْدنا 
َن+ْح ُن-ِم

وَدَخْلنا مثَل َمْن َيدخُل 
 َخ+ْل          ُخ-ُل

ًعا ِللكيِمياْء/ َوِلساِحْر   َوَرَكْعنا ُخشَّ
             ِل+ْل     ِل-َس

َر الَجنََّة ِمْن َلْيِل المقابْر    َكوَّ
           ِم+ْن   َم-َق

4.3.5. تنسيق مجموع
ُحِفَرْت فيه ِعَباَرْه: 

ِف-َر ِف+ْي

"جنُة األرِض! ُهنا ال َحيًَّة ُتْغوي
 َن-ُت      َن+ْا

"أنُتُم في َجنَِّة اأَلْرِض... 
ُت-ُم    ِت+ْل

"أنُتُم في َجنَِّة اأَلْرِض/ َصالًة... إنَّ في اأَلْرِض السماْء"   
                  ِض-َص                 ِض+ْس

فــي قصيــدة الشــاعر حــاوي العديــد مــن التنســيقات الصوتّيــة المختلفــة، التــي َتبــرز ِلُتوّقــع الّنــّص بإيقاعاتهــا 
الخفّيــة إاّل علــى العالــم بشــيفراتها الموســيقّية، التــي تــدّل القــارئ، وبشــكل غيــر مقصــود، إلــى عمــق الكاتــب وروح 

المؤّلــف، وهــذه الّســمة األبــرز مــن الســمات التــي تضيئهــا األســلوبّية التكوينّيــة أو أســلوبّية الفــرد. 

والالفــت أّن الشــاعر عــن قصــد أو غيــر قصــد ُيبــرز األصــوات التــي تــدّل تنســيقاتها علــى االّتصــال، 
كمــا يبّيــن الجــدول الســابق )27 تنســيًقا مّتصــاًل( فــي مقابــل )3 تنســيقات منفصلــة( و)13 تنســيًقا مفروًقــا( و)5 
ــن أّن األصــوات التــي تــّدل علــى االّتصــال تشــّكل  ــة الســابقة، يتبّي ــة اإلحصائّي تنســيقات مجموعــة(. وفــي العملّي
أكثــر مــن خمســين بالمئــة مــن األصــوات الموجــودة فــي القصيــدة كّلهــا، واألصــوات التــي تــدّل علــى التفرقــة تشــّكل 

تقريًبــا %25 مــن أصــوات القصيــدة.
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هــذا فــي الواقــع المســموع. أّمــا مــن الناحيــة العملّيــة، فنســتند إلــى دراســة تغييــرات الصــوت البشــرّي، 
ونتعامــل بشــكل أســاس مــع االختــالف الصوتــّي، وخصوًصــا فــي حــال نتجــت عنــه رّدة فعــل أو تأثيــر علــى 
المســتمع. فترتبــط رّدة الفعــل أو التأثيــر علــى القــارئ بســرعة اإليقــاع فــي النــّص، فــال يتــرك الكاتــب فرصــة للعيــن 
واألذن بتلّقــي النــّص ألّن الحركــة متناهيــة إلــى الــروح، واألنفــاس الهثــة متوتّــرة تتعــّزز بحركــة التنســيقات المّتصلــة 
التــي ال تنفــّك تتناغــم مــع اّتصــال المجــوس بشــرقهم، بمكانهــم األّول، المــكان الــذي يشــّدهم دائًمــا إلــى محــوره كفعــل 

فيزيــاء الحركــة التــي تشــّد اإلنســان إلــى محورّيــة الكوكــب. 

فكّلهــا  الصوتّيــة  التنســيقات  فــي  الحاصلــة  التكريــرات  عــن  ناجمــة  اإليقــاع واألصــوات  فــي  والســرعة 
تكرريــرات معّجلــة، مــا ُيحــدث انطباًعــا عنــد القــارئ بســرعة الحيــاة، وســرعة القــول) َســاَقنا النجــُم المغامــْر َن+ْن/ 
َن+ْج( )شــارٌع يفــرُغ... ِر-ُع  َر-ُغ(، )َســاَقنا النجــُم المغامــْر  ُم+ْل ُم-َغ( )ُحِفــَرْت فيــه ِعَبــاَرْه ِف-َر ِف+ْي(؛ 
هــذه التنســيقات تــدّل علــى التكريــرات المعّجلــة فــي اللغــة، وبالتالــي فهــي تعكــس روح الشــاعر التّواقــة إلــى العــودة 

بالزمــن إلــى الشــرق حيــث الضــوء األزلــّي.

ولّمــا كان الفــراغ مســّطًحا، بينمــا بالقــرب مــن المركزّيــة الــدوران انحنــاء، فــإّن المجــوس بانتقالهــم إلــى 
أوروّبــا، وصلــوا إلــى الفــراغ حيــث ظهــرت مفــردات الشــاعر داّلــة عليهــا " ضبــاب، ال نجــم، المســتعاره، ليــل، إلًهــا 
هارًبــا..." مــا يــدّل علــى ضبابّيــة الصــورة فــي المــكان الجديــد، وهــو العالــم الســفلّي، العالــم المظلــم، فــال نــور وال 
حيــاة، بــل ظلمــة أبدّيــة. وبإمكاننــا تخّيــل شــكل المــكان بالقــرب مــن الضــوء أي اإللــه، أو باالبتعــاد عنــه كالتالــي:

وفــي النهايــة، نقــول إّن وجــود المــاّدة فــي الفيزيــاء والحضــارة فــي الحيــاة يؤّديــان إلــى انحنــاء الزمــكان، 
ــة الحركــة. وانحنــاء هــذا األخيــر إضافــة إلــى ســرعة الحركــة، يمليــان علــى الجســم كيفّي
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المعالجة الّنّصّية لفرادة اللغة وخصائصها األسلوبّية
إذا كان ال بــّد مــن شــيوع مصطلــح عــاّم شــائع هــو األســلوب، فهــو ألّنــه يوجــد شــرطان همــا: الحضــور 
فــي الخطــاب، وانزياحــات اللغــة عــن أشــكالها القياســّية المعروفــة مــن جهــة، وتكــرار ظهــور هــذه االنزياحــات. 
فاللغــة الحاملــة للّنــّص تؤّثــر فــي شــكلها المعيــارّي أو القياســّي علــى فهــم معانيــه، إاّل أّن الفــرادة التــي تنتــج عــن 
لغــة كاتــب معّيــن تظهــر عبــر االنزيــاح الحاصــل فيهــا، وعبــر التأكيــد علــى هــذا االنزيــاح بتكــراره فــي غيــر موضــع. 
فتصبــح اللغــة، لغــة الكاتــب المنزاحــة، أصــاًل عنــده تمّيــزه عــن غيــره مــن المبدعيــن. فليــس بالضــرورة مراقبــة أي 
خــرق لعيارّيــة اللغــة وللقاعــدة النحوّيــة األســاس، ألّن القــارئ سيشــعر بهــا عنــد تكرارهــا فــي الّنــّص األدبــّي الخــاّص 

.)le Stylème( بكاتــب معّيــن، وهــو مــا ُيتَّفــق علــى تســميته باألســلبة

ولّمــا كان األســلوب مبنيًّــا علــى نظرّيــة اللغــات الفردّيــة، ســواء أكانــت أدبّيــة أم لــم تكــن، كان ال بــّد مــن 
دراســة البنــى األلســنّية الخاّصــة بخليــل حــاوي مــن خــالل قصيــدة المجــوس فــي أوروّبــا، للعثــور علــى ناحيــة الفــرادة 

فــي أســلوبه.

1.6. االستفهام: انزياح عن مركزّية المكان 
اّتجهــت الدراســة األلســنّية عــّدة اتجاهــات وذلــك مــن دوسوســير حتّــى يومنــا، ومــا تــزال بفعــل التطــّور 
الحاصــل فــي اللغــة، وكونهــا مجموعــة عــادات صوتّيــة يكّيفهــا حاجــز البيئــة، فــال تخلــو مــن كونهــا شــكاًل مــن 
أشــكال المثيــر واالســتجابة. لذلــك نهتــّم بالقــدرة اإلبداعّيــة )Créativité( لّلغــة، لكــي نتمّكــن مــن إنتــاج جمــل 
خاّصــة تنــزاح عــن االســتخدام الحقيقــّي لهــا، فنتمّكــن عندهــا مــن تمييــز القــدرة الفردّيــة والفريــدة للكاتــب فــي إنتــاج 

عالــم لغــوّي خــاّص.
ومن يقرأ عالم الشاعر اللغوّي، يستدّل من روح النّص على صورة لغوّية مكّررة هي صورة االستفهام.

ْفُتُم ..." "هل َطوَّ
"... أيَن المغاَرْه؟" 

واالســتفهام مــن أنــواع اإلنشــاء الطلبــّي، وهــو "طلــب العلــم بشــيء لــم يكــن معلوًمــا مــن قبــل بــأداة خاّصــة".  
وهو "اســم مبهم ُيســتعلم به عن شــيء".  ويكون االســتفهام بحروف معينة وأســماء محّددة وظروف معروفة لكّل 
منهــا معنــى خــاّص إضافــة إلــى المعنــى األساســّي الــذي وضعــت مــن أجلــه وهــو االســتفهام أو الســؤال. وليــس فــي 
االســتفهام أدوات خاّصــة باالســم وأدوات خاّصــة بالفعــل إال )أي( فإنهــا خاّصــة باألســماء. وبذلــك تكــون ألســلوب 
االســتفهام أهمّيــة بالغــة فــي اللغــة العربّيــة، وتكمــن هــذه األهّميــة فــي الــدور الــذي يؤّديــه فــي عملّيــة التواصــل بيــن 
البشــر، ووظيفتــه التبليغّيــة والحجاجّيــة. وإذا كان معلوًمــا أّن التواصــل ال يتــّم إاّل اســتناًدا إلــى التخاطــب، فــإّن 
االســتفهام أبرز أدوات هذا التخاطب، ألّنه يجّســد دورة التخاطب حيث يتوّفر على مرِســل ومرَســل إليه ومرَســَلة. 
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تــّم تحويــل المرّكــب االســتفهامّي الســابق مــن البنيــة العمقّيــة إلــى البنيــة الســطحّية عــن طريــق القواعــد التحويلّيــة 
التاليــة:

- الحذف اإلجباري
تّم حذف مرّكب النفي )ما( الذي يعطي معنى اإلنكار.

- اإلحالل أو التعويض
حّل مرّكب االستفهام )هل( محّل مرّكب النفي )ما(.

ولّمــا كان االســتفهام خطاًبــا، تنّوعــت أغراضــه، فقــد يكــون حقيقيًّــا وقــد يكــون مجازيًّــا، وهــو فــي كّل هــذا 
تتغّيــر أشــكاله وأغراضــه، األمــر الــذي جعــل النحــاة يدرســونه دراســة تحليلّيــة. ولهــذا كان االســتفهام عنصــًرا مــن 
العناصــر النحوّيــة المهّمــة، حيــث إّن َمــن يتصّفــح المصــادر النحوّيــة يجدهــا تخّصــص لــه حّيــًزا كبيــًرا فــي طّياتهــا، 

كمــا يجدهــا تزخــر بكــّم هائــل مــن أقــوال أوائــل النحــاة عــن أدوات االســتفهام.
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تــّم تحويــل المرّكــب االســتفهامّي الســابق مــن البنيــة العمقّيــة إلــى البنيــة الســطحّية عــن طريــق القواعــد التحويلّيــة 
التاليــة:

- الحذف اإلجبارّي
تّم حذف المرّكب الفعلّي ومرّكب التكملة )أستفهم ظرف( حذًفا إجباريًّا.

- اإلحالل
حــّل مرّكــب األداة )أيــن( محــّل المرّكبيــن الســابقين المحذوفيــن. وتــّم إحــالل مرّكــب النغمــة الهابطــة محــّل 

النغمــة الصاعــدة فــي مرّكــب االســتفهام.
- التقديم

تّم تقديم مرّكب األداة الّدال على االستفهام )أين/ الخبر( على المرّكب االسمّي )المبتدأ(
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فحــاوي بلســان المجــوس يســتفهم عــن أرض الحضــارة فــي مشــهد يصــّور فيــه العالــم الــذي رســمه المجــوس فــي 
ذاكرتهــم العاّمــة؛  فحيــن ذهبــوا إلــى أرض باريــس ولنــدن ورومــا ليجــدوا اإللــه الجديــد الــذي ســيولد، فّتشــوا فــي 
الذاكــرة الجماعّيــة عــن المــكان األصلــّي لــه، فتبــادر إلــى ذهنهــم المــكان األّول الــذي وصلــوا إليــه فــي الشــرق. 

ــم يعثــروا علــى ذاك المــكان المنظــور. لكّنهــم فّتشــوا ول

فجــاء االســتفهام بصورتيــن مختلفتيــن، األولــى صــورة العــارف الــذي ال جــدال عنــده، عبــر أداة االســتفهام )هــل( 
التــي تــدّل فــي مضمونهــا علــى اإلجابــة المحــّددة [نعــم/ال]. والصــورة الثانيــة هــي صــورة الجاهــل الــذي يريــد أن 

يفّتــش عــن المــكان عبــر اســم االســتفهام )أيــن(، وهــو عامــل، يــدّل علــى المــكان، لكــن مــن غيــر تحديــده.

2.6. النداء: العودة إلى الجذور
النــداء هــو "كّل اســم مضــاف فيــه فهــو نصــٌب علــى إضمــار الفعــل المتــروك إظهــاره. والمفــرد رفــع وهــو فــي موضــع 
اســم منصــوب." والنــداء فــي عــرِف النحــاة وعلمــاء البالغــة العــرب هــو توجيــه الدعــوة إلــى المخاطــب وتنبيهــه، 
لإلصغــاء وســماع مــا يريــده المتكلــم بأحــد أحــرف مخصوصــة، تعــرف باســم أحــرف النــداء، ينــوب كل حــرٍف منهــا 

منــاب الفعــل )أدعــو( أو )أنــادي(.

"يا  مجوَس الشرِق"
"يا إلَه المْتَعبيْن  
يا إلَه الضاِئعيْن

يا إلًها هارًبا 
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تــمَّ تحويــل تركيــب النــداء فــي الُجمــل الســابقة مــن البنيــة العمقّيــة إلــى البنيــة الســطحّية، وذلــك عــن طريــق الحــذف، 
والزيــادة، واإلحــالل أو التعويــض.

- الحذف
ــا. كمــا تــّم حــذف  ــا إجباريًّ تــّم حــذف المرّكــب الفعلــّي الــداّل علــى النــداء )أنــادي( بجميــع مكّوناتــه، حذًف

) المرّكــب اإلضافــّي )المضــاف إليــه اليــاء( فــي ) ربِّ
- الزيادة

تّمت زيادة مرّكب األداة الّدال على النداء )يا( بجميع مكّوناته، إلفادة مدلول النداء.
- اإلحالل أو التعويض

تّم إحالل مرّكب األداة )يا( محّل المرّكب الفعلي )أنادي(

 

 

  �ا إلَه ال�اِ�ع��ْ  /ال�ْ�َع���ْ  �ا إلهَ / ���َ� ال��ِق�ا     

  

  

  ��ّ�� ال��اد�                                                      ��ّ�� فعليّ               

                        

  �يّ ��ّ�� اس�ّي              ��ّ�� اس                 ��ّ�� اس�ي              ��ّ�� فعلّي          

  

  ��ّ�� اس�ّي           تع���      ��ّ�� اس�يّ                       Ø                   فعل      ���       

  +���و�                                 أناد�        ��ارع   

  ال      ��ق/ ��ع���/ ضا�ع��      ����/ إله/ إله                                                                  

  + ���� إل�ه       +��اد� +����ب +��ا�              +��ا� إل�ه +���ور                                    

  +�ع�فة +��ّ�� إضافيّ                                                                         �ا          

                                                                             +ح��  +أداة +ت���ل

  +ن�ا� +����ل +����

 ال�ا��ة �� ال���ة الع��ّ�ة إلى ال���ة ال���ّ�ة، و�ل� ع� ���� ال���، الُ��لت�َّ ت���ل ت���� ال��ا� في 
  وال��ادة، واإلحالل أو ال�ع���.

-   

الفعلّي ال�ال على ال��ا� (أناد�) ����� ��ّ�ناته، ح�ًفا إ��ار��ا. ��ا تّ� ح�� ال��ّ��  تّ� ح�� ال��ّ��
(   اإلضافي (ال��ا� إل�ه ال�ا�) في ( ربِّ
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  ا������ -

  تّ� ��ادة ��ّ�� األداة ال�ال على ال��ا� (�ا) ����� ��ّ�ناته، إلفادة ��ل�ل ال��ا�.

  اإلحالل أو ا������ -

  ة (�ا) ��ّل ال��ّ�� الفعلي (أناد�)تّ� إحالل ��ّ�� األدا 

  �ا إلًها

  

                            

  

  ��ّ�� ال��اد�                                                      فعليّ                             

  ��ّ�� ا��ّي                                                 ��ّ�� ا��ي              ��ّ�� فعلّي          

  

                                               Ø                   فعل      ���       

  +�����                                                           أناد�        ��ا�ع   

  إلًها                                                                                          

               + ���� إل�ه                                +��اد� +����� +ن��ة                                    

                                                               �ا          

                                                                             +أداة +ت���ل +ح�� 

  +ن�ا� +����ل +����

تــّم تحويــل تركيــب النــداء فــي الُجمــل الســابقة مــن البنيــة العمقّيــة إلــى البنيــة الســطحّية، وذلــك عــن طريــق 
الحــذف، والزيــادة، واإلحــالل أو التعويــض.

- الحذف
تّم حذف المرّكب الفعلّي الّدال على النداء )أنادي( بجميع مكّوناته، حذًفا إجباريًّا.

- الزيادة
تمّت زيادة مرّكب األداة الّدال على النداء )يا( بجميع مكّوناته، إلفادة مدلول النداء.

- اإلحالل أو التعويض
تّم إحالل مرّكب األداة )يا( محّل المرّكب الفعلي )أنادي(
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يبــدو النــداء فــي القصيــدة بصورتيــن متوازيتيــن فــي الشــكل، مختلفتيــن فــي المضمــون، متوافقــة مــع مــا 
ذكــره النحــاة العــرب مــن مبــادئ وأســس، حيــث جــاء هــذا التركيــب مــع أداة النــداء )يــا(.

أّمــا تراكيــب النــداء، فــي بنيتهــا العمقّيــة، تراكيــب فعلّيــة، وأداة النــداء قــد حّلــت محــّل المرّكــب الفعلــي 
)أنــادي( فيكــون المنــادى بالتالــي منصوًبــا علــى المفعولّيــة، وهــذا مــا ذكــره ســيبويه فــي المــكان الســابق ذكــره.

وهكــذا، يعتبــر تركيــب النــداء فــي األنموذجــات الســابقة صــورة صوتّيــة منقلبــة عــن صــورة منطقّيــة، تتــدّرج 
فــي أصــل بنائهــا التركيبــّي تحــت مرّكــب فعلــّي، يتفــّرع إلــى قســمين؛ األّول فعــل رئيــس ينقســم بــدوره إلــى قســمين 

مرّكــب فعلــّي )أنــادي( ومرّكــب اســمّي محــذوف، والثانــي هــو مرّكــب المنــادى.

بعدهــا، يتحــّرك المرّكــب الفعلــّي )أنــادي( مــن موقعــه األصلــّي فــي الُجملــة، المتفــّرع عــن الفعــل الرئيــس، 
تــارًكا وراءه فــي الزمــن الــذي يؤّشــر إلــى  ســمة المضــارع، ويتحــّرك المفعــول بــه إلــى موقــع آخــر هــو مرّكــب 

المنــادى ليؤّشــر لســمات عديــدة مذكــورة عنــد كّل تركيــب. 

وبذلــك، ينقلــب المرّكــب الفعلــّي والفاعــل )أنــادي( إلــى حــرف نــداء )يــا( والمفعــول بــه إلــى منــادى، ومــن 
ثــّم تنقلــب الُجملــة مــن فعلّيــة إلــى شــبيهها الصوتــّي "أســلوب النــداء.

وفــي مراجعــة النــداء البــارز فــي القصيــدة، نعثــر علــى صــوت الشــاعر الضائــع فــي المجهــول يفتّــش 
عــن الخــالص، عــن الجــذور التــي تربطــه بــال وعيــه الجماعــّي، حيــث يتوّجــه النــداء إلــى إلــه هــو األصــل والجــذر 
والخــالص. وفــي ذلــك يحاكــي الشــاعر البطــل التراجيــدّي األســطورّي الــذي يفتّــش عــن الحقيقــة التــي يعرفهــا، لكّنــه 

يأبــى تصديقهــا، علــى غــرار مــا فعــل "أوديــب" فــي "Oedipe Roi" لســوفكل. 
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خاتمة عاّمة
شــهد القــرن العشــرون انقالًبــا خطيــًرا فــي النظرّيــات الفيزيائّيــة وثــورة فــي األفــكار والمفاهيــم التــي مّهــدت 
لوصــول نظرّيــة النســبّية األينشــتاينّية، األمــر الــذي أّدى إلــى تغييــر كامــل لنظرّيــة نيوتــن الحركّيــة ألّنهــا ربطــت، 
كمــا الحظنــا أجــزاء تلــك النظرّيــة بســرعة الضــوء، حيــث يمكــن عبــر ذلــك تفســير أجــزاء النظــام الّشمســّي، إضافــة 

إلــى أّن ســرعة الضــوء لحــّد اليــوم ُتَعــدُّ أقصــى ســرعة وصلنــا إلــى تدوينهــا.

العلمّيــة  العملّيــة  فــي  بعــض  عــن  يمكــن فصلهمــا  فــال  بالزمــان ال محالــة،  المــكان مرتبــط  أّن  وبمــا 
ــا للشــاعر خليــل حــاوي، فــرض  ــة. لذلــك فــإّن دراســة المــكان وفيزيائــه فــي قصيــدة المجــوس فــي أوروّب والمنطقّي
درًســا للزمــان الــذي ارتبــط بــذاك المــكان المــدروس، ألّنــه ال يمكــن تحديــد المــكان إاّل بمعرفــة االتجــاه والهــدف. مــا 
دفــع بالشــاعر فــي قصيدتــه باالســتعانة بالمجــوس رمــًزا للتفتيــش عــن الحضــارة الجديــدة، الحضــارة التــي أبهــرت 

الكــون وجعلتــه ال يــرى ســواها.

فالمجــوس عنــد "حــاوي" ليســوا إاّل نحــن الذيــن ابتعدنــا عــن محورّيــة الضــوء ومركزّيتــه، مركزّيــة المعرفــة، 
معرفــة اإللــه الــذي تجّســد بالحــرف والكلمــة لوًنــا أبديًّــا، يختــرق فيزيــاء المــكان فــي هــذا الزمــن.

وهكــذا، مــن خــالل دراســة الّنــّص، وباالســتعانة باألســلوبّية التكوينّيــة، اســتطعنا اختــراق عالــم الشــاعر 
حــاوي، والتعــّرف إلــى فــرادة األســلوب عنــده، فــي اإليقــاع والتركيــب، ومــا يمّيــز ذاك األســلوب عــن غيــره مــن 
أســاليب الكتابــة الشــعرّية، لنجــده عاَلًمــا مشــحوًنا بالتناقضــات، لكّنهــا مشــدودة إلــى فعــل الخلــق، الــذي ظهــر 

بمظهــر الضــوء ومركزّيتــه المشــدودة كمــا الكــون إليــه.

 Devant( وأخيــًرا نقــول، إّن المفهــوم الــذي نتداولــه جميًعــا يعــود إلــى أّن المبــدع يصنــع نفســه أمــام الورقــة
le papier l’artiste se fait(، علــى حــّد قــول ماالرميــه )Mallarmé( وهــذا المبــدأ يدعــم المبــدع فــي عملــه 
اإلبداعــّي، ألّنــه يتّوّجــه منــه مؤّسًســا لعالمــه الخــاّص، لكــّن الناقــد، الرائــّي، يغّيــر هــذه المقولــة إلــى أخــرى تقــول: 

أمــام عيــن الناقــد يصنــع المبــدع نفســه.
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الهجرة والمكان في كلمات األغاني اللبنانّية
د. منى مارتينوس  
علوم اجتماعية/ الجامعة اللبنانية

مقدمة
إن عمــر الهجــرة اللبنانّيــة مــن عمــر تاريــخ لبنــان، مــن عمــر هــذا الشــعب اّلــذي أحــب المغامــرة والكفــاح، وأكثــر مــا 
أحّبــه هــو الحرّيــة. الحــت أولــى مشــاهد الهجــرة مــع الســفن الفينيقّيــة حيــث شــقت عبــاب البحــار وقطعــت المســافات 

لتنشــئ المســتعمرات، وتتبادل الســلع، وتنشــر األبجدّية....

الهجــرة هــي أبجدّيــة العيــش فــي قامــوس اللبنانــي، تدخــل فــي األدب واألغانــي، ولعــل النفــاذ إلــى مكنونــات 
النفــس البشــرّية عبــر مــا قالتــه األغانــي، أمــٌر فائــق األهمّيــة فــي تصويــر أنمــاط التفكيــر وصيــغ التعبيــر وســمات 
الذهنّية...فالغنــاء ُعــرف علــى مــّر العصــور بأنــه وســيلة للتعبيــر عــن الحيــاة النفســّية واالجتماعّيــة والتاريخّيــة 
واإلبداعّيــة. واألغانــي هــي الحامــل الحقيقــي للمشــاعر تتلقاهــا اآلذان والقلــوب تتبّناهــا وترددهــا وتعيــش معانيهــا 

ــة فــي مختلــف مســتوياتها.  علــى مــدى الســنين، تــدور فــي فلكهــا أجيــال متتابعــة تتــوارث مكنوناتهــا الحضارّي

الهجــرة بــكل نواحيهــا موضــوع قديــم وعصــري وملــّح. أمــا  الدراســات حــول الموضــوع المتنــاول، وهــو عالقــة المــكان 
بأغانــي الهجــرة، وتحديــدًا مــن زاويــة أنتروبولوجيــة، فهــي دراســات حديثــة العهــد وقليلــة فــي هــذا الحقــل المعرفــي، 
وبهــذا يشــكل الموضــوع إضافــة معرفّيــة للعلــوم االجتماعّيــة واألنتروبولوجّيــة، وخاصــة أن البحــوث اّلتــي تشــبهه 

قليلــة جــدًا.

األنتروبولوجيــا الثقافّيــة هــي فــرع مــن علــم األنتروبولوجيــا وهــي تهتــم بدراســة الثقافــة االنســانّية وتعنــى بدراســة 
أساليب حياة اإلنسان وسلوكاته النابعة من ثقافته، وهي كما تدرس الشعوب القديمة تدرس الشعوب المعاصرة. 
وأنتروبولوجيــا المــكان تتفــرع مــن األنتروبولوجيــا الثقافّيــة، فدراســة المــكان كأبعــاد مميــزة للثقافــة، بصــرف النظــر 
عــن الحســابات اإلثنوغرافّيــة قــد وّلــدت منــذ التســعينيات عــددًا مــن مجــاالت البحــث األنثروبولوجــي، إذ غالبــًا مــا 
كان يتــم تعريــف المــكان مــن خــالل مفهــوم هندســي أو رياضــي أو قابــل للقيــاس، بينمــا يشــير المــكان بالمعنــى 

المجــّرد إلــى المعانــي الثقافّيــة اّلتــي يعبــر عنهــا النــاس بالنســبة لموقــع أو مــكان معيــن. 

تكّثفــت اهتمامــات علمــاء األنثروبولوجيــا الخاصــة بالمــكان أثنــاء إعــادة الهيكلــة االقتصادّيــة العالمّيــة فــي أواخــر 
القــرن العشــرين وتدفقــات الهجــرة. وعلــى الرغــم مــن أن العوامــل المكانّيــة والبيئّيــة كانــت موجــودة دائمــًا فــي 
اإلثنوغرافيــات، إال أنهــا ظهــرت فــي أغلــب األحيــان كخلفّيــة مــن دون إثــارة اهتمــام. ولكــن التحليــالت البنيوّيــة 
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المعاصــرة اّلتــي تركــز علــى التفســيرات الرمزّيــة تفســح المجــال لدراســة وتفســير الظواهــر الثقافّيــة كالتنقــل والنــزوح 
األبعــاد االجتماعّيــة والرمزّيــة واإلنتــاج االجتماعــي وترســم  لتعكــس  الهوّيــة،  المــكان وبنــاء  والهجــرة، وصنــع 
الخطــوط العريضــة لبعــض التطــورات فــي مجــاالت البحــث الجديــدة اّلتــي تأخــذ مفهــوم المــكان علــى محمــل الجــد.

ــة، فيصبــح مــن المهــم أخــذ  ــة والثقافّي وبمــا أن علــم األنتروبولوجيــا يــدرس اإلنســان فــي مختلــف نشــاطاته الفكرّي
األغنّيــة الشــعبّية موضوعــًا علــى اعتبــار أن األغنيــة الشــعبّية هــي نتــاٌج فكــرٌي محمــٌل بالعديــد مــن الــدالالت، 

ودراســتها تمكننــا مــن فهــم وإدراك الخصائــص والخلفيــات الفكرّيــة والثقافّيــة للمجتمــع. 

فالهــدف إذًا مــن هــذه الدراســة هــو فهــم الظاهــرة الثقافّيــة اّلتــي تحــددت فــي هــذا البحــث أال وهــي إبــراز 
خصوصّيــة المــكان فــي أغانــي الهجــرة اللبنانّيــة، وتفســير المراحــل التطورّيــة لهــا، وذلــك مــن خــالل تحليــل 
ــة، وتحديــد وظيفــة هــذا االنتــاج فــي  طبيعــة العالقــة بيــن نمــط االنتــاج الفكــري ومعطيــات البنيــة االجتماعّي

المجتمــع المــدروس. وبهــذا تضيــف الدراســة حجــرًا علــى البنــاء العلمــي اّلــذي ال نهايــة لــه.

ومــن خــالل هــذه المعطيــات يمكننــا طــرح ســؤالين وهمــت: مــا هــي عالقــة المــكان بثقافــة المهاجــر أو المهّجــر؟ 
وكيــف يبــرز تأثيــر المــكان علــى ثقافــة الفــرد مــن خــالل األغانــي؟

ــة اّلتــي تقــوم عليهــا ثقافــة   هــذه الدراســة اســتوجبت اســتعمال المنهــج البنيــوي اّلــذي ينظــر إلــى البنــى االجتماعّي
مجتمــع بوصفهــا مســتقلة عــن معرفــة األفــراد وعــن أفعالهــم، باعتبــار أن طريقــة تفكيــر األفــراد لهــا بنيــة كامنــة، 
ُتحــّدد مــا يفّكــر بــه الفــرد. والبنيوّيــة هــي منهــج بحــث يقــوم علــى دراســة العالقــات المتبادلــة بيــن العناصــر 
األساســّية المكونــة لبنــى يمكــن أن تكــون مجــّردة أو محسوســة. ومــن أبــرز مــن عمــل ضمــن إطارهــا "فريدينانــد 
دي سوســير" )Ferdinand de Saussure(، "كلــود ليفــي ســتروس") Claude Lévi-Strauss(، "إميــل 

دوركايــم" )Émile Durkheim(، وغيرهــم. 

تــّم اســتخدام أســلوب التحليــل النوعــي اّلــذي يّتســم بالقــدرة علــى اســتطالع البنــى ذات المعنــى المتواريــة خلــف 
مظاهــر األفعــال وظاهــر األبنيــة الكالمّيــة، حيــث أّنهــا ال تظهــر وال تبــرز إاّل مــن خــالل المشــاركة والتواصــل 
الكالمــي وغيــر الكالمــي، حيــث يســمح المنحــى النوعــي بالتعــّرف علــى الحّيــز االجتماعــي – الثقافــي المــدروس 
مــن الداخــل ومــن الخــارج فــي آن معــًا1. وقــد تــّم اعتمــاد طريقــة تحليــل المضمــون فــي هــذا البحــث، وميــزة 
هــذه التقنيــة أنهــا تعمــد إلــى الوصــف المنهجــي لمضمــون النــّص، ثــّم إلــى تحليــل الموضوعــات والصــور اّلتــي 
يتضمنهــا، وذلــك بتفكيكــه إلــى وحــدات صغيــرة ودالــة بحيــث تنكشــف معنــى الرســالة اّلتــي تنضــح بــه أجزاؤهــا2.

374

د. منى مارتينوسالهجرة والمكان | إشكاليات وتحديات



األغنيــات المختــارة كعينــة هــي ثالثــة وهــذا البحــث يركــز علــى كلمــات األغانــي مــن دون الدخــول فــي تفاصيــل 
األلحــان والموســيقى: 

- " خدنــي علــى األرض الــي ربتنــا" غنتهــا "فيــروز" فــي العــام  1974 أي قبــل الحــرب األهلّيــة اللبنانّيــة، 
وهــي مــن كلمــات وألحــان األخويــن رحبانــي. 

- أغنيــة "يــا رايــح عضيعتنــا" غناهــا "عــازار حبيــب" فــي العــام 1985، وهــي مــن كلمــات اليــاس ناصــر 
وألحــان عــازار حبيــب. 

- أغنية "الغربة" غناها "فارس كرم" في العام 2009، وهي من كلمات وألحان ياسر جالل.

األغنيــات الثالثــة هــي مــن األغانــي الشــعبّية اللبنانّيــة اّلتــي تظهــر المعانــاة الناتجــة عــن الهجــرة، وُتظهــر الثقافــة 
الخاصــة بثــالث حقبــات مــن تاريــخ لبنــان. ومــا يجمــع كلمــات هــذه األغنيــات أنهــا تشــارك فــي تشــكيل خطــاب 
يتراكــم علــى مهــل ليشــكل طبقــة معرفّيــة تدخــل فــي ثقافــة المتلقــي وتنبعــث منهــا. هــذه االغانــي هــي بمثابــة 
إســهامات عملّيــة إلظهــار حيــاة المجتمــع اللبنانــي فــي حقبــات معينــة، كلهــا تغنــي للغربــة وللهجــرة، ولــكل هجــرة 
ــذي تغنــي لــه فيــروز تــرك ضيعتــه هربــًا مــن الحربيــن العالميتيــن، وضيعــة عــازار حبيــب  أســبابها، فالمهاجــر اّل
مهّجــرة بســبب الحــرب األهلّيــة، وفــارس كــرم تــرك ضيعتــه بســبب األزمــة اإلقتصادّيــة. كمــا أن الحنيــن والشــوق 
ــة أو قســرّية، ألن الهجــرة  يجمــع االغنيــات الثالثــة فاألســباب مختلفــة والفعــل واحــد وهــو الهجــرة إن كانــت إرادّي
واالغتــراب يكتســبان دائمــًا صبغــة قســرّية حتــى لــو اختــار االنســان الغربــة فإنهــا تأخــذ طابعــًا قســرّيًا ألن ظــروف 

الهجــرة قاهــرة.

واألغانــي اّلتــي قيلــت عــن الهجــرة والســفر والغربــة كثيــرة وكثيــرة جــدًا فــي المجتمــع العربــي واللبنانــي، فهــي إمــا 
بلســان المغتــرب اّلــذي يفتقــد أهلــه ومحبيــه ومكانــه األليــف، أو بلســان المشــتاقين للقــاء مــن ســافروا وتركوهــم 
وحدهــم ليذهبــوا إلــى بلــد آخــر بفعــل هجــرة قســرّية أو طموحــًا فــي تحقيــق أمنيــات جديــدة، فكتــب الشــعراء وأبــدع 
المطربــون فــي التعبيــر الصــادق عــن شــعور اإلغتــراب واإلحســاس بالوحــدة، ليــس فقــط فــي لبنــان إنمــا فــي الكثيــر 

مــن بقــاع األرض.

وللبنــان خاصّيــة مميــزة فإنــه قــد عانــى تاريخيــًا وال زال مــن مــرارة الهجــرة، ففــي الذاكــرة أغــاٍن كثيــرة لمطربيــن كثــر 
أمثــال وديــع الصافــي وفيــروز وصبــاح، فلطالمــا ســمعنا علــى لســانهم "اشــتقنا علبنــان يابــا وعخبــار الضيعــة وأهلهــا" 
و"يــا مهاجريــن رجعــوا غالــي الوطــن غالــي" و "رّدنــي إلــى بــالدي" و "قايمــة ضــب تيابــي ورايحــة لعنــد حبابــي" و 
"راجعــة علــى ضيعتنــا وعــاألرض الــي حبتنــا" و... وبقيــت المواضيــع نفســها تتكــرر مــع المطربيــن الشــباب حتّــى 
يومنــا هــذا، فغنــت هبــة طوجــي، وجوليــا بطــرس، وتانيــا قســيس "وطنــي حبيبــي ويــن مــا بكــون بيغلبنــي الحنيــن"...
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تحديد مفاهيم الدراسة:
الثقافة 

حــاول الكثيــر مــن علمــاء االجتمــاع تحديــد مفهــوم الثقافــة، وزخــرت مؤّلفاتهــم بالكثيــر مــن التعريفــات لهــذا المفهــوم. 
ولعــل تعريــف إدوارد تايلــور)Edward Taylor( اّلــذي قّدمــه فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر فــي كتابــه "الثقافــة 
البدائّيــة"، هــو مــن أقــدم تعريفــات الثقافــة وأكثرهــا شــيوعًا حّتــى يومنــا هــذا. فهــو يذهــب فيــه إلــى أن الثقافــة هــي 
"كّل مرّكــب يشــتمل علــى المعرفــة والمعتقــدات، والفنــون واألخــالق، والقانــون والعــرف، وغيــر ذلــك مــن اإلمكانّيــات 

أو العــادات اّلتــي يكتســبها اإلنســان باعتبــاره عضــوًا فــي المجتمــع"3.

الهوّية الثقافّية
 تبــدو الهوّيــة الثقافّيــة بنــاء دينامّيــًا وعالئقّيــًا مرّكبــًا يتشــّكل فــي ســياقها الوعــي أو تتــَم إعــادة بنائــه، وال يمكــن 
فهمهــا بعيــدًا بمعــزل عــن اإلطــارات االجتماعّيــة والشــروط الموضوعّيــة المكونــة للوعــي الفــردي والجماعــي. وألن 
هــذه العملّيــة ال تتــّم فــي فــراغ، بــل فــي وســط معيــن يمــارس فيــه الفاعــل االجتماعــي دوره كفــرد مــن الجماعــة، فهــو 
يتأثّــر بالديناميــات الناظمــة الشــتغال هــذا الوســط بوصفــه بنيــة معرفّيــة لهــا أبعــاد تاريخّيــة وسوســيولوجّية متعــّددة4. 

المكان
المــكان هــو مجموعــة مــن الخصائــص الطبيعّيــة كالمســاحة والمنــاخ والتضاريــس، لكــن هــذه الخصائــص الطبيعّيــة 
ليســت شــرطًا كافيــًا فــال بــّد مــن وجــود اإلطــار اّلــذي يخلعــه الشــخص علــى المــكان، فينســبه إلــى نفســه وينســب 
نفســه إلــى المــكان. إذًا، إضافــة إلــى خصائصــه الطبيعّيــة والجغرافّيــة الممّيــزة، ال بــّد أن ُينظــر إليــه علــى أّنــه 
تكوينــات أو بنــى أو حــاالت معرفّيــة ووجدانّيــة، تكــون موجــودة لــدى األفــراد والجماعــات، وتســهم علــى نحــو واضــح 

فــي تحقيــق إحساســهم بالهوّيــة الفردّيــة والجماعّيــة، وفــي اســتمرارّية وجــود هــذا اإلحســاس لديهــم5.

المكان األليف
 يعــّد مــن األماكــن اّلتــي تبقــى مختزنــة فــي الذاكــرة وهــو اّلــذي يشــبه "رحــم األم"، إّنــه يبعــث الــدفء والحمايــة 
والطمأنينــة فــي أيــام الطفولــة، مثــل بيــت الطفولــة والقريــة ويظــل عالقــًا بالذاكــرة طــوال العمــر6. فهــو ليــس مجــرد 

ــة تحفــظ الماضــي وأحداثــه. شــيء حفظتــه الذاكــرة بــل صــورة محمّي

الهابيتوس
 هــو نظــام مــن االســتعدادات الدائمــة، اّلتــي يمكــن نقلهــا مــن جيــل إلــى آخــر عبــر العائلــة والمدرســة، ويبــدا تكوينــه 
منــذ الطفولــة األولــى، وهــو نتــاج لتاريــخ وتجــارب عديــدة حصلــت فــي األســرة والجماعــة والمجتمــع علــى مــدى 
األجيــال الســابقة. وهــذه االســتعدادات هــي بوصلــة ذهبيــة داخلّيــة يهتــدي بهــا اإلنســان، وهــي حســب بيــار بورديــو 

مــًا لحيــاة الفــرد"7.  )Pierre Bourdieu( بنيــة منظَّمــة مــن االســتعدادات تلعــب دورًا منظِّ
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خصوصّية المكان في أغاني الهجرة اللبنانّية
1- تاريخ الهجرة واألغنية اللبنانّية

تعتبــر الثقافــة كاًل معقــدًا يشــمل جميــع األنشــطة اّلتــي ينتجهــا مجتمــع مــا فــي فتــرة مــن فتــرات تطــوره لمواجهــة 
المحيَطين الطبيعي واإلنساني قصد فهمهما والسيطرة عليهما. فالطريقة اّلتي تعيش فيها جماعة ما والسلوكّيات 
والممارســات اّلتــي تقــوم بهــا هــذه الجماعــة تعكــس هويــة خاصــة بهــا، ومــا الهجــرة إال جــزءًا مــن هــذه الثقافــة عّبــرت 

عنهــا األغانــي بشــكل الفــت فــي الزمــان والمــكان المناســبين.

الهجرة
الهجــرة مــن أقــدم الظواهــر االجتماعّيــة وأهمهــا مــن حيــث أشــكالها وتنوعهــا وأســبابها ونتائجهــا وعالقتهــا بــاألرض. 
لهــذا فــإن ظاهــرة الهجــرة كانــت وال زالــت مجــااًل رحبــًا الهتمامــات المتخّصصيــن فــي مجــال الدراســات اإلنســانّية، 

نظــرًا للتأثيــرات البــارزة لهــذه الظاهــرة علــى الفــرد وعلــى المجتمــع المصــّدر لــه والمســتقبل لــه.

والهجــرة بشــكل عــام هــي انتقــال النــاس مــن بلدهــم إلــى بلــد آخــر. وهنــا ال بــّد مــن عــرض تعريــف األمــم المتحــدة 
ــن تغييــرًا دائمــًا لمحــّل  اّلــذي ينــّص علــى أّن: "الهجــرة شــكٌل مــن أشــكال االنتقــال الجغرافــي والمكانــي المتضمِّ
اإلقامــة العادّيــة بيــن وحــدة جغرافّيــة وأخــرى، كمــا أنهــا حركــة انتقــال الســكان مــن أرض تدعــى منطقــة األصــل، 
إلــى منطقــة أخــرى تدعــى منطقــة الوصــول، ويتبــع فــي تلــك الحركــة تغييــر فــي محــل اإلقامــة. وتختلــف تلــك 

ــذي تســتغرقه"8. الحركــة مــن حيــث مــدى المســافة المقطوعــة والزمــن اّل

أمــا التهجيــر أو الهجــرة القســرّية فقــد الحــظ الباحــث اللبنانــي مصطفــى بــّزي أن التهجيــر هــو "هجــرة جماعّيــة أو 
هجــرة مجموعــة مــن األفــراد، أو فــرد واحــد، نتجــت عــن تطــورات سياســّية أو أمنّيــة أو عســكرّية معينــة تفــرض علــى 
هــؤالء تــرك الوطــن إلــى الخــارج، أو تــرك منطقــة فــي الوطــن غيــر آمنــة، إلــى منطقــة أخــرى أكثــر أمانــًا واســتقرارًا"9.

وإذا أردنــا أن نتكلــم عــن الهجــرة اللبنانّيــة فمــن الممكــن أن نقــول أن عمــر الهجــرة اللبنانّيــة مــن عمــر تاريــخ 
لبنــان، إذ أن لغــة اإلبحــار والهجــرات ولــدت فــي ســاحل فينيقيــا، وحكمــت علــى أهلهــا باالغتــراب الدائــم. وتــوارث 

اللبنانيــون منــذ عهــد الفنيقييــن هــذه المهنــة وال زالــوا.

لقــد شــهد المجتمــع اللبنانــي هجــرات متالحقــة ونــزوح متواصــل مــن أيــام الفنيقييــن إلــى عهــد الصليبييــن والمماليــك 
والحكــم العثمانــي. إال أن الهجــرة الواســعة بــدأت عمليــًا عــام 1860 عقــب الفتنــة الشــهيرة بيــن الموارنــة والــدروز، 
واســتمرت حتــى العــام 1920 تاريــخ إنشــاء دولــة لبنــان الكبيــر، حيــث خفــت الهجــرة بعــد هــذا اإلعــالن لتعــود 
وتنشــط فــي منتصــف ســبعينيات القــرن الماضــي ومــا زالــت ناشــطة حتــى يومنــا هــذا. أمــا أســبابها فمتعــددة: 
سياســّية واجتماعّيــة واقتصادّيــة... ولكــن أكثــر الهجــرات اّلتــي ذكــرت فــي التاريــخ الحديــث بــدأت فــي القــرن التاســع 
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عشــر، فبعــض الكتــب التاريخّيــة تذكــر "أنطونيــوس البشــعالني" كأول مهاجــر لبنانــي فــردي هاجــر إلــى القــارة 
األميركّيــة فــي العــام 1854... والبعــض يذكــر "اليــاس الخــوري يونــس" مــن بلــدة "مزيــارة" الشــمالّية اّلــذي هاجــر 

إلــى الســواحل النيجيرّيــة فــي العــام 1882...

وتوالــت الهجــرة اللبنانّيــة إلــى بــالد مختلفــة، كالقــارة األميركّيــة، والســواحل االفريقّيــة المختلفــة، وبــدأ اللبنانيــون 
يجوبــون بتجارتهــم "المحمولــة"، بلــدان االغتــراب، يحملــون "الكشــة" يتحدثــون لغــة الســكان أنفســهم ويتمرســون 
عاداتهــم. أمــا الكشــة فهــي تعنــي الصنــدوق باللغــة البرتغالّيــة، اعتمدوهــا ألنهــا ال تتطلــب الخبــرة والعلــم وال رأســمااًل 
وال مهــارات لغوّيــة متقدمــة، وألّنهــا ذات مــردود ســريع، واســتقاللّية فــي التحــرك، وكانــوا يضعــون فــي الصنــدوق 
بعــض الحاجــات مــن خيــوط وإبــر ودبابيــس وجــوارب وصابــون وعلــب ســجائر وأمشــاط ومرايــا وعطــور وألبســة 
داخلّيــة وأنســجة وثيــاب جاهــزة... يبيعونهــا فــي شــوارع المــدن واألريــاف... جــّل إهتمامهــم أن يرســلوا جــزءًا مــن 
أرباحهــم إلــى ذويهــم الذيــن يعانــون ظروفــًا صعبــة فــي الوطــن، وأن يحتفظــوا باألربــاح الباقيــة لتكويــن رأســمال 
ربمــا يكــون زوادة إذا صممــوا علــى العودة...وشــيئًا فشــيئًا، تطــورت "الكشــة" الــى متجــر فمصنــع فشــركة ضخمــة، 
وتوســعت تجارتهــم الــى المــواد الغذائّيــة واألقمشــة واآلالت الكهربائّيــة مــرورًا بتجــارة األســماك واالخشــاب والبــن... 
وصــواًل الــى الذهــب واأللمــاس... كمــا أّن المهاجريــن ســاهموا وال زالــوا فــي دعــم االقتصــاد اللبنانــي، فإنهــم ســاهموا 
أيضًا ببناء وإعمار هذه الدول اّلتي هاجروا إليها، فأسســوا المدارس واألندّية الرياضّية والمســتوصفات  والمراكز 
الطبيــة المجانيــة، إضافــة الــى تعبيــد العديــد مــن الطرقــات التــي تصــل بيــن بعــض المــدن والقــرى. والالفــت أن 
مــن بيــن أحفــاد هــؤالء التجــار البســطاء خــرج مليارديــرات مثــل "كارلــوس ســليم"  اّلــذي حمــل لقــب أغنــى رجــل فــي 

العالــم لفتــرة طويلــة خــالل العقــد األول للقــرن الحــادي والعشــرين. 

وتوالــت الهجــرات ولعــل أكثرهــا كثافــة هــي فــي األعــوام الممتــدة بيــن 1975 و1990، أي خــالل الحــرب األهلّيــة 
اللبنانّيــة، ولكنهــا لــم تنتــه بانتهــاء الحــرب إنمــا ال زالــت مســتمرة، ألن أســبابها ال تقتصــر علــى الحــروب والمجاعــة 

والتهجيــر، بــل تتشــابك مــع األســباب االقتصادّيــة والبطالــة والشــعور بالغبــن.

األغنية اللبنانّية
قبــل تأســيس اإلذاعــة اللبنانّيــة فــي القســم األول مــن القــرن العشــرين، كان لبنــان مــن ضمــن بــالد الشــام اّلتــي تقــع 
تحــت الســيطرة العثمانيــة، واّلتــي اتســمت بنفــس الميــراث الموســيقي المتأثــر بالموســيقى التركّيــة والفارســّية، وُعرفــت 
القــدود الحلبّيــة واألغانــي الشــعبّية كالموليــا والزجــل والموشــحات والدلعونــا والعتابــا والميجانــا وغيرهــا... إلــى أن 
تأسســت اإلذاعــة اللبنانّيــة عــام 1938 فــي عهــد رئيــس الجمهورّيــة الراحــل "إميــل إده". فــي بدايــة تأسيســها بقيــت 
األغنيــة اللبنانّيــة فنــًا تابعــًا ال شــخصّية مســتقلة لهــا، إذ كانــت اللهجــة المصرّيــة هــي الغالبــة إلــى جانــب أغنيــات 
باللهجــة البدويــة، وبعضهــا بلهجــة لبنانّيــة متــرددة. أمــا ســكان األريــاف فبقــوا علــى القوالــب الغنائّيــة التراثّيــة المتأثــرة 

بطابــع بــالد الشــام.
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بقــي الوضــع علــى مــا هــو عليــه حتّــى العــام 1950 إلــى أن ثــار بعــض الفنانيــن اللبنانييــن ورفضــوا هيمنــة هويــات 
أخــرى علــى الهويــة اللبنانّيــة، ومــن هــؤالء "عمــر الزعنــي"، و"نقــوال المنــي" و"يحيــى اللبابيــدي" و"ســامي الصيــداوي" 
و"متــري المــر" و"األخــوان فليفــل"... منهــم مــن غنــى أغانــي إنتقادّيــة إجتماعّيــة، ومنهــم مــن غنــى أغانــي وطنّيــة 
وعاطفّيــة. وجــاء مــن بعــد هــؤالء مجموعــة ملحنيــن شــباب أمثــال "فلمــون وهبــي" و"توفيــق الباشــا" و"جــورج فــرح" 
و"محــي الديــن ســالم" وغيرهــم... إلــى أن طــرق األخــوان رحبانــي أبــواب اإلذاعــة اللبنانّيــة، وقّدمــا خطــًا مميــزًا 
بمفــردات عامّيــة مثــل الصخــر والوعــر والشــوك والعليــق، فــي الوقــت اّلــذي كان الشــعر الغنائــي يســتعمل مفــردات 
توحــي بالنعومــة مثــل الــورد والزنبــق وغيرهــا...  فلقــي خــط الرحابنــة اللبنانــي نجاحــًا، وازدهــرت الحركــة الموســيقّية 
الجديــدة، وهكــذا بــدأ يلــوح مســتقبل واعــد لألغنيــة اللبنانّيــة10... ومــع الوقــت أصبــح لألغنيــة اللبنانّيــة ســمات خاصة 
تحددهــا وتمّيزهــا عــن غيرهــا، كمــا يمكــن القــول أن األغنيــة اللبنانّيــة لعبــت أدوارًا مهمــة فــي تســجيل األحــداث، 
ومواكبــة المجريــات اإلجتماعّيــة والسياســّية، وكانــت خيــر ممثــل للتــراث الشــعبي واألنمــاط الحياتّيــة عنــد النــاس 
القروّيــة منهــا والحضرّيــة. ويمكننــا القــول أيضــًا بــأن للمــكان حضــور كثيــف فــي األغانــي اللبنانّيــة، إذا أردنــا 
اســتحضار هــذه األغانــي فهــي كثيــرة وكثيــرة جــدًا، وهــذا يــدّل علــى أهميــة المــكان كفضــاء يمــارس فيــه اللبنانــي 

حياتــه ويعّبــر عــن تعّلقــه بــه كهويــة مكانيــة. 

2- المكان في كلمات أغاني الهجرة اللبنانّية
يغنــي النــاس فــي أفراحهــم وفــي أحزانهــم وتحافــظ األغنيــة علــى شــكلها كأكثــر األشــكال الفنّيــة انتشــارًا وتأثيــرًا، إذ 

أن الغنــاء كان وال زال النشــاط اإلنســاني األكثــر قربــًا مــن النــاس فــي كافــة ظروفهــم وأوقاتهــم. 

كمــا أن المــكان والعالقــات المكانيــة، ســواء نظرنــا إليهــا كمتغّيــرات مســتقلة أو تابعــة، هــي عناصــر أساســية ال 
يمكــن إغفالهــا فــي الدارســة االنتروبولوجّيــة للمجتمعــات. وتبّيــن مــن خــالل كلمــات األغانــي اّلتــي اعتمــدت فــي هــذا 
البحــث أن هنــاك أماكــن مشــتركة تكــرر ذكرهــا، ممــا أظهــر أهميــة هــذه العناصــر المكانيــة البنائيــة، وأبــرز دورهــا 

ومكانتهــا لــدى اللبنانــي اّلــذي تعــرض لهجــرة أو تهجيــر.
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أ - عناصر المكان في أغاني الهجرة
بعد أن تّم تفكيك وحدات النصوص لألغنيات الثالثة المأخوذة كعّينة، ظهر المكان كما يلي:

مستند رقم )1(: العناصر المكانّية في أغاني العّينة

الغربة )فارس كرم(يا رايح عضيعتنا )عازار حبيب(خدني على األرض الي ربتنا )فيروز(

تالتها الحلوة
األرض الي ربتنا

حفافي العنب والتين
ترابات ضيعتنا

بواب العتيقة عم تلوحلي
صوت النهورة ينده الغياب
عيون عشبابيك تشرحلي

طرقات منسية
ازرعني بأرض لبنان
البيت يلي ناطر التلة

بّوس الحيطان
إركع تحت أحلى سما وصلي

يا رايح عضيعتنا
طالت عنها غيبتنا 

هالضيعة الي فيها تربيت ومغيبها 
بيت وبيت

فيها نحبيت وحبيت
بيت بيي أول صورة بعينيي

نيالك شو عبالك ضيعتنا الحلوة قبالك

منرجع عالضيعة
شو مشتاق ألمي وبيي 

وأختي
إسمع شي كلمة حنية 

تنسيني عذابي
ما بدي هالغربة راجع 

عالضيعة القوني
بدي اركع بوس ترابها

هاألرض الحنونة

اإلنطبــاع األول ُيظهــر بــأن المــكان هــو األرضّيــة الرحبــة اّلتــي تســتند إليهــا هــذه األغانــي، والذاكــرة ومــا تنطــوي 
عليــه مــن خزيــن ال ينضــب هــي المصــدر األساســي فــي تكويــن كلماتهــا. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن عالقــة المــكان 
بداللتــه ليســت عالقــة وصفّيــة مقتصــرة علــى مــا هــو مرئــي وملمــوس، وهــذا مــا ســُيظهره تحليــل كلمــات األغانــي 
مــن حيــث أن القيــم المكانّيــة اّلتــي تركــزت فــي األغنيــات الثالثــة قــد أتــت علــى الشــكل اآلتــي: الضيعــة، البيــت، 

واألرض.

الضيعة اللبنانّية 
تــرددت كلمــة الضيعــة فــي األغنيــات الثالثــة وبــدت الضيعــة المــكان المنشــود اّلــذي ينشــده المغتــرب. وأبــرزت 
األغنيــات الطابــع القــروي وأشــعلت الحنيــن لذكريــات الماضــي بلمــس أعمــاق النفــس لــدى المغتــرب وشــّده للغــوص 
فــي أعمــاق اللحظــة الماضيــة، وذلــك بــورود تفاصيــل كثيــرة فــي كلمــات األغنيــة حتّــى تشــكلت صــورة المــكان فــي 
خيــال المســتمع وقادتــه إلــى المــكان اّلــذي يحــن إليــه. ففــي أغنيــة فيــروز مناشــدة للعــودة إلــى المــكان األليــف، مــكان 
الطفولــة، إذ ال تقتصــر المناشــدة علــى العــودة كزيــارة، إنمــا تبــدو أيضــًا رغبــة البقــاء فــي المــكان، ألنهــا تطلــب 
أن "ُتؤخــذ علــى تالتهــا الحلــوة" وُتنتســى هنــاك علــى "حفافــي العنــب والتيــن"، علــى "ترابــات ضيعتنــا". وكمــا أغنيــة 
فيــروز كذلــك أغنيــة عــازار حبيــب اّلــذي يشــتكي مــن طــول غيابــه عــن ضيعتــه، ويناشــد اّلــذي مــّر بضيعتــه أن يمــّر 
بــه كــي يتلّمــس أثــرًا منهــا أو يشــتّم رائحتهــا مــن خــالل اّلــذي زارهــا ولــو حّتــى بطريقــة غيــر مباشــرة. ف"ضيعتنــا" 

هــي محــور األغنيــة وموضوعهــا، يتفــرع مــن هــذه األهمّيــة بيــت األب وهــو بيــت الطفولــة.
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وكمــا يشــتكي عــازار حبيــب مــن حرمانــه مــن ضيعتــه، كذلــك يشــتكي فــارس كــرم مــن غربتــه اّلتــي أبعدتــه عــن 
ضيعتــه، ومــن ضيــاع العمــر فــي الغربــة بعيــدًا عــن األهــل واألحبــاب. )بســافر شــب وبرجــع شــايب برجــع مــا 
بالقــي الحبايــب...( ولعــل أكثــر مــا يخيــف المغتــرب هــو فقــدان األهــل واألحبــاب فــي غيابــه. األغانــي الثالثــة 
اّلتــي تشــبه الكثيــر مــن أغانــي الهجــرة اللبنانّيــة، تنشــد "الضيعــة" وإذا طرحنــا ســؤااًل وهــو: لمــاذا يتمحــور موضــوع 
ــى  ــة العظمــى مــن اللبنانييــن هــم أبنــاء القــرى حّت "الضيعــة" دائمــًا فــي هــذه األغانــي؟ فيكــون الجــواب أن الغالبّي
لــو ســكنوا فــي المــدن، فإنهــم يعــودون لقراهــم فــي نهايــة األســبوع وفــي المناســبات الدينّيــة والعائلّيــة واإلجتماعّيــة. 
فســكان المــدن أكثرهــم وفــد مــن الريــف، فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الماضــي بعــد التغّيــرات اإلقتصادّيــة اّلتــي 
حصلــت إثــر اإلنفتــاح علــى الغــرب، وبعــد نشــاط مرفــأ بيــروت كأول مرفــأ علــى الشــاطئ الشــرقي للمتوســط، 
تســارعت عمليــة النــزوح مــن الريــف إلــى المدينــة الســاحلية وخاصــة بيــروت وبهــذا يكــون أغلــب ســكان المــدن 
وخاصــة بيــروت وضواحيهــا مــن أصــول ريفّيــة، لهــذا يبقــي اإلتصــال بالريــف مســتمرًا وخاصــة فــي أيــام العطــل 
والمناســبات اإلجتماعّيــة والسياســّية كاإلنتخابــات وغيرهــا، فاللبنانــي ال زال يعتــز بالحســب والنســب واإلنتمــاء إلــى 
منطقتــه، واإلنتخابــات النيابّيــة تعيــد المقتــرع إلــى مســقط رأســه حيــث عائلتــه األكبــر اّلتــي تنشــّد إلــى العصبّيــة 
الموروثــة .. كمــا أن اإلتصــال بالريــف يبقــى ســهاًل بســبب القــرب الجغرافــي اّلــذي يجعــل الوصــول إلــى أبعــد 
القــرى فــي أقصــى الشــمال أو الجنــوب ال يســتغرق أكثــر مــن ســاعتين ونصــف، إضافــة إلــى ذلــك يصطــاف أغلــب 
أبنــاء المــدن فــي الريــف، ويتأثــرون فــي ثقافــة القريــة، وتتــرك القريــة لديهــم ذكريــات كثيــرة لذلــك تعتبــر القريــة هــي 
ــة الكبــرى لمعظــم اللبنانييــن، وتصبــح هــي "الوطــن" والمــالذ، ويصبــح الطابــع الريفــي مــن الوجــوه اّلتــي  المرجعّي
تميــز لبنــان. ومــن خــالل هــذه المعطيــات، نســتنتج أن الطابــع الريفــي بــارز جــدًا فــي الثقافــة اللبنانّيــة، فالعاصمــة 
بيــروت مثــاًل بقيــت بلــدة كبيــرة حتّــى أربعينيــات القــرن الماضــي، وكل محيطهــا كان قــرًى صغيــرة تعتمــد علــى 
الزراعــة وتربيــة المواشــي. حّتــى أن عاصمــة لبنــان قبــل إعالنــه دولــة لبنــان الكبيــر كانــت بلــدة ريفيــة فــي جبــل 

لبنــان وهــي بلــدة "ديــر القمــر".

هــذا بالنســبة للوضــع اإلجتماعــي، أمــا بالنســبة للوضــع الفنــي، فاألغنيــة اللبنانّيــة، منــذ بداياتهــا خلقــت بشــكل عــام 
حنينــًا إلــى القريــة نتيجــة للتحــوالت الســريعة اّلتــي شــهدها لبنــان إن مــن الناحيــة السياســّية أو اإلجتماعّيــة ومــا 
رافقهــا مــن تطــورات ثقافّيــة. وكانــت أغانــي الرحابنــة ومــن جايلهــم ردة فعــل علــى التطــورات وتعبيــرًا عــن القلــق مــن 
الحداثــة اّلتــي أصابــت المجتمــع واّلتــي بــدأت تهــدد التناغــم الجمعــي فــي القــرى وذلــك فــي المرحلــة التاريخّيــة اّلتــي 

ســبقت صعــود الظاهــرة الرحبانّيــة بوقــت قصيــر.  

إضافــة إلــى الفــن، أغنــى األدب المهجــري واألدب الشــعبي تلــك الحقبــة بمنــاخ مــن الحنيــن إلــى القريــة، فأفــاض 
فــي تمجيــد الطبيعــة والقريــة اللبنانّيــة والفطــرة، إذ أن هــذه المرحلــة اقترنــت بهجرتيــن ألهــل الجبــل والريــف إجمــااًل، 
وهــي الهجــرة الكبــرى علــى األميركتيــن حــول مطلــع القــرن الماضــي، بســبب المجاعــة والسياســة العثمانّيــة، وهجــرة 
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صغــرى )نــزوح( مــن الريــف إلــى المدينــة، وخاصــة بعــد إعــالن دولــة لبنــان الكبيــر عــام 1920 واتخــاذ بيــروت 
عاصمــة للبنــان اّلتــي جذبــت إليهــا ســكان األريــاف ألنهــا تميــزت بانفتاحهــا علــى التغّيــرات واســتفادتها مــن العمــران 

والتطــور والفــرص الجديــدة.

إذًا النصيــب األكبــر للهجــرة والنــزوح كان لســكان األريــاف اّلذيــن يحملــون إرثــًا تاريخيــًا طويــاًل ومحمــاًل بمعانــاة 
جعلتهــم متشــبثين بــاألرض. لكــن هــذه الهجــرة لــم تكــن لتقضــي بســهولة علــى تعلــق أبنــاء القــرى ببيئتهــم بــل أنتجــت 
حنينّيــة إلــى القريــة اللبنانّيــة فــي وجــه التحــوالت والتغيــرات اّلتــي تهــدد الذاكــرة وعالــم القريــة بالدمــار، فبــرز الكثيــر 
مــن األدبــاء والشــعراء الذيــن مّجــدوا القريــة مثــل اليــاس بــو شــبكة، أميــن الريحانــي، أســعد الســبعلي أســعد ســابا ... 
والجديــر ذكــره بــأن الهجــرات اللبنانّيــة قــد حصــدت كل المناطــق اللبنانّيــة، الريفّيــة والمدينّيــة، ولكــن اســتدعاء القريــة 
دائمــًا دون المدينــة فــي أغانــي الهجــرة، فــي هــذه العّينــة وغيرهــا، يطمــس المدينــة ويصــّور القريــة وكأنهــا عالــم 
طوبــاوي شــاعري، يمكــن أن يكــون مــرّد هــذا اإلســتدعاء – إضافــة إلــى الطابــع الريفــي -، أن المدينــة خطفــت 

الكثيــر مــن ســكان الريــف النازحيــن إلــى المــدن، فعانــت األريــاف مــن النــزوح والهجــرة بالوقــت نفســه.

وهكــذا أصبــح موضــوع القريــة اللبنانّيــة موضــوع محــوري فــي األغنيــة الشــعبّية خاصــة حيــث كان التيــار الغالــب 
فــي ذلــك الوقــت هــو التيــار الرومنســي، لذلــك نجــد الشــعر والغنــاء ينصبــان علــى حيــاة القريــة اللبنانّيــة وعناصرهــا، 
فتحفــل األغانــي بعناصــر ومفــردات مثــل الضيعــة والعيــن والتنــور والعلّيــة والّســلة والعــرزال والكــرم...إن هــذه اللغــة 
المفرطــة فــي المحلّيــة تجــيء فــي ســياق الحنيــن وتؤكــد االنتمــاء وتســترجع  المــكان المنحــوت فــي الذاكــرة، هــذا 
المــكان اّلــذي ال يمكــن اســترجاعه إال بالتذّكــر، ألنــه منســوج فــي ذاكــرة المهاجــر أو المهّجــر، اّلــذي يعيــش بالزمــان 

بعيــدًا عــن المــكان؛ فهــو يتذّكــر، ُيراقــب، ينتظــر العــودة، لكــي يعــود ويــرى بعينيــه ويلمــس بيديــه.

البيت
مــن الناحيــة اإلجتماعّيــة، يهتــم اللبنانــي بــأن يكــون لــه بيتــًا يــأوي إليــه ويؤســس فيــه عائلــة، لذلــك يســعى بــكّل مــا 
أوتــي مــن قــوة إلــى امتــالك بيــت، حتــى لــو اضطــر إلــى بيــع قطعــة أرض أو إلــى الهجــرة لبضــع ســنوات لتأميــن 
مســكن لــه ولعائلتــه. فالبيــت "أول مقتنــى وآخــر مبيــع" بحســب المثــل اللبنانــي. ويهاجــر الكثيــر مــن الّلبنانييــن 
ــّم يعــودون، وأّول مــا يقومــون بــه بعــد عودتهــم، هــو بنــاء بيــت لهــم فــي ضيعتهــم، ألّن "البيــت  لســنين وســنين ث
عــّز" أو "البيــت رفــع رأس". ومــن العيــب أن يبيعــه صاحبــه ألّنــه مظهــر مــن مظاهــر قّوتــه، وإذا تعــّرض لحالــة 
ماّديــة ســيئة يقولــون "مســكين انخــرب بيتــه". ومــن لــم يمتلــك بيتــًا ويســكن باإليجــار، ُينظــر إليــه نظــرة اســتخفاف، 

وُيضــرب فيــه المثــل المعــروف: "مســكين فــالن مثــل البزاقــة بيتــه علــى ظهــره".
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وعندمــا يبــدأ الفــرد ببنــاء بيتــه يدعــو لــه المحّبــون ببقــاء هــذا البيــت وازدهــاره: "هللا يوســع ديــارك" وأيًضــا "انشــاهلل 
بتوّرتــو لولــد الولــد" إشــارة الــى أهّميــة الحفــاظ علــى ملكّيــة البيــت وتوريثــه وبقائــه ضمــن العائلــة الواحــدة.

ُيحافــظ اللبنانــي علــى كرامتــه وعــّزة نفســه مــن خــالل بيتــه. ويظهــر هــذا االمــر جليــًا فــي االغانــي الشــعبّية فتغّنــي 
فيــروز مثــال: "عالعالــي الــدار عّليهــا إللنــا الــدار والفيهــا، فيهــا الكرامــة نســقيها، ودايــر مــن دار نحميهــا". يفتخــر 
القــروي بالــدار العاليــة وبالعلّيــة، ألنهــا تحمــل صفــات الرفعــة والكرامــة، وحمايــة الــدار هــي مــن العــادات اللبنانّيــة 

األصيلــة اّلتــي بهــا يفتخــر ويجاهــر، وَيْدعــي اللبنانــي لمــن يحــّب بعمــار داره، ولمــن يبغــض بخــراب بيتــه. 

أمــا مــن الناحيــة النفســّية، فيــرى "باشــالر" )Gaston Bachelard( بأننــا منــذ وجودنــا فــي العالــم كان الوجــود 
هنيئــًا فــي بيــت الطفولــة، وبــأن البيــت كوننــا األول، هــو المــكان اّلــذي ينطــق باإللفــة والحمايــة، فالبيــت القديــم 
هــو بيــت اإللفــة اّلــذي يولــد فيــه اإلنســان واّلــذي يوفــر لــه مختلــف أســاليب العيــش، هــو يحمــل معانــي اإلســتقرار 
والســكينة والطمأنينــة والتجــذر واإلنتمــاء ألنــه يلعــب دورًا هامــًا فــي التنشــئة والتربيــة واكتســاب العــادات والتقاليــد، 
ويقــول باشــالر أّنــه "داخــل حــدود البيــت ُتمنــح الحمايــة".  وفــي حديثــه عــن  بيــت الطفولــة ال يفــرق باشــالر بيــن 

بيــت غنــي وفقيــر، فالبيــت هــو الملجــأ بشــتى حاالتــه11.

بيــت الطفولــة يعيــش مــع اإلنســان طيلــة حياتــه، فالحيــاة تبــدأ فســيحة، محميــة، دافئــة فــي صــدر البيــت، إذ يجــد 
اإلنســان مكانــه فــي هــذا المهــد، قبــل أن تقذفــه الحيــاة إلــى العالــم، لذلــك تصبــح العــودة إلــى البيــت نوعــًا مــن 
اإلســترخاء الدافــئ... فــإدوار ســعيد عــاد بعــد أربعيــن ســنة وبعــد أن أنهكــه المــرض، إلــى أماكنــه القديمــة اّلتــي ال 
زال دفئهــا يســري فــي روحــه... فمــن يقــرأ  كتابــه "خــارج المــكان" يلتمــس أن إدوار ســعيد غــادر المــكان جغرافّيــًا 
ويعــود إليــه رمزّيــًا ليحتويــه ويعلــن إنتمــاءه إليــه وعــدم تخليــه عنــه واإلمســاك بــه حتــى الرمــق األخيــر12. فالمغتــرب 
أو المهاجــر يشــعر بثقــة واطمئنــان حيــن يعــود لبيتــه القديــم اّلــذي ولــد فيــه، حّتــى لــو عــاد بأحــالم اليقظــة ومــن 

خــالل أغنيــة أيقظــت فيــه الحنيــن.

ويعلــق بيــت الطفولــة فــي الذاكــرة طــوال العمــر علــى الرغــم ممــا نــراه مــن أمكنــة مختلفــة، وذلــك ألنــه يشــبه رحــم 
األم، فكلمــا ابتعدنــا عــن بيــت الطفولــة نســتعيد دائمــًا ذكــراه. فأغنيــة "يــا رايــح عضيعتنــا" تعبــر عــن افتقــاد مؤديهــا 
لبيــت الطفولــة )بيــت بيــي أول صــورة بعينيــي(، فالجملــة هــذه توحــي بحميمّيــة العالقــة بيــن المغنــي والبيــت 
باســتعماله يــاء المتكلــم، فهــو يناشــد الضيعــة بضيعتنــا ولكــن عندمــا ذكــر البيــت ذكــره بصفــة خاصــة بيــاء المتكلــم. 
وكذلــك فيــروز تطلــب أن تعــود إلــى البيــت األول وهــو اّلــذي )ينطــر التلــة(، فالبيــت متــروك بانتظــار الغيــاب 
والبــاب مغلــق بانتظــار أن تفتحــه، واإلشــتياق كبيــر وقــد عبــرت عنــه فــي تقبيــل الحيطــان. امــا فــارس كــرم اّلــذي 
ــة، واإلحتمــال األكبــر أن البيعــة هــي أرض  هاجــر )ليخلــص هالبيعــة( فســبب هجرتــه هــي الظــروف اإلقتصادّي
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لبناء منزل. وتعبيره عن اشــتياقه للمكان كان من خالل اشــتياقه ألهل المكان )األم واألب واألخت بشــكل عام، 
والحبايــب بشــكل خــاص( وكأن البيــت فــي هــذه األغنيــة يتمثــل بأهلــه وبالعالقــات العاطفّيــة اّلتــي نســجت معهــم، 
فهــذه الذكريــات وهــذا الــدفء والحنــان ومخــزون الذاكــرة هــو المــكان األليــف. فمــن الناحيــة األنتروبولوجيــة، البيــت 
بحســب كلــود ليفــي ســتروس "هــو ذاك التــراث المــادي والروحــي اّلــذي يشــمل الكرامــة واألصــول والقرابــة واألســماء 

والرمــوز والمكانــة اإلجتماعّيــة والســلطة والثــروة"13. 

األرض 
ال تــزال طبيعــة األرض وخصوبتهــا ووفــرة المــاء فيهــا مــن العناصــر األساســّية اّلتــي تحــّدد هوّيــة القــرى اللبنانّيــة، 
ألن "الزراعــة هــي عصــب الحيــاة اإلقتصادّيــة فــي القريــة اللبنانّيــة ومصــدر رزق ألكثــر أهلهــا"14. فلــألرض اتصــال 
وجدانــي بأصحابهــا حتّــى إذا أراد رب عائلــة أن يدّلــل ولــده يقــول لــه "يــا رزقاتــي". ومــن يمتلــك األراضــي فهــو ذو 

شــأن فــي القــرى.

لــألرض أهميــة كبــرى مــن حيــث إنهــا تــؤدي وظيفــة اإلنتــاج المــادي مــن جهــة، ومــن حيــث إنهــا رمــز الجــاه 
والمكانــة اإلجتماعّيــة. واألرض تعنــي الثبــات واإلنتمــاء والكرامــة والكــرم والعطــاء والكســب المــادي واإلفتخــار. 
عــدا عــن أّن األرض هــي وســيلة مــن وســائل اإلنتــاج وتحقيــق األمــن الغذائــي وعبــره األمــن اإلجتماعــي، هــي 
أيضــًا انتمــاء وارتبــاط بالمجموعــة البشــرّية اّلتــي يتشــارك الفــرد العيــش معهــا وتجمعــه بهــا ذاكــرة جماعّيــة تختــزن 
أحداثــًا ووقائــع وصــورًا ذهنّيــة متواتــرة تضــم طقوســًا وممارســات وعــادات ودالالت رامــزة باإلضافــة إلــى أنهــا نمــط 
عيــش يفــرض مجموعــة مــن الســلوكيات والمحــّددات اللغوّيــة وغيرهــا. هــذه العناصــر تجعلنــا نقــّر بــأن العالقــة بيــن 
اإلنســان واألرض هــي عالقــة تفاعلّيــة تنتــج مشــاعر كبيــرة نحــو األرض، تــزداد إلحاحــًا عنــد الضغــط، ويظهــر 
هــذا اإللحــاح لــدى فقــدان العنصــر المــادي فيصبــح االســتذكار هــو الطريــق الوحيــد، وجــّل مــا يثيــره األغنيــة اّلتــي 

تســتذكر المــكان بــكل عناصــره المادّيــة والرمزّيــة.

 وتظهــر مكانــة األرض فــي أغنيــة فــارس كــرم عنــد قولــه "بــدي إركــع بــوس ترابهــا هــاالرض الحنونــة"، وفــي أغنيــة 
فيــروز "األرض الــي ربتنــا"، فــاألرض كاألم تربــي وتعطــي بحنــان، واإلنطالقــة هــي أرض "الضيعــة" ولكــن الوطــن 

ككل هــو المقصــود أيضــًا ويتجســد ذلــك فــي قولهــا "خدنــي ازرعنــي بــأرض لبنــان" 

تعبــر أغنيــة فيــروز عــن مرونــة عاليــة بيــن اإلنســان واألرض فكالهمــا مــن مــادة واحــدة، وتظهــر هــذه المرونــة 
فــي عبــارة "اشــلحني علــى ترابــات ضيعتنــا". هــذا كلــه يعنــي بــأن اإلنســان ال ينســى البيــت األول والمــكان اّلــذي 
نشــأ فيــه. فضيــاع الموطــن األول أو المــكان األول هــو مأســاة كفطــام حقيقــي إذ لــم يعــد هــذا المــكان األليــف هــو 
الركــن اّلــذي يطــل منــه اإلنســان علــى العالــم. وأخيــرًا يمكــن القــول أن المــكان المتمثــل بالضيعــة وببيــت الطفولــة 

وبــاألرض هــو المــكان األليــف المفقــود بســبب الهجــرة اإلختيارّيــة أو القســرّية. 
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ب- دالالت المكان في أغاني الهجرة اللبنانّية
وصفــت أغنيــة فيــروز المــكان بطريقــة إنشــائّية، وأخــذ الحيــز المكانــي كثافــة عاليــة ، فالتشــكيالت المكانّيــة اتخــذت 
عــدة أشــكال )التــالت الحلــوة – األرض الــي ربتنــا – حفافــي العنــب والتيــن – ترابــات ضيعتنــا – بــواب العتيقــة 
– شــبابيك – طرقــات منســية – أرض لبنــان – البيــت يلــي ناطــر التلــة – أحلــى ســما( بحســب أهميتهــا وكثافتهــا، 
كمــا أن كلمــات األغانــي لــم تعــِط أســماء محــددة لألمكنــة، فالمــكان المصــور فــي األغنيــة ليــس مكانــًا محــددًا بإســم 
معيــن ولكنــه يشــمل كل الريــف اللبنانــي، فعنــد ســماع األغنيــة يشــعر كل لبنانــي مهاجــر أو مهّجــر أنهــا موجهــة لــه 
وللمــكان اّلــذي ينتمــي إليــه.. كمــا نالحــظ إضفــاء صفــات إنســانّية علــى بعــض هــذه األمكنــة، لتوضيــح حالــة هــذه 
األماكــن المنتظــرة والحزينــة بســبب الهجــر) بــواب العتيقــة عــم تلوحلــي، صــوت النهــورا ينــده الغيــاب، البيــت يلــي 
ناطــر التلــة(، ويمكــن أن نذكــر هنــا أّنــه خــالل الحــرب العالمّيــة األولــى هنــاك قــرى هاجــرت هجــرة جماعّيــة كقريــة 
"بجريــن" فــي بــالد جبيــل، فمــن لــم تقتلــه المجاعــة رحــل. إن هــذه الصــور المكانّيــة فــي أغنيــات العينــة وخاصــة 
أغنيــة "فيــروز" تثيــر الذاكــرة وتســتدعي  تلــك الوحــدات المكانيــة الكئيبــة، وتحــّرك مخيلــة المتلقــي وتجعلــه يشــعر 

بالحنيــن واأللــم علــى حالــة مــكان يرتبــط بــه عاطفّيــًا ونفســياًّ واجتماعّيــًا.

إضافــة إلــى ذلــك اســتطاعت األغنيــة أن توظــف ألفاظــًا مكانّيــة لهــا داللتهــا فــي الثقافــة اللبنانّيــة )حفافــي العنــب 
والتيــن، ترابــات ضيعتنــا( ببســاطتها أعطــت ســمة رمزّيــة للمــكان وأخرجتــه مــن الحّيــز الجغرافــي ليعّبــر عــن 
جماليــات المــكان مــن جهــة وعــن أهميتــه كهويــة مكانّيــة مــن جهــة ثانيــة. والجديــر بالقــول، أن األرض والضيعــة 
والبيــت، ليســت بالنســبة إلــى المهاجــر مجــرد صخــور وحفافــي وأنهــار وتــراب وشــبابيك... هــي ذاك التــراث المــادي 
اّلــذي يشــير إليــه "باشــالر" بتصويــره المــكان كإســتراحة وفســحة تمــأل علــى اّلــذي يســترجعه تجربــة مكانــه األليــف، 
وهــي ليســت معطيــات هندســية بــل مكيفــة بخيــال المتلقــي إذ يتجــاوز المــكان كمــا هــو فــي الواقــع الخارجــي إلــى 
مــكان يحمــل أبعــادًا رمزيــة. إنــه  جســر عبــور نحــو مرتكــزات مثقلــة بالمعانــي الكامنــة وراءهــا، لمــا تتضمــن مــن 
معــاٍن روحّيــة غيــر محسوســة. وعنــد اســترجاع المــكان فــي الذاكــرة يســترجع اإلنســان األبعــاد النفســّية واالجتماعّيــة 
والتاريخّيــة والعقائدّيــة اّلتــي  ترتبــط بهــذا المــكان، فالمــكان ال يكتســب ســحره وقدســيته مــن تضاريســه أو جمالــه 
الطبيعــي أو الجغرافــي بــل مــن أناســه الذيــن صنعــوا بــه ذكرياتهــم، فتتحــول األمكنــة إلــى مــزارات مقدســة يعــود إليهــا 
المغتــرب ليــداوي بهــا جــراح الغربــة، علــى غــرار "إدوار ســعيد"، لصيــر للمــكان ببعــده النفســي محطــة لإلطمئنــان 

واإلســتقرار والراحــة والشــعور بالحــب واألمــان والحمايــة.

ورّكــزت أغنيــة فيــروز علــى تفاصيــل المــكان بشــكل كبيــر ومــرت علــى ذكــر أهــل المــكان )شــي إيــد تســلم عليــي، 
شــي صــوت عــم بيقــول مســا الخيــر( بشــكل أقــل مــن ذكرهــا لتفاصيــل المــكان، بينمــا عبــر فــارس كــرم عــن المــكان 
مــن خــالل ذكــر الضيعــة عــّدة مــرات فــي األغنيــة مرّكــزًا علــى أهــل المــكان ذاكــرًا أمــه وأبيــه وأختــه واألحبــة، وأمــا 
عــازار جبيــب فقــد غنــى للضيعــة وللبيــت األليــف بيــت الطفولــة مســترجعًا ذكــرى الحــب األول، فالتعبيــر عــن 
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مشــاهد الحــّب واالرتبــاط العاطفــي إن بالبيــت األول اّلــذي هــو مهــد الطفولــة وأول اإلختبــارات الحياتيــة، وإن 
باإلرتبــاط بالمحبــوب )انحبيــت وحبيــت(، يتيــح للمســتمع أن يعيــد تشــكيل العالقــات العاطفّيــة والروابــط األســرّية 
واإلجتماعّيــة اّلتــي ُنســجت فــي مرحلــة ســابقة مــن العمــر وذلــك مــن خــالل األغنيــة اّلتــي تدفــع المتلقــي إلــى تخيــل 

األماكــن اّلتــي تخّصــه.

 إن اســتمرارية الروابــط هــي إحــدى ســمات البيــت، وهــي مفروضــة مــن قبــل هــذا الرابــط العصبانــي بيــن أعضــاء 
المجتمــع المحلــي. فمــن أهــم عناصــر التنظيــم اإلجتماعــي فــي المجتمعــات المحلّيــة القرابــة والعــادة والذاكــرة 
الجماعّيــة، "فالوحــدة العائلّيــة وروابــط الــدم وعالقــات الجــوار والقربــى والقــرب الفيزيائــي والمشــاركة فــي الســكن فــي 
بقعــة ضيقــة مــن األرض واالتصــال العقلــي والروحــي، تعكــس كلهــا القانــون العرفــي للجماعــة وتعبــر عــن عاداتهــا 

المحلّيــة وتقاليدهــا وروحيتهــا المشــتركة"15. 

 فــإن بنــاء هويــة المــكان فــي هــذه األغانــي يتكــىء علــى عموديــن؛ صــور مكانيــة ) التــالت الحلــوة حفافــي 
العنــب والتيــن بيــت بيــي..( وروابــط وعالقــات )إســمع شــي كلمــة حنيــي، فيهــا انحبيــت وحبيــت، شــي صــوت عــم 
بيقــول مســا الخيــر...( يتداخــل فيهــا األنــا مــع اآلخــر، والحقيقــة مــع الخيــال، فيغــدو المــكان لجميــع المهاجريــن 
والمهجريــن حالــة عاليــة الكثافــة يمثلهــا التداخــل بيــن العناصــر الطبيعّيــة وترابــط العالقــات اإلنســانّية، فتكتســب 

ــة.  ــة وحضاريــة وهويتّي ــة ثقافّي هــذه الصــور أبعــادًا مكانّي

وصفــت هــذه األغنيــات المــكان كل واحــدة بطريقــة معينــة، باســتحضار الطبيعــة المتجســدة بيــن منطــق الذاكــرة 
ومنطــق الحلــم، وباعطــاء قيمــة للمــكان بحســب قرابــة وأهمّيــة ســكانه، أو بحســب مــا ُطبــع بــرأس المتذّكــر مــن 
ذكريــات حميمــة فــي مرحلــة مــن مراحــل العمــر اّلتــي ال يمكــن للفــرد نســيانها. وبهــذا تأخــذ بنيــة المــكان أهميتهــا 

مــن الذكريــات المتعلقــة بالمــكان األول األليــف، ومــن والعالقــات األســرّية واإلجتماعّيــة. 

فــي األغنيــات الثالثــة مناشــدة للعــودة أو تمنــي أو وعــد تنشــد فيــروز العــودة إلــى الوطــن بلســان حــال المغتــرب 
اللبنانــي، وهــي تطلــب أن تعــود إلــى بيتهــا وضيعتهــا، إلــى المــكان األليــف اّلــذي يبــث مشــاعر اإللفــة واإلطمئنــان 

فــي النفــس.

 وفــي األغانــي أيضــًا شــوق للمــكان األليــف وســكانه، يبــرز مــن خــالل الشــعور باإلغتــراب الواضــح فــي كلمــات 
األغانــي. يطلــب عــازار حبيــب وبرجــاء أيضــًا )يطــول عمــرك ال تطــول(، ممــن زار ضيعتــه أن يمــّر بــه )حــوّل( 
ليخبــره عنهــا بعــد طــول الغيــاب القســري، و"يفــّول" عليــه بالعــودة )علــي وقلــي عقبالــك وبالخيــر عليــي فــّول..( أي 

أن يكــون الزائــر فــأل خيــر للعــودة.
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هــذا الشــعور باإلغتــراب هــو شــعور نفســي تســببه الغربــة، هــو اإلشــتياق لألهــل وللمــكان األول بشــكل واضــح 
ورفــض المــكان الجديــد وتمنــي العــودة للمــكان األليــف، هــو يشــير إلــى تفّســخ فــي المشــاعر ناجــم عــن فقــدان 
التواصــل باإلنقطــاع عــن األجــواء واألماكــن والوجــوه المعتــادة بســبب الســفر الطوعــي أو الهجــرة والنــزوح القســري 
علــى حــد ســواء، وألن التواصــل يتشــكل مــن خــالل المجتمــع، كمــا أن المجتمــع يتشــكل مــن خــالل التواصــل، 
فاإلنســان بحســب "دوركايم"  ينشــىء شــبكة من المعاني والرموز وطرق التفكير والشــعور والعمل ليحدد ســلوكه، 
وهكــذا فقــد المهاجــرون والمهّجــرون الفعــل التواصلــي، بفقدانهــم مجتمعهــم ومكانهــم، وبفقدانهــم قراهــم، كمــا فقــدوا 
ــة، فأحســوا بفــراغ ناجــم عــن خلــل مــن  ــة اّلتــي كانــت تمنــح توازنــًا لحياتهــم اإلجتماعّي ــة الجماعّي الشــحنة العاطفّي
حرمانهــم مــن الحالــة الجماعّيــة اّلتــي يمنحهــا لهــم انخراطهــم بمجتمعهــم، وقــد ســبق لدوركايــم أن أّكــد هــذه الحقيقــة، 
فقــال: "يتشــكل لــدى األفــراد مــن خــالل حضورهــم الجماعــي ضــرب مــن الشــعور الجمعــي الجيــاش"16، هــذا الشــعور 
الجمعــي يخلــق بينهــم الرابــط اإلجتماعــّي – النفســّي، اّلــذي يبقــى كامنــًا ليعــود ويســتيقظ فــي أوقــات الوحــدة والشــوق 
إلــى المــكان والمجتمــع األصلــي. وهــذا مــا أظهرتــه األغانــي عبــر صــور شــعرّية مغنــاة، ظهــرت مثــاًل عندمــا 
يخاطــب فــارس كــرم الغربــة قائــاًل "عنــي عنــي عنــي يــا غربــة حلــي عنــي، فرقتــي كل األحبــاب وأخدتــي الغالــي 
منــي"، بهــذا يظهــر اإلغتــراب ورفــض الغربــة حّتــى أن المغنــي يلقــي الّلــوم علــى الغربــة ألنهــا أفقدتــه األحبــاب، 
مــع أن فقــدان األهــل واألصحــاب هــو مــن معــادالت الحيــاة، ففــي الحيــاة المــوت كمــا الــوالدة، والحــزن كمــا الفــرح.

خالصــة القــول أن الهجــرة هــي جــزء مــن ثقافــة المجتمــع اللبنانــي ومــن البنــاء المــادي واإلجتماعــي لــه، حيــث أّن 
جوهــر الثقافــة هــو فــي حقيقــة األمــر، ليــس إاّل تفاعــل األفــراد فــي المجتمــع بعضهــم مــع بعــض، ومــا ينجــم عــن 
ــة والمــكان واألهــل  ــة مشــتركة .  ومــا محــاكاة الطبيعــة الريفّي هــذا التفاعــل مــن عالقــات ومشــاعر وطرائــق حياتّي
واألحبــة الذيــن ينتمــون للمجتمــع نفســه، إال تعبيــرًا عــن هويــة هــذا المــكان الملــيء بالهجــرات علــى مــدى العصــور، 
وبمــا ان األغانــي تعبــر عــن الثقافــة فــال عجــب مــن كميــة أغانــي الهجــرة ودعوتهــا الدائمــة للعــودة وتعبيرهــا عــن 

مــرارة الغربــة واالغتــراب.

ج - وظيفة أغاني الهجرة
األغانــي هــي أداء العامّيــة اّلــذي ينقــل مــا فــي الحيــاة اليومّيــة ببســاطة، بمــا يتضمــن مــن مــوروث لغــوي كأداة 
لتوصيــل رســالة بواســطة عبــارات مؤثــرة وبأســاليب فنّيــة، ترتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بالجانــب الثقافــي اّلــذي يعبــر عنــه. 

وظيقــة أغانــي الهجــرة هــي اآلتــي:
- األغنيــة اّلتــي تتكلــم عــن الهجــرة تشــكل جســرًا بيــن مــاض وبيئــة قــد ُفقــدا وحاضــر مفــروض، وهــي تعبــر 

عــن عالقــة إنتمــاء وحميمّيــة مــع هــذا الماضــي الغابــر ومــع حاضــر ال تملــك زمامــه. 
- مثــل كل الفنــون تعبــر األغنيــة عــن ثقافــة المجتمــع فــي زمــن محــّدد بحســب ظــروف هــذا الزمــن. فــكل 
أغنيــة أّرخــت أحداثــًا تاريخّيــة واقتصادّيــة وأظهــرت روح العصــر وأحداثــه بالكلمــة واللحــن، وهــي محّملــة 
بالكثيــر مــن الــدالالت ودراســتها تمكننــا مــن فهــم وإدراك خصائــص المجتمــع ألنهــا تبــرز روح الشــعب، 
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فالغربــة اّلتــي أنجبــت بعــدًا وشــوقًا أنجبــت أيضــًا فنــًا عّبــر عــن الظــروف اّلتــي أّدت اليهــا. وألن الثقافــة 
دينامّيــة، فالهجــرة تقــف عنــد مفتــرق طــرق التاريــخ الثقافــي لتطــرح النقاشــات حــول العالقــة بيــن الثقافــة 

والهويــة.
- األغنيــة إذًا تمثــل هوّيــة ثقافّيــة تقيــم فيهــا تفاصيــل الحيــاة اليومّيــة، وتعبــر عــن خصوصّيــة المجتمــع 
وذهنيتــه؛ فالقواســم المشــتركة والتاريــخ المشــترك والمتشــابه زاد مــن اإلرتباطــات والعالقــات بيــن هــؤالء 
األفــراد، هــذا التاريــخ المتشــّكل مــن تراكمــات وأحــداث معّينــة كالحــروب والنكبــات والتدهــورات اإلقتصادّيــة 
والسياســّية واإلجتماعّيــة واإلزدهــار والنجــاح واإلنتصــارات... جعــل الجماعــة تنشــأ علــى أســاس تفســير 
أفرادهــا للماضــي المشــترك تفســيرًا متشــابهًا. فعندمــا يســتند األفــراد فــي حاضرهــم علــى الماضــي، يكــون 
قــد تشــّكل مخزونــًا مــن الذاكــرة الجماعّيــة لــدى األفــراد جميعــًا، فتشــّكلت هويتهــم وتحــّددت بذلــك انتماءاتهــم 
تحــت لــواء مفهــوم ثقافــي موحــد. واألغانــي هــذه أظهــرت الثقافــة الخاصــة بــكل حقبــة مــن هــذه الحقبــات؛ 
فالموســيقى واللغــة واألســلوب والســياق هــي بعــض العناصــر األساســّية اّلتــي تبــرز الهوّيــة الثقافّيــة علــى 

الرغــم مــن ســرعة اإلتصــاالت والتبــادالت العالمّيــة.

 فأغنيــة فيــروز يمكــن اعتبارهــا رومانتيكّيــة تحمــل ســمات المرحلــة اّلتــي كانــت فــي ذلــك العصــر أي قبــل الحــرب 
األهلّيــة عندمــا كان لبنــان ينعــم بالهــدوء واإلزدهــار واإلنفتــاح اإلقتصــادي اّلــذي كانــت لــه تبعــات مهمــة وواضحــة 
فــي حيــاة اللبنانييــن، حيــث فرضــت تغييــرات سوســيواقتصادّية وثقافّيــة علــى الريــف والمدينــة، بســبب تســارع 
التطــورات اإلجتماعّيــة بالمقارنــة مــع العقــود القليلــة الســابقة، ولــم يكــن هنــاك مــن مشــكلة أكبــر مــن مشــكلة إرجــاع 

المهاجريــن والنازحيــن إلــى قراهــم لتعــود هــذه القــرى تنعــم بالحركــة الســابقة. 

أمــا فــارس كــرم فأغنيتــه فيهــا عتــب علــى الدولــة وعلــى الحالــة اإلقتصادّيــة اّلتــي توصــل إليهــا الشــعب، مــع 
موســيقى ســريعة تناســب العصر، وأغنية عازار حبيب شــاهدة على فترة من فترات الحرب األهلّية اّلتي حصلت 

فيهــا الهجــرة القســرّية والنــزوح  القســري.

ــًا مــن جيــل  تمتلــك هــذه األغانــي بشــكل عــام قــدرة علــى الحفــاظ علــى نظــام القيــم وترســيخه حيــث يتواصــل حّي
إلــى جيــل، ويبقــى فاعــاًل مــن خــالل التــداول، ويســاهم فــي ترســيخ الثقافــة واســتقرارها وتعميقهــا لــدى األفــراد. كمــا 
يمكــن القــول بــأن الفنــون هــي بمثابــة أداة مــن أدوات التنشــئة، لهــذا تعــّزز األغانــي هــذه الهوّيــة الوطنّيــة ومكانــة 
الوطــن فــي النفــوس وتربــي الــذوق الفنــي علــى اإلرتبــاط بالوطــن ارتباطــًا نفســّيًا وعاطفّيــًا. فاألغنيــة اللبنانّيــة مثــاًل 
تطــورت بشــكل كبيــر بعــد تأســيس اإلذاعــة اللبنانّيــة وانطالقتهــا، وأّدت إلــى صياغــة هويــة للبلــد مــع الرحابنــة 

وفيــروز وصبــاح وذكــي ناصيــف..
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- والجديــر ذكــره أن لألغنيــة الرائجــة تأثيــر علــى المجتمــع، َفَنْشــر األفــكار مــن خــالل األغنيــة هــو مبــدأ 
نفســي وقــدرة علــى اســتقطاب الجمــوع. فاألغنيــة مــن وجهــة نظــر سوســيولوجّية – وبخاصــة الرائجــة 
منهــا – هــي شــكل مــن أشــكال التعبيــر الجمعــي عــن الوعــي الجماعــي المرتبــط بالهوّيــة الثقافّيــة، يكتبهــا 

المؤلــف ويغنيهــا المغنــي ويتلقاهــا المســتمع، وتبــرز فيهــا خصائــص المجتمــع اي بنــاه العامــة.

- إن هــذه األعمــال الفنّيــة تقــوي العالقــة بيــن المــكان وأصحابــه علــى اختــالف أمكنتهــم. وتبــرز الهوّيــة 
الوطنّيــة اّلتــي تتنــوع أشــكالها وظروفهــا ولكنهــا تربــط بيــن اللبنانييــن علــى اختــالف مشــاربهم، إذ يمكننــا 
القــول بــأن المجتمــع اللبنانــي هــو موزاييــك مــن الثقافــات المتأثــرة بالديــن، والعــادات والتقاليــد، إنمــا تجتمــع 
تحــت لــواء ثقافــة موحــدة وتناغــم جمعــي يعــزز لــدى الفــرد الشــعور باألمــن والطمأنينــة فــي مكانــه للتشــابه 
فــي اللغــة والقيــم واآلراء والجــو اإلجتماعــي العــام اّلــذي جعــل نشــاط األفــراد ذا مرجعّيــة واحــدة مــن خــالل 
الضميــر الجمعــي اّلــذي بحثــه دوركايــم واّلــذي يشــير فيــه إلــى المجمــوع الكلــي للمعتقــدات والعواطــف بيــن 
أعضــاء المجتمــع اّلتــي تشــكل نســقًا لــه طابعــًا مميــزًا، وبهــذا اإلطــار يمكــن إعطــاء هــذا المثــل الشــائع 
اّلــذي يعيشــه المغتــرب اللبنانــي، وهــو: إذا التقــى لبنانّيــًا بلبنانــّي آخــر مــن معارفــه أو مــن خارجهــا، فــي 
بلد اإلغتراب، ُتلغى بلقائهما كل األشــكال التقليدّية لإلنتماءات، فالنســب والجماعات واألحزاب والعقائد 
والطائفــة، ال توضــع فــي الحســبان، أو أقّلــه للوهلــة األولــى، بــل يتوحــد الخطــاب تحــت شــعار: هــل أنــت 
لبنانــّي؟ هــذا الســؤال يعيــد تشــكيل اإلنتمــاء مــن مكانــه الضيــق ليتجــاوز األمكنــة اّلتــي تتواجــد فيهــا العائلــة 

واألصدقــاء والحــي والطائفــة ويتســع للوطــن بــكل أجزائــه.

 أخيــرا يمكننــا القــول بــأن هــذه األغنيــات ليســت أغانــي ترفيهّيــة بقــدر مــا هــي مســاهمة فــي بنــاء الهوّيــة ووســيلة 
للتعبيــر عنهــا، ألنهــا نفســّيًا ألنهــا قــادرة علــى التعبيــر عــن رغبــات وانفعــاالت أفــراد المجتمــع. 

خالصة 
فــي إطــار القــراءة السوســيولوجية لنــص األغانــي فــإن الدراســة ال تنحصــر فــي حــدود الرؤيــة المادّيــة للنــص إنمــا 
تتعداهــا لتغــوص فــي األنســاق الرمزّيــة الخفيــة ومــا يحصــل فيهــا مــن تفاعــالت. وبهــذا فــإن إنتــاج نــّص مكتــوب 
ــة، وكّل نــّص هــو  ــة البنــى اإلجتماعّي هــو بحســب علــم اإلجتمــاع نــّص ثقافــي محــوره النشــاط اإلنســاني ودينامّي

نتــاج حقبــة زمنّيــة وســياقات اجتماعّيــة فرضــت أنماطهــا اإلبداعّيــة. 

وقــد تبيــن مــن خــالل معالجــة هــذا الموضــوع  بطريقــة تحليــل المضمــون وبحســب البعــد األنتروبولوجــي اّلــذي 
ينــدرج فــي إطــار طــرح ثقافــي واجتماعــي وتاريخــي، بــأن هنــاك ارتباطــًا عضوّيــًا بيــن البيئــة والنتــاج الفنــي اّلــذي 
يصــدر عنهــا، ونعنــي البيئــة بشــقيها الطبيعــي واالجتماعــي. ففــي هــذه األغانــي يتــزاوج الفعــل التذكــري "الذاتــي" 
مــع "الجمعــي"، ليحمــل فــي طّياتــه أبعــادًا ثالثــة وهــي المــادي والرمــزي والوظيفــي، إذ عبــرت األغنيــات الثالثــة 

389

د. منى مارتينوسالهجرة والمكان | إشكاليات وتحديات



عــن تأثيــر المــكان علــى الفــرد اللبنانــي ومجتمعــه اّلــذي تأخــذ الهجــرة حيــزًا كبيــرًا فيــه، وتأثيــر الظــروف اإلجتماعّيــة 
واإلقتصادّيــة والسياســّية، فــي زمــان معيــن. فكلمــات األغانــي مســتوحاة مــن تفاصيــل الحيــاة اليومّيــة، ولهــا مدلــول 
اجتماعي وآخر ثقافي، وهي تشــكلت في ضوء واقع وثقافة ســائدة، كما أنها قدمت لنا أدوات درس ثرّية لتحليل 
الواقــع اإلجتماعــي والثقافــي للمجتمــع اللبنانــي فــي حقبــات متتاليــة. هــذه األغانــي ســجلت التاريــخ اإلجتماعــي، 
وهــي نتــاج جملــة مــن العوامــل اإلجتماعّيــة والثقافّيــة اّلتــي تتداخــل فيهــا العــادات والتقاليــد والوعــي الجمعــي، لتشــكل 
هوّيــة ثقافّيــة خاصــة بهــذا المجتمــع، يقتــرن بهــا الزمــان والمــكان وظيفّيــًا مــن خــالل مركــب متجانــس مــن الذكريــات 
والتصــورات والقيــم والرمــوز والتعبيــرات واإلبداعــات والتطلعــات اّلتــي تحتفــظ  لهــذه الجماعــة البشــرّية، بهويتهــا 

الحضارّيــة، فــي إطــار مــا تعرفــه مــن تطــورات بفعــل ديناميتهــا الداخلّيــة وقابليتهــا للتواصــل واألخــذ والعطــاء.

صحيــح أن األغنيــات تســترجع ذكريــات تبــدو للوهلــة األولــى مادّيــة، فالبيــت والضيعــة واألرض، هــي معطيــات 
مادّيــة ولكنهــا تعبــر عــن الهوّيــة الثقافّيــة البالغــة التركيــب اّلتــي تأسســت فــي إطــار عالقــات تاريخّيــة واجتماعّيــة 
وثقافّيــة، وتشــمل األنمــاط الســلوكّية والقَيمّيــة بفعــل انخــراط النــاس فــي تجــارب حياتّيــة تأسســت جراءهــا مــع مــرور 
الزمــن، بنيــات ثقافّيــة إنســانّية ذات جــذع مشــترك واحــد وأصبحــت مــن نســيج الجينــات المعرفّيــة لــدى اللبنانــي، 
إذ "يقــول أصحــاب المذهــب البنيــوي فــي أوروبــا إن البنيــة جاهــزة قبلنــا تنتظرنــا. وعندمــا نكبــر تصهرنــا وتكّيفنــا 
مــع مقتضياتهــا. وعندمــا يأتــي أجلنــا نذهــب نحــن وتبقــى البنيــة"17. فلــكل ضيعــة قصــة، ولــكل بيــت تاريــخ وملكّيــة 
عقارّيــة معينــة، ولــكل أرض عطــاءات وقصــص متوارثــة مــن األجــداد، لهــا تأثيراتهــا ومكانتهــا ورمزيتهــا فــي الذاكــرة 
الفردّيــة والجماعّيــة، هــي متوارثــة فــي وعــي وال وعــي األفــراد، تتخــزن فــي مــكان محــّدد بالذاكــرة، وتقــوم بوظيفتهــا 
عندمــا تتعــّرض إلثــارة. ففــي األغنيــات يظهــر أن ال شــيء يبــدو لإلنســان أكثــر حميمّيــة مــن مســكنه ومــكان نشــأته 
حيــث يشــعر فيــه الفــرد باإللفــة واألمــان، حيــث يشــّكل المرجعّيــة ونقطــة االرتــكاز، فوصــف المــكان بهــذه األغانــي 
ال يرمــي إلــى إظهــار مظهــره الحقيقــي الخارجــي، إنمــا يرمــي إلــى تبيــان القيــم الرمزّيــة اّلتــي تعنــي هــذا المــكان، 

إضافــة للعالقــة الشــخصّية بيــن المــكان والمهاجــر، واّلتــي تشــّكلت مــن خاللهــا الهوّيــة الثقافّيــة الوطنّيــة.

ربمــا تتنــوع المكونــات الثقافّيــة المحلّيــة، لكــن هنــاك ذاتّيــة عامــة تشــكل الهوّيــة الوطنّيــة اللبنانّيــة، فالــكل مختلفــون 
فــي الجزئيــات والوســائل، ولكنهــم يتفقــون علــى األهــداف العامــة للبنــان واحــد. فالثقافــة ال يشــترط بهــا أن تكــون 
واحــدة، فقــد تتنــوع داخــل المجتمــع الواحــد؛ ألنهــا تشــكل الرؤيــة الخاصــة بــكل فئــة، فهنــاك ثقافــة الســلطة، وثقافــة 
المعارضــة، وثقافــة الطائفــة، وثقافــة العشــيرة ... إال أنهــا تنســج هدفــًا واحــدًا يمكــن أن نســميه "الهوّيــة الثقافّيــة 
الوطنّيــة" إذ تتداخــل الهوّيــة العامــة بالثقافــة الجزئّيــة لتبنــي هــذه الهوّيــة الثقافّيــة الوطنّيــة، حيــث تجتمــع فــي هــذا 

المفهــوم مــا هــو موضوعــي ومــا هــو ذاتــي، مــا هــو فــردي ومــا هــو مجتمعــي.
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أنمــا هــذا ال يعنــي أن الهوّيــة الثقافّيــة ثابتــة، فالهوّيــة الثقافّيــة كيــان يصيــر، يتطــور، وليســت معطــًى جاهــزًا 
ونهائّيــًا. هــي تصيــر وتتطــور، وهــي تغتنــي بتجــارب أهلهــا ومعاناتهــم، بانتصاراتهــم وتطلعاتهــم، وأيضــًا باحتكاكهــا 
ســلبًا وإيجابــًا مــع الهويــات الثقافّيــة األخــرى اّلتــي تدخــل معهــا فــي تغايــر مــن نــوع مــا. فاللبنانــي مهاجــر بطبعــه 
ومنــذ القــدم، وتتميــز شــخصيته بالمرونــة والتأقلــم، وهنــا نستشــهد بهــذا البيــت مــن الشــعر للشــاعر ســعيد عقــل: 

"ومــن الموطــن الصغيــر نــرود األرض نــذري فــي كل شــًط قرانــا 
نتحدى الدنيا شعوباً  وأمصارا ً ونبني - أنى نشأ - لبنانا"

بمعنــى أنــه بفقــدان المــكان تتحــرك معطيــات الهوّيــة الثقافّيــة، وتدافــع عــن ذاتهــا، ولكــن المرونــة اّلتــي يتمتــع 
بهــا اللبنانــي تجعلــه ينخــرط  ويغامــر ويتحــّرك مــن مكانــه، إنمــا يبقــى محتفظــًا بهــذا الجــذع اّلــذي تكلمنــا عنــه 
فــي ســياق الموضــوع. فتســليط الضــوء علــى الديناميكيــات اإلجتماعّيــة والثقافّيــة كالهجــرة والنــزوح وارتباطهمــا 
بالمــوروث الثقافــي، ال يعنــي أن الهوّيــة الثقافّيــة هــي كيــان ثابــت إنمــا هــو كيــان خاضــع لســيرورة متحركــة فــي 

جميــع االتجاهــات.

وإذا ســألنا أنفســنا: ما اّلذي يربط حركة أفراد هذا المجتمع بالمكان على مّر الزمن؟ نجد إنه ذلك  المخبأ الدائم 
اّلــذي يعــود إليــه الفــرد عنــد كل أزمــة ليجــد فيــه األمــن واالطمئنــان حمايــة لذاتــه ولهويتــه الثقافّيــة واإلجتماعّيــة، 
مهمــا تعّرضــت لهــّزات عنيفــة وهجومــات تدميرّيــة، هــو القيــم المادّيــة والمعنوّيــة المرتبطــة بهابيتوســه الخــاص 
كبوصلــة تقــود الفــرد إلــى بــّر األمــان. فعلــى المســتوى المعرفــي، إن وظيفــة المــكان هــي تقديــم األمــان؛ هــذا 
البنــاء اإلجتماعــي اّلــذي كّونــه المجتمــع، وجعلــه متمركــزًا فــي الضميــر الجمعــي ألفــراده، حيــث تلعــب التنشــئة 
اإلجتماعّيــة دورًا هامــًا فــي بنــاء الثقافــة والقيــم وحيــث تتحــول هــذه القيــم إلــى هويــة. وخالصــة القــول إّن هــذا 
المجتمــع المحّلــي مرجــٌع للهوّيــة ومــكاٌن للــوالء أن "الضيعــة" و"البيــت" و"األرض" هــي "المــكان" اّلــذي يمثّــل مرجــع 

الهوّيــة والمركــز اّلــذي يســتقطب الــوالء.

وأخيــرًا يمكننــا القــول بــأّن النتــاج األدبــي هــو إبــن البيئــة بشــقيها الطبيعــي واالجتماعــي، وأّن األزمنــة تتعاقــب، 
وتتنــوع األحــداث، وتهــرم األشــخاص أو تنتهــي، ويولــد الجديــد، وتتبــدل معالــم المــكان، ولكــن يظــل المــكان حاويــًا 
لــكل هــذا... فالمــكان ثابــت واألزمنــة واألشــخاص واألحــداث تتبــدل، وكلمــات هــذه األغانــي معبــرة عــن ثبــات هــذا 

المــكان رغــم التســليم بالتبــدل والتغيــر. 

وهنــا يمكــن أن نطــرح ســؤااًل لربمــا تجيــب عنــه أبحــاث مســتقبلّية وهــو: فــي عصرنــا الحالــي اّلــذي تتفاقــم فيــه 
الهجــرات القســرّية واإلرادّيــة، وفــي منطقــة تعــّج بحــروب قتالّيــة وحــروب ناعمــة، مــا أهميــة ودور الهجــرة واإلقتــالع 

فــي صياغــة الهوّيــة الوطنّيــة؟ 
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ملحق 
)كلمات أغاني العينة(

خدني على األرض الي ربتنا )فيروز(
خدني على األرض الي ربتنا، انساني على حفاف العنب والتين، اشلحني على ترابات ضيعتنا.

بواب العتيقة عم تلوحلي، وصوت النهورا ينده الغياب، وعيون عشبابيك تشرحلي، وصحاب عم بتقول نحنا صحاب.
وإمشي على طرقات منسية، دنية غياب ورح يبيت الطير، أنطر شي إيد تسّلم عليي، وشي صوت عم بيقول... مسا الخير.

خدني ازرعني بأرض لبنان، بالبيت يلي ناطر التّلة، إفتح الباب وبّوس الحيطان، وإركع تحت أحلى سما وصلي.

يا رايح عضيعتنا )عازار حبيب(
يا رايح عضيعتنا، برجوعك صوبي حّول

طالت عنها غيبتنا، ويطّول عمرك ما تطّول

هالضيعة ال فيها ترّبيت، ومغّيبها بيت وبيت
فيها انحّبيت وحّبيت، ولّبيت الحب األول

وهللا طالت غيبتنا، يطّول عمرك ما تطّول

شفلي بدربك بيت بيّي، أّول صورة بعينيّي
وغّني عّني غّنّية ،وخّلي المّوال يمّول

وهللا طالت غيبتنا، يطّول عمرك ما تطّول

نّيالك شو عبالك، ضيعتنا الحلوة قبالك
علّلي وقّلي عقبالك، وبالخير عليّي فّول

اشتقنا وطالت غيبتنا، يطّول عمرك ما تطّول

الغربة )فارس كرم(

هللا يلعن بي الغربة شو سوت بحالي
ُمّرة ومرمرتلي قلبي وسرقت مني الغالي
قلنا بنسافر سنتين وبنرجع على الضيعة

ضاع العمر وبعدو حسين ما خلص هالبيعة
ويلي ويلي ويلي هللا يعين الي عنده عيله

عايش على الشمعة مهموم عم يتحمم بالكيلة
دلي دلي دلي يا تعتيري ويا دّلي

شو صاير بي هالناس كلوا عايش بالقله
شو مشتاق إلمي وبيي واختي تكوي تيابي 

إسمع شي كلمة حنيي تنسيني عذابي 
سافر شب وارجع شايب تا ارتاح شويي

إرجع ما بالقي الحبايب شو صعبة يا خيي 
هيه هيه هيه هالدنيا هيه هيه

بيجي ناس بتمشي ناس بضلها هيه هيه
يمي يمي يمي مش قادر إنسا همي

متل خيال بعمري صار وصاير عم يمش بدمي
ما بدي هالغربة راجع على الضيعة القوني 

بدي إركع بوس ترابا هاالرض الحنونه 
عيش بالدنيا واتهنا وضلك عايش راضي

راحت رجعت طلعت نزلت راح تزعل عالفاضي
جنة جنة جنة هالدنية وهللا جنة

اسمع مني وريح هالبال وضلك عايش متهني
عني عني عني يا غربة حلي عني

فرقتي كل االحباب وأخدتي الغالي مني
- 
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الهجرة اللبنانية في بداية القرن العشرين
قرية الهبارية –قضاء حاصبيا نموذجا

د. سليم هاني منصور
قسم التاريخ/ الجامعة اللبنانية

تعــد الهجــرة العامــل الثالــث الــى جانــب الــوالدات والوفيــات المؤثــر فــي حركــة الســكان وحجمهــم ، وقــد تتقــدم علــى 
احدهمــا او كليهمــا مــن حيــث درجــة تاثيرهــا وفاعيليتهــا .

والهجــرة الصيقــة بلبنــان وتاريخــه،  فقــد بــدات قبــل إنشــائه،  أي فــي زمــن القائمقاميتيــن ثــم زمــن المتصرفيــة، 
واســتمرت مــع ســقوط الســلطنة العثمانيــة، ومــع اعــالن دولــة لبنــان الكبيــر ثــم االنتــداب الفرنســي واالســتقالل ومــا 

بعده .

ال يمكــن دراســة تاريــخ لبنــان دون العــودة الــى موضــوع الهجــرة، واســبابها، وظروفهــا واثارهــا ، بــل واكثــر مــن 
ذلــك، فــان معرفــة تفاصيــل الهجــرة، وانتشــار المهاجريــن، واعدادهــم، واعمارهــم، ومهنهــم، وطوائفهــم،  وغيرهــا...  

يســاعد فــي كتابــة تاريــخ لبنــان االقتصــادي، واالجتماعــي، والسياســي، والديمغرافــي .

واذا كانــت اكثــر دراســات الهجــرة قــد انحصــرت فــي نطــاق جبــل لبنــان ، وقــد اهملــت المناطــق االخــرى، فلــم يعــرف 
حجــم الحجــرة ودورهــا، وتاثيرهــا علــى الحركــة الســكانية فيهــا ، لذلــك تــم القيــام بدراســة عــن الهجــرة اللبنانيــة،  فــي 

الربــع االول مــن القــرن العشــرين ولمنطقــة نائيــة فــي الجنــوب اللبنانــي .

وقــد قســمت الدراســة الــى فصليــن : امــا الفصــل االول فقــد تعرضــت فيــه للظــروف السياســية، واالقتصاديــة، التــي 
واكبــت بدايــة القــرن العشــرين ، وتحدثــت فيــه عــن مفهــوم الهجــرة الدوليــة، واالســباب التــي دفعــت النــاس الــى تــرك 

ديارهــا، واهلهــا، والســفر الــى جهــات الدنيــا المختلفــة .

امــا الفصــل الثانــي : فهــو دراســة بحثيــة عــن قريــة فــي الجنــوب اللبنانــي ) الهباريــة – قضــاء حاصبيــا( ، وذلــك  
بعــد التمكــن  مــن الحصــول علــى احصــاءات عــن المهاجريــن منهــا فــي اوائــل القــرن الماضــي )احصــاءات وزارة

 الداخليــة (1، والقيــام بتحليــل المعلومــات ورصــد المناطــق التــي تمــت الهجــرة اليهــا، ومعالجــة  االرقــام والنســب 
التــي تــم التوصــل  اليهــا البــراز اســباب الهجــرة وتوضيــح اثارهــا .
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الفصل االول
لما فتح السلطان سليم االول بالد الشام عام 1516م ، اصبح حكم  لبنان )ما يعرف حاليا بلبنان ( في ايدي 
امــراء الجبــل تحــت ســلطة الوالــي العثمانــي االســمية فــي عــكا، وهكــذا كان االمــر فــي عهــد االمــراء المعنييــن 
والشــهابيين. وعلــى اثــر انتصــارات محمــد علــي باشــا ، قــررت الســلطنة العثمانيــة حكــم جبــل لبنــان مباشــرة، فعينــت
 قائــم مقاميتيــن االولــى للموارنــة فــي الشــمال والثانيــة للــدروز فــي الجنــوب ، والحقتهمــا ســنة 1842 بوالــي صيــدا 

مباشــرة .

بعــد ذلــك حصلــت حــوادث 1860 الشــهيرة بيــن الــدروز والموارنــة ، فاضطــرت الدولــة العثمانيــة تحــت الضغــط 
االجنبــي، الــى وضــع الجبــل تحــت نظــام المتصرفيــة بموجــب اتفــاق وقــع فــي 9 حزيــران ســنة 1861 بينهــا وبيــن 
الــدول الخمــس  بريطانيــا وبروســيا، وروســيا، وفرنســا، والنمســا،  وتقــرر فيــه ان يكــون لجبــل لبنــان حاكــم عثمانــي 
مســيحي غيــر لبنانــي يســمى المتصــرف يقترحــه البــاب العالــي ، وتوافــق عليــه الــدول الكبــرى، وتقــرر فيــه ايضــا 

ان يعــاون المتصــرف، ادارة مؤلفــة مــن اثنــي عشــر عضــوا .

ولما دخلت السلطنة العثمانية الحرب العالمية االولى عام 1914 الغت استقالل لبنان االداري، وعينت
 جمال باشا حاكما مباشرا  .

وفــي عــام،1919 اقــر ميثــاق عصبــة االمــم نظــام االنتــداب،  وفــي عــام ،1920 تقــرر االنتــداب الفرنســي علــى 
لبنــان فــي مؤتمــر الحلفــاء االعلــى المنعقــد فــي ســان ريمــو.

وفــي 31 اب)اغســطس( 1920 اصــدر الجنــرال غــورو القــرار رقــم 318 بضــم المــدن التاليــة الــى جبــل لبنــان 
وهــي واليــة بيــروت التــي كانــت مــن اقضيــة صيــدا، وصــور، ومرجعيــون، وبيــروت، وطرابلــس، وبعــض ســكان

 والية الشام في اقضيتها االربعة: حاصبيا، وراشيا، وبعلبك، والمعلقة )البقاع (. 

وفــي االول مــن ايلــول 1920، دعــا الجنــرال غــورو بعــض السياســين واالعيــان ، وممثلــي الطوائــف وال ســيما 
بطريــرك الموارنــة اليــاس الحويــك، ومفتــي بيــروت الشــيخ مصطــى نجــا، الــى احتفــال يقــام فــي قصــر الصنوبــر 
في بيــروت ، وقــد حــرص غــورو علــى حضــور المفتــي والبطريــرك، لالشــارة بــان المســلمين والمســيحيين علــى 
الســواء موافقون على صيغة لبنان الكبير في ظل الســيطرة الفرنســية ، وموافقون على فصل لبنان عن ســوريا.2

وحــددت حــدود لبنــان الكبيــر مــن الشــمال مصــب النهــر الكبيــر، علــى خــط يــالزم مجــرى هــذا النهــر صعــودا علــى 
علــو بلــدة جــر القمــر، حتــى التقــاء النهــر الكبيــر مــع رافــد وادي خالــد، ومــن الشــرق خــط القمــم الفاصــل بيــن وادي 
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خالــد، ونهــر العاصــي المــار بقــرى مصرعــه، ,حــا بعنــا  فيســان علــى علــو قــرى بريقــا ومتربــة امــا فــي الجنــوب 
فحــدود فلســطين ومــن الغــرب البحــر االبيــض المتوســط3. 

اصدر الجنرال غورو القرار رقم 326 تاريخ 16 ايلول 1920 حدد بموجبه مناطق لبنان االدارية كاآلتي:
1- صنجق لبنان الشمالي قاعدته زغرتا ويضم :

- قضاء عكار باستثناء القسم الواقع شمالي النهر الكبير الذي يحده من الشرق خط وادي خالد
- قضاء زغرتا الذي يضم مديريات الزاوية والضنية وبشري

- قضاء البترون ويضم مديريات الكورة ونفس البترون
2- صنجق جبل لبنان قاعدته صيدا ويضم:

اقضية كسروان والمتن والشوف ومديرية دير القمر
3- صنجق لبنان الجنوبي قاعدته صيدا ويضم :

-اقضية صيدا والتفاح وجزين والشقيف والقسم الشمالي من الشحار.
- قضاء صور ويضم القسم الجنوبي من الشحار.

- قضاء حاصبيا ويضم مرجعيون حتى الحدود مع فلسطين.
4- صنجق البقاع قاعدته زحلة ويضم: 

- اقضية راشيا والبقاع ومعلقة وبعلبك ومديرية الهرمل 
5- مديرية بيروت مع ضاحيتها التي تشكل منطقة ادارية مستقلة

6- مدينة طرابلس مع ضاحيتها تتلتي تشكل منطقة ادارية مستقلة4. 

مفهوم الهجرة: 
تعــد الهجــرة عنصــرا رئيســيا، مــن عناصــر الدراســة الســكانية، وذلــك النهــا فيمــا عــدا الزيــادة الطبيعيــة تعــد المصــدر 
الوحيــد لتغيــر حجــم الســكان ، وهــي تؤثــر فــي خصائصــم الديمغرافيــة، واالقتصاديــة، إذ يعــد التغيــر فــي التركيــب 

العمــري والنوعــي مثــال نتاجــا هامــا مــن نتائــج الهجــرة مــن االقليــم او اليــه .

ولمــا كان صافــي الهجــرة، يعنــي انتقــال الســكان مــن مــكان الخــر، فــان ذلــك  يعيــد توزيــع الســكان، فــي اي منطقــة، 
ومــا يترتــب عليــه مــن نتائــج ايجابيــة، كتوفيــر االيــدي العاملــة، وزيــادة فــرص الحصــول علــى المــدرب منهــا و 
نتائــج  ســلبية مثــل زيــادة عــبء االعالــة، فــي المناطــق المهاجــر منهــا، وخلــق كثيــر مــن المشــكالت الســكانية فــي 

المناطــق المهاجــر اليهــا.
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وللهجــرة انمــاط متعــددة، ويتميــز كل منهــا بخصائــص ديمغرافيــة خاصــة ، وان كان يقصــد بهــا عمومــا، االنتقــال 
الجغرافــي، مــن منطقــة الخــرى، وهــي تنقســم الــى قســمين مــن حيــث االســتمرار والــدوام همــا : الهجــرة الدائمــة 

،والهجــرة المؤقتــة.  ويمكــن تقســيمها الــى ثالثــة اقســام رئيســية مــن حيــث المــدى واالتجــاه وهــي كاآلتــي :
1- الهجات الدولية وتتمثل في االنتقال السكاني عبر حدود الدول اي من دولة الى اخرى.
2- الهجرة الداخلية او المحلية وهي تتمثل في انتقال السكان فيما بين اجزاء الدولة الواحدة.

3- الهجــرة الدوريــة او المؤقتــة، وتتمثــل فــي االنتقــال الجغرافــي مــن مــكان الخــر، لفتــرة  محــددة ثــم مــا 
يلبــث المهاجــرون، ان يعــودوا الــى مواطنهــم االصليــة، بعــد ذلــك وابــرز امثلتهــا هجــرة االيــدي العاملــة، 

واالنتقــال الموســمي لبعــض الســكان5. 

وتشــمل الهجــرة الدوليــة )موضــوع بحثنــا( االنتقــال الســكاني عبــر حــدود الــدول ليــس فقــط الــدول المتجــاورة، بــل 
ومــن قــارة الــى اخــرى ،وليســت المســافة ذات اعتبــار كبيــر فــي التعريــف لهــذا النــوع مــن الهجــرة.

علــى ذلــك فــان دراســة الهجــرة الدوليــة تبــدو ســهلة مــن هــذا التعريــف البســيط لهــا واعتمــادا علــى ســجالت الهجــرة 
عنــد حــدود الــدول ، ولكــن مــا ينبغــي مالحظتــه هــو ان االعتمــاد علــى هــذه الســجالت اليــؤدي الــى دراســة دقيقــة 
، وذلــك النهــا قــد ال تحتــوي علــى الحقائــق عــن المهاجريــن مــن ناحيــة ، كمــا انهــا ســجالت لحظيــة مــن ناحيــة 
اخــرى تســجل حالــة المهاجــر وقــت عبــور الحــدود دون اعتبــار للتغيــر الوظيفــي واالجتماعــي الــذي ســيطرأعليه فــي 
دولــة المهجــر بعــد ذلــك ، كذلــك قــد ال تتوافــق بيانــات الهجــرة للدولــة الموفــدة مــع بيانــات الهجــرة للدولــة المســتقبلة.6

يتضــح ممــا ســبق، ان الربــع االول مــن القــرن العشــرين قــد شــهد تطــورات هامــة واحــداث خطيــرة : ســقوط الســلطنة 
العثمانيــة ,الحــرب العالميــة االولــى7، قيــام دولــة لبنــان الكبيــر انمــا ليــس المجــال هنــا للخــوض فــي شــرح االحــداث 

انمــا هــي الخلفيــة التــي ســننطلق منهــا لتحديــد اســباب الهجــرة .

اسباب الهجرة : 
االوضاع االقصادية

تعتبر االوضاع االقتصادية، من اهم العوامل الدافعة للهجرة ، يفسر ذلك تركز مصادر الهجرة في المناطق 
الجبلية، التي ادى فقرها وندرة الموارد فيها، الى البحث عن مصادر الرزق اينما توفرت.8 

فخــالل تلــك المرحلــة، كانــت الواليــات العربيــة التابعــة للســلطنة العثمانيــة، والتــي انطلقــت منهــا الهجــرة العربيــة، 
نحــو امريــكا، قــد وصلــت شــأنها شــأن  بقيــة الواليــات، الــى درجــة كبيــرة مــن االنحطــاط االقتصــادي،  فــي وقــت 
بــدات فيــه مطامــع الــدول االوروبيــة فــي التزايــد،  وقــد ارغمــت هــذه االخيــرة البــاب العالــي، علــى توقيــع اتفاقيــات 
تجاريــة مجحفــة، كمــا اضطرتــه بســب فــراغ خزينــة الدولــة الــى طلــب قــروض متعــددة مــن هــذه البلــدان ، وصــل 
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مجموعهــا الــى اثنــي عشــر قرضــا خــالل المرحلــة الممتــدة مــا بيــن 1855 و1875، معظمهــا تــم اســتعماله لتســديد 
الديــون المترتبــة علــى القــروض الســابقة.

امــام هــذا الوضــع، تدخلــت الــدول الدائنــة بهــدف مراقبــة ماليــة الدولــة ، وهــو مــا نجــم عنــه  انشــاء ادارة الديــون 
العثمانيــة التــي اصبحــت الــدول االروبيــة مــن خاللهــا تراقــب مداخيــل عــدد مــن المنتجــات مثــل  الملــح والحريــر

 والتبغ .

نتيجة لكل ذلك، ارتفعت االســعار بشــكل لم يســبق له مثيل، خصوصا بعد ان رفعت الدولة من قيمة الضرائب 
المفروضــة علــى المنتجــات المحليــة، التــي لــم تعــد قــادرة علــى منافســة المــواد المســتوردة ، وقــد ادى هــذا الــى 

تدهــور كبيــر فــي الحركــة التجاريــة فــي الواليــات العثمانيــة.

ممــا زاد الوضــع حــدة  تدهــور طريــق الحريــر الــذي كان يمــر بهــذه الواليــات ، بعــد شــق قنــاة الســويس وفتحهــا 
بوجــه المالحــة البحريــة ابتــداء مــن 1869.

ولــم يكــن الوضــع فــي الريــف باحســن منــه فــي المدينــة، وهكــذا فعلــى رغــم الغــاء نظــام االقطــاع فــي بعــض 
الجهــات، مثــل جبــل لبنــان منــذ 1861 ، فــان هــذا النظــام بقــي قائمــا مــن الناحيــة العمليــة ، واذا اســتثنينا النخبــة 
المكونــة مــن االســتقراطية التقليديــة، وكبــار موظفــي الحكومــة العثمانيــة،  فــان بقيــة االهالــي كانــون يعيشــون فــي 
حالــة فقــر تــام زاد مــن حدتــه االرتفــاع الــذي عرفتــه الكثافــة الســكانية فــي عــدد  مــن المناطــق الحضريــة والقرويــة9. 

والحــال لــم يتغيــر زمــن االنتــداب، فتوزيــع الملكيــة فــي الداخــل، خاصــة الزراعيــة منهــا، والــذي جــاء االنتــداب 
الفرنســي يزيــد فــي ازمتــه،  ويعطــي صفــة شــرعية للتجــاوزات، و النهــب االقطاعــي القديــم، و طريقــة االســتغالل 
التقليــدي لــالرض، وهيمنــة االقطاعييــن علــى كامــل المــردود، واعمــال الســخرة التــي قــام بهــا الفرنســيون بالــذات 
وضعــف الصناعــات، والحــرف، وعجزهــا عــن اســتيعاب اليــد العاملــة، التــي تدخــل تباعــا فــي عمليــة االنتــاج، 
ضــاف الــى ذلــك الربــا، والضرائــب واالفــات التــي تلحــق بالمزروعــات،  حمــل ذلــك ودفــع البــالد ان تتجــه نحــو 

الفقــر ليكــون الســبب االول واالساســي للهجــرة.10

ان توســيع رقعــة جبــل لبنــان المتصرفيــة ، نحــو حــدوده التاريخيــة، والطبيعيــة، لــم تدفــع الجبيلييــن مــن اللبنانييــن 
الــى اســتصالح اراضــي البقــاع الخصبــة ، كمــا لــم تحمــل الفئــات الميســورة الحــال منهــم علــى امتهــان الزراعــة ، بــل 
هيــأ االحتــالل الفرنســي واالدارة االنتدابيــة المعســكرة لســكان المناطــق، التــي الحقــت بمتصرفيــة جبــل لبنــان فرصــة 
المســاواة باخوانهــم فــي الجبــل ، وذلــك بفتــح طريــق المهاجــر امامهــم والتــي كانــت تقتصــر حتــى ذلــك الحيــن علــى 
الجبيلييــن دون ســواهم فهاجــر بعــض ســكان القــرى جلهــم او جميعهــم احيانــا الــى امريــكا خاصــة الجنوبيــة منــه11.             
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فقــد كان معظــم الــرواد المهاجريــن اناســا فقــراء، معدميــن امييــن يجهلــون لغــة البــالد التــي يأتونهــا، وكانــوا يالقــون 
ضروبــا مــن الشــقاء، ويكابــدون انوعــا مــن شــظف العيــش ، كان الواحــد منهــم يبــدأ كبائــع متجــول، يحمــل صنــدوق 
خشــبيا صغيــرا، فيــه طرائــف وبضائــع غريبــة مــن البــالد المقدســة، وقطــع قمــاش مطــرزة،.وكان علــى المهاجريــن 
االول ان يعيلــوا انفســهم ،وان يرســلوا بعــض المــال إلعالــة اهلهــم فــي لبنــان ، وقــل جــدا ان يهمــل المهاجــر اهلــه 

فــي الوطــن االم او ان يقطــع عالقاتــه نهائيــا بوطنــه.12

الدعاية:
شــكلت رســائل المهاجريــن الــى ذويهــم فــي الوطــن، مــادة دعائيــة ترغبهــم فــي الســفر ، وقــد تضمنــت معظــم هــذه 
الرســائل شــرح التعليمــات، وادق التفصيــالت، التــي يحتــاج اليهــا المهاجــر، عنــد وصولــه الــى الخــارج ، وكانــت 
رســائل المهاجريــن التــي تصــل الــى اقاربهــم، و اصدقائهــم فــي الوطــن، عبــر البريــد، او بيــد احــد العائديــن، تحمــل 
االخبــار المبالــغ فيهــا، وفــي اغلــب االحيــان، كانــت هــذه الرســائل، تدعــم بالصــور الفوتوغرافيــة، التــي تظهــر ابــن 
البلــد باللبــاس االجنبــي المميــز، الــذي تظهــر عليــه عالمــات الغنــى واالناقــة الجذابــة ، وكذلــك ســاعدت نجاحــات 

بعــض المهاجريــن وارســال المــال الــى ذويهــم الــى تحريــك الحمــاس للهجــرة فــي نفــوس الشــباب13. 

وكان رجــوع المهاجريــن الــى مســقط  رأســهم، خصوصــا الذيــن نجحــوا فــي العــودة ببعــض االمــوال، حيــث المنطقــة 
التــي ينتمــون اليهــا برمتهــا ، وفــي الوقــت نفســه، فرصــة جديــدة لتحريــك خيــال الشــباب واحالمهــم بالهجــرة.14
فالبعض اليعتبر الجوع الذي يعتبر احد اسباب الهجرة هو الذي دعاهم الى النزوح، وال الخوف على امالكهم 
وارواحهــم ، ولكــن نجــاح المهاجريــن الســابقين،  يعتبــر الســبب الرئيســي فــي بــالد عــرف اهلهــا بالغيــرة وحــب 

التقليــد.15

وال يمكــن التقليــل مــن دور السماســرة ، فقــد لعــب هــؤالء دورا رئيســيا فــي عمليــة تســفير المهاجريــن، وتهريبهــم، 
وكان نشــاط هؤالء يبدا بترغيب الشــباب على الهجرة، في مواقيت معينة من الســنة ، اذ كانت البواخر الصغيرة 
ترســو فــي مينــاء بيــروت، مرتيــن فــي العــام االولــى فــي الربيــع لقاصــدي الســفر الــى امريــكا الشــمالية، )الواليــات 
المتحــدة وكنــدا( لتصــل اليهــا فــي الصيــف ، والثانيــة، فــي الخريــف للمتوجهيــن الــى القســم الجنوبــي مــن القــارة 
االمريكيــة كــي تبلغهــا فــي الشــتاء، واثنــاء رســو تلــك البواخــر، كان بحارتهــا يرســلون السماســرة الــى االســواق، 
والقــرى، لالعــالن عــن وصــول الســفن، وفــي الوقــت ذاتــه يعرضــون خدماتهــم علــى الراغبيــن بالهجــرة ، ومــن هنــا 

يبــدا القروييــن بجمــع المــال مــن عــدة مصــادر لشــراء )النولــون( اســتعدادا للســفر.16 
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ومــن العوامــل ايضــا، ان هجــرة االوائــل، تتحــول الــى عامــل ترغيــب لهجــرة اللواحــق، مــن ابنــاء البلــدة الواحــدة،  
وهــذا مــا يعــرف ب)نــداء االخ( الــذي يشــكل دعــوة مباشــرة، وغيــر مباشــرة، للخــوض فــي الهجــرة .الدعــوة المباشــرة 
والصريحــة ناتجــة عــن حاجــة المهاجــر اليــد عاملــة ماهــرة، او غيــر ماهــرة لتوســيع اعمالــه فــي بلــد االغتــراب.  

ويفضــل اســتقدامها، مــن معارفــه الســابقين، ومــن اقربائــه ، فــي بلــد االصــل، ومــن مســقط راســه بالــذات.

وذلــك لســهولة التعامــل معهــا،  واحتمــال اخالصهــا ، ووفائهــا للعمــل الجديــد،  فضــال عــن أن  اي المهاجــر يثبــت 
البنــاء قومــه انــه اصبــح رب عمــل فيزيــن لهــم حســنات الهجــرة، باعتبارهــا فرصــة للتخلــص مــن المســتوى المعيشــي 

المنخفــض، واالبتعــاد عــن المخاطــر السياســية، واالمنية17. 

عامــل الخــوف : ســاعدت االحــداث الطائفيــة التــي عرفهــا جبــل لبنــان، بيــن الــدروز والموارنــة، عــام 1860 ومــا 
رافقهــا مــن تعديــات علــى المحرمــات، وقتــل، وتدميــر، ونهــب ،وتهجيــر، الــى توليــد حالــة مــن الذعــر، والرعــب، 
والخــوف، بيــن ابنــاء  الكيــان الواحــد .ان حالــة ترقــب االســوأ ،دفعــت بالعديــد مــن الشــباب الــى الهجــرة، بحثــا عــن 

االمــن واالســتقرار والعمــل.

تطــور التعليــم : يعتبــر ازديــاد المــدارس فــي )جبــل لبنــان (، وبيــروت، ظاهــرة ايجابيــة، ولكــن غيــاب فــرص العمــل 
الداخليــة ، امــام هــؤالء المثقفيــن الشــباب ،الذيــن وجــدوا فــي الهجــرة المجــال الحيــوي لتحقيــق طموحاتهــم.

دور المواصــالت البحريــة ووســائل االتصــال: حيــث تحســنت المواصــالت البحريــة ، وقامــت شــركات لبنانيــة 
متخصصــة فــي خدمــة المســافرين،  كذلــك لعبــت وســائل االتصــال دورا رئيســيا فــي تعريــف اللبنانييــن علــى عالــم 

مــا وراء البحــار.

اســباب سياســية: االضطراب السياســي الذي عاشــته الســلطنة العثمانية قبل الحرب العالمية االولى، ومحاوالت 
االصــالح، والغــزو الروســي لبعــض اراضــي الســلطنة، ممــا انعكــس ســلبا علــى اوضــاع النــاس، واصحــاب 
التطلعــات، والبرامــج، واالفــكار السياســية، واالصالحيــة ، هــذا باالضافــة الــى تدهــور االوضــاع االمنيــة، فاضطــر 

الكثيــرون الــى مغــادرة البــالد نحــو مصــر، فأوروبــا، ومنهــا نحــو القــارة االمريكيــة18. 

عوامــل جــذب: ان عوامــل الجــذب فــي مراكــز المهاجــر البعيــدة، وفــرت المجــاالت الحيويــة االيجابيــة للشــباب، 
فجذبتهــم الــى تلــك االرض الغريبــة الحوافــز، التــي كانــت فــي احالمهــم مــن صــور المجتمعــات الحــرة التــي يســعى 
ابناؤهــا الــى العمــل والعلــم ، وجنــي الثمــرات، والتمتــع بالشــهرة ، فــي رحــاب اوضــاع بيئيــة، وامنيــة، وترفيهيــة 

مثلــى19.
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فــي  المزدهــرة، والنمــو االجتماعــي  الحالــة االقتصاديــة  فهنــاك مناطــق ال تمتلــك مواصفــات جــذب20، ولكــن 
اليهــم. للحاجــة  المهاجريــن واســتخدامهم  فــي جــذب  الرئيســية  مــن االســباب  يعتبــر  االمريكتيــن، 

لــذا يجــب الربــط بيــن النوعيــن المتالزميــن، للعوامــل المســببة للهجــرة، وهمــا: العامــل الداخلــي، واالخــر الخارجــي.
االول الــذي يشــجع الســكان علــى الهجــرة او يدفعهــم اليهــا قســرا،  والثانــي، الــذي يســتقطبهم الــى شــروط عمــل 

أفضــل وهــذا يفســر ان العالقــة بيــن مجتمعــي االرســال، واالســتقبال جدليــة.21

الفصل الثاني :قرية الهبارية –قضاء حاصبيا نموذجا
موجز عن قرية الهبارية

معنى التسمية : قد يكون من الجذر ) هبر( ويفيد القطع او من الجذر )برا( االرامي والعبراني بمعنى اكل.
االرتفاع عن سطح البحر 800 متر.

تبعد عن بيروت 110 طلم وعن حاصبيا 10 كلم.
قضاء حاصبيا.

تنتج : الزيتون والتبغ والحبوب والفاكهة وبعض الخضار.
في البلدة : برج روماني وبئر قديم ونواويس قديمة.22 

موجز تاريخي عن منطقة حاصبيا
تعتبــر منطقــة حاصبيــا غنيــة علــى المســتوى التاريخــي،  فمنهــا خــرج االمــراء23، ومــن احفادهــم فيمــا بعــد رؤســاء، 
ولكــن بالرغــم مــن ذلــك، فــان كتابــة تاريخهــا فــي بدايــة القــرن العشــرين ، وخاصــة بعــد ســقوط الســلطنة العثمانيــة 
وانضمامهــا الــى دولــة لبنــان الكبيــر، تفتقــر الــى الشــواهد، والحجــج، والوثائــق، نظــرا لقلــة هــذه المصــادر، وعــدم 

توفرهــا واعتمــاد الكتــاب والمؤلفيــن بدرجــة كبيــرة علــى المعمريــن فــي تدويــن التاريــخ24. 

لذلــك يعتبــر الحصــول علــى جــداول احصائيــة مفصلــة للمهاجريــن، وموثقــة ورســمية، مــن الدوائــر المختصــة )وزارة 
الداخليــة (25 امــرا مهمــا لكتابــة تاريــخ الهجــرة عــن منطقــة تنــدر فيهــا وثائــق المهاجريــن، او المغتربيــن فــي تلــك 
الفتــرة .ان الســجل الــذي  حصلنــا عليــه مــن تاريــخ 1896 الــى تاريــخ 1924 لذلــك يصعــب معرفــة الهجــرة مــا 

قبــل هــذا التاريــخ، النعــدام الســجالت الرســمية، ودفاتــر االحصــاء والصحــف فــي ذلــك العهــد.
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االعمار التي هاجرت26
1.17

2.17

3.29

4.22

5.37

6.31

7.18

8.23

9.19

10.24

11.20

12.15

13.25

14.24

15.23

16.22

17.38

18.27

19.46

20.23

21.34

22.17

23.36

24.20

25.27

26.33

27.33

28.18

29.21

30.24

31.36

32.16

33.30

34.43

35.28

36.19

37.20

38.38

39.22

40.25

41.26

42.19

43.19

44.19

45.10

46.7

47.27

48.27

49.32

50.24

51.26

52.31

53.34

54.35

55.31

56.32

57.31

58.46

59.31

60.46

61.37

62.30

63.33

64.28

65.32

66.14

67.11

68.29
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69.16

70.32

71.31

72.26

73.36

74.34

75.39

76.33

77.35

78.11

79.27

80.42

81.50

82.32

متوسط العمر :2251/82=27,45 سنة.

االوضاع االجتماعية للمهاجرين

النسبة المئوية العدد)رجال( 
57.31% 47 عازب
32.92% 27 متأهل
6.09% أرمل

النسبة المئوية العدد )نساء(
2.43% 2متأهلة
1.21% 1عزباء

جنس المهاجر

النسبة المئوية العدد
96.34% 79 ذكور
3.63% 3 اناث
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المهن

النسبة المئوية العدد
93.34% 77 تاجر
2.43% 2 فالح

3 نساء لم تذكر مهنهن
من يرسل الدراهم

النسبة المئوية العدد
100% 82 ال يرسل دراهم

من لديه امالك

النسبة المئوية العدد
93.9% 77 ليس لديهم امالك
6.09% 5 لديهم امالك               

من يدفع رسوم

93.9% 77 اليدفع
6.09% 5 يدفع رسوم

الدول المهاجر اليها

النسبة المئوية العدد
%43.9 36 االرجنتين
25.6% 21 برازيل

13.41% 11 المكسيك
%6.09 5 كوبا
4.87% 4 نويورك
%3.65 3 ذكر العبيد

  % 2.43 2 كندا
 الوضع التعليمي

النسبة المئوية العدد 
84.41% 69 امي
15.85% 13 متعلم
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اما بالنسبة للنساء فلم يذكر وضعهم
الديانة: مسلمون27

االستنتاجات :
- اكثر المهاجرين من العزاب %57.31 ، المتأهل%32.92 ، وارمل%6.09، وهو ما يبرز اهمية 

ومخاطــرة هــذه الفئــة للســعي فــي الحصــول علــى الــرزق .
- امــا بالنســبة العمــار المهاجريــن، فموســط العمــر ،27.45 اي ان الفئــة الشــبابية هــي التــي تهاجــر 

للبحــث عــن الــرزق، مــا يــؤدي الــى خســارة القــوة العاملــة فــي بلدهــم .
- امــا بالنســبة الــى جنــس المهاجــر، فكانــت النســبة طاغيــة للذكــور %96.34،  وهــو مــا يــؤدي الــى 

اختــالل الميــزان الديمغرافــي،  فقلــة مــن النســاء، هــي التــي هاجــرن 3.63%.

ــا الــى مــا توصــل اليــه الباحــث، عبــد الواحــد اكميــر فــي دراســته العــرب فــي االرجنتيــن : ان تميــزت  ونشــير هن
الهجــرة فــي بدايــة عهدهــا بكونهــا هجــرة مؤقتــه، تطــول الذكــور، حيــث تجــاوزت نســبة هــؤالء بشــكل واضــح النســبة 

المسجلة لدى الهجرات ذات االصول االوروبية ،التي اخذت طابع االستقرار الدائم.

وفيمــا يتعلــق بمعــدل العمــر،  فانــه بخــالف الهجــرة االوروبيــة، التــي تســجل لديهــا نوعــا مــن التقــارب فــي النســب 
بيــن مختلــف االعمــار، فــان اكبــر نســبة لــدى المهاجريــن العــرب، طــاول اولئــك الذيــن يتــراوح ســنهم بيــن عشــرين 
وثالثيــن ســنة ، وهــو مــا يعنــي فــي ســوق العمــل اغنــاء البلــد المســتقبل باليــد العاملــة النشــيطة، علــى حســاب البلــد 
االصلــي28. وهــو مــا يتطابــق مــع النســب التــي حصلنــا عليهــا مــن خــالل الدراســة .ومــن ظواهــر الهجــرة قبــل 
الحــرب العالميــة االولــى انهــا كانــت بالدرجــة االولــى مقتصــرة علــى الذكــور ) وهــذا مــا يتطابــق مــع الدراســة (،  امــا 
المــراة فلــم تســتلفت قيمتهــا االقتصاديــة نظــر المهاجــر،  وهنــاك تفســير اخــر لعــدم هجــرة النســاء فــي بدايــة الحركــة 

باعتبــار ان المهاجريــن كانــوا يضعــون العــودة نصــب عيونهــم فــال يصطحبــون النســاء29. 

- بالنســبة للمهــن، فــان اكثريــة %93.9 تجــار و%2.43 فــالح واالرجــح انهــا نســبة غيــر واقعيــة، فــان 
اكثريــة المهاجريــن ،كانــوا مــن الفالحيــن، فالمنطقــة التــي يســكنوها ال تقــع علــى تقاطــع طــرق والبيئــة التــي 
انطلقــوا منهــا، بيئــة زراعيــة اكثــر اعتمدهــا علــى االنتــاج الزراعــي والحيوانــي، اال اذا كان المقصــود مــن 

المهنــة، هــو النشــاط الــذي يقــوم بــه المهاجــر فــي بــالد المهجــر. وانــي ارجــح ذلــك .
- بالنســبة للوضــع التعليمــي، فــان اكثريــة المهاجريــن مــن االمييــن اي الذيــن ال يعرفــون القــراة والكتابــة 
%84.14، وكذلــك االرجــح انهــا النســبة نفســها للنســاء30، اي ان اكثريــة الفئــات المهاجــرة، ال تمتلــك 
اي قــدر مــن التعليــم، لذلــك فهــي تغــادر بالدهــا دون ان تمتلــك مؤهــالت،  وهــي بطبيعــة الحــال التمتلــك 
معرفــة جيــدة بالمنطقــة المقصــودة، واالرجــح انهــا ســتواجه مصاعــب، وعقوبــات كثيــرة مــن حيــث التعامــل 

واللغــة.
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- امــا بالنســبة لمــن يرســل دراهــم القربائــه فــان النســبة %100 لمــن ال يرســل وهــذا يعنــي ان مــن يســافر 
لــم يســتقر،  وليــس لديــه القــدرة علــى ارســال المــال لذويــه .

- القســم االكبــر مــن المهاجريــن ليــس لديهــم امــالك 93.9 وهــي النســبة نفســها لمــن ال يدفــع ايــة رســوم، 
وهــذا دليــل علــى الفقــر والحالــة المترديــة للمهاجــر.

- المالحــظ ان مقصــد الهجــرة هــو االمريكيتيــن،  فلــم تقصــد مصــر ،او اســتراليا، او افريقيــا كمــا كانــت 
الهجــرات االخــرى، وياتــي فــي مقدمــة الــدول االرجنتيــن %43.9 )بونســيرس( ثــم البرازيــل )ســان بولــو 
,ريوكرنــدي %25.6 ( ثــم المكســيك %13.41 ثــم كوبــا %6.09 ،ونيــورك %4.87 ذكــر العبيــد 
%3.65 ،وكنــدا%2.43، وهــي تتشــابه مــع النســب فــي المجتمعــات االخــرى،  فحتــى نهايــة العشــرينات 
)القــرن الماضــي( تركــزت الهجــرات الشــيعية فــي البدايــة فــي االرجنتيــن، والبرازيــل، وفنزويــال ،ثــم بــدا 
البعــض بالتوجــه الــى قــارة افريقيــا، قبــل ان يتحــول قســم كبيــر مــن الجيــل الشــاب الــى بلــدان الخليــج، مــع 

الفــورة النفطيــة مــع مطلــع الســبعينات، التــي اتاحــت فرصــا واســعة للعمــل31. 

تميز االرجنتين بكونها مقصدا :
أـ هنــاك مثــل ارجنتينــي يقــول المكســيكيون هــم ابنــاء االزتــك، والبيروفيــون هــم ابنــاء االنــكا، واالرجتنيــون 
هــم ابنــاء البواخــر، لعــل هــذا المثــل يســاعد علــى فهــم طبيعــة البنيــة البشــرية لهــذا البلــد، الــذي بــدات 
تعــرف تشــكال جديــدا منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر نتيجــة لسياســة تشــجيع الهجــرة الخارجيــة التــي 
ســنتها الحكومــات المتعاقبــة، والتــي جعلــت مــن االرجنتيــن ولمــدة تزيــد علــى نصــف قــرن قبلــة للمهاجريــن 

القادميــن مــن مختلــف االصقــاع.
ب ـ ســعي الحكومــة الفدراليــة منــذ تاسيســها عــام 1853 الــى تشــجيع الهجــرة الخارجيــة التــي جعلتهــا 

ضمــن اولوياتهــا.
جـ اهتمام الحكومات المتعاقبة بظاهرة الهجرة بسبب حاجة البالد الملحة لليد العاملة.

دـ االزدهــار االقتصــادي وتبنــي عــدد مــن المفكريــن البارزيــن فــي االرجنتيــن لطروحــات تربــط بيــن النمــو 
االقتصــادي والهجــرة.

هـ خصصت الحكومة االرجنتينية اواخر القرن التاسع عشر ميزانية خاصة لتغطية تكاليف المهاجرين 
الذيــن يــودون العمــل فــي الفالحة.
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بلــد  أهــم  إلــى  ابعــاًدا جديــدة، حيــث ســتتحول االرجنتيــن  الهجــرة  تأخــذ  العشــرين،  ســوف  القــرن  بدايــة  ومــع 
الســتقطاب المهاجريــن فــي أمريــكا الالتينيــة، ولــن يتوقــف االتجــاه التصاعــدي الــذي اتخذتــه الهجــرة، إال مــع 

العالميــة32.  االقتصاديــة  األزمــة 

- ان الهجــرة شــملت كافــة العائــالت، فمــن خــالل رصــد اســماء العائــالت فــي البلــدة، تبيــن ان المهاجريــن لــم 
ينحصــروا فــي عائلــة واحــدة ، او عــدد محــدود مــن العائــالت،  إنمــا توزعــت لتشــمل البلــدة ككل ومنهــا: بكــري،  
نجــم،  نورالديــن،  ابــو حســن،  زاهــر ، منصــور، حديــد،  ابوعلــوان،  الشــعار،  ابراهيــم،  بــركات ، يوســف،  ابــو 
ايــوب،  ابــو هميــن،  الجــدوع،  الخطيــب،  بــاز،  ابــو حمــدي،  االخــرس،  ياســين ،  شــبلي،  شــقير،  بــركات 
، عيســى،  هزيمــة،  مرعــي،  حجــول،  عثمــان ، ابــو عســلي،  ابوقيــس ،  حســين ، عمــار،  عقــل ، عســاف.

يتضــح مــن خــالل الدراســة،  ان اكثريــة المهاجريــن مــن الفالحيــن الفقــراء حيــث ال يملــك القســم االكبــر منهــم ايــة 
امــالك واليدفعــوا ايــة رســوم.

باالضافــة الــى ذلــك فاغلبيــة المهاجريــن، هــم اميــون، اي يتضــح عــدم وجــود مــدارس فــي منطتقتهــم، وتبــرز درجــة 
المخاطــرة فــي الســفر الــى مناطــق تحتــاج منهــم التعــرف الــى لغتهــم، وقوانينهــم، وهــي مناطــق مجهولــة بالنســبة 

لهــم.

امــا بالنســبة للــدول المقصــودة بنســبة كبيــرة )االرجنتيــن البرازيــل( وهــو مــا يتوافــق مــع عالقــة ابنــاء القــرى ببعضهــم 
حيــث يقومــون بتشــجيع اقاربهــم وجيرانهــم بالســفر والرغبــة بالتجمــع فــي اماكــن متقاربــة.

وهناك اسئلة تطرح في هذا المجال:
هل هناك هجرة قبل تاريخ الدراسة ؟

لماذا أهملت االعداد التي هاجرت من هذه المناطق حين تدرس الهجرة من لبنان ؟
والســؤال: كــم ســيكون حجــم القريــة  ان بقــي هــذا العــدد الكبيــر مــن المهاجريــن ؟ الجــواب ان شــكل القريــة وكثافتهــا 

الســكانية وحجــم العمــران فيهــا ســيكون مختلًفــا ولكــن عمليــة تحديــده تحتــاج الــى معطيــات ومعلومــات اضافيــة.

ان تحديــد اثــار الهجــرة فــي هــذه المنطقــة، يحتــاج الــى معرفــة عــدد الســكان، وحجــم التحويــالت الماليــة، باالضافــة 
الــى احصــاءات عــن عــدد المنــازل، والمــزارع، والمحــالت، قبــل وبعــد الهجــرة، وهــي غيــر متوفــرة.

باالضافــة الــى مــا ســبق، يطــرح ســؤال هــل كانــت الهجــرة دائمــة ،ام مؤقتــة، وهــو ســؤال تفيــد االجابــة عليــه فــي 
مجــاالت كثيــرة : اقتصاديــة ،وديمغرافيــة،  عــل ذلــك يكــون فــي دراســات اخــرى ان شــاء هللا .
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االغتراب في شعر الّصعاليك... 
بين خرق نمطّية الحياة وتوليد شعرّية النّص...

)المّية الشنفرى أنموذًجا(.

د. علي نسر
قسم  اللغة العربية وآدابها
الجامعة اللبنانية

مقّدمة:
ــة، واســتمّر فــي  ــة الجاهلّي ــاًل دارًســا ومشــّيًدا، المدمــاَك الرئيــس للقصيــدة العربّي شــّكل المــكان، إقامــًة وهجــرًة، طل
العصــور اّلتــي تلــت، وصــواًل إلــى اليــوم، حّتــى أصبــح رمــًزا ذا إشــارة إلــى الهجــرة والحنيــن واالغتــراب فــي معنــاه 
المــاّدي المكانــّي. هــذه القضّيــة، فتحــت شــهّية الباحثيــن والّدارســين، حتــى غّصــت صفحاتهــم بمــا يتنــاول موضــوع 
ــل مــن أثــر أســهم فــي بنــاء القصيــدة. لكــّن  ــّي، ومــا لهــذا التنّق ــل بيــن األمكنــة فــي الّشــعر الجاهل األطــالل والتنّق
مــا ظــّل قاصــًرا وأقــّل اهتماًمــا لــدى النّقــاد، هــو االغتــراب الفكــرّي والروحــّي واالجتماعــي فــي القصيــدة الجاهلّيــة، 
وإن كان صاحبهــا مقيًمــا فــي المــكان وبيــن أحضــان قبيلتــه. وألّن طبيعــة القبيلــة واالرتبــاط بالمــكان، ماديًّــا، 
شــّكال ســمة مشــتركة بيــن معظــم الّشــعراء، أصبــح تنــاول هــذه القضّيــة شــبه مألــوف، مــا أســهم فــي انعــدام الجانــب 
المتعّلــق بالشــعرّية، ألّن الشــعرّية أكثــر مــا يحّققهــا فــي النــّص، شــكاًل ومضموًنــا، الخــرق اّلــذي يتفــّرد بــه الشــاعر 
فيمنــح نّصــه هوّيــة أدبّيــة. وكثيــرة هــي الّنمــاذج اّلتــي تشــير إلــى ذلــك، إذ لــم يخّلــد الشــعراَء شــعُرهم المشــترك بيــن 
الجميــع، كالحديــث عــن األطــالل، أو طلــب الملــك والتغّنــي بالنســب ومــا شــابه ذلــك، بــل األكثــر خلــوًدا هــو مــا 
انضــوى ضمــن القصائــد اّلتــي وّلــدت محــاورات مــع الوجــود والحيــاة ذات الوعــي الفعلــّي القائــم، وأطلقــت أســئلة 
تناولــت قضايــا وجودّيــة ومصيريــة أحرجــت الحيــاة وصّعبــت عليهــا اإلجابــات الواضحــة، ولّوحــت بطمــوح نحــو 
وعــي ممكــن مأمــول. وهــذا مــا ظهــر لــدى جهابــذة الّشــعر الجاهلــي فــي النقــالت النوعّيــة الملموســة فــي قصائدهــم 
كـ)امــرئ القيــس( و)طرفــة( و)عنتــرة( وغيرهــم. لكــّن أكثــر مــا تجّســد هــذا الخــرق عبــر التمــّرد علــى الواقــع القبلــّي 
ومــا وصلــت إليــه الثقافــة العربّيــة وحضارتهــا، فــي مــا يعــرف بحيــاة الصعلكــة، وقصائــد الصعاليــك، إذ أنتجــت 
حيواُتهــم طرًقــا جديــدة فــي التفكيــر والتصّرفــات انعكســت واضحــًة فــي قصائدهــم. وهــذا مــا عّبــرت عنــه، خيــَر 
تعبيــٍر، المّيــُة )الشــنفرى( التــي أعلنــت بشــكٍل ال يحتمــل الّريــب، عــن ســعي صاحبهــا إلــى مــا يوّلــد لــه توازًنــا نفســيًّا 

جــّراء شــعوره بالغربــة عــن الواقــع وضــرورة لجوئــه إلــى عالــم الوحــوش األكثــر أمًنــا ومــالًذا وتحقيًقــا للــذات.
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القصيدة الجاهلّية: بين التنميط والخرق:
شــّكلت القصيــدة الجاهلّيــة ثوًبــا مألوًفــا لــدى الشــعراء، حتّــى اســتحالت القصيــدة شــكاًل شــبه مّتفــق عليــه، تنضــوي 
تحتــه معــاٍن ومضاميــُن وموضوعــاٌت شــعرّية تناقلهــا الشــعراء دون تعديــالت جوهرّيــة، مــا ذّوب الــذات الشــاعرة 
وصهرهــا فــي مرجــل الجماعــة ليصبــح الّتعبيــر نطًقــا بلســان الفــرد عــن المجمــوع. وعلــى الّرغــم مــن نمطّيــة القصيــدة 
وتشــابه موضوعاتهــا وهيكليتهــا البنائيــة، إال أّنهــا تعــّد آخــر مــا قّدمتــه الثقافــة العربّيــة آنــذاك، إذ ال يمكــن ان نعّدهــا 
ــة  تقليديــة، كمــا يحلــو لبعــض الباحثيــن، ألّنهــا جــاءت نتيجــة حركــة حياتيــة، وأســهمت فــي بلورتهــا عوامــل فكرّي
واجتماعّيــة واقتصاديــة... إّنمــا القصيــدة التقليديــة هــي اّلتــي ســارت علــى طريقتهــا بعــد انتهــاء العصــر الجاهلــي، 
وأبقــت علــى النمــط نفســه، شــكاًل وطــرَق تعبيــٍر، مــا جعــل الهــّوة بيــن شــكل النــّص ومضمونــه تّتســع، فــي حيــن 

كانــت المســافة بينهمــا متقّلصــة فــي القصيــدة الجاهلّيــة. 

وألّن كســر نمطّيــة الحيــاة فــي العصــر الجاهلــي، كان أقــرب إلــى حفــر الصخــر بإبــرة، فمــن الطبيعــي أن تتعّثــر 
حركــة التغييــر فــي شــكل القصيــدة ومــا تحويــه مــن طــرح وفكــر، بــل كانــت القصيــدة انعكاًســا لحالــة القبــول باألمــر 
الواقــع ووصفــه دون العمــل علــى تغييــره لــدى عاّمــة الشــعراء، فـــ"ال يقصــد الشــاعر الجاهلــي أن يغّيــر حياتــه، بــل 

يريــد علــى العكــس، أن يؤّكدهــا"1. ويختصــر هــذا الموقــف فــي مــا يقولــه "تميــم بــن مقبــل":

"ما أطيَب العيَش لو أّن الفتى حجٌر     تنبو الحوادث عنه وهو ملموُم"

هــذه النظــرة اّلتــي شــّكلت ســمة مــن ســمات الحيــاة آنــذاك، جعلــت القصيــدة تجتــّر نفســها وال يتغّيــر ســوى اســم 
الشــاعر، حتــى أصبــح الحكــم علــى فنّيتهــا متوّقًفــا علــى لفظــة هنــا أو معنــى وصــورة هنــاك، ليصبــح مــا يعــرف 
ببيــت القصيــد معيــاًرا نقديًّــا ذا صفــة انطباعيــة، وذلــك يعــود إلــى التقاطــع فــي موضوعــات النصــوص مــن أطــالل 
والتغّنــي بالنســب والقبيلــة والســيف والحصــان والكــرم والضيافــة وهجــر الحبيبــة ومــا شــابه ذلــك. حتّــى إذا مــا ظهــر 
خــرق لهــذه المعانــي المتداولــة، كان الفًتــا، بــل يعــّد انزياًحــا يفــرض فنّيــة وشــعرّية، ألّنــه يجعــل مــن صاحبــه متفــّرًدا 
ال يشــبه غيــره، وإن كان هــذا الخــرق ســيوّلد تهًمــا وشــبهات بالنســبة إلــى معياريــة النقــد والقوانيــن الصارمــة اّلتــي 
تحّكمــت بالقصيــدة علــى مــّر قــرون. هــذه الشــعرّية، شــكاًل ومضموًنــا، أكثــر مــا يوّلدهــا اســتفزاز الّشــاعر للحيــاة، 
ومحاورتهــا عبــر طــرح أســئلة تعجيزيــة، تتطّلــب إجابــات ملّغــزة، ألّن الشــاعر لــم يتوّقــف دوره علــى تــرداد ثقافــة 
عصــره، بــل يعمــل علــى خلخلــة هــذه الثقافــة. فـ"فــرادة الشــاعر، رأســماله الكبيــر الــذي ال يعــّوض، ال تقــوم علــى 
امتــالك ثقافــة العصــر التــي يســتطيع الكثيــرون امتالكهــا، ولكّنهــا تقــوم علــى محاصــرة ثقافــة العصــر، مــن خــالل 
محاصرة اقوى قالعها، ومحاورة أبهى تجلياتها باســئلة تحرجها وال تســتطيع اإلجابة عنها. هذا االختراق للثقافة 
القائمــة هــو الفــرادة التــي تــرى مــن العالــم مــا ال يــراه اآلخــرون، فتشــّكل خصوصيــة الشــاعر الكشــفية التــي تشــّكل 

ســمته الفريــدة ويعــرف بهــا"2.
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وهــذا مــا تحّقــق لــدى بعــض الشــعراء اّلذيــن لــم يخّلدهــم شــعرهم اّلــذي يتنــاول التغّنــي بالنســب والطمــوح نحــو الملــك 
وتقديــم بانورامــا عــن الحــروب... بــل مــا خّلدهــم الشــعر اّلــذي يؤّكــد وجودهــم أمــام مرايــا حقائقهــم. ومــن أبــرز هــؤالء 
الشــعراء، امــرؤ القيــس اّلــذي فــرض شــعريته علــى معاصريــه، وعلــى النقــاد والمهتّميــن اآلتيــن بعــده. فلــم يقــّدم شــيًئا 

فريــًدا فــي معّلقتــه وفــي تغّنيــه بنســبه حيــث يقــول:
ولو أّن ما أسعى ألدنى معيشة كفاني، ولم أطلب، قليٌل من الماِل

وقد يدرك المجَد المؤّثل أمثالـي ولكّنما أسعى لمجٍد مؤّثٍل

لكــّن أكثــر مــا يؤّكــد شــعرية نّصــه، حيــن وقــف أمــام قبــر عجــوز، محــاوًرا الوجــود عنــد شــعوره بدنــّو أجلــه، جاعــاًل 
قبرهــا، دون معرفتهــا، بّوابــة للنســب الحقيقــي، فيقــول:

وإّني مقيٌم ما أقام عسيُب أجارتنا إّن المزار قريب
وكّل غريٍب للغريب نسيُب  أجارتنا إّنا غريبان ها هنا

وهــذا مــا جعــل معظــم النّقــاد بعــد امــرئ القيــس، يــرون فيــه األكثــر تمّيــًزا، ويختــزل هــذا الموقــف مــا هــو منســوب 
إلــى الرســول )ص(، مــن قــول: "امــرؤ القيــس ســّيد الشــعراء وقائدهــم إلــى النــار". وأكثــر مــا تّتضــح فرادتــه الشــعرية 
عبر اختالفه عن غيره، في ما يقوله اإلمام علي )ع(: "لو أّن الشــعراء المتقّدمين ضّمهم زمان واحد، ونصبت 
لهــم رايــة فجــروا مًعــا، علمنــا مــن الســابق منهــم، وإذا لــم يكــن فالــذي لــم يقــل لرغبــة وال لرهبــة. فقيــل: ومــن هــو؟ 
فقــال: الكنــدّي، قيــل: ولــم؟ قــال: ألّنــي رأيتــه أحســنهم نــادرة، وأســبقهم بــادرة". وبهــذا نجــد "بــأّن الخليفــة عليًّــا، قــد 
بــّرر حكمــه علــى امــرئ القيــس فذكــر أســباب شــاعريته وهــي تتمّثــل فــي أّنــه أحســنهم نــادرة وأســبقهم بــادرة، أي: 

أّنــه أحســنهم إمســاًكا بجواهــر الــكالم والمعانــي، وأســبقهم فطنــة وإبداًعــا فــي الّتصويــر"3. 

ــة مــن الشــعراء اّلذيــن أّكــدت  ولــم يقتصــر الخــرق ومحاولــة التغييــر علــى امــرئ القيــس، بــل ســار علــى دربــه ثّل
قصائدهــم انزياحهــم عــن المألــوف فــي طــرق التعبيــر والمضاميــن الشــعرية، كطرفــة وزهيــر بــن أبــي ســلمى 
وغيرهمــا... لكــّن األكثــر تمثيــاًل للخــرق الحياتــي، فانعكــس شــعًرا شــكاًل ومعنــى، كان الشــعراء الصعاليــك اّلذيــن 
ــا، وطريــق تعبيــر مــن الناحيــة الشــعرّية، وأكثــر مــا  اّتخــذوا الّتمــّرد علــى نظــام القبيلــة ونمــط العيــش نهًجــا حياتيًّ
تجّلــت حركــة الصعلكــة فــي إظهــار الشــعراء شــعورهم بأّنهــم غربــاء فــي محيطهــم، يســعون إلــى تجــاوز الواقــع 
والوعــي القائــم، نحــو واقــع مــن نســج تصّورهــم، ووعــي ممكــن يؤّكــد اغترابهــم الروحــّي واالجتماعــي ورفضهــم لمــا 
هــو فعلــّي. فكيــف تجّلــت هــذه الظاهــرة فــي شــعر الصعاليــك انطالًقــا مــن المّيــة الشــنفرى المعروفــة بالمّيــة العــرب؟

 
- ال مّية العرب للشنفرى

مّمــا يالمــس الســبعين بيًتــا، تتأّلــف قصيــدة الشــاعر الجاهلــي )الشــنفرى(، وهــو مــن أبــرز الشــعراء الّصعاليــك. وإذا 
مــا تأملنــا القصيــدة، نراهــا امتــداًدا لمــا ســبقها مــن قصائــد جاهليــة، ولمــا ســيليها مــن حيــث الموضوعــات والشــكل، 
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حّتــى صــار الشــعراء يشــكون نضــوب الموضوعــات ونفادهــا علــى أيــادي الســابقين، وهــذا مــا أّكــده عنتــرة وزهيــر 
وغيرهمــا فــي مناســبات مــا. وفــي إطــار مــا يعــرف بنظريــة التلقــي مــن رســم آفــاق انتظــار، حيــن يقــف القــارئ أمــام 
أّي نــّص، فــإّن معظــم أبيــات القصيــدة لــم تخّيــب تلــك اآلفــاق، إذ يعثــر المتلّقــي بيــن كلماتهــا علــى الكثيــر مّمــا توّقــع 
العثــور عليــه وتجّهــز لكشــفه ورؤيتــه. كّل هــذا يجعلنــا أمــام نمــط شــعرّي ليــس فيــه خــرق وانزيــاح عــن المألــوف. 
لكــّن مــا يقــارب الســبعة أبيــات، كان كفيــاًل للفــت الّنظــر وتخييــب أفــق االنتظــار، لمــا تحملــه هــذه األبيــات مــن 
دالالت تحيلنــا مباشــرة إلــى مدلــوالت حياتّيــة، إذ عكســت صــورة الشــاعر الفردّيــة، ومــا فيهــا مــن تمــّرد وخــروج 
علــى إطــار القبيلــة المســّير حركــة الباقيــن بطريقــة شــبه آليــة ال تغييــر فيهــا وال ابتــكار. لقــد حــوت أبيــات القصيــدة 
عموًمــا، علــى مــا اّتســمت بــه حيــاة الجاهلييــن، ومــا تدّفــق مــن دالء تلــك الحيــاة فــي قوالــب شــعرّية شــّكلت مــرآة 
لحركــة النــاس وقتــذاك، كاالفتخــار بالــذات، والــذود عــن القبيلــة، واإلغــارة علــى القبائــل األخــرى... وهــذا مــا حــّد 
مــن مقّومــات الشــعرية فنيًّــا، ألّن الشــعرية تأتــي نتيجــة مــا يعــرف بخــرق المألــوف فنيًّــا، شــريطة أن يكــون هنــاك 
مــا يشــبه ذاك الخــرق حياتيًّــا، وهــذا مــا أشــرنا إليــه، ســابًقا، فــي الحديــث عــن بعــض الشــعراء المتفّرديــن فــي ذاك 
ــذي "كان يســلك ويفّكــر خــارج نظــام القبيلــة وقيمهــا الســائدة. ففــي شــعره  العصــر، وعلــى رأســهم امــرؤ القيــس اّل

وســلوكه مــا يخــرق هــذه القيــم"4.

ألجــل هــذا، ســوف تتوّقــف هــذه الدراســة عنــد مــا هــو الفــت وغيــر مألــوف فــي النصــوص الجاهلّيــة، لنكتشــف مــن 
خاللــه حركــة فردّيــة شــّكلت حجــًرا رمــي فــي بركــة الحيــاة الواقفــة، مشــّكاًل دوائــر لــم تخمــد أو تهــدأ. وإذا بالشــاعر، 
يتمــّرد علــى قوانيــن يجتــّر بعضهــا بعضهــا اآلخــر، خائًبــا ظّنــه فــي مــا وصلــت إليــه الثقافــة العربيــة أو حضارتهــا، 
وكأّن هــذا االنفصــال دعــوة ثورّيــة ســيكون لهــا صــدى متــرّدد فــي العديــد مــن طــروح أترابــه حياتيًّــا وشــعريًّا. فيقــول 

فــي األبيــات الســبعة اّلتــي ســتتمحور حولهــا هــذه الدراســة مضموًنــا وأســلوًبا:
ألميــــــــُلأقيمــــــــوا بنــــــــي أّمــــــــي صــــــــدور مطّيكــــــــم ســــــــواكم  قــــــــوٍم  إلــــــــى  فإّنــــــــي 
ــٌر ــ ــ ــُل مقمــ ــ ــ ــ ــات واللي ــ ــ ــــت الحاجــ ــ ــ ــد حّم ــ ــ ــ وأرحــــــــلفق مطايــــــــا  لطّيــــــــاٍت  وشــــــــّدت 
وفيهـــــــــا لمـــــــــن خـــــــــاف القلـــــــــى متعـــــــــّزُلوفــــــــي األرض منــــــــأى للكريــــــــم عــــــــن األذى
ســــــــرى راغًبــــــــا أو راهًبــــــــا وهــــــــو يعقــــــــُل لعمــــــــرك مــــــــا بــــــــاألرض ضيــــــــٌق علــــــــى امــــــــرٍئ
جيــــــــأُلولــــــــي دونكــــــــم أهلــــــــون: ســــــــيٌد عمّلــــــــٌس وعرفــــــــاء  زهلــــــــوٌل  وأرقــــــــط 
ــــــٌع ــــــّر ذائــ ــــــتودع الســ ــــــم األهــــــــل، ال مســ ــــذُلهــ ــ ــــّر يخــ ــ ــــا جــ ــ ــــــي بمــ ــ ــــــم، وال الجان  لديهــ
أّننــــــــي غيــــــــر  باســــــــٌل  أبــــــــّي  أبســــــــُلوكّل  أولــــــــى الطرائــــــــد  إذا َعرضــــــــْت 

إّنهــا أبيــات تشــّوش مخّيلــة المتلّقــي للوهلــة األولــى، ألّنهــا أبيــات ذات طــرح جديــد ســيجعل صاحبهــا متفــّرًدا بهــا. 
فيكفــي أن نعــرف جاهلّيــة النــّص، ليتبــادر إلــى الذهــن شــملة موضوعــات وعلــى رأســها موضــوع المــكان والهجــرة 
منــه وإليــه، إذ شــّكل المــكان الزمــة الســتهالل جميــع القصائــد الجاهليــة فــي مــا يعــرف بالوقــوف علــى األطــالل، 
ال بــل أكثــر مــن ذلــك، فــإّن الوقــوف علــى الطلــل اســتمّر لــدى العديــد مــن شــعراء مــا بعــد ذاك العصــر لمــا يشــّكله 

مــن ثيمــة أساســّية وإشــكالّية فــي الوقــت عينــه. 
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لــذا، فــإّن مــا تطرحــه هــذه األبيــات الســبعة، اغتــراٌب وهجــرة تخّلصــا مــن اإلســار المكانــي ليكونــا ذوا دالالت 
مختلفــة، إذ نجدنــا أمــام اغتــراب فكــرّي واجتماعــّي وروحــّي ضمــن المــكان الواحــد، راســًما الشــاعر مــن خاللــه 
تصــّوًرا للخــالص تمثّــل فــي اللجــوء إلــى عالــم آخــر، وهــو عالــم الوحــوش بعــد أن حــّدت القبيلــة بأفكارهــا المســتنقعية 
مــن طمــوح الكثيريــن. فكيــف تجّلــى هــذا النــوع مــن االغتــراب؟ ومــا هــي األســباب المؤّديــة إليــه؟ ومــا النتائــج 

المترّتبــة عليــه؟

االغتراب وتحقيق الذات:
فــي مــكان آخــر، ســعًيا وراء تحقيــق  يرتبــط االغتــراب، عــادة، بالهجــرة المكانيــة، إذ يصبــح صاحبــه غريًبــا 
طموحــات لــم يوّفــره المــكان المهاجــر منــه، مــا يوّلــد حنيًنــا وارتباًطــا بالوطــن، فيخــرج المــرء جســديًّا ويبقــى معّلًقــا 
بوطنــه روحيًّــا وفكريًّــا. والهجــرة المكانيــة قديمــة، رّبمــا لــم تكــن تحــت مظّلــة الهجــرة بالمعنــى الوطنــي لعــدم توافــر 
مصطلــح الوطــن وإن كان هنــاك مــا يشــبه الشــعور بالهجــرة وطنيًّــا فــي الشــعر القديــم، وهــو قريــب مــن الشــعور 
الــذي ترجمــه شــعراء المهجــر شــعًرا ناطًقــا بالحنيــن وحــّب العــودة وعــدم رغبتهــم فــي تــرك البــالد طواعّيــة. وقــد صّور 
الشــاعر العباســي أبــو فــراس الحمدانــي، هــذا التعّلــق بالوطــن قبــل الوصــول إلــى مــا اصطلــح عليــه باســم الوطــن 

أو قبــل بلــورة تعريــف نهائــّي لــه، فيقــول عنــد مغــادرة حلــب:

كأّن مهري لثقل الّسير محتبُسأسير عنها وقلبي في المقام بها
إلــى الّســماء فترقــى ثــّم تنعكــُسمثل الحصاة اّلتي يرمى بها أبًدا

لكــن مــا لــم تعطــه الدراســات حّيــًزا واســًعا يســتحّق الغــوص فيــه، هــو االغتــراب النفســّي والفكــرّي داخــل المــكان، 
ومحاولــة دحــض الســائد مــن ثقافــة تنّمــط عليهــا الكثيــرون وأصبــح الخــروج منهــا جنحــة ومخالفــة لألعــراف. 
إّنــه االغتــراب االجتماعــي والثقافــي اّلــذي "يقــوم فيــه المغتــرب بالخــروج الكلــّي عــن نواميــس الســائد االجتماعــي 
بــل يقــوم بمناهضــة هــذه القوانيــن دون االكتفــاء بمغادرتهــا، ويقــوم بمحاولــة إســقاطها، ويخضــع ذلــك لرؤيتيــن، 
إحداهمــا ســلبية واألخــرى ثوريــة إيجابيــة هدفهــا تغييــر القانــون االجتماعــي وفــق مفهــوم األكثــر صالحيــة وقــدرة 
علــى التطويــر" 5. اغتــراب تصــّوره أبيــات الشــنفرى الســبعة اّلتــي تســهم فــي توليــد شــعرية النــص فنيًّــا، وهــي امتــداد 
لخــرق ســلوكي ســبق التعبيــر الفّنــي بوقــت ليــس بالقليــل ومّهــد لــه، ألّن اســتجابة الشــعر للتغّيــرات الحياتيــة، فردّيــة 
ــة، ال تشــبه االســتجابات األخــرى، إذ ال يمكــن أن تكــون آليــة فوريــة وميكانيكيــة، بــل تخضــع للعالقــة  أو جمعّي
المنطقيــة الجدليــة اّلتــي تقــوم بيــن مــا تضغطــه البنيــة التحتّيــة ومــا تســتجيب لــه البنيــة الفوقّيــة فينعكــس ذلــك فنًّــا 
وفكــًرا وانتمــاء... فـــ"إّن تغّيــًرا كهــذا يتطّلــب وقًتــا طويــاًل تختمــر فيــه بــذور التجديــد والتغييــر، وتختمــر فــي األذهــان 

والنفــوس لتــورق فــي مــا بعــد، وتعطــي ثمارهــا المرجــّوة" 6.
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هــذا الّنــوع مــن الشــعور باالغتــراب، يدفــع بصاحبــه نحــو التمــّرد. التّمــرد اّلــذي يحّفــز صاحبــه علــى إثبــات الوجــود، 
والبحــث عــن الــذات المتالشــية والضائعــة ضمــن مــا هــو مرســوم لهــا فــي المحيــط القائــم فيــه كوعــي فعلــّي اّتخــذ 
ــا، وأّي خلخلــة لثوابــت هــذا الشــكل يــؤّدي إلــى تصويــب أصابــع االّتهــام نحــو مقتــرف هــذه الجريمــة  شــكاًل نهائيًّ
حســب عــرف العاّمــة. لكــّن الشــعور بمثــل هــذا االغتــراب، يزيــد مــن حــّدة البحــث عــن الــذات، إذ "لــم يكــن العــرك 
الدائــم واالنتقــال والهجــرة إال أشــكااًل مــن رفــض العالــم الخارجــي. وهــو رفــض يبقيــه أو يصّيــره مجــّرد وســيلة 
إلشــباع الــذات وتوكيدهــا" 7. كل ذلــك يأتــي، مــن خــالل رغبــة انتــزاع حــق االعتــراف بالــذات عبــر صــراع مــع 
ذوات أخــرى، وإن كان ثمــن ذلــك المــوت أحياًنــا، المــوت المــؤّدي إلــى الحريــة واإلنســانّية، حيــث "إّن القبــول 
اإلرادي بخطــر المــوت فــي معركــة مــن أجــل االعتبــار المحــض هــو مــا يجعــل اإلنســان إنســانيًّا، ومــا يشــّكل ركيــزة 
الحرّيــة اإلنســانية" 8. فاالنهــزام فــي اثنــاء المحاولــة يعــّد نصــًرا وحرّيــة، )نحــاول ملــًكا أو نمــوت فنعــذر(، فـــ" الفــارس 

المغلــوب حــّر حّتــى فــي اختيــار طريقــة موتــه" 9. 

 ومــن يعــد إلــى األبيــات الســبعة، فســوف يجــد أّن الشــاعر يعانــي مــن نقــص، وكأّنــه ســئم مــن التلقيــن اّلــذي يزيــده 
كســاًل، وال يمكن أن يتّم الّنقص إاّل عبر مشــاهدة المشــهد من خارج دائرة الحياة المجتّر بعضها بعضه اآلخر، 
فـــ" حيــن يّتضــح لإلنســان انفصالــه عــن األشــياء حولــه، يّتضــح لــه نقصــه، وبالتالــي تعّطشــه لكمــال ال يتحّقــق إاّل 
فــي الخــارج" 10. وهــذا مــا يؤّكــده الّتاريــخ وعلــم االجتمــاع، حيــث القبــول بمــا هــو محــّدد مســبًقا، وهــذا مــا اّتســمت بــه 
القصيــدة الجاهلّيــة حتــى صــارت متشــابهة، ألّن الجاهلــّي، حيــاة وشــعًرا، لــم يكــن يطمــح إلــى التغييــر بقــدر مــا كان 
يحمــل عدســة توثيقــه للواقــع دون العمــل علــى خلخلتــه، متمّنًيــا أن يكــون حجــًرا ملموًمــا علــى نفســه دون إعطــاء 
الواقعّيــات التــي تفــرض نفســها أّي اهتمــام. فـــ" الشــعر الجاهلــي شــعر شــهادة: لــم تكــن غايــة الشــاعر العربــّي أن 
يغّيــر العالــم أو يخلــق عالًمــا آخــر. كانــت غايتــه أن يتحــّدث مــع الواقــع، ويصفــه ويشــهد لــه. يحــّب األشــياء حولــه 
لذاتهــا ولمــا تمّثلــه، ويضــع كّل شــيء حيــث يفــرح بــه ويفيــد منــه. ال يحــاول أن يــرى فــي الواقــع أكثــر ممــا فيــه، 
وإّنمــا يحــاول أن يــراه بــكّل مــا فيــه" 11. لكــّن العظمــاء الموّلديــن خرًقــا فــي جــدار الحيــاة، هــم مــن اّتخــذوا الخــروج 
وســيلة لتحقيــق أهــداف قــد تكــون غريبــة عــن الباقيــن، أو قــد تســّنى لهــم حــظ الخــروج ليكشــفوا الحقائــق عــن بعــد، 
وهــذا مــا فعلــه األنبيــاء أيًضــا، ومنهــم الرســول محمــد )ص(، إذ شــعر بغربــة داخــل أهلــه وعشــيرته، وأســعفه يتمــه 
ليكــون فــي الصحــراء رضيًعــا خــارج أســوار مّكــة، وعملــه تاجــًرا وّفــر لــه رؤيــة جديــدة، وكذلــك مهنــة الرعــي اّلتــي 
أســهمت في رؤية الواقع بعين أكثر اّتســاًعا، إذ إّن لمهنة الرعي دوًرا بارًزا في كشــف خفايا الوجود، إذ أســهمت 
هــذه المهنــة فــي جعــل النبــّي خــارج إطــار القبيلــة والجماعــة، وصــار باســتطاعته النظــر إليهــا مــن الخــارج بعيــًدا 
مــن المؤثّــرات االعتياديــة، كمــا وّفــرت للرســول فرصــة لالختــالء بالــذات والتفّكــر فــي وجــود الخالــق دون ضوضــاء 
األهــل ومــن يســاعد فــي تنميــط الفكــر وتحجيمــه. فـ"مهنــة الرعــي تلهــم صاحبهــا دروًســا وعبــًرا فــي الوحــدة والعزلــة 

مــع الــذات والغنــى عّمــا فــي أيــدي النــاس" 12. 
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فــي  كــّوة  يحفــر  ســالح  االختــالف،  بســالح  متدّجًجــا  )الشــنفرى(  يجعــل  واالجتماعــي،  الفكــرّي  االغتــراب  إّن 
الســياجات المحيطــة، قانًعــا بعزلتــه االجتماعيــة، خاّصــة بعــد شــعوره بــأّن تحقيــق ذاتــه يتوّقــف علــى هــذه العزلــة 
عــن األهــل أّواًل، ووضعهــم فــي أجــواء مــا يخّطــط لــه محــّذًرا إّياهــم بأّنهــم سيخســرونه ويخســرون أنفســهم إن لــم 
يبــادروا إلــى إيجــاد حلــول مــن أجــل الخــالص والتحــّرر مــن مختلــف القيــود المصنوعــة بحّجــة أّنهــا غايــة مــا 
توّصلــوا إليــه. )أقيمــوا بنــي أّمــي صــدور مطّيكــم(. إّنهــا األنــا الواقفــة أمــام أناهــا األعلــى، فاتحــة أبوابهــا أمــام 
متطّلبــات الهــو حســب وجهــة نظــر الجماعــة، فــي حيــن أّن إغــراءات الهــو المحّرضــة علــى تحقيــق الــذات، أخــذت 
دور األنــا األعلــى، إذ ال اّتــزان للنفــس إال عبــر تلبيــة النــداء الداخلــي للثــورة علــى القائــم ورســم وعــي ممكــن عــّل 
األهــل ينتبهــون. وقــد تنّبــه علــم النفــس إلــى هــذا النــوع مــن االغتــراب الناتــج عــن الصــراع بيــن مكّونــات الجهــاز 
الّنفســي لــدى صاحــب هــذا الشــعور، إذ " حســب فرويــد: االغتــراب فشــل األنــا فــي أداء وظيفتــه المتمّثلــة فــي 
العمــل علــى التوفيــق بيــن مطالــب الهــو واألنــا األعلــى، باإلضافــة إلــى مطالــب العالــم الخارجــي، وتكمــن ضريبــة 
هــذا الفشــل فــي الشــعور بــأّن أجــزاء فــي بدننــا، قــد تبــدو فــي بعــض األحــوال وكأّنهــا غريبــة وأجنبيــة وال تؤّلــف 

جــزًءا مــن األنــا" 13. 

نعم، إّن الشــعور بالفشــل ضرب من ضروب الشــعور باالغتراب، لكّن في أبيات الشــاعر، ما يشــير إلى تجاوز 
هــذا الفشــل والتعويــض عنــه عبــر اللجــوء إلــى قــوم أكثــر جــدارة بالحيــاة )فإّنــي إلــى قــوم ســواكم ألميــُل(. وبهــذا، 
يصبــح الشــاعر مقيًمــا داخــل عزلــة اجتماعّيــة، والعزلــة االجتماعيــة هــي "انســحاب الفــرد وانفصالــه عــن تيــار 
الثقافــة الســائدة فــي مجتمعــه، والشــعور بالوحــدة والفــراغ النفســي حتــى ولــو كان مــع اآلخريــن، مــع ســعيه لالبتعــاد 
عــن اآلخريــن" 14. هــذا التعويــض هــو مــا يقنــع الشــاعر بأهمّيــة مــا يفعــل، مســّوًغا تحّركــه المتمــّرد هــذا بضــرورة 
ســعي الــذات إلــى تحقيــق مــا يقتنــع بــه الجمهــور ذو الثقافــة الســائدة، بأّنــه محــال وعصــّي وضــرب مــن ضــروب 
الجنــون أو الخــروج علــى القيــم األقــرب إلــى اآليــات النهائيــة. وبهــذا نجــد لــدى الشــنفرى "ذاًتــا دائبــة البحــث عــن 
حضورهــا الباهــر فــي المجتمــع. فهــي لذلــك تصــّم كلتــا أذنيهــا عــن لــوم العــّذال فــي اســتخفاف واســتعالء صريحيــن، 

وهــي تركــب المخاطــر وال تحســب للعواقــب حســاًبا ولــو كان المــوت يترّبــص بهــا فــي كّل أرض ومنعطــف" 15.
وهكــذا، فــإّن مــا يدعــو إليــه الشــاعر، يؤّكــد أّنــه ســبق مــن اّتصــف بــه فــي العصــور الالحقــة، خاّصــة العصــر 
العّباســي اّلــذي شــهد ثــورات علــى مختلــف الصعــد، إذ يــرى أدونيــس، أّن "ظاهــرة الشــعور بالغربــة واالنفصــال 
عــن اآلخريــن- )صــدأ العيــش( كمــا يعّبــر أبــو تّمــام، نســغ أساســي يجــري فــي تجربــة أبــي نــواس وابــن الرومــي 
وأبــي تّمــام والمتنبــي وأبــي العــالء، ومعظــم الشــعراء فــي المرحلــة العباســية" 16. لكــّن هــذا المتجّلــي، عباســيًّا، 
كانــت الظــروف قــد نضجــت لجعلــه موجــوًدا بالفعــل بعــد أن كان موجــوًدا بالقــّوة، فــي حيــن أّن صرخــة الشــنفرى، 
جاهليًّــا، كانــت البــذرة شــبه الثورّيــة اّلتــي رواهــا الالحقــون حيــن شــعروا بغربتهــم فــي قومهــم، فكانــت صرخــة أحــد 
شــعراء الصعاليــك إرهاًصــا لصرخــة المتنبــي حيــن قــال: "أنــا فــي أّمــة تداركهــا هللا    غريــٌب كصالــح فــي ثمــوِد".
 كمــا أّن توّجهــه إلــى قومــه إلســقاط الحّجــة عليهــم، ودرء اللــوم عبــر تعــداده أســباب قــراره حيــث الحصــول علــى 
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مــا تفتقــر إليــه القبيلــة، يشــّكل طريًقــا ممّهــًدا لصيحــة المتنّبــي حيــن نّبــه قومــه بــأّن رحيلــه عنهــم ســيلحق الضــرر 
بهــم وســيكونون هــم الراحليــن، إذ يقــول: 

هــُم""إذا ترّحلــت عــن قــوٍم وقــد قــدروا فالراحلــون  تفارقهــم  أاّل 

هــذا الشــعور باالغتــراب، يفضــي إلــى الشــعور بالالنتمــاء، والبحــث عــن عالــم بديــل، كمــا هــو واضــح فــي البيــت 
األّول مــن األبيــات الســبعة. لكــّن الهــدف ليــس اختيــار الشــاعر قوًمــا آخريــن واســتبدال أنــاس غربــاء بعشــيرته 
األقربيــن، فالمســألة ليســت بهــذه الســطحية، إذ "ليســت القضّيــة قضيــة تحــّول شــاعر مــن قــوم إلــى قــوم آخريــن، 
ولكّنهــا قضيــة أخــرى أبعــد غــوًرا وأشــّد مأســوية، إنهــا قضيــة االنتمــاء"17. فإّننــا أمــام انتمــاء اســمه الالانتمــاء، حيــث 
يحــاور الشــاعر قومــه مــن خــالل عــدم انتمائــه إليهــم، ولكنــه فــي الواقــع، يحاورهــم مــن انتمائــه إلــى الالانتمــاء، 
أي االنطــالق مــن حرّيــة فردّيــة تحــّرر صاحبهــا )الفــارس( مــن الواجــب المترّتــب عليــه دون أن يكــون لــه يــد فــي 
االختيار.فـــ "فروســّية الالانتمــاء، أو رفــض رابطــة الــّدم، مــن أجــل إقامــة رابطــة مــن نــوع آخــر قــد تكــون النــواة 
العربّيــة األولــى للرابطــة الطبقّيــة، وتتمثّــل فــي الشــعراء اللصــوص والصعاليــك والغاضبيــن بعاّمــة- وال تســتند إلــى 
شــعور بالواجــب، بــل إلــى الفردّيــة اّلتــي تحــّس إحساًســا طاغًيــا أّنهــا قــادرة علــى هــدم قانــون الضــرورة وعلــى الرغبــة 

فــي تحقيــق مــا يعــّده العقــل مســتحياًل"18.

بين االغتراب والّرحيل:
  لــم تكــن رغبــة الشــاعر فــي تحقيــق ذاتــه مجــّرد شــعار، بــل كان االغتــراب مــن أقــوى الدوافــع اّلتــي حّرضــت 
ــاٍت مطايــا وأرحــُل(. لكــّن الالفــت فــي حجــج  الشــنفرى، كغيــره، علــى التمــّرد والعــزم علــى الرحيــل، )وشــّدت لطّي
الشــاعر، اعتمــاده العقــل دليــاًل )فقــد حّمــت الحاجــات والليــُل مقمــٌر(. إّنــه نــور العقــل اّلــذي امتــّد أمامــه هادًيــا إّيــاه، 
وكأّن الشــاعر يريــد القــول، بــأّن تحّركــه لــم يكــن وليــد انفعــال ورّد فعــل، بــل هــو فعــل إرادي عقلــّي جــاء بعــد تفكيــر 
وترّيــث فــي اّتخــاذ القــرار. فالقــرار بعــد جــرح، ودعــوة داخلّيــة أّرقــت الشــاعر ومــن يشــبهونه، تكّلــم الشــاعر بلســانهم 
فــي المّيتــه، فـ"فــي المّيــة العــرب الذائعــة الصيــت، مــرارة الذعــة، وحســرة مستســّرة، ودعــاوى عريضــة، واغتــراب 

جريــح"19.   

تدفــع الشــاعر إلــى اّتخــاذ قــراره رؤيــة غيــر مألوفــة فــي ذلــك الوقــت، حيــث الحــث علــى الرحيــل مــن أجــل انتشــال 
ذاتــه وإنســانيته المغّيبــة فــي بئــر عاّمــة ليــس لــه فيهــا قــرار، فــي حيــن كانــت دوافــع الرحيــل مادّيــة حيــث البحــث 
عــن المــاء والخضــرة. فلــم يشــعل الشــاعر حرًبــا مــن أجــل غــذاء ومــاء، بــل وجــد بقــاءه مقتــاًل لــه دون أن يكــون لــه 
عذر في البقاء طالما أّن األرض واســعة والكون مترامي األطراف، وليس ما يضع الســدود في وجوه الطامحين 
ســوى االستســالم والخضــوع للواقــع اّلــذي يســّيرهم بــداًل مــن تحقيــق المصيــر عبــر تحقيــق الــذات، واّتخــاذ العقــل 

وســيلة نجــاة:
سرى راغًبا أو راهًبا وهو يعقُللعمرك ما باألرض ضيٌق على امرٍئ
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فالخــوف مــن المــوت علــى قيــد الحيــاة، والرغبــة فــي اكتشــاف مــا وراء الســور الفكــري المحــّدد، يجعــالن الشــاعر 
مّتخــّذا قــراره، وعازًمــا علــى مــا يبغــي تحقيقــه، وكأّن هــذا تنــاّص مســبق مــع مــا يدعــو إليــه هللا النــاس إلــى الهجــرة 
حيــن تصبــح الحيــاة خطــًرا عليهــم، وفيهــا مــا يخضعهــم ويذّلهــم، إذ جــاء فــي القــرآن الكريــم: "إّن اّلذيــن توّفاهــم 
المالئكــة ظالمــي أنفســهم قالــوا فيــم كنتــم قالــوا كّنــا مســتضعفين فــي األرض قالــوا ألــم تكــن أرض هللا واســعة 

ــم وســاءت مصيــرا"20.  فتهاجــروا فيهــا فأولئــك مأواهــم جهّن

فجهّنــم ومصيرهــا، مــا يحــّس بــه الشــاعر فــي بقائــه ضمــن قبيلتــه رغــم شــعوره بالغربــة واالختــالف عنهــم، فمــا كان 
أمامــه ســوى اختيــار عالــم يــرى فيــه مــالًذا ومــأوى ومحطــة تحقيــق مــا يفتقــر إلــى وجــوده بيــن أهلــه، حيــث اّتســعت 

رقعــة التبايــن بينــه وبينهــم. إّنــه عالــم الوحــوش:

ــٌس جيــأُلولــي دونكــم أهلــون: ســيٌد عمّل وعرفــاء  زهلــوٌل  وأرقــط 

 عالــم يكشــف لنــا المــأزق اّلــذي وصلــت إليــه الحيــاة البشــرية بأقصــى مــا فيهــا مــن قيــم حضاريــة، حضــارة القبيلــة، 
ذروة مــا انتهــى إليــه الفكــر آنــذاك. ولكــن مــا اّلــذي وّفــره للشــاعر عالــم الوحــوش وكان صعًبــا علــى عالــم القبيلــة؟ 
إّنهــا تفاصيــل يريدهــا الشــاعر فردّيــة وخاّصــة، لكــّن عالــم القبيلــة المذيــب كّل مــا هــو فــردّي فــي قــدر الجماعــة، 
ذّوب المســافة بيــن العــاّم ولخــاص، حتــى صــار الفــرد محروًمــا مــن إخفــاء أســراره. إّنهــا الحيــاة الخاّصــة، مصــدر 
اإلبــداع والتغييــر، والحديــث مــع النفــس بمــا ال يريــد المــرء أن يــذاع. إّنهــا دعــوة ثورّيــة لتحقيــق الــّذات فــي ظــّل عالــم 
أصبــح غريًبــا: "هــم األهــل، ال مســتودع الســّر ذائــٌع لديهــم...". كمــا أّن مــا ينجــزه الفــرد ال يحتســب لــه فــي عالــم 

القبيلــة الجمعــي، بينمــا يتحّقــق ذلــك فــي عالــم الوحــوش والبــراري المقفــرة الخاليــة مــن البشــر:

أّننـــي غيـــر  باســـٌل  أبـــّي   إذا َعرضـــْت أولـــى الطرائـــد أبســـُلوكّل 

إزاء هــذا الواقــع، لــم يجــن الشــاعر ســوى اإلحبــاط والهزيمــة، والشــعور بالغربــة االجتماعيــة والفكريــة، مــا حثّــه علــى 
إيجــاد البديــل، إذ "مــاذا يفعــل الشــاعر، وليــس أمامــه غيــر الخيبــة؟ يلجــأ إلــى خلــق عالــم آخــر"21.

االغتراب وشعرّية النّص:
ــا لجــدار  ــة الشــنفرى، أّن االغتــراب ومحاولــة الخــروج علــى المألــوف شــّكل خرًق لقــد ظهــر فــي أثنــاء دراســة المّي
مــن األفــكار المتوارثــة اّلتــي اّتخــذت لهــا شــكاًل نهائيًّــا أخضــع كّل مــن فــي إطــاره، واضًعــا الســّد فــي طريــق أّي 
محاولــة تغييريــة تهــّدد الثوابــت اّلتــي رفعتهــا أعمــدة ظرفّيــة، واســتحالت كتــاًل اســمنتّية عصّيــة علــى التقويــض وإن 
انهــارت تلــك األعمــدة اّلتــي اســهمت فــي رفعهــا. وهــذا ليــس حكــًرا علــى العصــر الجاهلــّي، بــل نــراه فــي مختلــف 

أنــواع العصــور ومــا نشــهده اليــوم ليــس ببعيــد ممــا كان فــي ذلــك الوقــت.
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وألّن النّص من أبرز ما تفرزه حركة الحياة وعجلتها االجتماعية التحتية، فمن الطبّيعي أن نبحث عن الشعرّية 
خــارج النــّص وداخلــه. فخارًجــا، تبّيــن أّن الشــعرية تحققــت فــي مــا وّلــده الشــاعر مــن خــروق لنمطّيــة الحيــاة، عبــر 
طــرح أســئلة تعجيزّيــة علــى الثقافــة الســائدة، بــروح فردّيــة منبثقــة مــن تلــك الجماعــة، متمــّردة عليهــا، محرجــة إّياهــا، 
محّققــة فــرادة مــا، و"الفــرادة ال تكــون فــرادة حقيقيــة إال إذا ارتكــزت إلــى ثقافــة فرديــة قابضــة علــى ثقافــة الجماعــة، 
ــا"22. وبهــذا، تكــون  واضعــة إّياهــا بيــن يــدّي أســئلتها الحرجــة التــي تمــّس أساســيات تلــك الثقافــة العاّمــة فترّجهــا رجًّ
الرؤيــة أبــرز مقّومــات والدة الشــعرّية النصّيــة مــن حيــث المضمــون والموضــوع، تلــك الرؤيــة اّلتــي أنتجتهــا حركــة 
ضاغطــة لتجــاوز مــا يعــرف بالوعــي القائــم، ورســم طريــق خــالص ضمــن مــا يعــرف بالوعــي الممكــن، حســب 
وجهــة نظــر البنيويــة التكوينيــة، ومــا شــّددت عليــه مــن ضــرورة رصــد الرؤيــة إلــى العالــم ورســم طريــق الخــالص. 
ولكــّن هــذه الرؤيــة، تبقــى، أدبيًّــا، روًحــا مــن دون جســد، إن لــم ترتــِد ثوًبــا شــكليًّا وأســلوبيًّا يجعــل منهــا روًحــا ناطقــة 
بــداًل مــن روح متقوقعــة صامتــة، وكذلــك األمــر، ال قيمــة لشــعرية نــّص عبــر شــكله الجســد، إن لــم يكــن هــذا 
الجســد نابًضــا بعــروق الــروح الداخلّيــة. فـ"الجمــال الفنــي عاّمــة، والجمــال األدبــّي علــى وجــه الخصــوص، مّتصــل 
برؤيــة األديــب إلــى العالــم، وغنــى الشــعرّية مــن غنــى الّرؤيــة"23. هــذه الرؤيــة اّلتــي تجّلــت فــي النــّص، تؤّكــد ميــول 
صاحبهــا إلــى اإلبــداع واالبتــكار، وذلــك عبــر اختيــاره وتحديــد ماهّيتــه مــن خــالل هــذا االختيــار، فـــ"إذا كان اإلبــداع 
ــى آخــر غيــره"24. وهــذا االختيــار المــؤّدي  تجــاوًزا، فهــو يتضّمــن اختيــاًرا، ألّن مــن يبــدع يتخــّل عــن شــيء ليتبّن
إلــى االبتــداع واالبتــكار، تمّيــزت بــه أبيــات الشــنفرى، ليؤّكــد توليــد الجديــد حيــن تفــرض الحيــاة علينــا ذلــك، وهــذا مــا 
أشــار إليــه القــرآن أيًضــا، حيــن تبّنــى هللا مــا ابتدعــه النصــارى اّلذيــن اّتبعــوا الســّيد المســيح )ع( مــن رهبنــة وجعلهــا 
باًبــا مــن أبــواب الرضــوان، مبــارًكا هــذا االبتــداع المواكــب لحركــة الحيــاة، "...وجعلنــا فــي قلــوب اّلذيــن اّتبعــوه رأفــة 

ورحمــة ورهبانّيــة ابتدعوهــا مــا كتبناهــا عليهــم إال ابتغــاء رضــوان هللا..."25.

ولــم يكــن االغتــراب المــؤّدي إلــى االبتــكار عبــر الرؤيــة فحســب، بــل عمــل الشــاعر علــى التوفيــق بيــن طرحــه 
الرؤيــوي وشــكل نّصــه الفنــّي، وهــذا مــا أشــرنا إليــه ســابًقا حــول تقليــص المســافة بيــن الشــكل والمعنــى فــي القصيــدة 
الجاهلّيــة. فهــذه الدعــوة إلــى التجديــد المنبثقــة مــن الشــعور باالغتــراب، انعكســت أســلوبيًّا أيًضــا، إذ اعتمــد الشــاعر 
الصــورة والرمــز فــي إظهــار مــا يريــد اإلقــدام عليــه، ليضعنــا أمــام العقــل تحــت مســّمى )المقمــر(، رمــًزا إلــى مــا 
يمكــن أن يرشــدنا إليــه العقــل مــن نــور وهدايــة إن أردنــا ذلــك وخرجنــا مّمــا هــو مألــوف وقــد اســتحال عتمــة لتكــرار 
نفســه دون شــموس جديــدة. هــذا باإلضافــة إلــى اســتخدام فعــل )ســرى(، ليؤّكــد التســلل ســرًّا حيــن يصبــح الليــل 
جمــاًل، خوًفــا مــن افتضــاح أمــره ومعاقبتــه عبــر إبقائــه داخــل الســياج العقلــي والفكــري األحــادي، وهــذا مــا يؤّكــده 

فــي إصــراره علــى أّن العالــم اّلــذي يقصــده بديــاًل ســيكون منــأى للكريــم وملجــأ:

وفيهـا لمـن خـاف القلـى متعـّزُلوفي األرض منأى للكريم عن األذى
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فالشــاعر هــو الــكاره مــا يعانــي منــه أبنــاء قبيلتــه، لكّنــه قلــب المعادلــة وجعــل نفســه مكروًهــا ألّنــه ســيغدو دخيــاًل 
بمــا يطرحــه مــن أفــكار غريبــة قــد تزيــد الحالــة الســائدة تحّجــًرا وثباًتــا، إذ "مــن الظواهــر، مــا يجــد فــي مــا ينقضــه أو 
يناقضــه، عوامــل لالســتمرار والحيوّيــة، وفــي تراثنــا العربــّي الكثيــر مــن ذلــك. فمــا يبــدو راســًخا، أو ذا أســس قوّيــة، 

يتــراءى لنــا، أحياًنــا، أن الفضــل فــي رســوخه وقّوتــه يعــود إلــى ظاهــرة مختلفــة عنــه، أو مغايــرة لــه"26.
ومــن الناحيــة األســلوبية الالفتــة، واّلتــي خدمــت رؤيــة الشــاعر وأّكــدت توفيقــه بيــن اللفــظ والمعنــى، مــا فعلــه 
الشــاعر مــن أنســنة لــذاك العالــم الموحــش لتبييــض صفحتــه وتأكيــد أهمّيتــه، وأّنــه أكثــر إنســانّية وعقالنيــة مــن عالــم 
القبيلــة اّلــذي لــم يعــد يّتســع ألفــكار الشــاعر وطموحاتــه، فاألهــل الجــدد، وحــوش لكــّن الشــاعر ألحــق بصفاتهــا ميــم 

الجماعــة والضمائــر والصفــات الدالــة علــى العاقــل: )هــم، لديهــم، األهــل، قــوم ســواكم...(.

خاتمة:
لقــد تبّيــن، مــن خــالل ســبعة أبيــات تعــود إلــى المّيــة الشــاعر الجاهلــي الشــنفرى، أّن حالــة اغترابّيــة كانــت ســبًبا فــي 
تمــّرد الشــاعر وطــرح فكــرة الرحيــل واســتبدال قــوم أخريــن بقومــه. هــذا مــا تجّلــى مــن خــالل إظهــار شــعوره بخيبــة 
األمــل اّلتــي وصــل إليهــا جــّراء المــأزق الــذي تعانــي منــه ثقافــة الحيــاة القبليــة والحضــارة آنــذاك. فقــد أّكــد الشــاعر 
أّن األرض تتســع لمــن يريــد تحقيــق الــذات، وإن كان الثمــن غالًيــا، محــّدًدا صــورة العالــم البديــل، وهــو عالــم البــراري 
والوحــوش اّلــذي وّفــر لــه مــا لــم تســتطع القبيلــة توفيــره. وبهــذا االغتــراب، تحقــق التمــّرد علــى المألــوف، موّلــًدا 
خرًقــا حياتيًّــا أســهم فــي شــعرية النــّص مــن الخــارج، فــي حيــن نــرى توفيًقــا بيــن الطــرح الخارجــي والتعبيــر داخــل 
النــّص لتتحّقــق شــعرية النــص الفنيــة مــن خــالل تقليــص المســافة بيــن المحتــوى والمبنــى، أو األســلوب والمضمــون. 
فاالغتــراب فــي ســبعة أبيــات، جعــل الشــاعر متفــّرًدا، فارًضــا أســئلة محرجــة علــى الثقافــة الســائدة، مخلخــاًل ثوابتهــا 
لصالــح المتغيــرات التــي تفرضهــا الحيــاة عبــر عجلــة حركتهــا التحتّيــة. وعبــر هــذه األبيــات الســبعة، تحققــت 
الشــعرية شــكال ومضموًنــا، لمــا فــي ذلــك مــن اختــراق وانزيــاح عــن العالــم المألــوف، إذ مــا يقــارب الســتين بيًتــا، لــم 
يقــّدم الشــاعر فيهــا شــيًئا جديــًدا بــل كانــت المعانــي والمضاميــن متناســلة مــن قصائــد ســابقة تؤّكــد التشــابه والتقاطــع 
فــي معظــم أشــعار الجاهلييــن، إاّل أّن األبيــات المذكــورة أخرجــت القصيــدة مــن إطارهــا المرســوم، كمــا أخرجــت 

الشــاعر ســلوكيًّا، مــن دائــرة الوجــود المحــّددة مســبًقا.
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األبعاد الفلسفّية للهجرة
من ثقافة األصالة إلى ثقافة الحرّية )مفارقات وأبعاد(

د. مارلين يونس
قسم الفلسفة/ الجامعة اللبنانية

 
المقّدمة

1- من الهجرة الجغرافّية إلى الهجرة الكيانّية تجلٍّ للمسارات واألبعاد .
2- األوديسه أو المعجزة اإلغريقّية الناشبة من مواقيت الهجرات 

3- الفيلسوف من الالوطن إلى مدينة الوجود
الالوطن:الوحشة الجذرية من الوجود

4- مقام السؤال الثقافي
5- الهجرة الدينّية وُعّدة الُمريد )الهجرة المتمّثلة في حضور الغياب(

6- التيه العقالني ومتالزمة االختفاء)هجرة الحقائق وهجرة المعنى األصلّي( 
6- 1 الوعي التعيس وعبء االعتياد الثقيل

7- هجرة النقص إلى اكتماله
الخاتمة

المقّدمة
إّن الــذات اإلنســانّية ال تعــي ذاتهــا إاّل بالخــروج إلــى العالــم، والعالــم هــو مســاحة حــّرة مــن التفاعــل 
المســتمّر بيــن عــّدة عوالــم تتجــّدد باســتمرار مــن خــالل حركــة تواصلّيــة تربــط وتفصــل بيــن النــاس فــي نفــس الوقــت، 
فتتيــح لإلنســان الحــّر أن يســتخرج منهــا مدلــول أثرهــا فــي تكويــن ذاتــه . وإذا كان كّل مقصــد إنســانّي ينبــئ عــن 
مقصــد ظاهــر ومقصــد باطــن. فاســتجالًء لمثــل هــذه الرؤيــة يشــعر اإلنســان بانجــذاب إلــى ربــاط حــّي إلــى مــا 
يتجــاوز كيانــه المتعّيــن أي إلــى مــا ال يســتقيم كيانــه بمعــزل عنــه. وهــذا االنجــذاب يتعّيــن بالهجــرة التــي تعنــي 

ــة لهــذا االنخــراط.  االنتقــال مــن االنخــراط العينــّي فــي الدنيــوّي إلــى البنيــة اإلنســانّية الكونّي
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وبالرغــم مــن أّن اإلنســان هــو كائــن اجتماعــّي وتاريخــّي واّتصالــّي، إاّل أّنــه الكائــن الوحيــد الــذي لــم تســتقّر 
ماهّيتــه بعــد. لــذا، يتعّيــن عليــه أن يكــّون هوّيتــه وماهّيتــه مــن خــالل مجمــوع الخصائــص التــي يســتمّدها مــن مســيرة 
تاريخــه. "فتاريــخ اإلنســان هــو بالطبــع تاريــخ النــوع اإلنســانّي، إاّل أّن لــكّل فــرد ولــكّل جمــع محــاًل فيــه ودوًرا فــي 
صنعــه. واإلنســان يدخــل فــي مســألة انبنــاء متواصــل للتاريــخ فــي ضــوء تعامــل متواصــل مــع غائّيــة اإليجــاد" . 
وتتبلــور مهّمــة العقــل اإلنســانّي فــي فعــل اإليجــاد، وفعــل اإليجــاد هــو فعــل قائــم علــى طاقــات وقابلّيــات تحــّث علــى 
ــة علــى االنتقــال مــن  التواصــل مــع ســيرورة الحيــاة مــن خــالل هجــرة المفاهيــم. وقــد تكــون الهجــرة للمفاهيــم مبنّي
أفــق ثقافــي ضّيــق ومحــّدد، أو مــن أزمــة قيــم مقّيــدة األهــداف، أو مــن فضــاء يحفــل بمفاهيــم موروثــة وتقليدّيــة.... 
ومفــاد ذلــك أّنهــا تنحــو نحــو عالــم مــن عوالــم الحيــاة لــم يعــد مناســًبا أو نافًعــا فــي مــكان أو زمــان معّيــن. وتأخــذ فــي 
معظــم األحيــان منحــى أو مســاًرا اجتماعيًّــا أو ثقافيًّــا أو فكريًّــا يصــّب فــي صالــح ارتقــاء اإلنســان. والحــال هــذه، 

فكيــف تتبلــور المفاهيــم داخــل موطنهــا األصلــّي؟ وكيــف ُتســتقبل أو يتــّم تأويلهــا فــي بلــد االســتقبال؟

إذا كانــت الفلســفة هــي فــّن البحــث عــن طــرق معرفّيــة أو ابتــكار لمفاهيــم جديــدة علــى حــّد قــول دولــوز. 
ــه يأتــي نتيجــة لمــا كان قبلــه  فهــذا الخلــق فــي مفهــوم الهجــرة ال يحيلنــا إلــى انفصــال المخلــوق عــن ســياقاته ألّن
ولمــا ســيأتي بعــده. مــن هنــا ُيفهــم مســلك المهاجــر الــذي يحتفــظ بصــورة العائــد فــي قلبــه، كإعــادة تدويــر للزمــن 
الماضــي والزمــن القائــم وذلــك عبــر استشــراف الزمــن القــادم. ويتــّم ذلــك مــن خــالل تدّفــق الواقــع فــي عــّدة صــور 
معرفّيــة. والفلســفة كيوتوبيــا تســاعد فــي حمــل دعــوة االكتشــاف إلــى أرض جديــدة، ليــس بالمعنــى الجغرافــي 
فحســب بــل بالمعنــى الفكــري الــذي يتعّلــق بانتــزاع الفــرد مــن خطاباتــه التقليدّيــة وعاداتــه وتقاليــده، ومــن المســلّمات 
واالّبيســتمولوجّيات وطــرق العيــش التــي كان متعّلًقــا بهــا. ومّمــا ال شــّك فيــه أّن العالــم مبنــّي علــى فلســفة االّتصــال 
الجماهيــرّي، وهــذه الفلســفة تجّســد صحــوة الوعــي المنطقــّي للثقافــة القــادرة علــى اســتنهاض هوّيــة العقــل اإلنســانّي، 
وهــي تنّفــذ مطالــب الهجــرة ألّن األفــكار تســكن فــي رحــاب كّل األمكنــة واألزمنــة.. وبمــا أّن الفكــر الحــّر ينبثــق 
مــن وحــي يوطوبــي يتخّطــى حــدود ذاتــه ، مــن هنــا تنطلــق مســيرة هجــرة هــذا الفكــر الحــّر الباحــث عــن الحقيقــة 
والموّســع لمــدارك المشــترك األنطولوجــّي واألنتروبولوجــّي. لكــن هــل بإمــكان الفلســفة احتــواء موضــوع الهجــرة أو 

اســتيعابه؟ وكيــف تســتطيع الوقــوف خــارج إطــار الزمــان والمــكان، أو علــى قّمــة المفاهيــم المجــّردة؟

يقتضــي هــذا البحــث تعييــن مفهــوم الهجــرة عنــد اإلنســان المســتنير بثقــل الحضــور اإلنســانّي والــذي يرفــض 
حــاالت التقليــد البليــد وحــاالت المســخ الصــوري أو الوجــود الغــرارّي. ســأحاول مــا أمكننــي معالجــة هــذا الموضــوع الــذي 
تنهــض فيــه البنائّيــة التكوينّيــة للهجــرة علــى ثالثــة محــاور فلســفّية تتفاعــل فيمــا بينهــا وأهّمهــا: المحــاور األنطولوجّيــة 
واالّبيســتمولوجّية واألكســيولوجّية، وذلــك وفــق مقاربــة تتضّمــن مفاعيــل الهجــرة مــن خــالل مســارات وتجلّيــات الصــراع 
الماهــوي وانعكاســاته علــى الوعــي، ومــن منطلــق مفارقــات الــذات اإلنســانّية، وهجــرة العوالــم المحسوســة والعــودة إلــى 

األصيــل بعــد انصهــار أمــارات التعّددّيــة الثقافّيــة الواهبــة للمعنــى المتوّلــد مــن مســار الهجــرة وتحّوالتهــا.
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1- من الهجرة الجغرافّية إلى الهجرة الكيانّية: تجلٍّ للمسارات واألبعاد
يتضّمــن مفهــوم الهجــرة الكثيــر مــن التعريفــات التــي تختلــف حســب تعّددّيــة المعانــي المقصــودة مــن 
المفهــوم، ويمكــن تعريــف الهجــرة بشــكل عــاّم علــى أنَّهــا التخّلــي عــن المــكان األصلــّي أي أرض المنشــأ علــى أن 
تكــوَن الغايــة مــن اإلقامــة فــي المــكان الجديــد إنشــاء قواعــد لالســتقرار والتوطَّــن واالنصهــار فــي المجتمــع الجديــد. 
وهــذه الحركــة الجغرافّيــة التــي تمثّــل الحركــة االنتقالّيــة المكانّيــة المؤّطــرة بالزمــان ضمــن فتــرات محــّددة، قــد تكــون 
إيجابّيــة فــي بلــد وســلبّية فــي بلــٍد آخــر، كمــا قــد تتحــّدد بالدوافــع واألســباب المؤّديــة لهــا، ومنهــا األســباب االجتماعّيــة 
والدينّيــة والثقافّيــة واالقتصادّيــة... وتقتصــر البنيــة األنطولوجّيــة للهجــرة علــى الحرمــان مــن مــكان معّيــن خــاص 
باإلنســان أو الشــعب، وهــذا الحرمــان الــذي يظهــر كخســارة لألصــل هــو فــي الوقــت ذاتــه حتمــّي وضــرورّي 
لإلنســان ألّنــه يبحــث عــن هوّيتــه ضمــن أطــر الزمــان المســترّد والضائــع. ليــس ثّمــة هوّيــة صامتــة، فــكّل هوّيــة هــي 
رغبــة فــي الــكالم عــن النفــس. غيــر أّن الهوّيــة ال تســتمّد كينونتهــا مــن ذاتهــا، بــل مــن المفــارق لهــا أيًضــا، أي مّمــا 
ينفصــل عنهــا ومــن اآلخــر، ألّن اآلخــر ال يأتــي مــن أّي مــكان بــل هــو كّل إمكانّيــة للشــعور بأّننــا لســنا نحــن بمــا 
فيــه الكفايــة. وطالمــا أّن المطلــب الداخلــّي للهوّيــة يعكــس المطلــب الخارجــّي. فوجــود اإلنســان ال يتحّقــق خــارج 
هــذا المطلــب، ذلــك أّن الوعــي يتجّلــى كقــدرة لالســتلقاء فــي مــا هــو أبعــد مــن مرتعــه الخــاص. وخــروج الهوّيــة عــن 
ذاتهــا هــو مكــّون أساســّي لهــا، وإدراكهــا لذاتهــا هــو إدراك متحــّول ومشــروط بتفاعلهــا الالمحــدود. ويشــاطرنا فــي 
ــة عندهمــا بنــت الــوالدة غيــر الوارثــة لماضيهــا ألّنهــا  هــذا الموقــف إدوار ســعيد ومحمــود درويــش إذ تغــدو الهوّي
إبــداع صاحبهــا، نورثهــا وال نرثهــا. والهجــرة هــي االختــالف المســتعاد غيــر المنــدرج ضمــن إطــار الهوّيــة )أرســطو( 
أو ضمــن إطــار التعــارض )هيجــل(. وهــذا االختــالف يشــير إلــى الكثــرة المتكثّــرة أو اإلنمائّيــة، أي المواجهــة بيــن 
الكثافــات أو القــوى الفاعلــة ألّن اإلنســان يشــعر بأّنــه متعــّدد يســكن فــي داخلــه عالًمــا خارجيًّــا يتجــّدد باســتمرار. 
وطالمــا أّن مفهــوم الهجــرة يضــّم العــودة أيًضــا، فهــل أضحــى التالقــي تخلّيــا؟ وإلــى أي حــّد يمكننــا إثبــات أّن 
الحــركات االرتدادّيــة )الذهــاب واإليــاب( مآلهــا انوجــاد الشــيء نفســه ؟ وتعزيــًزا لفهــم دالالت الهجــرة، ُيســعفنا فــي 

هــذا المقــام المســلك أو المســار الــذي تصــّوره لنــا مغامــرة األوديســه.

2- األوديسه أو المعجزة اإلغريقّية الناشبة من مواقيت الهجرات 
إّن الهجــرة هــي حركــة ضرورّيــة مالزمــة لطبيعــة النفــس البشــرّية وتركيبــة المجتمــع. وهــي وجــه مــن أوجــه 
المالقــاة بيــن األنــا الذاتّيــة واألنــا الظاهرتّيــة. قــد تنطلــق الهجــرة مــن البدايــة المحسوســة المكانّيــة والمقروئّيــة، ولكــن 
غايــة حقيقتهــا ال ترتبــط بالمــكان، بــل باالنتظــار والذكــرى والحنيــن . ويعنــي التفكيــر فــي الهجــرة التفكيــر فــي 
ــه يهجــر بالرغــم مــن تعّثــرات المســار لكــي يحيــا  اإلنســان الــذي يشــغله التنّقــل والترحــال والهــروب والتخّفــي وكأّن
مــن جديــد، ولكــي يتحــّرر مــن انعتــاق العبودّيــة وأســرها. فالهجــرة هــي صيــرورة وظاهــرة كونّيــة وهــي بمثابــة قانــون 
وجــودّي وحركــة ثقافّيــة. وهــي األفــق الــذي يــؤّدي إلــى تالقــح عــّدة ثقافــات واندماجهــا مــع بعضهــا. وهــذا االندمــاج 
الــذي يتبلــور هــو مصــدر إثــراء لهوّيــة المهاجــر، غيــر أّن المفارقــة هــي أّننــا نحــّب الســفر ونكــره الرحيــل مــع أّننــا 
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نكتشــف دائًما في البعد داخاًل. وتأتي الهجرة بدالالتها الواســعة لتفتح لإلنســان آفاًقا رحبة تســتحضر في داخلها 
طموحــات وعوالــم كثيــرة انطالًقــا مــن فكــرة أّن الحقيقــة تأبــى البقــاء فــي دار المســتقّر. ذلــك أّنهــا استشــراف للغــد 

المكــّون مــن همــم تجــّد ومعــارك تحتــرب وأحــالم تقــود إلــى هــذه ال"نحــن" الــذي كّنــا لنكــون.

ومــن المعلــوم أّن الصيغــة العاّمــة لمفهــوم المجتمعــات المهاجــرة، ليســت حديثــة النشــأة، وقــد اقترنــت 
بالنشــاط االســتعمارّي القديــم ونمطــه التقليــدّي وتســمياته المختلفــة. وقــد أطلقــت علــى هــذه المجتمعــات تســمية 
مجتمعــات الشــتاتδιασπορά/ Diaspora ، وهــو مصطلــح اقتــرَن بداللــة سياســّية واقتصادّيــة وثقافّيــة...  
وقــد أنشــأت المجتمعــات المهاجــرة التــي اســتوطنْت قــرب شــواطئ البحــر المتوســط قبــل الميــالد بقــرون عديــدة، 
ــًزا فــي بــالد اليونــان القديمــة. وقــد وصــَف أفالطــون تلــك الحالــة بقولــه: "نزلنــا فــي شــواطئ  مركــًزا حضاريــًا ممّي
هــذا البحــر كمــا تنــزل الضفــادع حــول بركــة المــاء.   وأحــدث انصهــار الشــعوب مــع بعضهــا البعــض مــا أســماه 
المؤرخــون: "المعجــزة اإلغريقيــة"   أي حدًثــا غيــر متوّقــع أو أمــور خارقــة نتجــت مــن تفاعــل عــّدة ثقافــات مختلفــة 
األعــراق والملــل والمعتقــدات؛ فعلــى ســبيل المثــال مدينــة إيلّيــا هــي مدينــة يونانّيــة اشــتهرت بأصالــة أفكارهــا 
الفلســفّية والعلمّيــة، وقــد أنشــأها المهاجــرون أو الفــاّرون مــن الغــزو الفارســي فــي جنــوب إيطاليــا ، وكذلــك مدرســة 
اإلســكندرّية الفلســفّية، التــي تميــزْت بنزعــة فلســفّية غنّيــة بمــا أنتَجــُه فيلــون اإلســكندرّي مــن فكــر فــي تفســير التــراث 
اليهــودّي الدينــّي، وفــي مقدمــة ذلــك التــوراة، ومــا أنتَجْتــُه الفيثاغوريــة الجديــدة، واألفالطونّيــة الجديــدة، وغيــر 
ذلــك مــن اآلثــار الفكريــة والروحّيــة التــي كان لهــا الــدور الكبيــر فــي تأســيس الالهــوت المســيحّي. يبّيــُن لنــا هــذا 
التالقــح الثقافــّي العظيــم دوره فــي نشــر النشــاط والتفاعــل فــي مختلــف المجــاالت المعرفّيــة، حيــث كان لــكّل مرحلــة 
خصوصّيتهــا وفرادتهــا الثقافّيــة واالجتماعّيــة الخاّصــة بهــا. ولالّطــالع علــى مغــزى هــذه الرحلــة، يمكــن اإلضــاءة 

بشــكل مقتضــب علــى مضمونهــا.

إّن رحلة األوديسه لهوميروس أو الرحلة الملحمّية هي مغامرة للبحث عن الحكمة، وهذه المغامرة تعّبر 
عــن مســعى االجتهــاد اإلنســانّي الدائــم فــي الحيــاة. وتتضّمــن هــذه األســطورة ركائــز أساســّية واختصــار لمحّطــات 
مهّمــة شــغلت رحــاب الفلســفة والفيلســوف واإلنســان. وهــذه المحّطــات تســتتبع فــي فكــر اإلنســان اســتعداًدا للعديــد 
مــن التحّديــات والحــروب والوعــود والرهانــات واغتنــام الفــرص والمخاطــرة والمجازفــة، حتّــى يتســّنى لــه االنتقــال مــن 
العمــاء والفوضــى والصــراع القاســي الــذي يمثّــل بدايــة األشــياء إلــى الهارمونيــا والســالم والحــّب. كمــا تصــّور أيًضــا 
طريــق العــودة المحفــوف بمصاعــب مختلفــة منهــا: ضيــاع الذاكــرة والهوّيــة واالنحــراف عــن المســار الصحيــح 
 organe de la( باإلضافــة إلــى ومضــات ورائّيــة رمزّيــة عابــرة.. نفهــم الزمــن فيهــا كجهــاز للتســوية أو التصالــح
 )pélerinage d’exil( الــذي يأخــذ شــكل العــودة الســترداد الزمــن الضائــع، والحــّج المنفــّي )réconciliation
وعــودة عوليــس إلــى وطنــه الروحانــّي الحقيقــّي علــى غــرار اإلبــن الضــاّل. والُمــراد قولــه مــن ذلــك أّن علــى الوعــي 
اإلنســانّي أن يواجــه او يجابــه المحــن قبــل الوصــول إلــى عالمــه الخــاص. قــد تكــون العــودة نوًعــا مــن الهجــرة 
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الثانيــة أو مــا يمكــن أن نســّميه بالهجــرة الموّصفــة أو الموصوفــة )migration caractérisée(، والموصــوف 
هــو المتمّيــز الــذي يــدّل علــى الــذات الحقيقّيــة للهجــرة. لكــن مــا نريــد أن نصفــه عنــد العائــد إلــى بلــده، هــو الشــعور 
بالغربــة. ذلــك أّن المهاجــر يرســم أثنــاء غربتــه عالًمــا أو صــوًرا مــن الخيــاالت أو نموذًجــا للبلــد المثالــّي لكــي ال 
ينســاه، وُيصــاب بالخيبــة عنــد العــودة وُيصبــح بــدوره غريًبــا عــن بلــده وغريًبــا عــن الحلــم الجميــل الــذي تصــّوره. 
وهــذه المحّطــات المرآوّيــة للــذات المغامــرة تلقــى صــًدى عنــد الفيلســوف جانكلفيتــش كمــا ســأظهرها فــي الهامــش 
. ويمكــن أن تنضــوي هــذه المســارات تحــت عنــوان "المســار الدائــري" )Erinnerung( حيــث ترتــّد النهايــة إلــى 
البدايــة. والســؤال األساســي الــذي ســنطرحه، مــا هــي مقّومــات الحيــاة الجّيــدة التــي تطرحهــا الرمزّيــة التــي تحفــل 

بهــا األوديســه؟

إّن الهــدف مــن هــذه الرحلــة الملحمّيــة أو األوديســه يتمثّــل فــي الســعي الــدؤوب للبحــث عــن المعرفــة 
البشــرّية واكتشــاف أشــياء جديــدة. كمــا يتبلــور فــي التفتيــش عــن الســالم اإلنســانّي واالنصهــار مــع الهارمونيــا 
الكونّيــة أو التآلــف مــع رغــد الكينونــة والســكن فــي الحاضــر وذلــك مــن خــالل االنتصــار علــى الخــوف الــذي يقهــر 
الحيــاة، والعمــل علــى تأبيــد اللحظــة والهــروب مــن الشــغف الحزيــن )passion triste( علــى حــّد قــول ســبينوزا، 
وعــدم االرتــداد نحــو الماضــي المقلــق والحزيــن الُمغــرق فــي النوســتالجيا العاطفّيــة التــي تســّبب االعتــالل والتشــّلع 
التــي نصــّور مــن خاللهــا  التفاعلّيــة  النوســتالجيا  النوســتالجيا الكوســمولوجّية أو  إلــى  بــل االســتكانة  والحــزن. 

الحقبــات العظيمــة الحافلــة بأعــرق معاقــل الحضــارات. 

3- الفيلسوف من الالوطن إلى مدينة الوجود
الالوطن: الوحشة الجذرية من الوجود  

إّن الهجــرة هــي تجــوال مــرآوي للــذات وحركــة متأّصلــة فــي عمــق المجتمــع. وهــذا التجــوال يشــغله التقّلــب 
والتحــّول نظــًرا لمــا يعتــري هــذه الــذات اإلنســانّية مــن أحــوال مضطربــة وقلقــة ُتشــعر اإلنســان بأّنــه يعيــش ضمــن 
حالــة مــن الوحشــة الجذرّيــة. هــذا مــا يشــير إليــه هايدغــر فــي واقعــة الدازيــن اليومــي المنغمــس فــي مســرح "الهــّم" . 

واآلن لنــَر كيــف يحتمــل الدازيــن اليومــي عمومّيتــه؟ ومــا هــو مقــام الفيلســوف فــي مدينــة الُهــّم؟

يعتبــر هايدغــر أّن:" الدازيــن هــو الكائــن الــذي هــو نفســي فــي كّل مــّرة، الــذي كينونتــه هــي لــي فــي 
كّل مــّرة . والكيــان اإلنســانّي مفطــور علــى عملّيــة الترحــال، ومــن الطبيعــّي أن ينصــّب كّل جهــد المفّكــر مــن 
أجــل الترّحــل عــن وطنــه الخــاّص لكــي يدخــل فــي البعــد الكوكبــي )planétaire(. فنحــن نفكــر علــى غــرار 
النمــط الكوكبــّي، والمقصــود بذلــك أّننــا نفّكــر مــن خــالل صــور اعتباطّيــة حــّرة وعشــوائّية ترســم وجــه انتمائنــا فــي 
مجتمعــات تمــور بالتقّلبــات والتحــّوالت والتغّيــرات. وهــذه المجتمعــات تشــغلها حركــة الهجــرة بغيــة التخّلــص مــن 
حالــة التخّلــف والضعــف. كمــا تشــغل فلســفة التغييــر الحتمّيــة التاريخّيــة المتأّصلــة فــي فكــرة الوجــود، التــي تنقــل 
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األفــراد والمجتمعــات مــن حالــة إلــى أخــرى. مــن هنــا يتوّجــب علينــا معرفــة كيــف تصبــح مكانّيــة فــي حــال وزمانّيــة 
فــي موضــع آخــر. فــكّل شــيء فــي مــكان، وكّل شــيء ال يــزال موجــوًدا، لكــن كل شــيء يتنّقــل برحلــة غيــر مرئّيــة 
ومثبــت باّتجــاه شــيء جديــد. ويســعفنا فــي هــذا المقــام قــول أنجيلــوس سيلســيوس . وبمــا أّن الصراعــات االجتماعّيــة 
والسياســّية والعقائدّيــة تســاهم فــي فلســفة التغّيــر، فهنــاك إشــكالّيات كثيــرة تؤّســس للهجــرة منهــا: الثــورات المّطــردة 
 )déploiement de l’errance( التــي تتوّلــد مــن إشــكالّية الظلــم المغّيــرة الحتمــاالت التاريــخ. وانبســاط التيــه
المتوّلــد مــن الظلــم. هــذا التيــه الــذي يذهــب صاحبــه فــي األرض تحّيــًرا، لكّنــه يلقــى مــالذه فــي مــآالت االنفــالت 
مــن القيــود المســّيجة فــي إطــار مفهومــي ضّيــق ليســتقّر فــي رحــاب الكــون. وهــذا التيــه الــذي يعنــي االنقــالع مــن 
الجــذور ُيعتبــر مــن الشــروط الطبيعّيــة لتحــّرر الفكــر. وهــو يحفــل بعــّدة أشــكال ترافــق اإلنســان فــي حياتــه منهــا: 

التيــه الروحانــّي والتيــه العقالّنــي.... 

لقــد عانــى مــن تيــه الهجــرة أو المنفــى الكثيــر مــن الفالســفة علــى ســبيل المثــال: هوبــز وروســو وماركــس 
وأدورنــو ونغــري... لكــّن دور الفيلســوف العظيــم هــو أن يقــف علــى الحــدود األخالقّيــة بيــن عقــول اإلنســانّية، ألّن 
المنفــى هــو جــزء مــن االنتمــاء إلــى اإلنســانّية. والفالســفة هــم مقامــات جّيــدة للمنفــى خــارج الثقافــة األّم وخــارج 
اللغــة )ابــن رشــد(. وقــد حّولــت أوروبــا منفــى إبــن رشــد إلــى وطــن تاريخــّي جديــد لمهّمــة الشــارح الكبيــر للعقــل 
البشــري. إيضاًحــا لمثــل هــذا التصــّور، علــى الفيلســوف أن يظــّل "الشــارح الكبيــر" وأن ال يتحــّول إلــى شــخصّية 
تنتمــي إلينــا فقــط مــن الداخــل. بمعنــى آخــر يجــب أن يبقــى حامــاًل لنــور الحــّق والحقيقــة. ومــا ينبغــي اإلشــارة إليــه 
فــي هــذا الســياق، أّنــه ال يمكــن تحّمــل الفيلســوف إاّل بوصفــه "آخــًرا" أو "غريًبــا" أو "أجنبيًّــا" وذلــك يعنــي أّننــا ال 
يمكــن أن نتصــّوره إاّل وهــو يتدّثــر جّبــة المعّلــم الكونــّي الحامــل للحقائــق واألمكنــة معــه . إّن مــا ال نفــرغ للبحــث 
ــة فــي تنويــر  فيــه هــي التســاؤالت التاليــة التــي عرضهــا المفّكــر فتحــي المســكيني فــي كتابــه "الديــن واالمبراطورّي
اإلنســان األخيــر": هــل ثّمــة وطنّيــة فلســفّية فــي عصــر اإلمبراطورّيــة الرقمّيــة؟ وإلــى أي مــدى يمكــن التفكيــر فــي 
تبريــر فلســفّي جــذرّي لظاهــرة "المقاومــة" االمبراطورّيــة، المضــاّدة متأّولــة بوصفهــا تعبيــًرا عــن حــّس مدنــّي كلــّي؟ 
وأّي وطــن هــو وطــن الفيلســوف فــي عصــر اإلمبراطورّيــة الرقمّيــة الجديــد الــذي ُزّجــت فيــه اإلنســانّية الحالّيــة دفعــة 
واحــدة وبصالحيــة حقوقّيــة غيــر مســبوقة؟ وعلــى أّي ضــرب مــن االنتمــاء يؤّســس الفيلســوف ُمقامــه فــي مــدن 

الزمــان"  ؟ 

كثيــًرا مــا حصرنــا عالقــة الفيلســوف بالمدينــة فــي صــورة الفيلســوف۔ المشــّرع الكّلــي، ومــن ثــّم فــي تقليــد 
البحــث اليونانــّي عــن أفضــل شــكل للحكــم، وهــو موقــف لــم يتغّيــر فــي جوهــره مــع الفصــل الحديــث بيــن السياســة 
واألخــالق واالنصــراف المنهجــّي إلــى البنــاء الحقوقــي لمعنــى الســيادة الــذي بــه تتقــّوم الدولــة۔ األّمــة. إّن أســئلتنا 
عــن المدينــة كيفمــا تقّولناهــا تنبــع مــن حاجــة التفكيــر فــي شــكل الحكــم، وال ضــّر إن كان المتعّلــق هــو التنبيــه 
علــى ســبيل "المدينــة الفاضلــة"، كمــا عمــل الفالســفة مــن أفالطــون إلــى الفارابــي، أو التشــخيص التاريخــّي ألنمــاط 

الحكومــة وآلّياتهــا وخططهــا كمــا تحــّدث فــي مــدن الزمــان، ومثلمــا نــرى مــن ابــن خلــدون إلــى هابرمــاس. 
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فــي جميــع األحــوال تمثّــل الهجــرة الجانــب التاريخــي المتواصــل أي الجانــب المعرفــي والشــعوري المترجــم 
فــي النفــس تجــاه األســماء واألماكــن. ويمكننــا اعتبــار أفالطــون بأّنــه المهاجــر األّول، وأّول الهاربيــن مــن العوالــم 
المحسوســة وعوالــم الوهــم والكــذب والخــداع. فهجــرة المــكان ال تعنــي فقــط التخلــي الجســدي بــل الديالكتيكّيــة، ذلــك 
أّن الطريقــة الجدلّيــة هــي الوحيــدة التــي ترتفــع إلــى مبــدأ لكــي تؤّســس نهاياتهــا. وهــي تعنــي أن نتخّلــى عــن ســجننا 
لنرتقي إلى مملكة األفكار الموعودة أو الوطن الحقيقّي. ومن شــروط وجود اإلنســان أن يكون مهّجًرا أو ســجيًنا 
 le mythe d’Er( لكهــف الجهــل، أو لتجّســد الــروح فــي الجســد، وهــذا مــا تبّينــه لنــا األســاطير المهّمــة ومنهــا

de Pamphilien( وأســطورة الكهــف .

4- مقام السؤال الثقافي 
تنعقــد حــول مفهــوم الثقافــة الكثيــر مــن التعريفــات التــي يصعــب تحديدهــا. والصراعــات الناشــبة حــول 
كيفّيــة التعريــف هــي صراعــات اجتماعّيــة تترّنــح بيــن هجــرة التابــع للمتبــوع، وهجــرة المســتقّر إلــى المتحــّول، 
والفاعــل إلــى المنفعــل. فالثقافــة معناهــا ممتــّد ومتفــّرع، وقــد تكمــن التباينــات االجتماعّيــة والقومّيــة وراء االختالفــات 
الداللّيــة المســندة للتعريــف الشــائك أو المربــك. وقــد يكــون المفهــوم مرتبًطــا بقيــم الديمقراطّيــة ومبادئهــا. كمــا قــد 
يتحــّدد علــى حــّد قــول مالــك بــن نبــّي مــن خــالل مجمــوع القيــم التــي يكتســبها الفــرد مــن بيئتــه ومحيطــه، أو مــن 
ــة للمجتمــع وهــي  ــم. والثقافــة هــي الذاكــرة الجمعّي أســاليب الســلوك التــي تّتصــف بأّنهــا تكتســب عــن طريــق التعّل
تشــّكل هوّيــة اإلنســان وتمّيــزه، وهــي ظاهــرة جماعّيــة تنمــاز مــن جمهــور إلــى آخــر، كمــا أّنهــا ســجّل مفتــوح يواكــب 
تطــّور المجتمــع وســيرورته، كمــا يواكــب النشــاط اإلنســانّي الُمعــّد دائًمــا للتغّيــر. تصــف الثقافــة جوانــب الحيــاة 
ــة. وهــذه الســيرورة هــي كفيلــة بإنتــاج عــّدة مكّونــات تتمظهــر  اإلنســانّية التــي تتشــّكل مــن خــالل ســيرورة تاريخّي
مــن خــالل عــّدة وجــوه، كمــا تشــّكل مقــام المحايثــة لتوطيــن المفاهيــم داخــل الفكــر مــن أجــل أن تصبــح األشــياء 
حاملــة لقضايــا وألنســاق رمزّيــة تتصّدرهــا اللغــة أو العديــد مــن قواعــد التــزاوج فــي العالقــات االقتصادّيــة والفــن 
والعلــم والديــن، التــي يتداولهــا النــاس وتتوارثهــا األجيــال. وتهــدف كّل هــذه األنســاق إلــى التعبيــر عــن بعــض أوجــه 
الحقيقــة الطبيعّيــة واالجتماعّيــة وعــن العالقــات التــي تربــط كل مــن هاتيــن الحقيقتيــن بعضهمــا ببعــض. فمــا هــي 
مقّومــات هــذا االحتــواء الــذي يتمثّــل باالنصهــار الثقافــّي؟ ومــا هــي هــذه الثقافــة أو هــذه الكفايــة التــي نعمــل دائًمــا 

علــى إنمائهــا؟

ينبســط التاريــخ وينتشــر متفّتًحــا فــي العقــل والمخّيلــة، ويكتســب تجّســده فــي االســتجابات المتنّوعــة لثقافــة 
شــعب التــي هــي بدورهــا توّســط النهائــّي لوقائــع مادّيــة، ولحقائــق اقتصادّيــة ركائزّيــة، ولمواضيــع تفصيلّيــة عادّيــة 
)بايــِزل ديفيدُســن(. وُتفّســر شــخصّية اإلنســان مــن خــالل االمتثــال إلــى النمــوذج الثقافــي الخــاص بالمجتمــع الــذي 
ينتمــي إليــه. وُيســعفنا فــي هــذا المقــام اســتحضار قــول لدنيــس كــوش: "كــن طبيعيًّــا أي "امتثــل لنمــوذج الثقافــة الــذي 
ُنقــل إليــك" . هنــاك محّفــزات ونــواٍه فــي طبيعــة اإلنســان قــد تدفــع بــه إلــى امتثــال ال واٍع للمبــادئ األساســّية للثقافــة، 
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وهــذا مــا يســّمى بالترســيخ الثقافــي. وقــد أشــار رالــف لينتــون إلــى وجــود أنمــاط عديــدة للشــخصّية ضمــن الثقافــة 
الواحــدة ألّن العديــد مــن أنســاق القيــم تتعايــش فــي عــدد كبيــر مــن الثقافــات التــي تســاكن بعضهــا عالميًّــا . ولقــد 
تمّثلــت صيــرورة األنســنة بالهجــرة مــن التأقلــم الوراثــي مــع المحيــط الطبيعــّي إلــى التأقلــم الثقافــّي. وفــي مجــرى هــذا 
االنتقــال التطــّورّي الــذي انتهــى إلــى الهومــو ســابيانس )Homo Sapiens( أي إلــى اإلنســان العاقــل، تراجعــت 
الغرائــز وُعّوضــت تدريجيًّــا بالثقافــة أي بذلــك التأقلــم المتخّيــل والمراقــب مــن قبــل اإلنســان والــذي بــدا أكثــر وظيفّيــة 
مــن التأقلــم الوراثــي ألّنــه أكثــر منــه مرونــة وأكثــر منــه قابلّيــة للنقــل بيســر وســرعة. وقــد اشــتركت المجموعــات 
البشــرّية فــي امتــالك المخــزون الوراثــّي نفســه، وتمايــزت باختياراتهــا الثقافّيــة. فمــا مــن شــيء طبيعــّي محــض لــدى 
اإلنســان، حتّــى الوظائــف البشــرّية المتناســبة مــع حاجــات فيزيولوجّيــة كالجــوع والعطــش...  والتــي تزّودهــا الثقافــة 
بمعلوماتهــا، فهــي ال تســتجيب لهــذه الحاجــات بالطريقــة نفســها، لهــذا توّجــه الثقافــة الســلوكات التــي ال إكــراه 
بيولوجــّي فيهــا، كمــا أّنهــا تمّكــن اإلنســان مــن تأقلــم المحيــط مــع حاجاتــه ومشــاريعه. لكــن كيــف تجعــل الثقافــة 
ــا ؟ ُيكــره النــاس حســب ســارتر حينمــا يريــدون أن يكونــوا كتلــة ال يمكــن اختراقهــا. وحيــن  تحويــل الطبيعــة ممكًن
يرفضــون التغّيــر أو التحــّول إلــى "غيــر" داخلــّي وغريــب مــن الداخــل. وال مجــال لفصــل أّي هوّيــة عــن انفعاالتهــا. 
مــن المفيــد أن نستشــهد فــي هــذا الســياق بقــول لكاســيرر، "أن يكــون اإلنســان مثقًفــا، فهــذا يعنــي أن يملــك عالًمــا" 
)être culturel, c’est avoir un monde(. فالتثاقــف هــو مجمــوع الظواهــر الناتجــة مــن تمــاس موصــول 
ومباشــر بيــن مجموعــة أفــراد مــن ثقافــات مختلفــة تــؤّدي إلــى تغّيــرات فــي األنمــاط )Patterns( الثقافّيــة. يعتبــر 
دنيــس كــوش أّن الطبيعــة مؤوّلــة ثقافيًّــا، وهــي مبــدأ الحركــة، والبشــرّية لــم تتوّقــف عــن إنتــاج االختــالف الثقافــي 
أو التعــّدد الثقافــي. أّمــا تايلــور فقــد اعتبــر أّن كّل النــاس هــي كائنــات ثقافّيــة، وهــو لــم يشــّك فــي الوحــدة النفســّية 

لإلنســانّية التــي كانــت تفّســر مــا يالحــظ مــن تماثــالت بيــن عــّدة مجتمعــات مختلفــة. 

وقــد حــّول ســالفوي جيجــك فكــرة ماركــس الشــهيرة فاعتبــر أّن البيئــة هــي أفيــون الشــعوب الجديــد بــداًل مــن 
الديــن، والهــدف األساســي لطبقــة المثّقفيــن إخــراج اليقينّيــات واألفــكار المتحّجــرة والشــعارات الزائفــة وتحديثهــا. لكــن 
هــل بإمــكان المقّيــد ضمــن الغيتــو الثقافــي أن يفهــم ثقافتــه؟ هــذا مــا أومــأ بــه بودريــارد عــن المثّقــف األمريكــي الــذي 
اعتبــر أّنــه ال يســتطيع فهــم ثقافتــه ألّنــه مقّيــد أو مســجون فــي غيتــو ثقافــي خــاص. والُمــراد قولــه مــن ذلــك يجــب 
أن نتخلــى عــن تصــّور العلــم كبنــاء قائــم بذاتــه ومســتقّل عــن باقــي مجــاالت الحيــاة البشــرّية. وقــد اســتخدم ويــل 
كيمليــكا  مصطلــح أوديســا التعّدديــة الثقافيــة لإلشــارة إلــى مهّمــة الصعــاب الشــبيهة فــي الفلســفات القديمــة بملحمــة 

"األوديســا" التــي واجهتهــا هــذه المنظومــة الهاّمــة فــي الفكــر والممارســة السياســّية . 
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إّن مقــام الفعــل البشــرّي الجديــد هــو مقــام حــّر حــول األفــكار. والفكــر هــو أعلــى قيمــة مؤّشــرة علــى أنمــاط 
الوجــود المترجمــة فــي عــّدة مواضيــع. فالفكــر البشــرّي يشــتغل فــي ظــروف متماثلــة، بطريقــة متشــابهة أينمــا كان 
منخرًطــا أيًضــا بوصفــه وريًثــا لألنــوار، فــي تصــّور فالســفة القــرن الثامــن عشــر الكونــي للثقافــة . تســبح األفــكار 
علــى نحــو حــّر يطــرح فيبــر فيــه مفهــوم "المصاهــرة االختيارّيــة" وهــو اصطــالح  يقصــد منــه التعبيــر عــن تصــّور 
أّن األفــكار تخلــق وتختــار بواســطة الفــرد وتتناســب مــع الموقــف االجتماعــي للفــرد. واألفــكار كالبشــر تتحــّول فــي 
معانيهــا ومقاصدهــا كمــا يتحــّول هــؤالء بفعــل الهجــرة، إذ نعمــد إلــى النهــل مــن التــراث للبحــث عــن المرادفــات 
المحتملــة، ليــس بغــرض الترجمــة والتقريــب فحســب، بــل تحــت تأثيــر آليــة نفســّية ذهنّيــة تــروم إثبــات الــذات 
الجماعّيــة عبــر ادعــاء الســبق واألفضلّيــة .  كمــا يؤكــد علــي أومليــل علــى أن تلــّون األفــكار ببيئتهــا وفقدانهــا 
لداللــة األصــل، ليــس فــي حــّد ذاتــه باألمــر الســيء، وال باألمــر الــذي يمكــن تجّنبــه، شــرط أن تســاهم آلّيــة التبيــيء 
هــذه فــي إصــالح األحــوال. ومــا دامــت الثقافــة ميداًنــا حياتيًّــا فــإّن غايــات الغــد الثقافــي أو ثقافــة الغــد ستتجّســد فــي 

اإلرهــاص بمــا هــو جديــد قــادر علــى قلــب الراهــن والمعيــش الســائد نحــو األفضــل.

5- الهجرة الدينّية وُعّدة الُمريد
إّن اإلنســان هــو صائــغ للمفارقــة الجدلّيــة وغائــص فيهــا. لــذا، يتعّيــن عليــه أن يكــون فــي حركــة دائمــة... 
فهــو يعيــش دائًمــا فــي صــراع وفــي صيــرورة دائمــة وهجــرة ال نهائّيــة، إّنــه مهاجــر أي هــو خــارج مــن دار الكفــر 
إلــى دار اإليمــان، بمعنــى أّن هجرتــه تتضّمــن العــودة إلــى مــآل االنوجــاد وتــرك الذنــوب والمآســي وعبــادة الــذات 
واالنتقــال إلــى النفــس المطمئّنــة والتالقــي مــع األصــل أي هللا . ويتعّيــن علــى أهــل التقــوى الفــرار الدائــم إلــى هللا. 
أي الفــرار مــن الهــوى إلــى التقــى. وللهجــرة بهــذا المعنــى صــور شــّتى ذكرهــا الشــوكاني فــي قوله:"وقعــت الهجــرة 
فــي اإلســالم علــى عــّدة وجــوه منهــا: الهجــرة إلــى الحبشــة، والهجــرة إلــى المدينــة، وهجــرة القبائــل، وهجــرة مــن أســلم 
مــن أهــل مّكــة، وهجــرة مــن كان مقيًمــا بــدار الكفــر، والهجــرة إلــى الشــاّم فــي آخــر الزمــان عنــد ظهــور الفتــن... 
وتوضيًحــا لهــذا األمــر أحدثــت الهجــرة النبوّيــة الفيصــل بيــن مرحلتيــن: مرحلــة الدعــوة ومرحلــة الدولــة أي النقلــة مــن 
الدعــوة إلــى الدولــة حيــث يتحّقــق التاريــخ بهــا وفيهــا. كانــت نقلــة مــن الدعــوة إلــى عالمّيــة اإلســالم، ومــن مرحلــة 
االســتضعاف إلى مرحلة القّوة. كما أّنها شــّكلت معلًما بارًزا في قانون التدافع بين الحّق والباطل والخير والشــّر 
واإلصــالح والفســاد. فالهجــرة مّثلــت بــاب الفــرج وســبيل النصــر والتمكيــن، ولــم تكــن قــدر فــرد بــل ســعي جماعــة. 
وقّصــة الهجــرة النبوّيــة هــي أكبــر مــن أن تعّلــق عليهــا ســورة واحــدة، فذكــرى الهجــرة قّصــة تؤخــذ منهــا العبــرة علــى 
امتــداد األّيــام، وُتذكــر فــي أمــور كثيــرة وفــي مناســبات مختلفــة. فعلــى ســبيل المثــال نزلــت ســورة األنفــال فــي أعقــاب 
غــزوة بــدر، ونزلــت ســورة األحــزاب فــي أعقــاب الخنــدق، ونــزل النصــف األخيــر مــن ســورة آل عمــران فــي وقعــة 
أحــد أي شــوال... فأفــواج المهاجريــن ظلــت مّتصلــة ســنين وتطّلــب التعليــق عليهــا فــي مواضــع عديــدة. ومــن ثــّم 
ذكــرت فــي ســور البقــرة وآل عمــران والتوبــة والنحــل والحــج والممتحنــة والتغابــن والحشــر.. وكان التعليــق فــي كّل 
ســورة يحمــل بعــًدا معّيًنــا . ســنحاول أن ُنضــيء علــى بعــض الجوانــب فــي الهامــش... وقــد صاحــب تحّمــل الهجــرة 
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الصبــر والرضــى عنــد المؤمــن الــذي ترّبــى علــى أنــوار الوحــي وهــدي اإليمــان. وتجــدر اإلشــارة أّن فكــرة الهجــرة 
قــد اقترنــت بفكــرة بالجهــاد، والجهــاد ُيفيــد التغّلــب علــى الضعــف البشــرّي وعلــى الطبيعــة. فالهجــرة جهــاد والجهــاد 
هجــرة ألّنــه تــرك وتخــلٍّ حّتــى عــن النفــس ذاتهــا. وبإمكاننــا االســتنتاج أّن الجهــاد والهجــرة قرينــان فــي كتــاب هللا، 

فــإذا راعينــا المجــاز مــع الحقيقــة ُيصبــح جميــع المهاجريــن مجاهديــن.

ــا، وهــي ال تقطــع أوصالهــا مــع الجــذر، فثبــات هللا  ــا وبشــكل ضــروري وجــوًدا معّيًن تفــرض الهجــرة دائًم
ــا وقاعــدة فــي الطبيعــة بمــا أّنهــا مقــام للمــادة، وليــس فــي خــارٍج متعــاٍل مجــاوز بــل إلــى جانــب  جعــل منــه ســبينوزا أسًّ
المهاجريــن بطبيعتهــم تحــت لــواء اإلنســان. وبهــذا المعنــى يغــدو إلــه ســبينوزا هــو المنفــي الــذي هــو فــي نفــس الوقــت 
اإلنســان ومــن خــالل المســار الــذي ينطلــق مــن المعرفــة الغامضــة إلــى النعمــة. فإلــه ســبينوزا هــو هــذا المهاجــر 
القائم بين الموضوع والواضع. ويقول أوغســطينوس لكي نرى اإلله أو نجده علينا أن نخســره أو نفتقده. فالهجرة 
فــي المســيحّية تعنــي المجــد اآلتــي والتجّلــي واالنتظــار والرجــاء واالســتعداد للمحــن والجهــاد الروحــي والتحــّرر مــن 
شــريعة الخطيئــة والمــوت  . وتمكيًنــا ألهمّيــة ذلــك نســتنتج أّن مــن دون الهجــرة ال وجــود للمســافر وال ســبيل إلــى 
النعمــة. وهــذا مــا ُتفيــد بــه الرحــالت الرســولّية وأعمــال الرســل الناشــطة لتحــّدي الظلمــات والنبثــاق نــور الحــّق وإعــداد 
طريــق الــرّب. كذلــك مــا جــاء فــي صــالة يســوع الكهنوتّيــة: "إّنــي ذاهــب إليــك أقــول هــذا الــكالم وأنــا فــي العالــم وكمــا 
أرســلتني إلــى العالــم أرســلتهم وأقــّدس نفســي مــن أجلهــم ليكونــوا هــم أيًضــا مقّدســين فــي الحــّق. وأيًضــا قــول المســيح 
فــي إنجيــل يوحنــا36:18 "مملكتــي ليســت مــن هــذا العالــم، لــو كانــت مــن هــذا العالــم، لــكان خّدامــي يجاهــدون 
لكــي ال أســّلم إلــى اليهــود". ومــا ُكتــب فــي ســفر النبــي أشــعيا: "هاأنــذا ُأرســل رســولي قّدامــك ليعــّد طريقــك )صــوٍت 
منــاٍد فــي البرّيــة أعــّدوا طريــق الــرّب واجعلــوا ســبله قويمــة". أو مــا يظهــر عندمــا صــرخ يســوع "إيليــا لمــاذا تركتنــي" 
يوّضــح لنــا مــن خــالل هــذا القــول بــأّن مملكــة األرض المهجــورة هجرهــا اإللــه، والمســيح يريــد أن يبســط مملكــة هللا 
علــى األرض المهجــورة حيــث يســكن النــاس. تجــدر اإلشــارة إلــى أّن مــا كشــفته عــن الهجــرة الدينّيــة يضــع اإلنســان 
فــي موضــع المهتــدي الــذي يســعى جاهــًدا إلــى تخّطــي محدودّيــة االنتمــاء البشــرّي الصــرف، غيــر أّن الخاصّيــة 

التــي يّتصــف بهــا اإلنســان الخاطــئ أو الضائــع ســأبّينها مــن خــالل هجــرة االســتالب للعقــول.

6- التيه العقالنّي ومتالزمة االختفاء )هجرة الحقائق وهجرة المعنى األصلّي(
ــة االختيــار. فــإّن  إذا كانــت معرفــة الخيــر والشــّر معطــاة لإلنســان، أو بمعنــى آخــر إذا كان يملــك حرّي
البحــث الفلســفّي معنــّي بتحديــد طبيعتهــا ونتائجهــا. وتبًعــا لذلــك يســأل الفيلســوف المفّكــر عــن الموقــف الــذي ينبغــي 
أن يّتخــذه، وهــذا مــا نستشــّفه عنــد المفكــر إدوار ســعيد الــذي يــرى أّن المنفــى العقلــّي ليــس مشــكاًل سياســيًّا بــل هــو 
مقــام روحــّي لطــرف جديــد مــن االنتمــاء: وُيفيــد ذلــك أّنــه الشــعور باالنتمــاء إلــى أكثــر مــن تاريــخ واحــد وأكثــر مــن 
جماعــة خاّصــة. فالمنفــى العقلــّي بنظــره هــو انتمــاء مؤّســس علــى تعــّدد تاريخــّي وتعــّدد جماعــوّي. وقــد اســتخدم  
أدوارد ســعيد عبــارة "خــارج المــكان" أي تــرك المــكان األصلــي والدخــول فــي مغامــرة الترحــال أو متالزمــة االختفــاء 

حيــث يتــّم انهيــار الثنائّيــات وانثنــاء العمــق فــي جغرافيــا الفكــر الجديــدة. 
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إّن المعرفــة هــي حــال مــن أحــوال الوجــود اإلنســانّي الــذي يقــوم علــى أســاس الوجــود فــي العالــم. وهــي 
اإلحاطــة بعالمّيــة المحيــط الــذي نعيــش فيــه، والفهــم هــو انفتــاح علــى عــّدة عوالــم. غيــر أّن الضــالل والهدايــة همــا 
ممكنــان فــي كّل لحظــة مــن لحظــات وجــود اإلنســان فــي هــذا العالــم. وقــد يختــار اإلنســان الســكن فــي صحــراء 
التيــه وتحــت تأثيــر الجهــل لجهــة مــا يســمعه ويقتنــع بــه ويــرّوج لــه. وهــذا مــا نتّلمّســه عنــد اإلنســان فــي الزمــن 
الحاضــر الــذي يقتصــر دوره علــى أن يكــون النمــوذج للمســتهلك فــي عصــر الســطوح الذكّيــة واالنفعــال العدمــّي. 
بمعنــى آخــر إّن إنســان الحاضــر منجــذب إلــى اإلغــراءات التقنّيــة التــي تهــّدد وجــوده كمــا تهــّدد تماســك الشــعوب 
وتعايشــها ألّنهــا تنظــر إلــى اإلنســان وكأّنــه مجــّرد مــن الصفــات والميــزات األخالقّيــة أو فاقــد لشــعور االنتمــاء 
وحامــل لهوّيــة رقمّيــة واهيــة تجعلــه يختفــي فــي التيــه المعولــم الــذي ُيغرقــه فــي دراماتيكّيــة التحــّول وتأثيــر الشاشــات 

وهجــرة األشــكال لمضامينهــا.

مــن طبيعــة البحــث أو الكتابــة أن تكــون عملّيــة استكشــافّية ومتناميــة، أي أن تكــون مفتوحــة علــى 
احتمــاالت كثيــرة. فــي الواقــع. فمــا نحتــاج إليــه فــي هــذا الصــدد هــو الحكــم أو كيفّيــة االنتقــال مــن وحــدة النمــوذج 
إلى وحدة الشــبكة العالئقّية، غير أّن ثقافة اليوم كما ســبق قد أشــرنا غّيبت الكوجيطو الديكارتي وهذا ما يظهره 
بودريــار، فــال تفكيــر فــي عالمنــا وال معرفــة، فالهجــرة والتضحيــة باألصالــة قائمــة مــن خــالل التســطيح والتصّنــع 
والغطرســة التملكّيــة وتشــكيل األذواق وتســطير األهــداف والتجانــس الســلس... وهــذه كّلهــا عناويــن لثقافــة مجتمــع 
االســتهالك )نحّضــر األشــياء لكــي نضّحــي بهــا( التــي تعنــي عنــد بودريــار التغييــب لألصالــة والجوهــر والهوّيــة. 
وهــذا التعييــن يحّطــم األصيــل ويســتحضر العــدّو الداخلــّي الكامــن فــي الداخــل، وذلــك لالســتيالء علــى المعرفــة، 
ــة، والحقيقــة فــي  ــة، والفكــر فــي الهالــة الفينومينولوجّي مــن ناحيــة اختفــاء الحقيقــة فــي الزيــف، والتاريــخ فــي اآلنّي
االســتيهام والســطوع، واألصيــل فــي األثيــر، والواقــع فــي تقعيــر هزائــم االختفــاء فــي االفتراضــي، والــذات فــي 
ــة، والذاكــرة  ــة، والديمومــة فــي الفورّي الموضــوع، والقيمــة فــي العالمــة، والكتابــة فــي اإلشــهار، والتاريــخ فــي اإلنّي
فــي النســيان، والمراِقــب والمراَقــب فــي الحجــب والطــرد والطمــر مــع التحــّول الراديكالــي لحيــاة تــدور حولهــا مراحــل 
الوجــود ومغامراتــه. وعندهــا يغــدو كّل واحــد مّنــا منبــوذ الوعــي )paria consciente( علــى حــّد قــول حنــا 

أرنــدت، بســبب هجــرة الحقائــق والوعــي األخالقــي وهــذا مــا ُيوقــع الوعــي فــي حالــة الشــقاء والتعاســة. 

6- 1 الوعي التعيس وعبء االعتياد الثقيل
ــة لذاكرتنــا وماضينــا. وهــذا  عندمــا نفكــر فــي موضــوع الهجــرة تحضــر إلــى أذهاننــا فكــرة الرهــن والراهنّي
الجــزء االندفاعــي الــذي يحــّرك ماضينــا هــو مملــوء باألســف والتحّســر، لهــذا الســبب يظهــر الوعــي مشــلًعا وتعيًســا 
ال يســتطيع أن ينســى وجــوده الغابــر كمــا تشــهد لذلــك صــالة أغســطينوس . وهــذا مــا ندعــوه "عــبء االعتيــاد 
الثقيــل"، حيــث نســقط فــي المــكان الــذي ال نريــده، وحيــث ال نســتطيع أن نكــون فــي المــكان الــذي نتمّنــاه. وقــد 
ضــّج التــراث الفلســفي بفكــرة الوعــي التعيــس الــذي يتعــّذب مــن دون أن يســتقّر فــي أّي مــكان. فــكّل شــيء يجــري 
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وكأّن الوعــي ال يســتطيع أن يســتقّر إاّل فــي منفــاه أو فــي هروبــه األحــادي الزاهــد والمنعــزل. وقــد شــّدد لوقريــس 
فــي " De natura rerum "علــى هــذا الشــيء الــذي يتســّلل إليــه طيلــة حياتــه علــى اعتبــار أّن اإلنســان يقضــي 
وقتــه فــي الهــروب أو التخّفــي والترحــال. ذلــك أّن الوعــي يظهــر كنشــاط يرخــي بإســقاطاته إلــى مــا هــو أبعــد مــن 

مكانــه األصلــّي. 

 ولقــد ربــط الفيلســوف هيغــل مفهــوم "الوعــي الشــقي أو التعيــس" بإحســاس الفــرد باالغتــراب عــن نفســه 
وعن محيطه، اغتراب يســّببه العقل الجدلّي التنويرّي للمثّقف العضوّي ومقدرته على االســتبصار. وكّل موضوع 
الوعــي التعيــس قــد ُعولــج فــي الثقافــة األوروبّيــة مــع العديــد مــن الفالســفة، علــى ســبيل المثــال المفّكــر والروائــي 
 conscience( اإلســباني ميجل ده أونامونو، وجان فال ونيتشــه وهوســرل وهيدغر وجانكلفيتش... وهذه الفكرة
malheureuse( ترتّد في جوهرها إلى الوعي بالذات أي أّن لحظة الوعي هذه تســتدعي نقيضها وهو النفي، 
وألّن النفــي إثبــات كمــا يقــّر المنطــق الكالســيكّي والجدلــي والعالقــة بينهمــا جدلّيــة. يمكــن اختصــار هــذا الفهــم 
لحقيقــة الوعــي بالــذات بأّنــه محاولــة لتجــاوز إطــار الــذات أو براديغــم الــذات مــن خــالل شــيء أوســع منهــا، يعنــي 
أن ُنحــدث فاصــاًل أو فراًغــا بيننــا وبيــن أفعالنــا وأن يكــون لدينــا لحظــات اســتبصار ناجمــة عــن لحظــات مرّكــزة 
ومكّثفــة لتحليــل الــذات. وأن نتأّمــل أفعالنــا فهــذا يعــرف بحســب الصــورة الســيكولوجّية محاربــة النفــس، وذلــك مــن 
ــدة وهجــرة األفعــال الســّيئة. وهــذا التقويــم يتطّلــب المراقبــة وتحليــل الدوافــع وحقيقتهــا.  خــالل تقويــم األفعــال الجّي
فاإلنســان هــو صــادق فــي حــدود الشــعور ولكّنــه غيــر صــادق فــي مــا وراء الشــعور ألّنــه ليــس مســتبصًرا بذاتــه. 
وهــذا مــا شــّدد عليــه أهــل التصــّوف مــن خــالل قولهــم: إذا عاملــت نفســك فتشــّرع )يعنــي أن نتكّلــم عــن المواقــف 
والوقائــع ال عــن الدوافــع(، وإذا عاملــت الخلــق فتحّقــق( أي علينــا أن نفتــرض للنــاس االفتراضــات الطّيبــة ونحــاول 

أن تتقّمــص حــاالت ضعفهــم وهشاشــتهم. كمــا علينــا أن نهجــر حيلــة اإلســقاط ونلغــي الموقــف الراهــن.

إّن الوعــي بالوجــود ال يتبلــور إاّل فــي الحركــة المضنيــة التــي تذهــب مجيًئــا وإياًبــا والتــي تكتمــل فــي 
محاولــة يائســة وســلبّية لكــي تســتعيد الراحــة تحــت أي شــكل مــن األشــكال، وتحــت أي ظــرف أو أّي شــرط، وهــذه 
حقيقــة المهّجــر المستســلم للضيــاع ولتكثّــرات الجذمــور  ولهجــرة الجــذر األصلــّي حيــث تغيــب كّل بدايــة وكّل نهايــة 
بيــن وســط متعــّدد بــال بنيــة محــّددة. وهــذه البنيــة تتضّمــن الكثيــر مــن الخطــوط والرســوم الهاربــة المقيمــة والمترّحلــة. 
وهــي جينالوجيــا مضــاّدة )Anti-généalogie(  أو ذاكــرة مضــاّدة تصــّور المنفــى وتقــّر بــأّن الحركــة أهــّم مــن 
الجــذر، ويصبــح اإلنســان خطًّــا مجــّرًدا أو ســهًما يعبــر الفــراغ، يرســم العالــم علــى الــذات. وهــذه الــذات تلبــس 
خطوًطــا وخــوارط مفتوحــة وموصولــة فــي كّل االّتجاهــات. لكــن كيــف الســبيل الهتــداء الــذات التائهــة للوصــول 

إلــى كمالهــا ؟ 
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7- هجرة النقص إلى اكتماله
إّن ســعي اإلنســان إلــى الكمــال هــو ســعي مشــروط باجتماعّيــة اإلنســان. "فــكّل إنســان مفطــور علــى أّنــه 
محتــاج فــي قوامــه أن يبلــغ أفضــل كماالتــه، إلــى أشــياء كثيــرة ال يمكنــه أن يقــوم بهــا كّلهــا وحــده. فلذلــك ال يمكــن 
أن ينــال اإلنســان الكمــال، الــذي ألجلــه جعلــت لــه الفطــرة الطبيعّيــة، إاّل باجتماعــات جماعــة كثيــرة متعاونيــن..."  
وعندمــا تنطــرح اجتماعّيــة اإلنســان بهــذا الشــكل، تنطــرح بالفعــل نفســه تاريخّيتــه. وفــي هــذا المنظــار يرتبــط بلــوغ 
اإلنســان بحركــة اســتكمال المعرفــة العقلّيــة عبــر التاريــخ. ويكــون جمــال كّل موجــود إنســاني مشــروًطا ليــس فقــط 
بمرتبتــه فــي نظــام القــوى والملــكات النفســّية فــي المجتمــع، بــل بالمرحلــة التاريخّيــة التــي تجتازهــا البشــرّية فــي ســعيها 
إلــى الخــروج مــن العقــل بالقــّوة إلــى العقــل بالفعــل، أي فــي ســعيها إلــى تحقيــق العقالنّيــة المحضــة الممكنــة لهــا 
. نطــرح فــي هــذا المحــور الجمــال كوجــه مــن وجــوه إدراك اإلنســان للعالــم والفــن كإبــداع إنســاني ألشــياء جميلــة. 
لنتأّمــل فــي رحــاب النــص مســألة الموجــود فــي كتــاب الفارابــي "أراء أهــل المدينــة الفاضلــة" الــذي يتضّمــن فقــرة عــن 
ــا علــى حــّد قــول ناصيــف نّصــار التــي كان  الجمــال الموجــود فــي الوجــود اإلنســاني، والتــي تســتحّق انتباًهــا خاصًّ
لهــا موضًعــا ممّيــًزا فــي كتابــه: "التفكيــر والهجــرة، مــن التــراث إلــى النهضــة العربّيــة المعاصــرة": "الجمــال والبهــاء 
والزينــة فــي كّل موجــود هــو أن يوّحــد وجــوده األفضــل ويحصــل لــه كمالــه األخيــر. وإذا كان األّول وجــوده أفضــل 
الوجــود، فجمالــه فائــت لجمــال كّل ذي الجمــال. وكذلــك زينتــه وبهــاؤه، ثــّم هــذه كّلهــا لــه فــي جوهــره وذاتــه، وذلــك 
فــي نفســه وبمــا يعقلــه مــن ذاتــه" . "وأّمــا نحــن، فــإّن جمالنــا وزينتنــا وبهاءنــا هــي لنــا بأعراضنــا، ال بذاتنــا، ولألشــياء 
الخارجــة عّنــا، ال فــي جوهرنــا، والجمــال فيــه والكمــال، ليــس همــا فيــه ســوى ذات واحــدة وكذلــك ســائرها" . يطــرح 
هــذا النــص مشــكلة الجمــال اإلنســانّي بالمقارنــة مــع الجمــال اإللهــي، علــى أســاس تعريــف الجمــال فــي كّل موجــود 
بالوجــود األفضــل والكمــال األخيــر. ولكــن حــرص الفارابــي علــى المباعــدة بيــن الجمــال اإللهــي والجمــال اإلنســاني 
جعلــه يتصــّور هــذا األخيــر كأّنــه منفصــل عــن جوهــر اإلنســان، وأضعــف بالتالــي تماســك مذهبــه. فمــاذا يعنــي 

القــول بــأّن جمالنــا هــو لنــا بأعراضنــا، ال بذاتنــا، ولألشــياء الخارجــة عّنــا، ال فــي جوهرنــا؟

تمهيــًدا للجــواب علــى هــذا الســؤال، ال بــأس أن نســتحضر دالالت المفهــوم ونحّللهــا فــي هــذا النــص الــذي 
ــة التعريــف عــن الجمــال، والثانــي يشــرح لنــا تطبيــق هــذا الجمــال علــى  يتضّمــن قســمين: القســم األّول يتنــاول قضّي
الموجــود. فجمــال كّل موجــود ليــس شــيًئا متحّققــا لــه فــي أي حالــة مــن حاالتــه، أو فــي أّي طــور مــن أطــواره. إنــه شــيء 
متوّقــف علــى شــرطين بهمــا قوامــه وظهــوره. الشــرط األّول هــو تحّقــق الوجــود األفضــل للموجــود، والشــرط الثانــي هــو 
بلوغه استكماله األخير. وذلك ألّن كّل موجود بحسب فلسفة الفارابي موجود على درجة معّينة من الكمال أو لبلوغ 
درجــة معّينــة مــن الكمــال. يبــدو لنــا أّن الوجــود األفضــل لــكّل موجــود هــو وكمالــه األخيــر شــيء واحــد. وعليــه ال يكــون 
الجمال الذاتي لكل موجود جمااًل بالمعنى الحقيقّي إاّل عند بلوغه كماله األخير" . واعتماًدا على مثل هذا التصّور، 
نسســتطيع القــول أّن الجمــال هــو اختــراق واندفــاع إلــى باطــن الحيــاة، وإذا كانــت الحيــاة العادّيــة تقّلــص رؤيتنــا وتقّيــد 
مــآالت التفكيــر االبداعــي الحــّر، فــإّن الجمــال هــو إطــالق ســراح للعيــن والخاطــر والرؤيــة، وهجــرة إلــى العوالــم الحــّرة.
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الخاتمة:
بنــاء علــى مــا تقــّدم ومّمــا ال ريــب فيــه أّن الهجــرة هــي ظاهــرة كونّيــة تدفــع باإلنســان لكــي ُيطلــق حركــة 
فــي الفضــاء وفــي الزمــن وفــي ذاتــه. مثلمــا يتغلغــل أو ينســّل الماضــي بخفيــة فــي الحاضــر، وكمــا تنســّل الــذات 
فــي اآلخــر واآلخــر فــي الــذات. ســأنهي بقــول للراهــب الساكســوني هوغــو أف ســان فكتــور الــذي عــاش فــي القــرن 
الثانــي عشــر: "إّنــه لمصــدر فضيلــة عظيمــة للعقــل المجــّرب أن يتعّلــم شــيًئا فشــيًئا، أّواًل أن يتغّيــر فــي األمــور 
المرئّيــة والزائلــة، كــي يكــون قــادًرا بعــد ذلــك علــى أن يخّلفهــا وراءه تماًمــا. إّن المــرء الــذي يجــد وطنــه حلــًوا مــا يــزال 
ــأ؛ وأّمــا مــن يكــون لــه كّل ثــرى مثــل ثــرى البلــد األصالنــي فلقــد اشــتّد عــوده؛ لكــّن الكامــل هــو الــذي  مبتدًئــا غضًّ
يكــون العالــم كّلــه بالنســبة إليــه مكاًنــا أجنبيًّــا. فالــروح اليافــع قــد رّكــز حّبــه علــى بقعــة واحــدة مــن العالــم؛ والشــخص 
القــوي قــد نشــر حّبــه علــى األمكنــة كّلهــا؛ وأّمــا الرجــل الكامــل فقــد أطفــأ شــعلة حّبــه" . وللقدمــاء تــراث أخالقــّي حــول 
مقــام المنفــى ونســتطيع نحــن اســتبداله بالهجــرة. فقــد قــال ســينيك: ليــس ثّمــة مــا يخســره المــرء فــي المنفــى، فمــن أّي 
جهــة نظــرت إلــى الســماء تكــون المســافة هــي نفســها بيــن مــا هــو إلهــّي ومــا هــو إنســانّي . ويقــول الشــاعر رامبــو 
فــي هــذا المجــال: "أنــا" هــو "آخــر"  وهــذا يعنــي أّن بإمــكان الشــاعر أن يحمــل غيرّيتــه كإنســان مــن دون تــرّدد: وأن 
يشــعر أّنــه كّل الذيــن لــم يُكنهــم يوًمــا مــا، وأّنــه يشــتاق إليهــم، وأنــه يرغــب فــي أن يقــرأ عليهــم فلــذات حواّســه األكثــر 
اســتثنائّية. وحــده الشــاعر يشــتاق إلــى الذيــن ال يعرفهــم، وال يجــد فــي هكــذا شــوق أّي تصــادم مــع الواقــع. بعــد هــذه 
الشــذرات النّيــرة التــي أوردتهــا، مــن المفيــد أن ُنظهــر فــي هــذا الســياق أّن مــا يتنــازع الفعــل اإلنســانّي، حــّد المــوروث 
ــي الكشــفي المســتقبلّي الــذي ال منــاص مــن ارتبــاط الفيلســوف بــه  التقليــدّي الــذي ال مفــّر مــن تركــه، وحــّد التجّل
وهــو مــا يتــأّول بالمنفــى أو بالهجــرة الــذي يحّولــه إلــى إســم علــم إنســانّي أو كونــّي، علــى ســبيل المثــال ابــن ســينا 

أو إبــن رشــد .. ... الذيــن أصبحــت أســماءهم مــن أهــّم األيقونــات الفلســفّية. 

الحواشي والمراجع
Jankélévitch, L’odyssée de la conscience dans la dernière philosophie de Schelling, L’Harmattan, 2005

)19331 (,p. 36.
ناصيف نّصار، النور والمعنى، تأمالت على ضفاف المعنى"، دار الطليعة، بيروت، 2018، ص. 389. 2 

 Miguel Abensour, “La théorie critique: Une pensée de l’exil?”, Archives de philosophie, Avril-Juin, 1982, p. 3
.198
أنظر:

Etymologiquement, “Partir” a signifié jusqu’au XVI e s “Partager”. Toutefois, vers le XIIe s, il est intégré au 
langage juridique ”partie” puis politique “parti”)XVes(. Il revêt au XIIIe s le sens d’une action réfléchie, “partir d’un 
lieu” ainsi que “se séparer de quelqu’un”. Partir signifie également “le départ”. Signalant une homonymie entre 
“départ” de l’ancien français ”départir” c.à. d “s’en aller”,” s’écarter de” et “partager” avec les locutions: ”avoir 
maille à partir et “faire le départ entre le bien et le mal”. Voir: Fernandez Bernard, Identité Nomade, Editions 

Economica Anthropos, Paris, 2002, p.31.
La carte de tendre est la carte d’un pays imaginaire appelé “tendre” inventée au 17e s par différentes personnalités, 

dont Catherine de Rambouillet, et inspiré du roman Clélie, histoire romaine de Madeleine de Scudéry )1654( .
See: Subaltern Studies, Neil Rogall, From Newsletter, London Socialist Historians Group, No Autumn 1998, 

P.23- Historiography
عبــارة المعجــزة اإلغريقّيــة اســتّلها المفّكــرون مــن "إرنســت رينــان" فــي مؤّلفــه "ذكريــات الطفولــة والشــباب" نظــًرا إلعجابــه باآلثــار اليونانيــّة التــي تتضّمــن 
الكثيــر مــن العوالــم الثقافّيــة والفكرّيــة والتاريخّيــة، بمعنــى آخــر التــي تحمــل عراقــة لنواريــخ متعــّددة حيــث نشــهد تأبيــًدا للحظــات اإلنســانّية . وال تتضّمــن 
طبيعــة هــذا الجمــال األبــدّي الصامــد األثــر المحلــّي أو الوطنــّي فقــط بــل تفاعــل عــّدة محّطــات مــن التاريــخ. وأيًضــا لفرويــد رأًيــا مماثــاًل فــي هــذا الصــدد 
مــن ناحيــة مــا يتعّلــق باالنبهــار فــي كيفّيــة تواصــل الفكــر القديــم الــذي ُيترجــم فــرادة هــذه األرض الجليلــة. وللمفّكــر فرانســوا هارتــوغ فــي كتابــه" الرحيــل إلــى 
اليونــان" محطــة تســاؤلّية عــن مــدى حاجتنــا إلــى حضــور الغــد، فاإلغريــق ليــس إرًثــا ُمعطــى بــل رحلــة تاريــخ طويــل ممتلــئ باالســتمالكات المتتاليــة. كمــا 
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ُيــروى أّنهــا نشــأت فــي عصــر التجديــد الــذي كان رّواده يــرون أّن العلــوم والمعــارف اإلنســانّية ولــدت فــي القــرن الســادس ق. م، واســتمّرت خــالل الفتــرة 
الهّلنســتّية، وتناولــت مجموعــة واســعة مــن المواضيــع بمــا فــي ذلــك الفلســفة السياســّية واألخــالق والميتافيزيقــا وعلــم الوجــود والمنطــق وعلــم األحيــاء والبالغــة 

وعلــم الجمــال...
8 أنظر: ول ديورانت، قّصة الحضارة، ت. محّمد بدران، مج، 3، ج7، دار الجيل، بيروت، لبنان،  الطبعة الثانية، 1953، ص. 9

Il faut d’abord que quelque chose soit, qui ne devrait pas être que cette rébellion soit progressivement réprimée 
,que l’être complet soit enfin restauré dans tous ses droits” . [ Od, p.93]. Le premier temps correspond à une 
sorte de péché et signifie une “exaltation de l’ipséité”, la patrie que nous sommes, plutôt que de demeurer 
expression fidèle de l’univers, en sa totalité qualitative, se fait toute unilatérale et partiale, bref individualiste et 
égoïstement matérielle [ Od, p.315316-],dans un deuxième temps, il y a compensation rationnelle du péché, 
c۔à۔ d retour à une sorte de totalité, mais abstraite et distante, comme l’est par exemple l’impersonnelle justice. 
Dans une troisième phase, il faut entrevoir une transfiguration spirituelle, qui exprime un retour au monde 
concret. Celui-ci n’étant ni esprit ni matière mais totalité sublime et sagesse ou innocence retrouvée. Ce 
schéma commandera l’itinéraire éthique et spirituel de l’homme, tel que décrit dans les vertus. Voir Isabelle De 

Montmollin, La philosophie de V. Jankélévitch, PUF, 2000,  pp. 6061-.

.Heidegger, Sein and Zeit, Être et Temps, Paris,1985,&27
 فتحي المسكيني، الهجرة إلى اإلنسانّية، دار منشورات ضفاف، بيروت، 2016، ص. 39 

أنجلوس سيليسيوس  )-1677 1624( عالم الهوت وطبيب وشاعر ألماني ومن أهّم المناضلين لحركة اإلصالح الديني. 
"Je ne sais pas ce que je suis, je ne suis pas ce que je sais, une chose et pourtant aucune chose, un petit point 

et un cercle”.
فتحي المسكيني، الهجرة إلى اإلنسانّية، ص. 13 

فتحي المسكيني، الدين واالمبراطورّية في تنوير اإلنسان األخير، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2016. ص. 63. 
 دنيس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعّية، ت. منير السعداوي، مركز دراسات الوحدة العربّية، بيروت، 2007، ص.11

.12-Wolton Dominique, L’autre mondialisation, Flammarion, 2003, pp. 11
ويــل كيمليــكا: فيلســوف سياســي كنــدي اشــتهر بعملــه فــي التعدديــة الثقافيــة وأخالقيــات الحيوانــات وهــو يشــغل منصــب أســتاذ الفلســفة السياســية فــي جامعــة  

كوينــز فــي كينجســتون وأســتاًذا زائــًرا فــي برنامــج دراســات القومّيــة بجامعــة أوروبــا الوســطى فــي بودابســت. أهــم منشــوراته "نظريــات العدالــة.
مهند مصطفى، مراجعة كتاب أوديسا التعّددّية الثقافّية ص. 271-277

دنيــس كــوش، مفهــوم الثقافــة فــي العلــوم االجتماعّيــة، ت. منيــر الســعداوي، مركــز دراســات الوحــدة العربّيــة، بيــروت، 2007، ص 32 20 – علــي 
أومليــل، أفــكار مهاجــرة، مركــز دراســات الوحــدة العربّيــة، بيــروت، 2013، ص. 8 

جميل قاسم، علي شريعتي، الهجرة إلى الذات، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، 2015، ص. 290
ســأوجز مــا تتضّمنــه بعــض الســور، علــى ســبيل المثــال: فــي اآليــة رقــم 46 مــن ســورة الحــج "أفلــم يســيروا فــي األرض فتكــون لهــم قلــوب يعقلــون بهــا أو 
أذان يســمعون بهــا. فإّنهــا ال تعمــى األبصــار ولكــن تعمــى القلــوب التــي فــي الصــدور". وفــي اآليــة 100 مــن ســورة النســاء" مــن يهاجــر فــي ســبيل هللا 

 يجد في األرض ُمراغًما كثيًرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجًرا إلى هللا ورسوله ثّم يدركه الموت فقد وقع أجره على هللا وكان هللا غفوًرا رحيًما". 
وآيــة رقــم 195 مــن ســورة عمــران" فالذيــن هاجــروا وُأخرجــوا مــن ديارهــم وأؤذوا فــي ســبيلي وقاتلــوا وقتلــوا ألكفــرّن عنهــم ســيئاتهم وألدخلنهــم جّنــات تجــري 

مــن تحتهــا األنهــار ثواًبــا مــن عنــد هللا، وهللا عنــده حســن الثــواب".
هــذا مــا ُيشــار إليــه فــي رســالة القديــس بولــس إلــى أهــل رومــة" فليــس بعــد اآلن مــن هــالك للذيــن هــم فــي يســوع المســيح، ألّن شــريعة الــروح الــذي يهــب 

الحيــاة فــي يســوع المســيح قــد حّررتنــي مــن شــريعة الخطيئــة والمــوت".
» Mais je retombe en ce bas monde dont le poids m’accable, je redeviens la proie de mes habitudes, elles me 
tiennent, et malgré mes larmes, elles ne me lâchent pas. Tant est lourd le fardeau de l’accoutumance ! Je ne veux 

pas être où je suis et je ne puis être où je veux : misère de part et d’autre ! « . Voir ) Confessions VII, 10,16(.
الجذمــور ) Rhizome( :إّنــه نــوع مــن النباتــات تنتمــي إليــه النبتــة المعروفــة باســم اليهــودي التائــه والتــي تتمّيــز بغــزارة اإلنتــاج، تنبثــق مــن األرض وتمتــد 
فــوق منطقــة واســعة، علــى شــكل نباتــات منفصلــة ومتجــاورة. ولكــّن الواقــع يكشــف أّن هــذه النباتــات المنفــردة ظاهريًّــا هــي أجــزاء مترابطــة تحــت األرض، 
تنبثــق مــن نبتــة كبيــرة واحــدة. وتكتســب هــذه النباتــات داللــة فلســفّية متمّيــزة إذ ترتبــط بالثنائــي الفرنســّي الشــهير فيليكــس غوتــاري )Félix Guattri( وجيــل 
ــة. والعالــم مكــّون مــن موجــودات  دولــوز )Gilles Deleuze(. فهــو خريطــة وليــس تتّبًعــا آلثــار، فهــو موّجــه نحــو تجربــة حســّية علــى اّتصــال بالواقعّي

منفصلــة منعزلــة وليــس مــن كلّيــات مترابطــة.
فتحي المسكيني، الدين واالمبراطورّية في تنوير اإلنسان األخير، مؤمنون بال حدود للنشر والتوزيع، ص. 108

الفارابي: "كتاب أراء أهل المدينة الفاضلة"، ص.96، أنظر أيًضا "كتاب السياسة المدنّية" ص. 69.
ناصيف نصار، التفكير والهجرة، دار الطليعة، بيروت، 2004، ص. 51.

ابن خلدون: "المقّدمة"، تحقيق علي عبد الواحد وافي،طبعه  لجنة البيان العربي،القاهرة، الجزء الثالث،1960، ص. 975.  
الفارابي: "التوطئة في المنطق"، ضمن كتاب "المنطق عند الفارابي"، تحقيق رفيق العجم، الجزء األّول، دار الشرق، بيروت، 1985، ص. 55.

ناصيف نّصار، التفكير والهجرة، ص. 48    
فتحي المسكيني، الهجرة إلى اإلنسانّية، ص. 11-12 

المصدر نفسه ، ص. 33 
المصادر والمراجع

Cf. Sénèque, Lettres à Lucilius : » une grande partie de la vie s’écoule à mal faire, la plus grande à ne rien 
faire, la vie tout entière à faire autre chose «, traduit par M-A Jourdan-Gueyer, Paris , Flammarion, 1992, livre 
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توصيات المؤتمر:
١- تحفيــز المثقفيــن العمــل علــى إبــراز أهميــة الوطــن وقيمتــه، وأهميــة اللغــة العربيــة، حتــى وإْن دفعــْت الظــروف 
القاســية والضاغطــة إلــى الهجــرة، فــال بــّد مــن العمــل علــى الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة، ألنهــا مفتــاح تراثنــا 
وحضارتنــا وشــخصيتنا؛  فعلينــا االعتــزاز بهــا، وعــدم طمســها لحســاب لغــاٍت أخــرى وحضــاراٍت أخــرى. 

والدعــوة للعــودة إلــى أرض الوطــن، التــي هــي أحــّق باســتثمار عقــول أبنائهــا واختصاصاتهــم.
٢- دعــوة المجتمعــات إلنشــاء األنديــة الثقافيــة التــي تتنــاول قضايــا المهاجــر، وتربطــه بوطنــه، وتحميــه مــن 

ذوبــان شــخصيته، وتنّمــي فيــه روح الوعــي، وترســيخ القيــم، وتعالــج مــا يواجــه مــن مشــكالت.
٣- تحفيــز الشــباب المهاجــر أن يكونــوا ســفراء بلدهــم، ووجهــه المشــرق؛ وأن يعملــوا علــى إبــراز الوجــوه 
اإليجابيــة للشــخصية العربيــة، التــي تجعــل منــا شــعوبًا مرّحبــًا بهــا أينمــا حّلــت، والعمــل علــى محاولــة محــوِّ 

ــًا. صــورة اإلرهــاب التــي التحقــت بنــا ظلمــًا وبهتان
٤- دعــوة النازحيــن فــي كّل أقطــار العالــم عامــة، وفــي المخيمــات خاصــة، إلــى الرجــوع والعــودة إلــى أوطانهــم، 

مــع انتهــاء الظــروف الضاغطــة التــي دفعتهــم إلــى الهجــرة.
٥- الدعــوة والتمنــي إلــى الحــّد مــن العقــول المهاجــرة، لمــا فيهــا مــن خســارة علــى الوطــن واألمــة، والعمــل علــى 

إعادتهــا، وتأميــن الظــروف المعيشــية المالئمــة لهــم.
٦- االهتمــام بالنتــاج الشــعري البــارز فــي أدب المهجرييــن الجــدد، وإدخــال نمــاذج مــن شــعرهم فــي المناهــج 

التربويــة.
7- تفعيل التواصل مع األندية والمنتديات الثقافية الموجودة في الخارج.

٨- اإلضاءة على دور شعراء المهجر، من خالل التوصية بعمل برامج حول الشعر المهجري.
اهتمــام  علــى  تســتحوذ  التــي  الطبيعيــة  الثــروات  بمــوازاة  الوطنيــة،  البشــرية  للثــروة  إدارة  تواجــد  أهميــة   -٩

المتعاقبــة. الحكومــات 
١٠- تفعيــل دور وزارة المغتربيــن مــن حيــث تأميــن قاعــدة بيانــاٍت إحصائيــة تتعّلــق بهــذه الظاهــرة؛ والتواصــل 

مــع الجهــات المعنيــة بشــؤون المهاجريــن مــن ســفارات، جهــات مانحــة، نقابــات، أمــن عــام وغيــره...

ومن التوصيات القانونية:
١- الدعــوة إلــى تعزيــز إمكانيــات ضبــط الحــدود البريــة والبحريــة، لمواجهــة جماعــات الهجــرة غيــر الشــرعية 

علــى الحــدود.
٢- الدعــوة إلــى ضــرورة تعديــل التشــريع اللبنانــي بشــكٍل يتناســب مــع بروتوكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن، 

وإلزاميــة مســاءلة كّل مــن كان لــه دور فــي ارتــكاب أّي فعــل مــن أفعــال الهجــرة غيــر الشــرعية.

441

الهجرة والمكان | إشكاليات وتحديات



Notes
B.	L.	Hoffer,	Language	Borrowing	and	Language	Diffusion:	An	Overview	of	Intercultural	Communication	Studies.	
(2002),	page	1.
Philip	Durkin,	The	Oxford	Guide	to	Etymology.	(2009),	pages	134-135.
As	cited	in	A.	Alvanoudi,	Language	contact,	borrowing	and	code	switching:	A	case	study	of	Australian	Greek.	2017,	page	
2	in	the	first	footnote,	“borrowing	is	also	referred	as	transfer	or	transference	(Clyne	2003),	and	copying	(Johanson	2002).”	
N.	Palfreyman,	K.	Sagara	&	U.	Zeshan,	Methods	in	carrying	out	language	typological	research.	(2015)	page	2.
M.	D	LeCompte	and	J.Preissle,	Ethnography	and	qualitative	design	in	educational	research	(2nd	ed.).	San	Diego,	
CA:	Academic	Press.	(1993)	page.	257	as	cited	in	J.	A.	Hatch,	Doing	qualitative	research	in	educational	settings.	
(2002)	page	152.	
Martin	Haspelmath,	Lexical	borrowing:	Concepts	and	issues.	(2009).	Page	38.
Haspelmath	(2009).
Hoffer	(2002).
Jumah	Yousif	Qreshat,	The	history	of	loan	words	in	English	and	its	impact	on	the	English	Lexicon	(2019).
Haspelmath	(2009).
Elina	Stepanyan,	A	Survey	on	Loanwords	and	Borrowings	and	Their	Role	in	the	Reflection	of	Cultural	Values	and	
Democracy	Development:	the	Armenian	Paradigm.	(2018).
Haspelmath	(2009).
Stepanyan	(2018).
Haspelmath	(2009).
J.Al-Qinai,	Morphophonemics	of	loanwords	in	Arabic.	(2000).
Fredric	W.	Field,	Linguistic	borrowing	in	bilingual	contexts.	(2002).
Stepanyan	(2018).
Lyle	Campbell,	Historical	Linguistics:	an	Introduction	(2nd	edition)	(2004).
Charles	Barber,	C.	Beal	Joan	and	A.	Shaw	Philip,	The	English	Language:	a	Historical	Introduction.	(2012).
A.	Weber,	Politics	of	English	in	the	Arabian	Gulf	(2011).
Hoffer	(2002).
Hoffer	(2002)	page	2.
Stepanyan	(2018).
Dénes	Gazsi,	Arabic-Persian	Language	Contact	(2011).
ZHOU	Li-na,	Loan	Words	in	Modern	English	and	Their	Features.	(2016).
Al-Qinai	(2000).
References
Alvanoudi,	A.	(2017).	Language	contact,	borrowing	and	code	switching:	A	case	study	of	Australian	Greek.	Journal	
of	Greek	Linguistics:	1-42.
Al-Qinai,	J.	(2000).	Morphophonemics	of	loanwords	in	Arabic.	Studies	in	the	Linguistic	Sciences,	30(2),	pp.1-25.
Barber,	Charles	and	Joan	C.	Beal	and	Philip	A.	Shaw.	(2012).	The	English	Language:	a	Historical	Introduction,	
New	York:	Cambridge	University	Press.
Campbell,	Lyle	 (2004).	Historical	Linguistics:	an	 Introduction	 (2nd	edition).	Edinburgh:	Edinburgh	University	
Press,	and	Cambridge,	MA:	MIT	Press.
Durkin,	Philip.	(2009).	The	Oxford	Guide	to	Etymology.	Oxford;	New	York:	Oxford	University	Press.	
Field,	Fredric	W.	(2002).	Linguistic	borrowing	in	bilingual	contexts.	Amsterdam:	Benjamins.
Gazsi,	Dénes.	(2011).	Arabic-Persian	Language	Contact.	In	The	Semitic	Languages:	An	International	Handbook,	
Stefan	Weninger	(ed.).	De	Gruyter	Mouton.	
Haspelmath,	Martin.	(2009).	Lexical	borrowing:	Concepts	and	issues.	In	Loanwords	in	the	World’s	Languages:	A	
Comparative	Handbook,	ed.	by	Martin	Haspelmath	and	Uri	Tadmor,	35–54.	Berlin:	De	Gruyter	Mouton.
Hatch,	J.	A.,	(2002).	Doing	qualitative	research	in	educational	settings.	Albany,	NY:	State	University	Press.
Hoffer,	B.	L.	(2002),	Language	Borrowing	and	Language	Diffusion:	An	Overview	of	Intercultural	Communication	
Studies	XI-2,	pp.1-36.[Online]	Retrieved	on	Nov.	1	from:	https://web.uri.edu/iaics/files/01-Bates-L.-Hoffer.pdf	
Li-na,	ZHOU.	2016.	Loan	Words	in	Modern	English	and	Their	Features.	Sino-US	English	Teaching,	March	13(3),	209-212.
Palfreyman,	N.,	Sagara,	K.,	&	U.	Zeshan.	(2015).	Methods	in	carrying	out	language	typological	research.	In	E.	
Orfanidou,	B.	Woll,	&	G.	Morgan	(Eds.),	Research	methods	in	sign	language	studies.	Chichester:	Wiley	Blackwell.
Qreshat,	Jumah	Yousif.	(2019).	The	history	of	loan	words	in	English	and	its	impact	on	the	English	Lexicon.	In	
Journal	of	Critical	Reviews.	Vol	6,	Issue	6,	2019.	
Stepanyan,	Elina.	(2018).	A	Survey	on	Loanwords	and	Borrowings	and	Their	Role	in	the	Reflection	of	Cultural	Values	and	
Democracy	Development:	the	Armenian	Paradigm.	European	Journal	of	Marketing	and	Economics,	July	v.	1,	n.	2,	p.	77-86.
Weber,	A.	(2011).	Politics	of	English	in	the	Arabian	Gulf.	From	proceedings	of	the	First	International	Conference	
on	Foreign	Language	Teaching	and	Applied	Linguistics,	Sarajevo,	May	5-7,	60-	66.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Dr. Yousra SabraMIGRATIONS ET ESPACE | Problématiques et défis

	 The	rate	and	amount	of	borrowing	have	always	been	in	direct	relation	with	the	factors	that	
motivate	borrowings.	For	example,	English	borrowing	has	gone	through	many	periods	where	the	
rate	and	amount	of	borrowing	were	not	proportioned.	These	periods	are	characterized	by	extensive	
cultural	contact	between	speakers	of	English	with	speakers	of	other	languages.	Borrowings	during	
these	periods	cannot	be	sharply	limited	as	the	percentage	can	overlap.	For	example,	the	influence	
of	Norse	on	English	began	in	the	8th	century	A.D.	and	remained	strong	even	after	the	Norman	
Conquest,	which	resulted	in	many	Norman	French	loan	words.

	 In	the	case	of	English,	often	the	native	and	imported	terms	survive	as	a	synonym	of	the	
import.	Other	times	their	meanings	overlap,	sometimes	they	are	redeployed	and	take	up	different	
positions	in	the	semantic	field	of	the	concept.	A	well	known	example	is	in	the	field	of	livestock.	
The	Anglo-Saxons	referred	to	the	lamb	as	sheep	while	the	Normand	as	mutton.	The	sociological	
significance	is	obvious;	the	natives	herded	(sheep-herd)	the	animals	while	the	invader	cooked	and	
consumed	them	(mouton).	This	also	explains	the	difference	between	cattle/beef	and	pigs/pork.

	 Sometimes	a	word	migrates	from	one	country	to	another	in	an	apparently	arbitrary	fashion.	
The	Old	French	word	“gars/garce”	is	a	migrant	of	Germanic	origin.	The	feminine	“garce”	has	
managed	to	hold	on	to	the	exclusively	negative	connotations	of	its	original	meaning	vagabond	
or	servant,	whereas	the	masculine	has	been	promoted	to	the	respectable	“garcon”	boy,	standing	
in	opposition	to	“fille”	girl.	Interesting	traces	of	its	original	meaning	survive	in	examples	such	as	
“garçon	de	café”	waiter	and	“garçon	d’écurie”	stable	boy.	

8. Conclusion 
	 The	more	contacts	speakers	have,	the	more	words	migrate;	consequently,	the	more	words	
a	 language	will	 acquire.	 In	 this	 era	 of	 globalization,	many	 lexical	 items,	 especially	 related	 to	
culture,	 science	 and	 technology,	 have	 become	 common	 to	 and	 used	 by	many	 languages.	The	
process	of	borrowing	is	typological,	yet	the	adoption	and	adaptation	of	these	borrowings	undergo	
several	accommodations.	Based	on	exposure	and	age,	some	borrowings	follow	the	system	of	the	
host	 language	while	others	 retain	 the	characteristics	of	 the	 source	 language	on	different	 level:	
syntactical,	 semantic,	 phonological,	 orthographical,	 and	 morphological.

	 The	reasons	of	borrowing	internal,	relevant	to	the	host	language.	Borrowings	in	this	case	
is	more	to	satisfy	a	need.	Lack	of	lexical	items,	especially	for	new	concepts,	ideas,	phenomena,	
or	 things,	 and	 eliminating	 polysemy	 are	 some	 of	 the	 factors	 that	 encourage	 borrowing.	 The	
other	reasons	for	borrowing	are	referred	to	as	external	because	they	are	strongly	linked	to	social,	
cultural,	political,	industrial	and	economic	situation	of	the	source	language.	Prestige,	globalization,	
increased	exposure,	trade,	and	avoiding	inconveniences	are	all	major	external	factors	that	enhance	
lexical	 borrowing.	

	 Commonly,	 internal	 factors	 and	 some	 external	 factors,	 in	 specific	 lengthy	 exposure,	
prestige,	and	the	attempts	to	evade	language	related	inconveniences,	dictate	a	unilateral	direction	
of	borrowing,	usually	from	profound	economic,	political,	social,	cultural	and/or	industrial	language	
to	a	weaker	one.	On	the	other	hand,	external	factors,	especially	globalization	and	trade,	call	for	
a	reciprocal	type	of	borrowing,	where	any	two	languages	in	contact	take	words	from	each	other.	
Reciprocal	 borrowing	 and	 unilateral	 borrowing	 can	 contribute	 to	mediated	 borrowing,	 which	
spreads	words	even	further.	Al-Qinai26	maintained	 that	“a	pure	 language	 is	a	poor	 language.”
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	 Li	na	traced	the	influx	of	loanwords	with	Chinese	origin	into	English.	In	the	latter	part	of	
20th	century,	especially	when	the	People’s	Republic	of	China	started	exchanging	with	the	outside	
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lose	face,	Tai-chi,	taikonaut,	to	name	a	few.	

	 In	 opposition	 to	 the	 unilaterality	 of	 borrowing	 is	 the	 reciprocal	 borrowing	where	 two	
languages	borrow	from	each	other	more	or	less	the	same	percentage.	See	Figure	2.	At	one	stage	
of	time,	Arabic	and	Persian	linguistic	interference	manifested	itself	in	the	reciprocally	borrowed	
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	 Borrowings	from	one	source	also	undergo	other	journeys.	That	is,	the	same	lexical	item,	
that	is	borrowed	from	one	language,	undergoes	another	process	of	borrowing.	This	is	the	case	of	
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	 In	politics,	so	many	terms	and	tactics	are	borrowed	globally.	One	specific	example	took	
place	in	the	2020	presidential	debate	between	Joe	Biden	and	Donald	Trump.	When	Trump	was	
asked	about	the	amount	of	federal	income	taxes	he	paid	in	2016	and	2017,	he	said	millions	of	
dollars	and	we	“get	to	see	it”	only	to	be	confronted	by	Biden,	the	elected	president	of	USA,	saying	
the	word	inshallah.	This	loanword	from	Arabic	literally	means,	“If	God	wills”;	it	refers	to	events	
that	one	hopes	to	happen	in	the	future.	It	has	its	religious	connotations	–	nothing	happens	unless	
God	wills	 it.	Yet,	 in	common	practice,	 inshallah	has	become	associated	with	procrastination	–	
never	getting	things	done.	It	is	this	second	sense	that	Biden	evoked	upon	using	this	word.

	 Due	 to	 the	 technological	 advancement,	 many	 terms	 have	 evolved.	 In	 English,	 the	
evolution	took	two	directions:	either	by	means	of	extension	–	giving	already	existing	words	other	
semantic	dimensions,	such	as	computer,	memory	and	mouse	that	took	on	different	meanings	–	or	
by	 inventing	new	lexical	 item	such	as	bluetooth	and	hashtag.	Other	 languages	borrowed	these	
words	either	directly	or	indirectly.	Arabic,	for	example,	preferred	to	borrow	the	translation	of	the	
majority	of	 these	words.	That	 is,	 the	word	mouse	 took	as	well	another	meaning	 in	Arabic.

	 Cultural	 borrowings	usually	 spread	 especially	 in	 this	 era	 through	 food.	Since	China	 is	
popular	for	its	rich	food	culture,	Chinese	dishes	have	entered	worldwide	cuisine	and	the	names	
of	their	dishes	are	borrowed.	Some	of	the	borrowed	words	appear	on	the	menu	of	the	restaurants:	
Ramen,	ginseng,	lychee,	etc.	In	the	same	direction,	many	British	and	American	restaurants	have	
borrowed	French	food	names:	fromage	blanc,	entrée,	café	au	lait,	pain	au	chocolat,	chowder,	etc.	
Words	from	Italian	cuisine	have	also	found	its	way	into	world	restaurant	menus:	calzone,	confetti,	
lasagne,	 pasta,	 broccoli,	 and	 zucchini.	Other	 types	 of	 food	 that	 gained	 international	 fame	 are	
espresso,	Sushi,	kebab	and	pizza.	

	 The	 globalization	 of	markets	 has	 had	 its	 impact	 on	 products	 and	 their	 advertisements.	
These	advertisements	usually	display	the	product	with	its	name	of	origin,	which,	by	time,	becomes	
a	load	word.	German	"fahrvergnügen"	is	an	example	of	a	loan	word	that	was	being	spread	through	
advertisements	for	Volkswagens	some	years	ago.	The	term	was	in	use	until	 the	advertisements	
disappeared22.	Besides,	the	spread	of	"Americanisms"	has	contributed	to	international	vocabulary.	
Words	like	iPhone,	booklet,	bestseller,	comics,	etc.	are	used	in	many	languages.

7. Direction of borrowing 
	 In	 any	 two	 languages	 in	 contact,	 lexical	 borrowings	 can	go	 in	 both	directions,	 yet	 the	
percentage	of	borrowing	is	asymmetrical.	That	is,	more	words	are	borrowed	by	one	language	than	
the	other	one.	Many	factors	control	this	process.	Usually,	the	source	language	has	some	advantage	
of	dominance	in	terms	of	power,	culture,	or	wealth.	This	is	the	case	with	the	relationship	between	
Russian	and	Armenian	languages	(See	Figure	1),	which	is	characterized	by	its	"unilaterality".	That	
is,	the	process	of	borrowing	words	was	mainly	from	Russian	into	Armenian,	and	very	little	in	the	
opposite direction23.		
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6.2. Eliminating polysemy 
	 Borrowing	also	occurs	when	speakers	tend	to	eliminate	polysemy	in	the	host	language.	That	
is,	the	one-term	borrowed	word	replaces	a	two-term	concept	to	simplify	its	structure	especially	if	
the	two	terms	in	the	host	and	source	languages	serve	as	nouns	of	an	undifferentiated	concept.	For	
example,	in	Russian,	sniper	/snaiper/	replaced	the	use	of	/metkij	strelok/	the	‘sharp	shooter’	and	
motel	/motel/	replaced	/gostinica	dlya	avtoturistov/	'hotel	for	campers'17.	

6.3. Avoiding inconveniences
	 Some	 languages	 borrow	 words	 despite	 the	 existence	 of	 the	 same	 term	 to	 avoid	
inconveniences.	 In	Korea,	 the	 tabooed	word	 /meido/	maid	 is	 preferred	over	 the	native	word	 /
jochuu/	to	call	upon	a	person	working	for	a	foreign	family.	The	native	word	is	avoided	because	
it	carries	negative	connotations.	The	same	thing	for	the	Korean	/hɔstis/,	borrowed	from	English	
hostess	 to	 refer	 to	 a	 lady	who	worked	 at	 a	 night	 club18.

6.4. Prestige
	 The	 prestige	 of	 the	 source	 language	 is	 one	 of	 the	 motives	 that	 enhance	 borrowing;	
“speakers	seek	a	more	prestigious	variety	as	a	sign	of	social	superiority	and	education”19.	Such	
speakers	seek	to	be	labeled	as	fashionable	and	up-to-date.	For	example,	Japanese	borrowed	the	
English	word	now	in	its	adjectival	form	/naui/	to	refer	to	being	up-to-the-minute	and	it	is	used	in	
many	domains,	namely	fashion	and	technology.	Speakers	who	tend	to	use	words	to	mean	‘now’,	
but	not	the	borrowed	word	are	marked	as	of	the	older	generation	or	as	old-fashioned.	In	the	same	
manner,	Okay	 replaces	gut	or	einverstanden	 in	German	and	d’accord	 in	French.			

6.5. Trade
	 Trade	has	always	been	a	great	motive	to	borrow	new	terms.	Trade	results	in	exchange	on	
many	levels	and	especially	on	the	 linguistic	one.	The	words	 /kurkum/	turmeric	and	/khurasān/	
cement	are	borrowed	upon	frequent	use	through	trading	contact	between	the	Arabs	and	Persians.

6.6. Exposure 
	 The	duration	of	exposure	between	 two	languages	 identifies	 the	rate	of	borrowings.	For	
example,	the	expatriate	labor	force	population	in	the	Gulf	makes	up	over	81%	20representing a 
major	source	of	influence	to	the	penetration	and	adoption	of	borrowings	from	English	into	Arabic.	
The	 same	 influence	 takes	 place	 in	 Japan.	Around	 95%	of	 the	 Japanese	study	English	starting	
from	middle	school	because	a	high	competency	in	written	English	is	one	of	the	requirements	of	
many	universities.	This	will	lead	to	the	acquisition	of	English	by	85%	of	the	Japanese.	This	long	
exposure	to	English	language	encourages	the	borrowing	of	words	and	consequently	leads	to	mark	
the	educated	class	upon	 incorporating	 these	borrowings21.	

6.7. Globalization 
	 With	 the	 rapid	 process	 of	 globalization,	 lexical	 borrowing	 has	 flourished	 in	 areas	 of	
politics,	technology,	science,	and	culture.	It	accelerated	the	process	and	rate	of	borrowing.	In	fact,	
globalization	 can	 satisfy	 all	 the	 aforementioned	 motives	 that	 encourage	 borrowing.	
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5.2. Syntactical/Grammatical Level
	 Some	syntactical	features	are	present	in	the	host	language,	but	not	the	source	language.	
So,	loanwords	undergo	grammatical	changes	to	fit	in	the	host	language.	For	example,	grammatical	
gender,	as	in	French	and	Arabic,	mark	words	as	either	masculine	or	feminine.	This	is	why	the	
English	word	weekend,	when	changed	into	French,	takes	the	default	masculine	gender	le	weekend.

5.3. Morphological Level
	 Besides,	in	some	host	languages,	borrowed	words	are	morphologically	altered	by	adding	
suffixes	or	endings.	Armenian	suffix	[er/ner]	which	expresses	plurality	is	added	to	some	borrowed	
English	 words	 jeans	 and	 boots.	 They	 become	 jeanser	 and	 booster	 respectively13.	 Another	
example	is	the	French	word	metre	which	when	integrated	into	Arabic/meter/,	it	followed	Arabic	
morphological	 patterns.	

5.4. Orthographical Level
	 Loanwords	have	 to	be	adapted	orthographically	 to	match	the	host	language;	otherwise,	
they	would	not	be	readable.	The	French	word	chauffeur	was	orthographically	altered	and	became	
chofer	when	borrowed	into	Spanish14.	In	some	language	like	Arabic,	all	loanwords	are	adapted	
orthographically	 to	 become	 readable	 because	 loanwords	 are	written	 in	 the	Arabic	 script.

5.5. Semantic Level
	 When	loanwords	enter	a	host	language,	they	sometimes	take	on	a	meaning	different	from	
the	one	in	the	source	language.	The	word	/won/	in	Poland	has	positive	connotations	and	it	means	
“smells	nice”,	but	in	Russia,	it	means	“stink”	despite	the	fact	that	Polish	and	Russian	are	Slavic,	
sharing	 similar	 grammar,	 phonology,	 and	vocabulary.	The	word	 chaps	means	 a	 decent	 person	
in	England	while	in	America,	it	refers	to	a	pair	of	leather	leggings	worn	by	cowboys	to	protect	
their	legs.	The	words	republic	and	republican	mean	different	things	in	American,	in	France	and	in	
Ireland.	

6. Factors that encourage borrowing
	 Already	established	languages	tend	to	coin	a	word	instead	of	borrowing	one.	Al-Qinai15  
commented	that	Arabic	philologists	noticed	that	Arabic	speakers	would	often	rather	coin	a	word	
before	integrating	a	foreign	word.	He	provided	the	example	of	the	neologism	/midjhar/	for	the	
English	word	microscope.	Despite	the	fact	that	a	language	might	have	a	perfectly	fit	lexical	item	
for	the	same	concept	or	can	generate	a	word,	it	ends	sometimes	by	borrowing.	That	means	there	
are	 factors	 that	 encourage	borrowings.	

6.1. Lexical Gap
	 The	major	reason	for	borrowing	is	to	satisfy	lexical	gaps.	When	the	host	language	lacks	a	form,	
borrowing	becomes	a	necessity16.	For	example,	in	the	scientific	domain,	words	like	oxygen,	watt,	gene,	
chromosome,	and	adrenaline	are	borrowed	from	the	language	that	invented	them	to	several	languages.	
Usually,	lexical	gap	flourishes	with	inventions,	which	results	in	inventing	neologisms.		
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sharing	 similar	 grammar,	 phonology,	 and	vocabulary.	The	word	 chaps	means	 a	 decent	 person	
in	England	while	in	America,	it	refers	to	a	pair	of	leather	leggings	worn	by	cowboys	to	protect	
their	legs.	The	words	republic	and	republican	mean	different	things	in	American,	in	France	and	in	
Ireland.	

6. Factors that encourage borrowing
	 Already	established	languages	tend	to	coin	a	word	instead	of	borrowing	one.	Al-Qinai15  
commented	that	Arabic	philologists	noticed	that	Arabic	speakers	would	often	rather	coin	a	word	
before	integrating	a	foreign	word.	He	provided	the	example	of	the	neologism	/midjhar/	for	the	
English	word	microscope.	Despite	the	fact	that	a	language	might	have	a	perfectly	fit	lexical	item	
for	the	same	concept	or	can	generate	a	word,	it	ends	sometimes	by	borrowing.	That	means	there	
are	 factors	 that	 encourage	borrowings.	

6.1. Lexical Gap
	 The	major	reason	for	borrowing	is	to	satisfy	lexical	gaps.	When	the	host	language	lacks	a	form,	
borrowing	becomes	a	necessity16.	For	example,	in	the	scientific	domain,	words	like	oxygen,	watt,	gene,	
chromosome,	and	adrenaline	are	borrowed	from	the	language	that	invented	them	to	several	languages.	
Usually,	lexical	gap	flourishes	with	inventions,	which	results	in	inventing	neologisms.		
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language	was	facilitated	by	the	strong	tendency	to	abbreviate	words	and	phrases	in	the	system	of	
the	Russian	language	at	that	time.	These	words	passed	from	Russian	into	Armenian	during	the	
years	of	Soviet	power	through	Russians.

5. Adoption and Adaptation of loanwords
	 The	borrowed	words	do	not	generally	fit	in	the	host	language	due	to	idiosyncratic	properties	
of	both	 languages,	which	usually	 lack	compatibility.	To	achieve	 this	process,	borrowed	words	
need	 to	be	adopted	or	adapted.	Yet,	 the	degree	and	duration	of	 the	process	of	adaptation	vary	
depending	on	specific	criteria:	the	age	of	a	loanword,	knowledge	of	the	host	language	speakers	of	
the	source	language,	and	their	attitude	toward	the	source	language.	That	is,	if	the	source	language	
is	well-known,	host	language	speakers	may	not	adapt	the	word	phonologically,	nor	inflectionally.	
For	example,	the	English	language	borrowed	from	Greek	and	Latin	words	as	well	as	their	plural	
forms;	phenomenon/phenomena	and	crisis/crises	are	some	examples.

	 However,	 if	 the	 number	of	 loanwords	 is	 huge,	 then	 the	need	 for	 adaptation	decreases.	
Instead,	the	host	language	imports	the	rules	along	with	the	words.	A	suitable	example	is	German	
borrowing	the	plural	suffix	-s	along	with	words	from	Low	German	and	English.	Later	on,	 this	
suffix	 became	 an	 integral	 part	 of	 the	 language	 and	was	 also	 extended	 to	 non-loanwords12.	

	 This	 is	why	adaptation	of	borrowed	words	is	sometimes	indispensable	especially	if	 the	
word	is	going	to	be	used	by	the	host	language.	These	words	usually	undergo	some	changes	on	
phonological,	 morphological,	 orthographical,	 semantical,	 and/or	 syntactical	 levels.

5.1. Phonological Level
	 Sometimes,	due	to	the	lack	of	a	phoneme	in	the	host	language,	the	borrowed	words	undergo	
phonological	changes.	The	Russian	 language	 lacks	 the	 /	ħ/	 sound,	 so	Arabic	proper	nouns	are	
pronounced	with	/x/	sound	instead:	Houla	is	pronounced	as	/xula/.	Russian	lacks	as	well	a	front	
rounded	 vowel,	 so	 the	 pronunciation	 of	 some	French	words	 like	 résumé	 /rezyme/	 ‘summary’	
becomes	/rezjume/.	When	the	English	word	virus	integrated	into	Arabic,	 the	/v/	 is	pronounced	
as	 /f/	 /fāyrus/	 due	 to	 the	 absence	 of	 such	 phoneme	 in	Arabic.	The	word	 /quṭun/	 ‘cotton’	 gets	
altered	into	/kɑtən/	when	borrowed	into	English	because	English	lacks	the	letter	/q/.	So,	its	nearest	
equivalent,	which	is	/k/,	replaces	it.	Another	example	is	the	Arabic	/xarūb/	‘carob’.	The	Arabic	
voiceless	velar	fricative	/x/	is	changed	into	voiceless	velar	stop	/k/	in	accordance	with	the	English	
sound	 system.

However,	in	some	cases,	phonological	changes	take	place	without	a	verification.	Persian	/ʃrawīl/	
is	altered	in	Arabic	and	becomes	/sarawīl/	pants,	Hebrew/Syriac	/ʔiʃmāwīl/	becomes	/ʔismāʕīl/	in	
Arabic.	So,	changing	the	phonemes	/ʃ/	into	/s/	and	/w/	into	/ʕ/,	which	already	exist	in	the	Arabic	
language,	is	considered	as	irregular	and	lacks	verification.
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	 On	the	other	hand,	structural	borrowing	is	identified	as	borrowing	a	morpheme	or	a	part	of	a	
word.	Japanese	/demoru/	is	composed	of	‘demo’	from	English	demonstrate	plus	the	verbal	ending	
'-ru'	because	 Japanese	 inflects	verbs	and	adjectives.	 In	modern	Russian,	words	 like	policeman	
‘полисмен’	and	sportsman	‘спортсмен’	are	borrowed	from	English;	that	is,	the	first	part	of	the	
word	is	the	common	meaning	of	a	profession	of	a	person	and	the	second	is	the	common	element	
-man	 ‘-мен’8.	

	 Other	cases	of	borrowing	include	borrowing	the	meaning	and	translating	it.	The	English	
word	almighty	most	probably	follows	the	Latin	model	of	‘omnipotence’.	That	is,	the	components,	
“omni-”	 meaning	 all	 and	 “potens”	 meaning	 might	 or	 powerful,	 match	 closely	 with	 ‘all’	 and	
‘mighty’,	the	components	of	the	English	word9.	These	two	types	of	borrowings	are	identified	as	
loanblends	and	loanshifts	respectively.	They	are	also	referred	to	as	loan	translations	or	calques.	In	
this	study,	structural	borrowing	is	not	tackled;	the	focus	is	limited	to	analyzing	lexical	borrowing.	

4. A Scenario of the Process of Borrowing
	 The	actual	process	of	borrowing	is	described	as	complex	as	it	involves	many	usage	events10.	
Usually,	borrowing	of	nouns,	as	a	part	of	 speech,	 is	 the	most	common	 type	because	 they	are	 less	
disruptive	to	the	syntax	of	the	host	language.	Speakers	of	the	host	language	know	to	some	extent	the	
source	language	or,	at	least,	the	relevant	word.	When	speaking,	these	speakers	tend	to	use	the	new	
word	mostly	because	it	exactly	conveys	the	idea	they	try	to	express.	They	might	pronounce	the	words	
the	same	or	in	a	similar	way	to	the	source	language.	When	used	for	the	first	time,	these	speakers	most	
probably	use	it	with	speakers	of	the	source	language.	At	some	point	and	due	to	common	practice,	they	
come	to	use	the	word	in	the	community	of	the	host	language.	To	these	speakers,	despite	the	fact	that	the	
word	may	sound	'foreign',	they	gradually	become	familiar	with	it.	That	is,	speakers	in	the	host	language	
would	start	using	the	word	even	when	their	knowledge	of	the	source	language	is	slight	or	minor.	

	 These	 speakers	modify	 it	 according	 to	 the	host	 language	 linguistic	 system	phonologically,	
semantically,	 syntactically,	 morphologically	 and	 even	 orthographically.	 The	 new	 word	 gradually	
becomes	 part	 of	 the	 conventional	 ways	 of	 speaking.	 By	 time,	 speakers	 in	 the	 host	 community	
would	not	perceive	it	as	a	loanword	at	all;	 it	resembles	the	native	words	of	the	language.	Yet,	this	
conventionalization	 is	a	gradual	process.	A	suitable	example	 is	 the	word	garage.	English	 speakers	
adopted	the	word	from	French	with	its	French	pronunciation	at	first.	It	is	most	probable	that	these	first	
speakers	who	used	the	word	garage	in	English	knew	at	least	some	French,	and	they	must	have	heard	
it	used	in	a	French-speaking	context	by	French	speakers.	Later	on,	the	word	underwent	adoption	and	
adaptation	processes.	Eventually,	 it	became	dealt	with	as	a	common	word,	not	a	 loan.

	 Once	borrowed	into	a	language,	the	same	lexical	item	can	be	borrowed	in	the	same	process	
into	a	 third	language.	Stepanyan11	gave	the	example	of	 the	Russian	language	borrowing	in	the	
20th	 century	 truncated	words	 from	 French	 and	German	 like	 taxicab	 and	metropolitan,	which	
are	in	Russian	‘metro’	and	‘taksi’	respectively.	These	words	then	penetrated	in	Armenian	in	the	
same	truncated	form.	Stepanyan	clarified	that	the	integration	of	such	words	first	into	the	Russian	
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2. Theoretical Framework 
	 The	study	adopts	the	comparative	perspective	in	tackling	lexical	borrowings;	it	goes	beyond	
the	descriptive	level	of	identifying	loanwords	and	their	histories.	The	study	tends	to	explain,	at	
least	partially,	 the	 reasons	 certain	words	 are	 borrowed	 into	 already	 established	 languages	 that	
could	have	made	up	a	new	word	of	 its	 lexical	stock.	Since	 lexical	borrowing	 is	dealt	with	 as	
a	 living	 entity,	 the	study	 follows	 typological	 analysis,	which	 is	 “concerned	with	mapping	 the	
diversity	 of	 languages	 and	 discovering	 patterns	 across	 them	 through	 comparative	 research	 in	
various	 domains”4.	

	 LeCompte	&	Preissle5	 described	 typological	 analysis	 as	 “dividing	everything	observed	
into	groups	or	categories	on	the	basis	of	some	canon	for	disaggregating	the	whole	phenomenon	
under	study”.	That	means	that	the	analysis	of	data	starts	by	dividing	the	overall	collected	data	into	
set	 categories,	 generated	 in	 this	study	 from	 theory	 and	 research	objectives.	

3. Types of Borrowings
	 Lexicogenesis	 in	 any	 language	 can	 happen	 either	 by	 internal	 mechanisms	 or	 external	
ones.	Internal	processes	are	word	formation	procedures,	such	as	blending,	clipping,	affixation	and	
derivation.	On	the	other	hand,	external	processes	result	from	adding	new	form-meaning	words,	
lexical	 borrowing,	 to	 a	 language	 upon	 the	 contact	 between	 a	 source	 and	 host	 language.

	 In	 his	 Loanword	 Typology	 project,	 which	 is	 among	 the	 first	 research	 projects	 that	 to	
address	the	issue	of	lexical	borrowing	typologically,	Haspelmath6	distinguished	between	material	
borrowing	and	structural	borrowing,	depending	on	whether	the	borrowers	are	native	speakers	or	
non-native	 speakers:

	 “Material	 borrowing	 refers	 to	 borrowing	 of	 sound-meaning	 pairs	 (generally	
lexemes,	or	more	precisely	 lexeme	stems,	but	 sometimes	 just	affixes,	 and	occasionally	
perhaps	 entire	 phrases),	 while	 structural	 borrowing	 refers	 to	 the	 copying	 of	 syntactic,	
morphological	 or	 semantic	 patterns	 (e.g.	 word	 order	 patterns,	 case-marking	 patterns,	
semantic	 patterns	 such	 as	 kinship	 term	 systems)”.

	 The	 type	 of	 material	 borrowing	 that	 is	 related	 to	 this	 study	 is	 loanwords	 or	 lexical	
borrowings.	It	takes	place	by	adoption	and/or	imposition.	The	borrowing	usually	takes	the	whole	
word	with	its	meaning,	which	is	the	most	frequent	and	typical	case	of	borrowing.	The	words	café	
‘coffee’	and	kindergarten	‘children’s	garden’	are	borrowed	into	English	from	French	and	German	
respectively7.	
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1. Introduction
	 The	metaphor	of	human	migration	helps	 in	 explaining	and	understanding	migration	of	
words.	Humans	migrate	and	immigrate	for	several	purposes,	yet	they	can	rarely	escape	their	roots,	
culture,	and	psychic,	to	list	a	few.	On	the	other	hand,	their	mentality,	behavior,	and	perspective	
undergo	 changes.	 Even	 when	 assimilation	 and	 integration	 take	 place,	 immigrants	 retain	 a	
percentage	of	their	heritage;	the	retention	remains	proportional	to	the	degree	of	assimilation	and/
or	 integration	as	well	 as	 to	 the	duration.	Words	behave	 similarly.

	 This	phenomenon	has	been	taking	place	throughout	the	entire	history	of	humanity.	Due	to	
several	situations	of	human	communication,	different	languages	interact	and	eventually	influence	
each	other.	This	interaction	results	in	certain	changes	in	the	lexical	stock	of	those	languages.	That	
is,	 in	addition	 to	 the	native	words	a	 language	has,	 its	vocabulary	contains	borrowed	ones	 that	
enrich	the	language.	Thus,	whenever	two	cultures	get	in	contact	with	each	other	over	a	period	of	
time,	contact	 induced	changes	occur.

	 The	notion	of	immigration	of	words	is	referred	to	as	borrowings.	Hoffer1		defines	borrowing	
as	the	process	of	“importing	linguistic	items	from	one	linguistic	system	into	another.”	That	is,	the	
abstract	noun	 ‘borrowing’	 involves	 adopting	words	 from	a	 source/donor	 language	 into	 a	host/
recipient	language.	These	words	are	referred	to	as	loanwords.	Philip	Durkin2	defines	loanwords	
as	 the	act	of	borrowing	“a	word	 form	with	 its	meaning	or	a	component	of	meaning	 from	one	
language	 to	 another.”	

	 The	terms,	‘loan’	and	‘borrowing,’	are	actually	used	as	metaphors.	The	lending	process	
is	not	literal;	there	is	no	transfer	from	one	language	to	another.	It	is	not	expected	that	the	source	
language	 would	 receive	 its	 words	 back,	 nor	 does	 it	 lose	 the	 items	 in	 question.	 Thus,	 some	
researchers3	suggested	different	terminologies;	the	words	‘transfer’	and	‘copy’	are	used	instead.	
However,	since	the	term	‘borrowing’	is	already	established	in	linguistics,	it	is	adopted	here	in	this	
study.		

	 Several	factors	affect	the	amount	of	borrowing	as	well	as	the	rate.	Yet,	in	this	current	era,	
lexical	borrowings	continue	even	with	already	established	languages	that	tend	to	provide	accurate	
terms	from	their	own	language	stock.	These	borrowings	are	sometimes	taken	wholly	and,	in	other	
times,	they	undergo	modifications	to	fit	in	the	host	language.	It	is	worth	investigating	the	reasons,	
the	means,	and	the	rate	of	borrowings	nowadays	in	order	to	understand	the	factors	affecting	this	
phenomenon.	
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2. Theoretical Framework 
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morphological	 or	 semantic	 patterns	 (e.g.	 word	 order	 patterns,	 case-marking	 patterns,	
semantic	 patterns	 such	 as	 kinship	 term	 systems)”.

	 The	 type	 of	 material	 borrowing	 that	 is	 related	 to	 this	 study	 is	 loanwords	 or	 lexical	
borrowings.	It	takes	place	by	adoption	and/or	imposition.	The	borrowing	usually	takes	the	whole	
word	with	its	meaning,	which	is	the	most	frequent	and	typical	case	of	borrowing.	The	words	café	
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	 The	notion	of	immigration	of	words	is	referred	to	as	borrowings.	Hoffer1		defines	borrowing	
as	the	process	of	“importing	linguistic	items	from	one	linguistic	system	into	another.”	That	is,	the	
abstract	noun	 ‘borrowing’	 involves	 adopting	words	 from	a	 source/donor	 language	 into	 a	host/
recipient	language.	These	words	are	referred	to	as	loanwords.	Philip	Durkin2	defines	loanwords	
as	 the	act	of	borrowing	“a	word	 form	with	 its	meaning	or	a	component	of	meaning	 from	one	
language	 to	 another.”	

	 The	terms,	‘loan’	and	‘borrowing,’	are	actually	used	as	metaphors.	The	lending	process	
is	not	literal;	there	is	no	transfer	from	one	language	to	another.	It	is	not	expected	that	the	source	
language	 would	 receive	 its	 words	 back,	 nor	 does	 it	 lose	 the	 items	 in	 question.	 Thus,	 some	
researchers3	suggested	different	terminologies;	the	words	‘transfer’	and	‘copy’	are	used	instead.	
However,	since	the	term	‘borrowing’	is	already	established	in	linguistics,	it	is	adopted	here	in	this	
study.		

	 Several	factors	affect	the	amount	of	borrowing	as	well	as	the	rate.	Yet,	in	this	current	era,	
lexical	borrowings	continue	even	with	already	established	languages	that	tend	to	provide	accurate	
terms	from	their	own	language	stock.	These	borrowings	are	sometimes	taken	wholly	and,	in	other	
times,	they	undergo	modifications	to	fit	in	the	host	language.	It	is	worth	investigating	the	reasons,	
the	means,	and	the	rate	of	borrowings	nowadays	in	order	to	understand	the	factors	affecting	this	
phenomenon.	
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	 Puis,	 Norek	 comme	 Montesquieu,	 semble	 critiquer	 les	 occidentaux	 et	 la	 politique	
frontalière	de	 l’Europe	qui	ne	 respecte	pas	 les	 libertés	 fondamentales	de	 l’individu	mais	aussi	
qui,	à	 travers	une	série	de	mesures,	 tend	à	 restreindre	puis	à	criminaliser	 le	déplacement	d’un	
peuple	tyrannisé	(«	Les	migrants	fuient	un	pays	en	guerre	vers	lequel	on	ne	peut	décemment	pas	
les	renvoyer,	mais	de	l’autre	côté,	on	les	empêche	d’aller	là	où	ils	veulent.	C’est	une	situation	de	
blocage,	on	va	dire	»)	(Norek,	2018,	p.116)	à	qui	l’on	refuse	même	le	statut	de	réfugié.	Ces	gens	
en	déplacement	deviennent	des	immigrés	irréguliers,	des	«	clandestins	»	ou	des	«	sans-papiers	
»	(«	Alors	on	leur	a	créé	le	statut	de	«	refugiés	potentiels	»	[…]	ça	n’existe	nulle	part	ailleurs	et	
dans	aucun	texte	de	loi.	C’est	du	fait	maison	Calais	[…]	si	on	refuse	de	les	intégrer	à	la	France,	
ce	n’est	pas	pour	les	faire	rentrer	dans	le	système	judiciaire.	Mais	on	ne	leur	donne	pas	non	plus	
la	qualité	complète	de	réfugiés,	sinon,	 il	 faudrait	s’en	occuper.	Donc	avec	cette	appellation	de	
réfugiés	potentiels,	ni	on	ne	les	arrête,	ni	on	ne	les	aide.	On	les	laisse	juste	moisir	tranquilles	en	
espérant	qu’ils	partiront	d’eux-mêmes	»)	(Norek,	2018,	pp.180-181)	stigmatisés	et	criminalisés	
mais	aussi	privés	de	toute	sécurité	étant	donné	qu’ils	ne	possèdent	aucun	statut,	aucune	identité	
(«	Non-assistance	à	personne	en	danger	[…]	Tous	ces	migrants-là,	c’est	comme	s’ils	fuyaient	un	
assassin	en	série,	qu’ils	frappent	à	notre	porte	et	que	nous,	on	faisait	semblant	de	ne	pas	entendre	
»)	(Norek,	2018,	p.143).	Bref,	une	tyrannie	de	forme	nouvelle	montrée	par	Norek	et	définie	par	
l’un	des	personnages	de	Schmitt	cité	plus	haut	:	«	la	dictature,	au	moins	c’est	clair,	ça	joue	franc-
jeu	[…]	En	Occident,	c’est	plus	vicieux	:	pas	de	despote	mais	des	administrations	bloquées,	des	
règlements	plus	longs	que	tous	les	annuaires	téléphoniques,	des	lois	concoctées	par	des	êtres	bien	
intentionnés	»	(Schmitt,	2008,	p.69)

	 Les	migrants	sont	criminalisés	sans	être	emprisonnés.	Qu’est-ce	qui	est	pire	encore	que	la	
prison	?	C’est	d’être	privé	de	son	droit	d’être	protégé	contre	toutes	sortes	de	violence	(«il	avait	été	
tué	dans	la	nuit,	vers	3	heures	du	matin,	et	déposé	ici,	à	la	frontière	de	la	Jungle,	pour	que	la	police	
n’y	entre	pas	»)	(Norek,	2018,	p.209)

Conclusion :  
	 En	conclusion,	le	polar,	qui	excelle	à	tourner	la	plume	dans	toutes	les	plaies,	a	commencé	
à	s’intéresser	au	sort	des	réfugiés	et	des	migrants.	Par	son	engagement,	il	est	lui-même	devenu	une	
terre	d’accueil	pour	eux.	Les	auteurs	du	policier	font	donc	œuvre	d’utilité.	Selon	Olivier	Norek,	«	
le	polar	est	un	outil	romanesque	formidable,	qui	ferre	le	lecteur	avec	du	suspense	pour	le	conduire	
vers	une	exploration	des	faits	de	société,	sans	jouer	les	tire-larmes	».	Il	met	toutes	les	composantes	
du	 roman	noir	 :	un	espace	clos,	destiné	à	endiguer	 la	vague	d’immigration,	un	crime	commis	
contre	l’humanité,	une	atmosphère	menaçante	et	oppressante,	des	anti-héros	en	quête	d’identité	
et	enfin	une	critique	socio-politique	du	monde.	Bref,		Le	polar	a	tout	pour	plaire	mais	aussi	pour	
sensibiliser	à	la	question	des	migrants.	
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l’auteur	met	 les	vérités	sur	 le	monde	dans	la	bouche	de	ses	protagonistes.	Le	Commissaire	dit	
:	«	Le	monde	est	devenu	commerce	 […]	Il	n’est	plus	un	champ	du	savoir.	La	science	a	peut-
être	guidé	 l’humanité	pendant	un	 temps,	mais	aujourd’hui,	 seul	 l’argent	 importe.	Le	posséder,	
le	garder,	l’acquérir,	le	faire	circuler	»	(Claudel,	2019,	p.187)	La	preuve	c’est	que	la	science	ou	
la	 connaissance,	 incarnée	 par	 le	 personnage	de	 l’Instituteur	 ne	 parvient	 pas	 à	 triompher	 de	 la	
cupidité	(«	J’étudie	les	courants	»)	(Claudel,	2019,	p.77)	;	«	Je	veux	comprendre	comment	les	
corps	de	ces	hommes	ont	pu	s’échouer	sur	la	plage	de	l’île.	Cela	ne	correspond	à	aucune	logique	
[…]	Je	parle	de	la	logique	physique	»	(Claudel,	2019,	p.77)	:	l’Instituteur	a	été	accusé,	à	tort,	de	
viol,	puis	séquestré	;	il	est	mort	dans	sa	prison.	On	l’a	fait	taire,	on	a	fait	taire	la	voix	de	la	science.	
Norek,	lui,	propose	avant	tout	de	«	penser	la	guerre	»		comme	le	dit	Claude	Duchet.	«	La	guerre	
n’est	pas	un	objet	littéraire	parmi	d’autres,	c’est	une	question	posée	à	l’homme	que	la	littérature	a	
à	affronter,	dont	elle	doit	rendre	compte,	que	la	littérature,	au	sens	général	du	terme,	ne	peut	éviter	
»	,	et	que	la	littérature	de	migration	ne	peut	négliger	surtout	qu’elle	est	considérée	comme	l’une	
des	principales	et	multiples	causes	de	l’immigration.	

	 Le	 roman	 de	 Norek	 décrit	 d’un	 point	 de	 vue	 européen,	 français,	 du	 point	 de	 vue	 de	
l’auteur	 la	 dictature,	 l’injustice	 et	 la	 violence	 que	 subissent	 actuellement	 les	 Syriens	 sous	 le	
régime	de	Bacchar	El	Assad	(«	Damas-	Syrie	2016.	Section	215-	Military	Intelligence	(service	
de	 renseignement	militaire	»)	 (Norek,	2018,	p.17)	 ;	Le	dernier	coup	avait	 fait	 éclater	 l’arcade	
sourcilière sans que les cris de l’homme, nu et ligoté à la chaise, traversent l’épaisseur des murs 
du	sous-sol	»	(Norek,	2018,	p.17).	Les	Syriens	ne	sont	pas	au	bout	de	leur	peine	parce	qu’ils	sont	
pris	entre	deux	feux	(«	avec	les	révolutions	arabes,	un	vent	de	démocratie	avait	soufflé	sur	la	Syrie	
[…]	Mais	ce	mouvement,	aussi	noble	qu’en	soient	les	causes,	fut	rapidement	réprimé	dans	le	sang	
de	milliers	de	manifestants,	menant	le	pays	dans	une	guerre	civile	»	(Norek,	2018,	p.23).	Il	peint	
les	villes	en	ruine,	dévastées	par	la	guerre	qui	a	éclaté	en	2011	(«	Il	pensa	à	Alep	[…]	ses	demeures	
écroulées	 	 […]	Ses	 immeubles	 en	 ruine	 à	 perte	 de	 vue	 […]	Ses	 avenues	 bordées	 de	 voitures	
brûlées	ou	explosées	et	dans	ce	chaos	[…]	une	population	terrifiée	et	résignée	qui	continuait	de	
vivre	comme	on	joue	à	la	roulette	russe	»)	(Norek,	2018,	p.20)	Avec	le	terrorisme	et	les	exactions	
de	toutes	sortes,	la	Syrie	est	devenue	un	enfer	(«	profitant	de	cette	faiblesse,	comme	un	virus	dans	
un	corps	extenué,	l’État	islamique	enfonça	[…]	les	griffes	de	sa	violence	et	de	son	obscurantisme.	
Il	y	eut	dès	lors,	pour	deux	bourreaux,	une	seule	et	même	victime.	La	dictature	de	Bachar	el-Assad	
et	la	folie	de	Daesh,	contre	le	peuple	syrien	désarmé	»)	(Norek,	2018,	p.23).																		

	 La	migration	est	aujourd’hui	d’actualité	plus	que	jamais	en	raison	des	conditions	socio-
politiques	ainsi	que	la	multiplication	des	guerres	en	des	régions	comme	l’Afrique	noire,	l’Asie	
centrale	et	le	Moyen-Orient.	Cependant,	«	dans	le	sillage	des	évènements	du	11	septembre	2001,	
certains	pays	ont	encore	resserré	 leurs	politiques	à	 l’égard	des	 immigrants,	des	réfugiés	et	des	
demandeurs	d’asile	»	.	Ces	mesures	restrictives	ont	engendré	l’apparition	d’un	problème	grave	:	
l’immigration	 clandestine.	

 À travers la présentation des causes du départ des personnages du roman, l’auteur montre 
que	les	phénomènes	migratoires	dépendent	en	grande	partie	du	non-respect	des	droits	de	l’homme	
et	du	manque	de	la	démocratie	dans	 les	pays	d’où	viennent	 les	populations	migrantes.		
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l’auteur	met	 les	vérités	sur	 le	monde	dans	la	bouche	de	ses	protagonistes.	Le	Commissaire	dit	
:	«	Le	monde	est	devenu	commerce	 […]	Il	n’est	plus	un	champ	du	savoir.	La	science	a	peut-
être	guidé	 l’humanité	pendant	un	 temps,	mais	aujourd’hui,	 seul	 l’argent	 importe.	Le	posséder,	
le	garder,	l’acquérir,	le	faire	circuler	»	(Claudel,	2019,	p.187)	La	preuve	c’est	que	la	science	ou	
la	 connaissance,	 incarnée	 par	 le	 personnage	de	 l’Instituteur	 ne	 parvient	 pas	 à	 triompher	 de	 la	
cupidité	(«	J’étudie	les	courants	»)	(Claudel,	2019,	p.77)	;	«	Je	veux	comprendre	comment	les	
corps	de	ces	hommes	ont	pu	s’échouer	sur	la	plage	de	l’île.	Cela	ne	correspond	à	aucune	logique	
[…]	Je	parle	de	la	logique	physique	»	(Claudel,	2019,	p.77)	:	l’Instituteur	a	été	accusé,	à	tort,	de	
viol,	puis	séquestré	;	il	est	mort	dans	sa	prison.	On	l’a	fait	taire,	on	a	fait	taire	la	voix	de	la	science.	
Norek,	lui,	propose	avant	tout	de	«	penser	la	guerre	»		comme	le	dit	Claude	Duchet.	«	La	guerre	
n’est	pas	un	objet	littéraire	parmi	d’autres,	c’est	une	question	posée	à	l’homme	que	la	littérature	a	
à	affronter,	dont	elle	doit	rendre	compte,	que	la	littérature,	au	sens	général	du	terme,	ne	peut	éviter	
»	,	et	que	la	littérature	de	migration	ne	peut	négliger	surtout	qu’elle	est	considérée	comme	l’une	
des	principales	et	multiples	causes	de	l’immigration.	

	 Le	 roman	 de	 Norek	 décrit	 d’un	 point	 de	 vue	 européen,	 français,	 du	 point	 de	 vue	 de	
l’auteur	 la	 dictature,	 l’injustice	 et	 la	 violence	 que	 subissent	 actuellement	 les	 Syriens	 sous	 le	
régime	de	Bacchar	El	Assad	(«	Damas-	Syrie	2016.	Section	215-	Military	Intelligence	(service	
de	 renseignement	militaire	»)	 (Norek,	2018,	p.17)	 ;	Le	dernier	coup	avait	 fait	 éclater	 l’arcade	
sourcilière sans que les cris de l’homme, nu et ligoté à la chaise, traversent l’épaisseur des murs 
du	sous-sol	»	(Norek,	2018,	p.17).	Les	Syriens	ne	sont	pas	au	bout	de	leur	peine	parce	qu’ils	sont	
pris	entre	deux	feux	(«	avec	les	révolutions	arabes,	un	vent	de	démocratie	avait	soufflé	sur	la	Syrie	
[…]	Mais	ce	mouvement,	aussi	noble	qu’en	soient	les	causes,	fut	rapidement	réprimé	dans	le	sang	
de	milliers	de	manifestants,	menant	le	pays	dans	une	guerre	civile	»	(Norek,	2018,	p.23).	Il	peint	
les	villes	en	ruine,	dévastées	par	la	guerre	qui	a	éclaté	en	2011	(«	Il	pensa	à	Alep	[…]	ses	demeures	
écroulées	 	 […]	Ses	 immeubles	 en	 ruine	 à	 perte	 de	 vue	 […]	Ses	 avenues	 bordées	 de	 voitures	
brûlées	ou	explosées	et	dans	ce	chaos	[…]	une	population	terrifiée	et	résignée	qui	continuait	de	
vivre	comme	on	joue	à	la	roulette	russe	»)	(Norek,	2018,	p.20)	Avec	le	terrorisme	et	les	exactions	
de	toutes	sortes,	la	Syrie	est	devenue	un	enfer	(«	profitant	de	cette	faiblesse,	comme	un	virus	dans	
un	corps	extenué,	l’État	islamique	enfonça	[…]	les	griffes	de	sa	violence	et	de	son	obscurantisme.	
Il	y	eut	dès	lors,	pour	deux	bourreaux,	une	seule	et	même	victime.	La	dictature	de	Bachar	el-Assad	
et	la	folie	de	Daesh,	contre	le	peuple	syrien	désarmé	»)	(Norek,	2018,	p.23).																		

	 La	migration	est	aujourd’hui	d’actualité	plus	que	jamais	en	raison	des	conditions	socio-
politiques	ainsi	que	la	multiplication	des	guerres	en	des	régions	comme	l’Afrique	noire,	l’Asie	
centrale	et	le	Moyen-Orient.	Cependant,	«	dans	le	sillage	des	évènements	du	11	septembre	2001,	
certains	pays	ont	encore	resserré	 leurs	politiques	à	 l’égard	des	 immigrants,	des	réfugiés	et	des	
demandeurs	d’asile	»	.	Ces	mesures	restrictives	ont	engendré	l’apparition	d’un	problème	grave	:	
l’immigration	 clandestine.	

 À travers la présentation des causes du départ des personnages du roman, l’auteur montre 
que	les	phénomènes	migratoires	dépendent	en	grande	partie	du	non-respect	des	droits	de	l’homme	
et	du	manque	de	la	démocratie	dans	 les	pays	d’où	viennent	 les	populations	migrantes.		
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ses	paysages,	son	vin,	son	huile,	ses	câpres,	deviendrait	celle	sur	laquelle	viennent	s’échouer	des	
cadavres	venus	d’Afrique	?	Nos	eaux	pures	seraient	celles	dans	lesquelles	des	morts	trempent,	
marinent	et	pourrissent	?	Pensez-vous	que	ces	messieurs	seraient	encore	d’accord	pour	investir	
des	millions	et	construire	leur	complexe	?	»)	(Claudel,	2019,	pp.36-37)	

	 Le	Maire	 propose	 son	 île	 comme	un	marché	 de	 consommation	pour	 assouvir	 chez	 les	
consommateurs	 leur	 soif	de	plaisir	 appelée	aussi	 l’hédonisme.	Et	 l’hédonisme	de	nos	 sociétés	
modernes	est	inévitablement	imputable	au	capitalisme,	à	son	exaltation	de	la	consommation	et	
du	confort	matériel.	Dans	le	roman	de	Claudel,	c’est	le	Maire	qui	incarne	le	capitalisme	autant	
pour	sa	position	sociale-	il	est	en	effet	la	plus	haute	instance	de	l’île-	que	pour	sa	richesse	(«	le	
Maire	[…]	était	le	plus	important	patron	de	pêche	de	l’île.	Il	possédait	trois	bateaux	à	moteur	et	les	
installations	de	chambres	froides	où	stocker	son	poisson	et	celui	des	dix	autres	patrons	pêcheurs	
trop	pauvres	pour	en	posséder	»)	(Claudel,	2019,	p.16)	

	 Si	le	lecteur	ne	s’est	pas	encore	rendu	compte	que	le	capitalisme	est	un	système	guidé	par	
la	seule	recherche	du	profit,	que	sa	logique	de	fonctionnement	est	la	croissance	du	capital,	qu’il	
est	devenu	maître	du	monde	et	que	ses	conséquences	se	remarquent	sur	les	plans	humain,	social	
et	même	écologique,	 l’auteur	vient	 lui	 élargir	 le	champ	de	vision.	Le	Maire	n’est	plus	 le	 seul	
capitaliste	du	récit	mais	entrent	en	scène	«	des	gens	qui	ont	de	gros	intérêts	économiques	dont	
une	partie	de	 l’activité	s’implante	dans	 le	domaine	du	 transport	maritime	[…]	[Ils]	s’efforcent	
de	s’inscrire	dans	une	activité	économique	globale	»	(Claudel,	2019,	p.186)	et	qui	prétextant	des	
intentions humanitaires, répondent à des nouvelles demandes du marché nées des bouleversements 
du	monde	:	en	plus	du	transport	maritime	des	biens	de	consommation,	ils	commencent	à	assurer	le	
transport	des	humains	d’un	continent	à	l’autre.	Référence	claire	à	une	activité	économique	illégale	
qu’on	 a	 récemment	 appelée	 «	 le	 business	 de	 la	migration	 »	 ou	 «	 le	 business	 des	 passeurs	 de	
migrants	»,	une	activité	inscrite	dans	le	monde	des	affaires,	du	commerce	et	du	capitalisme.	Dans	
ce	business-là	comme	dans	tous	les	autres,	les	gros	poissons	mangent	les	petits	(«	Ils	formaient	
un	État	 dans	 l’État,	 employaient	 quantité	 de	 gens,	 en	 éliminaient	 d’autres	 qui	 les	 gênaient	 »)	
(Claudel,	2019,	p.189)																													

	 Les	habitants	de	 l’île,	 inexpérimentées	dans	 le	domaine	mais	exerçant	ce	même	métier	
de	 passeurs	 par	 appât	 du	 gain,	 n’échappent	 pas	 au	 châtiment	 parce	 qu’ils	 sont	 surveillés	 en	
permanence.	Des	images	satellite	les	ont	montrés	mettant	la	vie	des	migrants	en	danger	provoquant	
parfois	leur	mort	(«	Sur	le	troisième	cliché,	le	nombre	de	points	noirs	dans	l’eau	s’était	multiplié	
par	deux	ou	trois	et	on	n’apercevait	plus	que	deux	hommes	blancs	sur	le	pont,	le	pont	peint	de	
cette	couleur	 rose	 tyrien	si	 caractéristique	de	 l’île	»)	 (Claudel,	2019,	p.191)

	 Voltaire	oppose	le	conte	philosophique	au	roman	et	se	prononce	sur	sa	visée	:	il	le	veut	
intéressant,	amusant	mais	surtout	moral	et	philosophique	(«	Je	veux	qu’un	conte	soit	fondé	sur	
la	vraisemblance	[…]	Je	voudrais	surtout	que,	sous	le	voile	de	la	fable,	il	laissât	entrevoir	[…]	
quelque	vérité	fine	qui	échappe	au	vulgaire	»		.	Pourtant,	chez	Claudel,	la	parabole	policière	prend	
par	moments	la	forme	d’un	roman	noir	inscrit	dans	une	réalité	précise,	dans	un	univers	violent,	et	
possédant	un	un	regard	tragique	et	pessimiste	sur	le	monde.	Comme	dans	les	contes	de	Voltaire,	
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	 Dans	 le	roman	de	Claudel,	 le	discours	porte	sur	 le	conservatisme	social,	 le	capitalisme	
et	 le	 «	 business	 de	 la	migration	 ».	 L’intrigue	 répond	 à	 l’un	 des	modèles	 policiers	 archaïques	
:	 l’intrusion	 d’un	 ou	 de	 plusieurs	 éléments	 étrangers	 dans	 une	 communauté	 quelconque,	 une	
intrusion	 susceptible	de	déranger	 l’ordre	 établi	 et	 de	menacer	 la	 tranquillité	de	 la	 collectivité.	
L’auteur	se	veut	conformiste	au	niveau	de	la	forme.	Après	l’espace,	c’est	au	niveau	de	l’intrigue	
qu’il	observe	scrupuleusement	les	codes	du	genre	d’origine.	Il	semble	vouloir	placer	l’histoire	à	
raconter dans un moule policier dans le seul but de montrer que le racisme et le rejet de l’autre 
est,	pour	le	moins	qu’on	puisse	dire,	un	acte	criminel.	Le	récit	rend	compte	des	particularismes	
locaux,	des	activités	professionnelles	des	iliens,	de	leurs	traditions	et	de	leur	culture.	Leur	refus	
catégorique	de	l’autre	poussé	à	l’extrême	jusqu’à	se	transformer	en	un	désir	de	nier	son	existence	
est	 une	 représentation	 hyperbolique	 de	 l’intolérance	 aveugle	 de	 certaines	 communautés,	 de	
certains	groupes,	de	certaines	sociétés	qui	se	manifeste	au	contact	avec	ce	qui	est	diffèrent.		

	 Pour	les	habitants	de	l’île,	l’apparition	des	corps	des	migrants	sur	l’île	est	une	«	erreur	»	
et	les	faire	disparaître	sans	laisser	de	traces	à	la	manière	d’un	crime	parfait	est	une	nécessité,	les	
renvoyer	au	néant	d’où	ils	sont	sortis.	La	façon	du	Maire	de	traiter	le	problème	des	étrangers	en	
dit	long	sur	la	cruauté	de	sa	communauté	mais	aussi	sur	son	caractère	matérialiste	:	cette	société,	à	
l’instar	de	presque	toutes	les	sociétés	modernes,	considère	que	la	matière	est	la	seule	réalité	et	ne	
reconnaît	aucune	forme	de	spiritualité.	Ici,	le	matérialisme	revêt		deux	sens	:	une	philosophie	qui	
s’oppose	au	spiritualisme	et	selon	laquelle	il	n’existe	d’autre	substance	que	la	matière,	d’une	part,	
et	la	recherche	des	jouissances	et	des	biens	matériels	ou	ce	qui	est	connu	aujourd’hui	par	la	course	
à	la	consommation,	d’autre	part.	Selon	Jouve,	«	Le	registre	de	langue	d’un	personnage	renseigne	
sur	la	nature	de	son	rapport	au	monde	et	aux	autres	[...]	La	dimension	stylistique	d’un	discours,	
surtout	 si	elle	appuie	sur	des	 réseaux	métaphoriques,	éclaire	 les	obsessions	du	 locuteur	et	 son	
univers	imaginaire	»	.Le	discours	de	l’un	des	protagonistes,	à	savoir	le	Maire,	se	caractérise	par	le	
recours	à	l’image	de	la	nourriture.	La	sélection	de	ce	domaine	métaphorique	reflète	l’abrutissement	
de	l’Homme	devenu	incapable	de	concevoir	une	présence	en	dehors	des	réalités	matérielles	ou	
concrètes	et	convaincus	que	cette	réalité	s’évanouit	une	fois	la	matière	anéantie	et	à	travers	cette	
sélection	se	manifeste	une	vision	idéologique	qui	appréhende	les	sociétés	d’aujourd’hui	comme	
un	monde	dégradé	qui	 fait	prévaloir	 les	 satisfactions	matérielles	 sur	 l’inquiétude	spirituelle	 («	
-Les	souvenirs.	On	peut	les	garder,	mais	on	peut	aussi	les	râper	comme	un	morceau	de	fromage	
dans	la	soupe.	Et	après,	ils	n’existent	plus	[...]	–	Le	fromage,	il	disparaît.	Il	fond	dans	la	soupe.	Il	
ne	reste	que	le	goût	dans	la	bouche,	mais	avec	un	verre	de	vin,	on	le	chasse.	Il	n’en	reste	plus	rien	
»)	(Claudel,2019,	p.27)	C’est	pourquoi	les	morts	sont	enterrés	debout	sur	l’île	«	comme	les	soldats	
pétrifiés	 d’une	 armée	 anéantie	 »	 (Claudel,	 2019,	 p.47)	 et	 c’est	pourquoi	 l’homme	n’est	défini	
que par des réalités matérielles le reliant au monde, à sa vie sur terre et jamais par son caractère 
d’humain	ni	par	son	âme	(«	S’ils	avaient	eu	sur	eux		des	papiers	d’identité,	le	problème	aurait	été	
diffèrent	[…]		Des	papiers	d’identité	les	auraient	reliés	au	monde,	à	un	pays,	une	administration	
humaine,	une	histoire,	une	famille	»	(Claudel,	2019,	p.48)

	 Pour	le	maire,	ce	qui	devrait	préoccuper	les	iliens	ce	n’est	aucunement	le	souci	de	remplir	
un	devoir	humain	et	religieux	envers	leurs	frères	mais	plutôt	leur	survie	sur	l’île,	la	prospérité	de	
leur	communauté	et	de	son	économie.	(«	Notre	terre	qui	est	fameuse	par	ses	sources	d’eau	chaude,	
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ses	paysages,	son	vin,	son	huile,	ses	câpres,	deviendrait	celle	sur	laquelle	viennent	s’échouer	des	
cadavres	venus	d’Afrique	?	Nos	eaux	pures	seraient	celles	dans	lesquelles	des	morts	trempent,	
marinent	et	pourrissent	?	Pensez-vous	que	ces	messieurs	seraient	encore	d’accord	pour	investir	
des	millions	et	construire	leur	complexe	?	»)	(Claudel,	2019,	pp.36-37)	

	 Le	Maire	 propose	 son	 île	 comme	un	marché	 de	 consommation	pour	 assouvir	 chez	 les	
consommateurs	 leur	 soif	de	plaisir	 appelée	aussi	 l’hédonisme.	Et	 l’hédonisme	de	nos	 sociétés	
modernes	est	inévitablement	imputable	au	capitalisme,	à	son	exaltation	de	la	consommation	et	
du	confort	matériel.	Dans	le	roman	de	Claudel,	c’est	le	Maire	qui	incarne	le	capitalisme	autant	
pour	sa	position	sociale-	il	est	en	effet	la	plus	haute	instance	de	l’île-	que	pour	sa	richesse	(«	le	
Maire	[…]	était	le	plus	important	patron	de	pêche	de	l’île.	Il	possédait	trois	bateaux	à	moteur	et	les	
installations	de	chambres	froides	où	stocker	son	poisson	et	celui	des	dix	autres	patrons	pêcheurs	
trop	pauvres	pour	en	posséder	»)	(Claudel,	2019,	p.16)	

	 Si	le	lecteur	ne	s’est	pas	encore	rendu	compte	que	le	capitalisme	est	un	système	guidé	par	
la	seule	recherche	du	profit,	que	sa	logique	de	fonctionnement	est	la	croissance	du	capital,	qu’il	
est	devenu	maître	du	monde	et	que	ses	conséquences	se	remarquent	sur	les	plans	humain,	social	
et	même	écologique,	 l’auteur	vient	 lui	 élargir	 le	champ	de	vision.	Le	Maire	n’est	plus	 le	 seul	
capitaliste	du	récit	mais	entrent	en	scène	«	des	gens	qui	ont	de	gros	intérêts	économiques	dont	
une	partie	de	 l’activité	s’implante	dans	 le	domaine	du	 transport	maritime	[…]	[Ils]	s’efforcent	
de	s’inscrire	dans	une	activité	économique	globale	»	(Claudel,	2019,	p.186)	et	qui	prétextant	des	
intentions humanitaires, répondent à des nouvelles demandes du marché nées des bouleversements 
du	monde	:	en	plus	du	transport	maritime	des	biens	de	consommation,	ils	commencent	à	assurer	le	
transport	des	humains	d’un	continent	à	l’autre.	Référence	claire	à	une	activité	économique	illégale	
qu’on	 a	 récemment	 appelée	 «	 le	 business	 de	 la	migration	 »	 ou	 «	 le	 business	 des	 passeurs	 de	
migrants	»,	une	activité	inscrite	dans	le	monde	des	affaires,	du	commerce	et	du	capitalisme.	Dans	
ce	business-là	comme	dans	tous	les	autres,	les	gros	poissons	mangent	les	petits	(«	Ils	formaient	
un	État	 dans	 l’État,	 employaient	 quantité	 de	 gens,	 en	 éliminaient	 d’autres	 qui	 les	 gênaient	 »)	
(Claudel,	2019,	p.189)																													

	 Les	habitants	de	 l’île,	 inexpérimentées	dans	 le	domaine	mais	exerçant	ce	même	métier	
de	 passeurs	 par	 appât	 du	 gain,	 n’échappent	 pas	 au	 châtiment	 parce	 qu’ils	 sont	 surveillés	 en	
permanence.	Des	images	satellite	les	ont	montrés	mettant	la	vie	des	migrants	en	danger	provoquant	
parfois	leur	mort	(«	Sur	le	troisième	cliché,	le	nombre	de	points	noirs	dans	l’eau	s’était	multiplié	
par	deux	ou	trois	et	on	n’apercevait	plus	que	deux	hommes	blancs	sur	le	pont,	le	pont	peint	de	
cette	couleur	 rose	 tyrien	si	 caractéristique	de	 l’île	»)	 (Claudel,	2019,	p.191)

	 Voltaire	oppose	le	conte	philosophique	au	roman	et	se	prononce	sur	sa	visée	:	il	le	veut	
intéressant,	amusant	mais	surtout	moral	et	philosophique	(«	Je	veux	qu’un	conte	soit	fondé	sur	
la	vraisemblance	[…]	Je	voudrais	surtout	que,	sous	le	voile	de	la	fable,	il	laissât	entrevoir	[…]	
quelque	vérité	fine	qui	échappe	au	vulgaire	»		.	Pourtant,	chez	Claudel,	la	parabole	policière	prend	
par	moments	la	forme	d’un	roman	noir	inscrit	dans	une	réalité	précise,	dans	un	univers	violent,	et	
possédant	un	un	regard	tragique	et	pessimiste	sur	le	monde.	Comme	dans	les	contes	de	Voltaire,	
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	 Dans	 le	roman	de	Claudel,	 le	discours	porte	sur	 le	conservatisme	social,	 le	capitalisme	
et	 le	 «	 business	 de	 la	migration	 ».	 L’intrigue	 répond	 à	 l’un	 des	modèles	 policiers	 archaïques	
:	 l’intrusion	 d’un	 ou	 de	 plusieurs	 éléments	 étrangers	 dans	 une	 communauté	 quelconque,	 une	
intrusion	 susceptible	de	déranger	 l’ordre	 établi	 et	 de	menacer	 la	 tranquillité	de	 la	 collectivité.	
L’auteur	se	veut	conformiste	au	niveau	de	la	forme.	Après	l’espace,	c’est	au	niveau	de	l’intrigue	
qu’il	observe	scrupuleusement	les	codes	du	genre	d’origine.	Il	semble	vouloir	placer	l’histoire	à	
raconter dans un moule policier dans le seul but de montrer que le racisme et le rejet de l’autre 
est,	pour	le	moins	qu’on	puisse	dire,	un	acte	criminel.	Le	récit	rend	compte	des	particularismes	
locaux,	des	activités	professionnelles	des	iliens,	de	leurs	traditions	et	de	leur	culture.	Leur	refus	
catégorique	de	l’autre	poussé	à	l’extrême	jusqu’à	se	transformer	en	un	désir	de	nier	son	existence	
est	 une	 représentation	 hyperbolique	 de	 l’intolérance	 aveugle	 de	 certaines	 communautés,	 de	
certains	groupes,	de	certaines	sociétés	qui	se	manifeste	au	contact	avec	ce	qui	est	diffèrent.		

	 Pour	les	habitants	de	l’île,	l’apparition	des	corps	des	migrants	sur	l’île	est	une	«	erreur	»	
et	les	faire	disparaître	sans	laisser	de	traces	à	la	manière	d’un	crime	parfait	est	une	nécessité,	les	
renvoyer	au	néant	d’où	ils	sont	sortis.	La	façon	du	Maire	de	traiter	le	problème	des	étrangers	en	
dit	long	sur	la	cruauté	de	sa	communauté	mais	aussi	sur	son	caractère	matérialiste	:	cette	société,	à	
l’instar	de	presque	toutes	les	sociétés	modernes,	considère	que	la	matière	est	la	seule	réalité	et	ne	
reconnaît	aucune	forme	de	spiritualité.	Ici,	le	matérialisme	revêt		deux	sens	:	une	philosophie	qui	
s’oppose	au	spiritualisme	et	selon	laquelle	il	n’existe	d’autre	substance	que	la	matière,	d’une	part,	
et	la	recherche	des	jouissances	et	des	biens	matériels	ou	ce	qui	est	connu	aujourd’hui	par	la	course	
à	la	consommation,	d’autre	part.	Selon	Jouve,	«	Le	registre	de	langue	d’un	personnage	renseigne	
sur	la	nature	de	son	rapport	au	monde	et	aux	autres	[...]	La	dimension	stylistique	d’un	discours,	
surtout	 si	elle	appuie	sur	des	 réseaux	métaphoriques,	éclaire	 les	obsessions	du	 locuteur	et	 son	
univers	imaginaire	»	.Le	discours	de	l’un	des	protagonistes,	à	savoir	le	Maire,	se	caractérise	par	le	
recours	à	l’image	de	la	nourriture.	La	sélection	de	ce	domaine	métaphorique	reflète	l’abrutissement	
de	l’Homme	devenu	incapable	de	concevoir	une	présence	en	dehors	des	réalités	matérielles	ou	
concrètes	et	convaincus	que	cette	réalité	s’évanouit	une	fois	la	matière	anéantie	et	à	travers	cette	
sélection	se	manifeste	une	vision	idéologique	qui	appréhende	les	sociétés	d’aujourd’hui	comme	
un	monde	dégradé	qui	 fait	prévaloir	 les	 satisfactions	matérielles	 sur	 l’inquiétude	spirituelle	 («	
-Les	souvenirs.	On	peut	les	garder,	mais	on	peut	aussi	les	râper	comme	un	morceau	de	fromage	
dans	la	soupe.	Et	après,	ils	n’existent	plus	[...]	–	Le	fromage,	il	disparaît.	Il	fond	dans	la	soupe.	Il	
ne	reste	que	le	goût	dans	la	bouche,	mais	avec	un	verre	de	vin,	on	le	chasse.	Il	n’en	reste	plus	rien	
»)	(Claudel,2019,	p.27)	C’est	pourquoi	les	morts	sont	enterrés	debout	sur	l’île	«	comme	les	soldats	
pétrifiés	 d’une	 armée	 anéantie	 »	 (Claudel,	 2019,	 p.47)	 et	 c’est	pourquoi	 l’homme	n’est	défini	
que par des réalités matérielles le reliant au monde, à sa vie sur terre et jamais par son caractère 
d’humain	ni	par	son	âme	(«	S’ils	avaient	eu	sur	eux		des	papiers	d’identité,	le	problème	aurait	été	
diffèrent	[…]		Des	papiers	d’identité	les	auraient	reliés	au	monde,	à	un	pays,	une	administration	
humaine,	une	histoire,	une	famille	»	(Claudel,	2019,	p.48)

	 Pour	le	maire,	ce	qui	devrait	préoccuper	les	iliens	ce	n’est	aucunement	le	souci	de	remplir	
un	devoir	humain	et	religieux	envers	leurs	frères	mais	plutôt	leur	survie	sur	l’île,	la	prospérité	de	
leur	communauté	et	de	son	économie.	(«	Notre	terre	qui	est	fameuse	par	ses	sources	d’eau	chaude,	
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perdu	son	statut	social	et	son	métier	:	il		n’est	plus	policier	ni	garant	de	la	sécurité.	Les	mauvaises	
conditions	de	vie	ont	aussi	influencé	son	identité	morale	(«	Il	ne	serait	un	héros	que	pour	sa	femme	
et	sa	fille.	D’ici	là,	il	ferait	profil	bas	et	bâillonnerait	sa	morale	»)	(Norek,	2018,	p.128)	Voici	donc	
une	nouvelle	figure	de	l’enquêteur	ici	présentée	:	un	gardien	de	l’ordre	déchu,	une	figure	brisée	
à	jamais,	qui	elle-même	sombre	dans	la	peur	et	dans	la	folie.	D’ailleurs,	le	prologue	du	roman	
est	intitulé	«	Le	fou	»	et	que	serait	la	folie	si	ce	n’est	une	perte	totale	d’identité,	une	perte	de	soi,	
une	rupture	avec	soi	?	Celui	qui	est	démuni	de	ses	rêves,	de	ses	désirs,	qui	a	tout	sacrifié	pour	se	
trouver	un	lieu	sûr	où	il	puisse	vivre	est	un	être	presque	inexistant.	Après	la	mort	de	sa	femme	
et	de	sa	fille,	le	départ	de	son	protégé,	après	le	démantèlement	complet	de	la	Jungle	en	octobre	
2016	et	donc	après	avoir	perdu	toute	raison	de	vivre	et	d’exister,	lui	qui	coopérait	avec	la	police	
calaisienne	pour	empêcher	que	les	crimes	ne	se	produisent		et	que	la	violence	et	le	terrorisme	ne	
se	propagent	dans	le	camp,	Adam	est	devenu	un	fantôme,	un	esprit	errant	bloqué	dans	cet	endroit	
qui	lui	a	ôté	son	âme,	hantant	la	Jungle	à	tout	jamais	devenant	ainsi	la	meilleure	incarnation	de	
la	misère	humaine	(«	Même	en	plein	jour,	l’homme	restait	une	silhouette.	Un	amas	de	fringues	
répugnantes	et	de	crasse,	les	bras	plongés	dans	un	charnier	qu’il	arrêta	de	fouiller	comme	s’il	avait	
subitement	perdu	tout	espoir.	Il	se	releva,	hagard,	et	repartit	à	reculons,	machette	toujours	en	main,	
pour	disparaître	à	nouveau	dans	la	forêt	»)	(Norek,	2018,	p.13)	

 Tout cela crée un écart entre l’identité acquise au cours du processus de l’immigration 
et	 l’identité	 rêvée	 au	 départ.	 «	Comme	Socrate,	 selon	Platon,	 l’immigré	 est	 atopos,	 sans	 lieu,	
déplacé,	inclassable	[…]	Ni	citoyen,	ni	étranger,	ni	vraiment	du	côté	du	Même,	ni	totalement	du	
côté	de	l’Autre,	il	se	situe	en	ce	lieu	«	bâtard	»	dont	parle	aussi	Platon,	la	frontière	de	l’être	et	du	
non-être	social	»	.	L’erreur	stratégique	du	personnage	de	Norek	et	de	tous	les	migrants	de	par	le	
monde	c’est	qu’ils	pensent	qu’en	changeant	d’espace,	ils	peuvent	résoudre	tous	leurs	problèmes.	
Il	s’ensuit	alors	une	immense	déception	mortelle.	Adam	a	fui	 la	Syrie	et	ses	injustices	pour	se	
retrouver	exploité	par	la	mafia	des	passeurs	puis	dépouillé	de	ses	droits	en	tant	qu’être	humain		par	
le	 gouvernement	 français.																															

Le discours socio-politique sur le monde d’aujourd’hui : le capitalisme, la guerre,  le « business 
de la migration »,  la migration clandestine et l’impuissance de la police et des pays d’accueil. 
	 Si	l’étude	de	l’espace,	des	personnages,	de	la	tonalité	et	des	autres	composantes	du	récit	ont	
permis d’étudier l’espace et l’immigration d’un point de vue humanitaire, cette partie sera réservée au 
contexte	politique	qui	accompagne	ce	phénomène	et	dont	les	récits	vont	rendre	compte.	À	travers	son	
écriture, l’écrivain peut amener ses lecteurs à une prise de conscience des problématiques du monde, des 
«	crimes	»	commis	contre	l’humanité.	Il	tient	un	discours	d’actualité	et	pousse	les	lecteurs	à	mesurer	la	
gravité	de	la	situation	du	monde	d’aujourd’hui.	En	outre,		et	à	travers	son	roman	policier	de	migration,	
il	souligne	l’impuissance	de	l’institution	policière	et	des	appareils	sécuritaires	face	à	l’immense	vague	
d’immigration,	citons	à	titre	d’exemple	son	échec	dans	la	limitation	du	trafic	illicite	de	migrants	et	son	
impuissance	face	aux	trafiquants	mais	aussi	le	fait	que	la	police	est	détournée	de	sa	mission	principale,	
de	combattre	le	crime	et	qu’elle	finit	par	baisser	les	bras	face	au	désordre	et	à	la	cruauté	du	monde	(«	
Tout	le	monde	ment.	La	vie	est	une	farce.	La	scène	de	tout	à	l’heure	m’a	beaucoup	amusé	[…]	toute	
cette	saloperie	étalée	comme	ça,	sans	honte	»	(Claudel,	2019,	p.178)														
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Les	noms	des	personnages	reflètent	leur	propre	vision	de	l’individu	:	un	être	réduit	au	seul	rôle	de	
membre	d’une	collectivité	ou	de	contributeur	à	cette	communauté.								

	 Tout	oppose	l’Instituteur	aux	habitants	de	l’île	:	il	est	jeune,	impulsif,	émotif	(«	Malgré	son	
grand	corps	solide,	la	force	qui	se	dégageait	de	sa	jeunesse,	il	avait	un	peu	plus	de	trente	ans,	il	
ressemblait	soudain	à	une	créature	tout	à	fait	vulnérable	»)	(Claudel,	2019,	p.24),	humain	;	eux,	ils	
sont	âgés,	aigris,	statues	de	pierre	qui	n’ont	jamais	quitté	leur	trou,	apathiques,	résistant	aux	idées	
comme	aux	hommes	venus	du	continent.	Leurs	deux	portraits	physique	et	moral,	très	repoussants,	
s’harmonisent	pour	les	décrire	comme	tels	(«	Le	Maire	[...]	était	d’une	maigreur	d’anchois,	avec	
un	visage	sec	et	 jaune	et	des	cheveux	gris.	Il	avait	soixante	ans.	Comme	le	Docteur,	[...]	mais	
celui-ci	avait	la	taille	et	la	forme	d’un	tonneau.	Il	était	chauve	et	rouge	»)	(Claudel,	2019,	p.21).		
Le	personnage	de	«	l’enquêteur	»	est	incarné	par	un	inconnu	qui	débarque	sur	l’île	sans	crier	gare	
se	faisant	passer	pour	un	commissaire.	Il	correspond	parfaitement	à	l’image	du	détective	privé	
du	roman	à	énigme,	un	étranger,	extérieur	à	la	sphère	sociale	où	le	crime	a	lieu.	Sa	description	
nous	fait	revenir	à	l’esprit	celle	du	personnage	d’Un	nouveau	dans	la	ville		de	Georges	Simenon,	
auteur	belge	de	romans	policiers	psychologiques.	Un	personnage	quelconque	à	tout	point	de	vue	
(«	un	inconnu	entre	deux	âges,	ni	grand	ni	petit,	ni	gros	ni	maigre,	ni	jeune	ni	vieux,	qui	semblait	
une	incarnation	parfaite	de	la	banalité	»)	(Claudel,	2019,	p.91)	et	dont	la	seule	présence	fait	naître	
l’hostilité.	Il	s’agit	aussi	d’un	personnage	qui	cache	sa	propre	identité	au	début,	solitaire,	asocial,	
hautain,	manifestant	du	mépris	à	l’égard	des	hommes,	de	tous	les	hommes	qui	entend	devenir	le	
maître	des	lieux	mais	qui	surtout	comme	le	personnage	simenonien	est	prêt	à	aller	au	bout	de	lui-
même	(«	je	n’aime	pas	être	là,	de	même	que	je	sens	je	commence	à	ne	pas	vous	aimer.	Au	fond,	
je	n’aime	pas	grand-chose.	Je	n’aime	pas	la	société.	Je	n’aime	pas	mon	pays	ni	mon	époque.	Je	
n’aime	pas	l’espèce	humaine	pas	plus	que	je	n’aime	aucune	espèce	animale	»)	(Claudel,	2019,	
p.101)	contrairement	aux	habitants	de	 l’île	ne	possédant	aucunement	une	profondeur	d’âme	et	
ne	manifestant	nullement	le	désir	ni	le	besoin	de	se	connaître	ou	de	se	découvrir.	Ici,	la	parabole	
policière	se	rapproche	par	moments	d’un	roman	policier	psychologique	où	coupable	et	enquêteur	
effectuent	un	voyage	au	 fond	d’eux-mêmes	pour	 sonder	 le	niveau	d’humanisme	contenu	dans	
leur	être.	Elle	s’apparente	aussi	parfois	à	un	mauvais	roman	de	police,	une	parodie	du	sous-genre	
où,	par	ironie	du	sort,	le	policier	n’est	plus	un	vrai	policier,	où	la	police	est	totalement	absente	(«	
L’île	ne	possédait	aucun	local	de	police,	et	encore	moins	de	cellule	»)	(Claudel,2019,	p.145)		et	les	
crimes	restent	impunis	si	la	Providence	n’en	décide	pas	autrement.	

	 La	comparaison	établie	tout	au	long	du	roman	de	Norek	entre	la	vie	du	policier	syrien,	
devenu	un	sans-abri,	un	sans-papier,	séparé	de	sa	famille	pendant	le	pénible	voyage	clandestin	
et	celle	du	policier	 français	Bastien	venu	s’installer	à	Calais	avec	sa	 famille	est	 la	preuve	des	
travers	d’un	système	où	les	humains	n’ont	pas	les	mêmes	chances	et	 les	mêmes	droits.	Quand	
on	naît	en	Amérique,	en	Europe,	au	Japon,	on	n’a	plus	besoin	de	recommencer	sa	vie	tandis	que	
lorsqu’on	voit	 le	 jour	en	Afrique	ou	au	Moyen-Orient…	(«	J’ai	aussi	rencontré	quelqu’un.	Un	
migrant	syrien.	Un	flic,	comme	moi,	mais	d’un	autre	pays.	Il	n’a	plus	de	nouvelles	de	sa	femme	
et	de	sa	fille.	Il	les	attend,	il	les	cherche,	et	quand	il	m’en	a	parlé,		comme	un	égoïste,	je	n’ai	pas	
réussi	à	penser	à	autre	chose	qu’à	vous.	[…]	Moi,	je	vous	ai,	[…]	Lui,	il	n’a	plus	rien	»).	Il	lui	faut	
recommencer	sa	vie,	voire	passer	toute	sa	vie	en	quête	d’une	identité	perdue.	Loin	de	chez	lui,	il	a	
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Les	noms	des	personnages	reflètent	leur	propre	vision	de	l’individu	:	un	être	réduit	au	seul	rôle	de	
membre	d’une	collectivité	ou	de	contributeur	à	cette	communauté.								

	 Tout	oppose	l’Instituteur	aux	habitants	de	l’île	:	il	est	jeune,	impulsif,	émotif	(«	Malgré	son	
grand	corps	solide,	la	force	qui	se	dégageait	de	sa	jeunesse,	il	avait	un	peu	plus	de	trente	ans,	il	
ressemblait	soudain	à	une	créature	tout	à	fait	vulnérable	»)	(Claudel,	2019,	p.24),	humain	;	eux,	ils	
sont	âgés,	aigris,	statues	de	pierre	qui	n’ont	jamais	quitté	leur	trou,	apathiques,	résistant	aux	idées	
comme	aux	hommes	venus	du	continent.	Leurs	deux	portraits	physique	et	moral,	très	repoussants,	
s’harmonisent	pour	les	décrire	comme	tels	(«	Le	Maire	[...]	était	d’une	maigreur	d’anchois,	avec	
un	visage	sec	et	 jaune	et	des	cheveux	gris.	Il	avait	soixante	ans.	Comme	le	Docteur,	[...]	mais	
celui-ci	avait	la	taille	et	la	forme	d’un	tonneau.	Il	était	chauve	et	rouge	»)	(Claudel,	2019,	p.21).		
Le	personnage	de	«	l’enquêteur	»	est	incarné	par	un	inconnu	qui	débarque	sur	l’île	sans	crier	gare	
se	faisant	passer	pour	un	commissaire.	Il	correspond	parfaitement	à	l’image	du	détective	privé	
du	roman	à	énigme,	un	étranger,	extérieur	à	la	sphère	sociale	où	le	crime	a	lieu.	Sa	description	
nous	fait	revenir	à	l’esprit	celle	du	personnage	d’Un	nouveau	dans	la	ville		de	Georges	Simenon,	
auteur	belge	de	romans	policiers	psychologiques.	Un	personnage	quelconque	à	tout	point	de	vue	
(«	un	inconnu	entre	deux	âges,	ni	grand	ni	petit,	ni	gros	ni	maigre,	ni	jeune	ni	vieux,	qui	semblait	
une	incarnation	parfaite	de	la	banalité	»)	(Claudel,	2019,	p.91)	et	dont	la	seule	présence	fait	naître	
l’hostilité.	Il	s’agit	aussi	d’un	personnage	qui	cache	sa	propre	identité	au	début,	solitaire,	asocial,	
hautain,	manifestant	du	mépris	à	l’égard	des	hommes,	de	tous	les	hommes	qui	entend	devenir	le	
maître	des	lieux	mais	qui	surtout	comme	le	personnage	simenonien	est	prêt	à	aller	au	bout	de	lui-
même	(«	je	n’aime	pas	être	là,	de	même	que	je	sens	je	commence	à	ne	pas	vous	aimer.	Au	fond,	
je	n’aime	pas	grand-chose.	Je	n’aime	pas	la	société.	Je	n’aime	pas	mon	pays	ni	mon	époque.	Je	
n’aime	pas	l’espèce	humaine	pas	plus	que	je	n’aime	aucune	espèce	animale	»)	(Claudel,	2019,	
p.101)	contrairement	aux	habitants	de	 l’île	ne	possédant	aucunement	une	profondeur	d’âme	et	
ne	manifestant	nullement	le	désir	ni	le	besoin	de	se	connaître	ou	de	se	découvrir.	Ici,	la	parabole	
policière	se	rapproche	par	moments	d’un	roman	policier	psychologique	où	coupable	et	enquêteur	
effectuent	un	voyage	au	 fond	d’eux-mêmes	pour	 sonder	 le	niveau	d’humanisme	contenu	dans	
leur	être.	Elle	s’apparente	aussi	parfois	à	un	mauvais	roman	de	police,	une	parodie	du	sous-genre	
où,	par	ironie	du	sort,	le	policier	n’est	plus	un	vrai	policier,	où	la	police	est	totalement	absente	(«	
L’île	ne	possédait	aucun	local	de	police,	et	encore	moins	de	cellule	»)	(Claudel,2019,	p.145)		et	les	
crimes	restent	impunis	si	la	Providence	n’en	décide	pas	autrement.	

	 La	comparaison	établie	tout	au	long	du	roman	de	Norek	entre	la	vie	du	policier	syrien,	
devenu	un	sans-abri,	un	sans-papier,	séparé	de	sa	famille	pendant	le	pénible	voyage	clandestin	
et	celle	du	policier	 français	Bastien	venu	s’installer	à	Calais	avec	sa	 famille	est	 la	preuve	des	
travers	d’un	système	où	les	humains	n’ont	pas	les	mêmes	chances	et	 les	mêmes	droits.	Quand	
on	naît	en	Amérique,	en	Europe,	au	Japon,	on	n’a	plus	besoin	de	recommencer	sa	vie	tandis	que	
lorsqu’on	voit	 le	 jour	en	Afrique	ou	au	Moyen-Orient…	(«	J’ai	aussi	rencontré	quelqu’un.	Un	
migrant	syrien.	Un	flic,	comme	moi,	mais	d’un	autre	pays.	Il	n’a	plus	de	nouvelles	de	sa	femme	
et	de	sa	fille.	Il	les	attend,	il	les	cherche,	et	quand	il	m’en	a	parlé,		comme	un	égoïste,	je	n’ai	pas	
réussi	à	penser	à	autre	chose	qu’à	vous.	[…]	Moi,	je	vous	ai,	[…]	Lui,	il	n’a	plus	rien	»).	Il	lui	faut	
recommencer	sa	vie,	voire	passer	toute	sa	vie	en	quête	d’une	identité	perdue.	Loin	de	chez	lui,	il	a	
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	 Chez	Norek,	 il	 s’agit	d’un	voyage	pénible,	d’un	 long	parcours	 jalonné	d’obstacles.	Un	
voyage	au	sens	propre	et	figuré	du	terme.	Un	voyage	sur	les	mers	ou	les	océans	et	un	voyage	de	
l’être	au	fond	de	lui-même	:	il	s’agit	en	réalité	d’atteindre	le	fond	du	gouffre	ou	même	le	fond	de	
l’océan	si	l’on	n’a	pas	la	chance	de	poursuivre	la	traversée.	Les	titres	des	cinq	parties	du	roman	
de	Norek	tracent	clairement	ce	voyage	intérieur	:	Fuir,	Espérer,	Résister,	Survivre,	Sombrer.	En	
effet,	le	départ	pour	un	ailleurs	incertain	s’accompagne	de	silence,	de	repli	sur	soi	qui	irait	jusqu’à	
l’isolement.	

	 Le	roman	de	Norek,	à	travers	le	personnage	d’un	jeune	syrien,	appelé	Adam,	qui	fuit	son	
pays	pour	quitter	le	chaos	et	la	guerre,	dénonce	les	violences	psychologiques	et	les	humiliations	
faites	aux	immigrés,	mène	une	insurrection	contre	les	injustices	qui	privent	des	êtres	humains	de	
leur	dignité,	les	confinent	dans	un	lieu	isolé	et	dans	le	silence	et	les	dépossèdent	de	leur	identité.	
Ce	roman	rend	 la	problématique	de	 l’immigration	assez	concrète,	beaucoup	plus	concrète	que	
dans	le	roman	allégorique	de	Claudel,	et	nous	permet	d’analyser	ce	phénomène.	Il	montre	que	
l’immigration	 est	 une	 véritable	 déchirure	 spirituelle,	 une	 souffrance	 individuelle.	 Le	 parcours	
suivi	 par	 les	 personnages	 incarne	 le	 processus	 de	 passage	 de	 l’illusion	 à	 la	 souffrance.	 Et	 ce	
parcours	ne	mène	nulle	part	d’ailleurs	:	comme	chez	Claudel	où	les	corps	n’ont	même	pas	été	
enterrés	pour	reposer	en	paix,	chez	Norek,	les	migrants	encore	en	vie	mais	morts	dans	l’âme,	à	
défaut	d’être	sauvés,	flottent	dans	une	sorte	de	purgatoire	(«	Coincés	entre	la	vie	terrestre	et	la	vie	
céleste.	Comme	bloqués	entre	deux	mondes	[…]	Des	âmes,	entre	deux	mondes	»	(Norek,	2018,	
p.116)								

	 Le	 personnage	 fuit	 le	 pays	 natal	 en	 ruine,	 dévasté	 et	 appauvri	 par	 la	 guerre.	C’est	 un	
voyageur,	un	Ulysse,	une	antonomase	par	laquelle	Éric	Emmanuel	Schmitt	désigne	son	personnage	
de	nationalité	irakienne,	contraint	de	quitter	son	pays	et	de	vivre	ailleurs	dans	Ulysse	from	Baghdad	
.	Mais	la	quête	du	bonheur,	la	recherche	de	l’Eldorado	n’est	pas	facile	à	mener.	Face	à	l’espoir	
d’un	avenir	meilleur,	se	dressent	beaucoup	d’obstacles	:	la	difficulté	de	partir,	les	dangers	de	la	
mer	et	 les	mauvaises	conditions	de	voyage.																																	

La misère des personnages : crise existentielle et crise identitaire
	 Les	 personnages	 de	 Claudel	 sont	 dépourvus	 d’âme,	 d’humanité	 et	 de	 sensibilité.	 Ce	
sont	également	des	anti-héros,	des	personnages	ordinaires	portant	des	valeurs	antihéroïques	et	
antisociales,	qui	ne	mènent	ni	ne	croient	aux	combats	dans	la	vie.	Pour	eux,	le	monde	des	hommes	
est	«	le	résultat	d’aménagements,	de	compromis	et	de	concessions	»	(Claudel,	2019,	p.78)	Ils	se	
moquent	de	la	morale	et	de	l’éthique.	Pour	eux,	les	frontières	entre	le	bien	et	le	mal	n’existent	pas	
;	«	elles	ne	sont	qu’une	convention,	une	invention	des	hommes,	une	façon	de	simplifier	ce	qui	est	
complexe	et	de	trouver	le	sommeil	»	(Claudel,	2019,	p.68)		

	 Chez	Claudel,	 le	 seul	 «	 rôle	 thématique	 »	 que	 les	 personnages	 assument	 est	 celui	 qui	
renvoie	aux	catégories	sociales	(l’institutrice	de	l’île,	le	maire,	le	médecin	…).	Ces	personnages	
sont	désignés	par	le	métier	ou	la	fonction	qu’ils	exercent	au	sein	de	leur	petite	communauté.	Ils	
ne	portent	pas	des	noms	propres	mais	plutôt	ceux	de	leurs	métiers	(«	le	Spadon,	qu’on	appelle	
ainsi	car	[...]	c’est	sans	doute	un	des	plus	fins	pêcheurs	d’espadon	de	l’île	»)	(Claudel,	2019,	p.16).	
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	 Ce	récit	de	mort	est	teinté	de	fantastique,	un	surnaturel	qui	traduit	le	désarroi	des	coupables,	
qui	les	met	face	à	leur	propre	cruauté,	qui	anticipe	leur	châtiment	et	qui	participe	de	l’atmosphère	
inquiétante	des	récits	fantastiques	:	«	On	vit	alors	une	chose	qui	parut	à	tous	irréelle	et	fantastique	
:	un	visage	mort,	d’un	noir	 tirant	 sur	 le	gris,	couvert	de	cheveux	crépus	blancs	de	givre,	dont	
les	yeux	soudain	se	mirent	à	pleurer	des	larmes	de	sang	que	le	froid	immédiatement	figea	en	de	
minuscules	perles	écarlates	»	(Claudel,	2019,	p.45).			

	 D’ailleurs,	les	personnages	ne	semblent	pas	pouvoir	échapper	à	la	punition.	L’auteur	veut	
que	l’île	soit	une	représentation	symbolique	de	l’existence	humaine.	Elle	est	trouée	de	quantité	
de	gouffres	et	 est	dominée	par	un	volcan	qui	 s’anime	 lorsque	 les	habitants	 s’attirent	 la	 colère	
de	Dieu,	des	dieux,	ou	des	forces	occultes	même	si	ces	habitants	ne	croient	en	rien.	Ce	volcan	
recrache,	par	son	cratère,	tout	ce	que	les	iliens	auraient	au	préalable	fait	ingérer	au	sol	de	l’île.	
Un	système	concret	qui	fait	rappeler	un	concept	abstrait,	celui	du	châtiment	divin,	ou	du	Karma	
existant	dans	toutes	les	cultures,	les	religions	et	les	mythologies.	Les	profondeurs	de	l’île	semblent	
communiquer	avec	la	surface	c’est-à-dire	qu’en	réalité	rien	ne	disparaît,	tout	ce	que	l’on	cherche	à	
enfouir	dans	les	profondeurs	de	la	terre	finit	par	remonter	à	la	surface	tout	comme	la	punition	divine	
ou	les	conséquences	de	ses	mauvaises	actions	auxquels	il	est	difficile	d’échapper.	Le	souvenir	des	
cadavres	que	les	habitants	ont	jetés	dans	l’un	des	gouffres	ne	hante	pas	seulement	les	esprits	mais	
s’abat	sur	toute	la	population	telle	une	malédiction	(«	c’était	une	odeur	de	charogne	qui	prenait	
ses	quartiers	sur	l’île	[...]	Il	était	difficile	de	ne	pas	songer	aux	corps	des	noyés	dans	les	entrailles	
du	Brau	[…]	Cette	pestilence	était	le	premier	acte	d’une	vengeance	[…]	les	morts	allaient	faire	
payer	aux	vivants	leur	indifférence	»	(Claudel,	2019,	pp.153-154);	«	La	terre	est	morte	sous	les	
vomissures	incandescentes	du	Brau	»	(Claudel,	2019,	p.207)		

	 Et	si	l’on	est	puni	pour	le	mal	qu’on	a	fait	c’est	que	la	frontière	entre	le	bien	et	le	mal	est	
bien	tracée.	En	effet,	en	plus	du	concept	du	châtiment	divin,	ce	conte	philosophique	véhicule	la	
doctrine	manichéiste	à	travers	le	personnage	de	l’Instituteur	(«	[des]	hommes	comme	l’Instituteur,	
empêtrés	d’idéaux	et	de	bonté,	[…]	qui	se	persuadent	de	connaître	le	juste	et	l’injuste,	le	bien	et	le	
mal	et	croient	que	les	frontières	entre	les	deux	versants	ressemblent	au	tranchant	d’un	couteau	»)	
(Claudel,	2019,	p.68),	doctrine	sur	laquelle	était	construit	le	récit	policier	classique	et	en	fonction	
de	laquelle	un	coupable	était	identifié,	emprisonné	et	exclu	de	la	société.	L’auteur	du	roman	reste	
fidèle	à	cette	construction	de	base	qu’il	sublime.	Une	sublimation	digne	d’un	conte	philosophique	
à	portée	morale.

	 Chez	Claudel,	 il	 est	 impossible	que	 l’Homme	puisse	 effacer	 ses	 péchés	 tout	 comme	 il	
est	impossible	pour	lui	qu’il	dissimule	son	crime.	Et	même	si	l’on	ne	croit	pas	en	Dieu	dans	le	
roman,	on	ne	pourra	pas	échapper	au	narrateur	qui	se	déclare	omniscient	(«	Je	suis	celui	à	qui	rien	
n’échappe.	Je	vois	tout.	Je	sais	tout	»)	(Claudel,	2019,	p.10)	ni	à	la	vigilance	technologique	(«	
Vous	serez	sans	doute	frappé	par	leur	qualité	et	leur	précision.	Le	fameux	œil	de	Dieu,	mais	Dieu	
a	des	quantités	d’yeux	de	nos	jours,	toujours	ouverts	et	qui	nous	regardent	sans	cesse	»)	(Claudel,	
2019,	 p.190).
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	 Chez	Norek,	 il	 s’agit	d’un	voyage	pénible,	d’un	 long	parcours	 jalonné	d’obstacles.	Un	
voyage	au	sens	propre	et	figuré	du	terme.	Un	voyage	sur	les	mers	ou	les	océans	et	un	voyage	de	
l’être	au	fond	de	lui-même	:	il	s’agit	en	réalité	d’atteindre	le	fond	du	gouffre	ou	même	le	fond	de	
l’océan	si	l’on	n’a	pas	la	chance	de	poursuivre	la	traversée.	Les	titres	des	cinq	parties	du	roman	
de	Norek	tracent	clairement	ce	voyage	intérieur	:	Fuir,	Espérer,	Résister,	Survivre,	Sombrer.	En	
effet,	le	départ	pour	un	ailleurs	incertain	s’accompagne	de	silence,	de	repli	sur	soi	qui	irait	jusqu’à	
l’isolement.	

	 Le	roman	de	Norek,	à	travers	le	personnage	d’un	jeune	syrien,	appelé	Adam,	qui	fuit	son	
pays	pour	quitter	le	chaos	et	la	guerre,	dénonce	les	violences	psychologiques	et	les	humiliations	
faites	aux	immigrés,	mène	une	insurrection	contre	les	injustices	qui	privent	des	êtres	humains	de	
leur	dignité,	les	confinent	dans	un	lieu	isolé	et	dans	le	silence	et	les	dépossèdent	de	leur	identité.	
Ce	roman	rend	 la	problématique	de	 l’immigration	assez	concrète,	beaucoup	plus	concrète	que	
dans	le	roman	allégorique	de	Claudel,	et	nous	permet	d’analyser	ce	phénomène.	Il	montre	que	
l’immigration	 est	 une	 véritable	 déchirure	 spirituelle,	 une	 souffrance	 individuelle.	 Le	 parcours	
suivi	 par	 les	 personnages	 incarne	 le	 processus	 de	 passage	 de	 l’illusion	 à	 la	 souffrance.	 Et	 ce	
parcours	ne	mène	nulle	part	d’ailleurs	:	comme	chez	Claudel	où	les	corps	n’ont	même	pas	été	
enterrés	pour	reposer	en	paix,	chez	Norek,	les	migrants	encore	en	vie	mais	morts	dans	l’âme,	à	
défaut	d’être	sauvés,	flottent	dans	une	sorte	de	purgatoire	(«	Coincés	entre	la	vie	terrestre	et	la	vie	
céleste.	Comme	bloqués	entre	deux	mondes	[…]	Des	âmes,	entre	deux	mondes	»	(Norek,	2018,	
p.116)								

	 Le	 personnage	 fuit	 le	 pays	 natal	 en	 ruine,	 dévasté	 et	 appauvri	 par	 la	 guerre.	C’est	 un	
voyageur,	un	Ulysse,	une	antonomase	par	laquelle	Éric	Emmanuel	Schmitt	désigne	son	personnage	
de	nationalité	irakienne,	contraint	de	quitter	son	pays	et	de	vivre	ailleurs	dans	Ulysse	from	Baghdad	
.	Mais	la	quête	du	bonheur,	la	recherche	de	l’Eldorado	n’est	pas	facile	à	mener.	Face	à	l’espoir	
d’un	avenir	meilleur,	se	dressent	beaucoup	d’obstacles	:	la	difficulté	de	partir,	les	dangers	de	la	
mer	et	 les	mauvaises	conditions	de	voyage.																																	

La misère des personnages : crise existentielle et crise identitaire
	 Les	 personnages	 de	 Claudel	 sont	 dépourvus	 d’âme,	 d’humanité	 et	 de	 sensibilité.	 Ce	
sont	également	des	anti-héros,	des	personnages	ordinaires	portant	des	valeurs	antihéroïques	et	
antisociales,	qui	ne	mènent	ni	ne	croient	aux	combats	dans	la	vie.	Pour	eux,	le	monde	des	hommes	
est	«	le	résultat	d’aménagements,	de	compromis	et	de	concessions	»	(Claudel,	2019,	p.78)	Ils	se	
moquent	de	la	morale	et	de	l’éthique.	Pour	eux,	les	frontières	entre	le	bien	et	le	mal	n’existent	pas	
;	«	elles	ne	sont	qu’une	convention,	une	invention	des	hommes,	une	façon	de	simplifier	ce	qui	est	
complexe	et	de	trouver	le	sommeil	»	(Claudel,	2019,	p.68)		

	 Chez	Claudel,	 le	 seul	 «	 rôle	 thématique	 »	 que	 les	 personnages	 assument	 est	 celui	 qui	
renvoie	aux	catégories	sociales	(l’institutrice	de	l’île,	le	maire,	le	médecin	…).	Ces	personnages	
sont	désignés	par	le	métier	ou	la	fonction	qu’ils	exercent	au	sein	de	leur	petite	communauté.	Ils	
ne	portent	pas	des	noms	propres	mais	plutôt	ceux	de	leurs	métiers	(«	le	Spadon,	qu’on	appelle	
ainsi	car	[...]	c’est	sans	doute	un	des	plus	fins	pêcheurs	d’espadon	de	l’île	»)	(Claudel,	2019,	p.16).	
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	 Ce	récit	de	mort	est	teinté	de	fantastique,	un	surnaturel	qui	traduit	le	désarroi	des	coupables,	
qui	les	met	face	à	leur	propre	cruauté,	qui	anticipe	leur	châtiment	et	qui	participe	de	l’atmosphère	
inquiétante	des	récits	fantastiques	:	«	On	vit	alors	une	chose	qui	parut	à	tous	irréelle	et	fantastique	
:	un	visage	mort,	d’un	noir	 tirant	 sur	 le	gris,	couvert	de	cheveux	crépus	blancs	de	givre,	dont	
les	yeux	soudain	se	mirent	à	pleurer	des	larmes	de	sang	que	le	froid	immédiatement	figea	en	de	
minuscules	perles	écarlates	»	(Claudel,	2019,	p.45).			

	 D’ailleurs,	les	personnages	ne	semblent	pas	pouvoir	échapper	à	la	punition.	L’auteur	veut	
que	l’île	soit	une	représentation	symbolique	de	l’existence	humaine.	Elle	est	trouée	de	quantité	
de	gouffres	et	 est	dominée	par	un	volcan	qui	 s’anime	 lorsque	 les	habitants	 s’attirent	 la	 colère	
de	Dieu,	des	dieux,	ou	des	forces	occultes	même	si	ces	habitants	ne	croient	en	rien.	Ce	volcan	
recrache,	par	son	cratère,	tout	ce	que	les	iliens	auraient	au	préalable	fait	ingérer	au	sol	de	l’île.	
Un	système	concret	qui	fait	rappeler	un	concept	abstrait,	celui	du	châtiment	divin,	ou	du	Karma	
existant	dans	toutes	les	cultures,	les	religions	et	les	mythologies.	Les	profondeurs	de	l’île	semblent	
communiquer	avec	la	surface	c’est-à-dire	qu’en	réalité	rien	ne	disparaît,	tout	ce	que	l’on	cherche	à	
enfouir	dans	les	profondeurs	de	la	terre	finit	par	remonter	à	la	surface	tout	comme	la	punition	divine	
ou	les	conséquences	de	ses	mauvaises	actions	auxquels	il	est	difficile	d’échapper.	Le	souvenir	des	
cadavres	que	les	habitants	ont	jetés	dans	l’un	des	gouffres	ne	hante	pas	seulement	les	esprits	mais	
s’abat	sur	toute	la	population	telle	une	malédiction	(«	c’était	une	odeur	de	charogne	qui	prenait	
ses	quartiers	sur	l’île	[...]	Il	était	difficile	de	ne	pas	songer	aux	corps	des	noyés	dans	les	entrailles	
du	Brau	[…]	Cette	pestilence	était	le	premier	acte	d’une	vengeance	[…]	les	morts	allaient	faire	
payer	aux	vivants	leur	indifférence	»	(Claudel,	2019,	pp.153-154);	«	La	terre	est	morte	sous	les	
vomissures	incandescentes	du	Brau	»	(Claudel,	2019,	p.207)		

	 Et	si	l’on	est	puni	pour	le	mal	qu’on	a	fait	c’est	que	la	frontière	entre	le	bien	et	le	mal	est	
bien	tracée.	En	effet,	en	plus	du	concept	du	châtiment	divin,	ce	conte	philosophique	véhicule	la	
doctrine	manichéiste	à	travers	le	personnage	de	l’Instituteur	(«	[des]	hommes	comme	l’Instituteur,	
empêtrés	d’idéaux	et	de	bonté,	[…]	qui	se	persuadent	de	connaître	le	juste	et	l’injuste,	le	bien	et	le	
mal	et	croient	que	les	frontières	entre	les	deux	versants	ressemblent	au	tranchant	d’un	couteau	»)	
(Claudel,	2019,	p.68),	doctrine	sur	laquelle	était	construit	le	récit	policier	classique	et	en	fonction	
de	laquelle	un	coupable	était	identifié,	emprisonné	et	exclu	de	la	société.	L’auteur	du	roman	reste	
fidèle	à	cette	construction	de	base	qu’il	sublime.	Une	sublimation	digne	d’un	conte	philosophique	
à	portée	morale.

	 Chez	Claudel,	 il	 est	 impossible	que	 l’Homme	puisse	 effacer	 ses	 péchés	 tout	 comme	 il	
est	impossible	pour	lui	qu’il	dissimule	son	crime.	Et	même	si	l’on	ne	croit	pas	en	Dieu	dans	le	
roman,	on	ne	pourra	pas	échapper	au	narrateur	qui	se	déclare	omniscient	(«	Je	suis	celui	à	qui	rien	
n’échappe.	Je	vois	tout.	Je	sais	tout	»)	(Claudel,	2019,	p.10)	ni	à	la	vigilance	technologique	(«	
Vous	serez	sans	doute	frappé	par	leur	qualité	et	leur	précision.	Le	fameux	œil	de	Dieu,	mais	Dieu	
a	des	quantités	d’yeux	de	nos	jours,	toujours	ouverts	et	qui	nous	regardent	sans	cesse	»)	(Claudel,	
2019,	 p.190).
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évidente	l’idée	selon	laquelle	le	crime	est	inhérent	à	la	nature	humaine	et	qu’il	existe	depuis	que	
l’Homme	a	commencé	à	vivre	avec	l’autre.	C’est	pourquoi	l’auteur	refuse	d’ancrer	l’action	dans	
un	cadre	spatio-temporel	précis	(«	Les	faits	que	je	vais	raconter	ont	eu	lieu	hier.	Il	y	a	quelques	
jours.	Il	y	a	un	an	ou	deux.	[..]	J’écris	«	hier	»	mais	il	me	semble	que	je	devrais	dire	«	aujourd’hui	
».	Les	 hommes	 n’aiment	 pas	 l’hier	 [...]	 L’histoire	 se	 passe	 sur	 une	 île.	Une	 île	 quelconque	 »	
(Claudel,	2019,	p.10)	L’atemporalité	est	du	ressort	de	la	parabole	et	rien	n’est	plus	atemporel	que	
l’intolérance.	

	 La	 parabole	 n’occulte	 pas	 pour	 autant	 l’intrigue	 policière.	 L’intolérance,	 crime	moral,	
n’est	 pas	 le	 seul	 crime	 commis.	Dans	 le	 roman	 sont	 perpétrés	 des	 crimes	 plus	 concrets,	 plus	
substantiels	dignes	d’un	récit	policier.	En	effet,	le	roman	de	Claudel	correspond	parfaitement	au	
modèle	du	 roman	policier	 insulaire	qui	présente	un	personnage	étranger	à	 l’île,	victime	d’une	
conspiration	qui	vise	à	l’éloigner	parce	qu’il	gène	la	communauté	et	perturbe	son	existence.	Il	gène	
la	communauté	parce	qu’il	rappelle	à	ses	membres	leur	devoir	d’humain.	Tout	comme	Mainguy,	
personnage	de	 la	 nouvelle	 de	Boileau-Narcejac	 intitulée	L’île	 ,	L’Instituteur	 de	L’Archipel	 du	
Chien	est	un	étranger	qu’il	faut	renvoyer	sur	le	continent.	Il	est	la	victime.	Ils	sont	les	criminels.	
Le	mobile	de	la	communauté	est	la	préservation	de	sa	stabilité,	une	constante	des	romans	policiers	
insulaires.		Faire	disparaître	des	cadavres	est	aussi	un	crime	commis	à	plusieurs.		

	 Les	crimes,	le	sang	et	la	violence	foisonnent	dans	les	récits	policiers	de	migration.	Avant	
d’être	victime	d’intolérance,	le	migrant	fuyant	un	pays	en	état	de	guerre,	est	témoin	d’un	crime	
contre	l’humanité	(«	Devant	lui,	[…]	s’étalaient	en	rangées	ordonnées	près	de	trois	cent	cadavres	
à	la	peau	grise,	au	visage	déformé	»	(Norek,	2018,	p.5).	Il	fuit	la	torture,	la	mort	et	l’injustice	qui	
règnent	en	maîtres	dans	les	conflits	armés.	

	 Un	autre	crime	contre	 l’humanité,	déjà	commis	par	 les	personnages	de	Norek,	 c’est	 la	
déshumanisation	des	migrants,	le	fait	de	les	considérer	comme	des	sous-hommes	détenant	moins	
de	droits	que	les	autres,	de	les	exclure	de	l’humanité.	L’intolérance	prend	la	forme	de	Calaisiens	en	
colère,	remplis	de	haine,	d’extrémistes	racistes	appelés	des	«	casseurs	de	migrants	»	qui	organisent	
des	«	chasses	au	Noir	».	Norek	alerte	les	lecteurs	contre	ce	genre	de	discrimination	et	les	appelle	
à	corriger	leur	prise	de	position	à	travers	le	personnage	de	Bastien,	policier	censé	d’interdire	aux	
migrants	tout	accès	à	la	mer	mais	qui	finit	par	aider	un	jeune	soudanais	à	passer	en	Angleterre	et	
à	s’offrir	une	nouvelle	vie.	L’auteur	essaie	ainsi	de	propager	des	idées	humanistes	concernant	la	
solidarité.																					

Le tragique : fatalisme et atmosphère funeste 
	 Chez	Claudel,	la	nature,	le	climat	et	le	temps	qu’il	fait	sur	l’île	depuis	la	découverte	des	
cadavres	sont	tout	aussi	hostiles	que	les	personnages	qui	l’habitent.	«	Le	temps	était	à	la	pluie.	
Fine	encore,	légère	et	froide,	et	la	mer	poussait	des	vagues	mauvaises	courtes	mais	tendues	qui	se	
broyaient	sur	 la	grève	en	une	écume	sale	»	(Claudel,	2019,	p.16)

	 «	Le	plafond	de	nuages	s’était	encore	abaissé	»	(Claudel,	2019,	p.24)

	 «	La	lumière	s’était	éteinte	dans	le	jour	qui	semble-t-il	se	refusait	à	naître	»	(Claudel,	2019,	p.62)
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	 Chez	Norek,	 le	 lieu	 principal	 de	 l’action	 n’est	 pas	moins	 lugubre,	 bien	 au	 contraire	 il	
évoque	la	mort	(«	Le	long	de	la	côte,	à	l’écart	du	centre-ville,	entre	une	forêt	et	les	dunes,	il	y	avait	
un	ancien	cimetière	[…]	L’État	a	fait	place	nette	[…]	et	on	a	invité	les	migrants	à	s’y	installer	[…]	
La	Jungle	était	née	»	(Norek,	2018,	p.89).	Il	est	appelé	la	Jungle	par	les	migrants	eux-mêmes	parce	
qu’aucune	loi	ne	régit	cet	endroit	situé	aux	confins	du	monde.	C’est	un	endroit	non	habitable,	sale	
où	l’on	endure	la	faim,	la	pauvreté,	la	violence,	l’humiliation,	le	racisme	et	surtout	le	déchirement	
identitaire	(«	C’est	à	la	fois	une	zone	de	non-droit	et	un	bidonville	»	(Norek,	2018,	p.94).	En	effet,	
l’espace	dans	le	roman	de	Norek	n’est	plus	synonyme	d’identité	ou	d’appartenance	parce	que	le	
sans-papier	n’appartient	à	aucune	nation,	ni	au	pays	qu’il	a	fui,	ni	au	pays	auquel	il	rêve	d’accéder	
encore	moins	au	pays	qu’il	 traverse,	en	l’occurrence	la	France.	L’intégration,	ce	processus	qui	
lui	permet	de	passer	de	l’artérite	la	plus	radicale	à	l’identité	la	plus	totale,	lui	étant	refusée,	il	se	
retrouve	enfermé	entre	deux	mondes,	étranger	partout.	Le	migrant	perd	son	identité	sociale	mais	
également	son	identité	personnelle.	

	 Par	 ailleurs,	 la	 Jungle,	 de	 par	 son	 caractère	 dangereux,	 répond	 aussi	 bien	 aux	 critères	
de	 l’espace	d’un	 récit	policier	qu’à	ceux	d’un	 récit	de	migration.	C’est	une	 scène	de	crime	et	
de	violence	par	 excellence	«	Comme	 tous	 les	 soirs,	 à	 la	 faveur	de	 l’obscurité.	Règlements	de	
comptes	et	punitions,	vols	et	agressions	sans	que	personne	n’intervienne	»	(Norek,	2018,	p.137).	
En	effet,	c’est	un	univers	où	la	peur	règne	en	maître,	où	chacun	est	suspect,	celui	qui	porte	un	
uniforme	et	celui	qui	n’en	porte	pas.	C’est	un	endroit	où	l’on	risque	de	se	faire	tuer	physiquement	
et	moralement	(«	-Il	te	faudra	une	machette	aussi.	Tout	le	monde	en	a	une,	ou	un	couteau.	Pour	
couper	le	bois,	 la	corde	et	on	me	sait	 jamais,	pour	te	défendre	»)	(Norek,	2018,	p.133)	

Le double crime : intolérance et violence 
	 «	 Roman	 policier	 tout	 autant	 que	 conte	 philosophique	 »	 voilà	 comment	 l’on	 décrit	 le	
roman	de	Claudel	sur	la	quatrième	de	couverture.	Cette	définition	évoque	la	dualité	du	récit	en	
question.	Le	roman	s’ouvre	sur	un	réquisitoire,	un	discours	d’accusation	ou	d’incrimination.	Le	
narrateur	y	fait	le	procès	de	l’Homme:	il	énumère,	en	les	accumulant,	les	fautes,	les	torts	et	les	
crimes	de	l’accusé	pour	prouver	sa	culpabilité	(«	Vous	souillez	la	beauté,	flétrissez	l’innocence	
[...]	Votre	égoïsme	vous	engraisse.	Vous	tournez	le	dos	à	vos	frères	et	vous	perdez	votre	âme	»	
(Claudel,	2019,	p.9).	Une	accusation	est	lancée	contre	les	lecteurs,	tous	les	lecteurs	(«	Vous	vous	
ressemblez	tant,	sortis	du	même	inaltérable	moule	»	(Claudel,	2019,	p.9)	et	le	crime	commis	est	
un	crime	contre	l’Humanité,	le	crime	de	fermer	l’œil	sur	les	atrocités	commises	contre	l’Autre	
(«	vous	n’avez	pas	voulu	croire.	Vous	ne	voulez	jamais	voir	»)	(Claudel,	2019,	p.10)	Le	pacte	de	
lecture	est	noué	d’emblée.	Le	lecteur	est	impliqué	dans	l’histoire,	il	en	est	même	un	personnage.	
Il	ne	s’attend	plus	seulement	à	lire	une	histoire	mais	aussi	à	subir	un	procès.	L’engagement	de	
l’auteur	n’est	plus	discutable.			

	 L’histoire	racontée	est	réelle	ou	réaliste	(«	L’histoire	qu’on	va	lire	est	aussi	réelle	que	vous	
pouvez	l’être	»	(Claudel,	2019,	p.9).	Crime	et	réquisitoire	voici	comment	l’auteur	établit	un	lien	
entre	le	genre	policier	et	le	conte	philosophique	à	visée	morale	et	comment	il	fait	de	l’histoire	
d’un	crime	une	réalité	et	du	récit	policier	un	récit	réaliste,	c’est-à-dire	un	récit	qui	dit	le	réel,	la	
réalité	de	l’immigration	aussi	cruelle	qu’elle	soit.	La	coexistence	de	ces	deux	formes	de	récit	rend	
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	 Chez	Norek,	 le	 lieu	 principal	 de	 l’action	 n’est	 pas	moins	 lugubre,	 bien	 au	 contraire	 il	
évoque	la	mort	(«	Le	long	de	la	côte,	à	l’écart	du	centre-ville,	entre	une	forêt	et	les	dunes,	il	y	avait	
un	ancien	cimetière	[…]	L’État	a	fait	place	nette	[…]	et	on	a	invité	les	migrants	à	s’y	installer	[…]	
La	Jungle	était	née	»	(Norek,	2018,	p.89).	Il	est	appelé	la	Jungle	par	les	migrants	eux-mêmes	parce	
qu’aucune	loi	ne	régit	cet	endroit	situé	aux	confins	du	monde.	C’est	un	endroit	non	habitable,	sale	
où	l’on	endure	la	faim,	la	pauvreté,	la	violence,	l’humiliation,	le	racisme	et	surtout	le	déchirement	
identitaire	(«	C’est	à	la	fois	une	zone	de	non-droit	et	un	bidonville	»	(Norek,	2018,	p.94).	En	effet,	
l’espace	dans	le	roman	de	Norek	n’est	plus	synonyme	d’identité	ou	d’appartenance	parce	que	le	
sans-papier	n’appartient	à	aucune	nation,	ni	au	pays	qu’il	a	fui,	ni	au	pays	auquel	il	rêve	d’accéder	
encore	moins	au	pays	qu’il	 traverse,	en	l’occurrence	la	France.	L’intégration,	ce	processus	qui	
lui	permet	de	passer	de	l’artérite	la	plus	radicale	à	l’identité	la	plus	totale,	lui	étant	refusée,	il	se	
retrouve	enfermé	entre	deux	mondes,	étranger	partout.	Le	migrant	perd	son	identité	sociale	mais	
également	son	identité	personnelle.	

	 Par	 ailleurs,	 la	 Jungle,	 de	 par	 son	 caractère	 dangereux,	 répond	 aussi	 bien	 aux	 critères	
de	 l’espace	d’un	 récit	policier	qu’à	ceux	d’un	 récit	de	migration.	C’est	une	 scène	de	crime	et	
de	violence	par	 excellence	«	Comme	 tous	 les	 soirs,	 à	 la	 faveur	de	 l’obscurité.	Règlements	de	
comptes	et	punitions,	vols	et	agressions	sans	que	personne	n’intervienne	»	(Norek,	2018,	p.137).	
En	effet,	c’est	un	univers	où	la	peur	règne	en	maître,	où	chacun	est	suspect,	celui	qui	porte	un	
uniforme	et	celui	qui	n’en	porte	pas.	C’est	un	endroit	où	l’on	risque	de	se	faire	tuer	physiquement	
et	moralement	(«	-Il	te	faudra	une	machette	aussi.	Tout	le	monde	en	a	une,	ou	un	couteau.	Pour	
couper	le	bois,	 la	corde	et	on	me	sait	 jamais,	pour	te	défendre	»)	(Norek,	2018,	p.133)	

Le double crime : intolérance et violence 
	 «	 Roman	 policier	 tout	 autant	 que	 conte	 philosophique	 »	 voilà	 comment	 l’on	 décrit	 le	
roman	de	Claudel	sur	la	quatrième	de	couverture.	Cette	définition	évoque	la	dualité	du	récit	en	
question.	Le	roman	s’ouvre	sur	un	réquisitoire,	un	discours	d’accusation	ou	d’incrimination.	Le	
narrateur	y	fait	le	procès	de	l’Homme:	il	énumère,	en	les	accumulant,	les	fautes,	les	torts	et	les	
crimes	de	l’accusé	pour	prouver	sa	culpabilité	(«	Vous	souillez	la	beauté,	flétrissez	l’innocence	
[...]	Votre	égoïsme	vous	engraisse.	Vous	tournez	le	dos	à	vos	frères	et	vous	perdez	votre	âme	»	
(Claudel,	2019,	p.9).	Une	accusation	est	lancée	contre	les	lecteurs,	tous	les	lecteurs	(«	Vous	vous	
ressemblez	tant,	sortis	du	même	inaltérable	moule	»	(Claudel,	2019,	p.9)	et	le	crime	commis	est	
un	crime	contre	l’Humanité,	le	crime	de	fermer	l’œil	sur	les	atrocités	commises	contre	l’Autre	
(«	vous	n’avez	pas	voulu	croire.	Vous	ne	voulez	jamais	voir	»)	(Claudel,	2019,	p.10)	Le	pacte	de	
lecture	est	noué	d’emblée.	Le	lecteur	est	impliqué	dans	l’histoire,	il	en	est	même	un	personnage.	
Il	ne	s’attend	plus	seulement	à	lire	une	histoire	mais	aussi	à	subir	un	procès.	L’engagement	de	
l’auteur	n’est	plus	discutable.			

	 L’histoire	racontée	est	réelle	ou	réaliste	(«	L’histoire	qu’on	va	lire	est	aussi	réelle	que	vous	
pouvez	l’être	»	(Claudel,	2019,	p.9).	Crime	et	réquisitoire	voici	comment	l’auteur	établit	un	lien	
entre	le	genre	policier	et	le	conte	philosophique	à	visée	morale	et	comment	il	fait	de	l’histoire	
d’un	crime	une	réalité	et	du	récit	policier	un	récit	réaliste,	c’est-à-dire	un	récit	qui	dit	le	réel,	la	
réalité	de	l’immigration	aussi	cruelle	qu’elle	soit.	La	coexistence	de	ces	deux	formes	de	récit	rend	
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	 L’île	est	associée	à	l’enfer	(«	Le	vin	de	l’île	[...]	est	fils	des	ténèbres	et	du	ventre	de	la	
terre	[...]	le	gouffre	sans	fond	de	l’envers	du	monde	»	(Claudel,	2019,	pp.12-13).	Il	s’agit	là	d’une	
référence	claire	à	la	mythologie	grecque	et	à	la	fatalité	:	l’homme	est	victime	de	son	sort,	un	sort	
décidé	par	les	dieux.	Et	ici,	dans	le	roman,	le	sort	de	l’homme	prend	la	forme	de	la	terre	natale	:	
l’homme	porte	alors	son	identité	comme	une	bénédiction	ou	une	malédiction	(«	Les	vieux	avaient	
coutume	de	dire	en	le	buvant	qu’ils	tétaient	en	même	temps	le	sein	d’Aphrodite	et	celui	d’Hadès	
»	(Claudel,	2019,	p.13).	La	terre	d’origine	peut	être	source	de	malheur	(«	cet	endroit	isolé	qu’on	
dirait	arraché	à	un	pays	du	nord,	de	Scandinavie	ou	d’Islande,	et	jeté	là	comme	pour	faire	mal	à	
l’âme	»	(Claudel,	2019,	p.15).	L’île	est	austère	et	elle	manifeste	de	la	cruauté	envers	ses	habitants	
(«	On	 l’appelle	 la	plage,	 faute	de	mieux,	même	si	personne	ne	peut	s’y	baigner	en	 raison	des	
écueils	et	des	courants,	ni	s’y	étendre	car	elle	est	faite	de	galets	volcaniques,	râpeux	et	blessants	
»	(Claudel,	2019,	p.15).	La	description	de	l’espace	dans	le	roman	de	Claudel	et	son	influence	non	
seulement sur le mode de vie des personnages mais aussi sur leur comportement, leur attitude, 
leur	personnalité	et	 leurs	valeurs	se	 rapproche	d’une	étude	anthropologique	et	 sociologique	 («	
La	Vieille,	c’est	l’ancienne	institutrice	[...]	Elle	est	née	ici	et	elle	y	mourra.	On	ne	l’a	jamais	vue	
sourire	»)	(Claudel,	2019,	p.15).		

	 En	plus	 de	 sa	 portée	 symbolique,	 l’espace	de	L’Archipel	 du	Chien	 remplit	 la	 fonction	
de	 cadre	 de	 l’action.	 Dans	 le	 roman	 policier	 d’immigration	 de	 Claudel,	 le	 choix	 de	 l’île	 est	
doublement	 réussi	 :	 d’une	 part	 parce	 que	 l’île	 demeure	 le	 cadre	 privilégié	 du	 récit	 policier	
traditionnel	qui	fait	l’éloge	du	crime	en	milieu	confiné,	d’autre	part	parce	qu’étant	un	espace	aux	
confins	bien	dessinés,	elle	représente	ainsi	tout	pays	ou	tout	territoire	délimité	par	des	frontières,	
régi	par	un	système	social,	politique	et	judiciaire	donc	le	cadre	idéal	pour	un	récit	de	migration	
qui vise essentiellement à montrer et à étudier d’un point de vue sociopolitique les conséquences 
de	l’intégration	difficile	d’étrangers	dans	un	système	déjà	établi	et	à	faire	la	lumière	sur	la	réalité	
crue	 du	 processus	 d’intégration	 dans	 les	 terres	 d’accueil.	

	 Le	principe	du	huis	clos	adopté	par	l’auteur	connote	et	renforce	l’idée	de	l’isolement	et	de	
ses	conséquences:	le	refus	de	l’autre,	la	discrimination	et	le	racisme.	L’île	choisie	comme	cadre	de	
l’action	est	une	île	rude,	cadre	archétypal	de	la	littérature	policière	classique.	Elle	fait	revenir	à	la	
mémoire	des	fervents	lecteurs	de	policier	l’île	imaginaire	de	Sarek,	cadre	du	roman	L’île	aux	trente	
cercueils		de	Maurice	Leblanc.	L’île	rude	est	le	plus	souvent	entourée	d’une	mer	agressive,	battue	par	
les	vents,	entourée	de	récifs	dangereux.	Ses	habitants	sont	majoritairement	des	pêcheurs	(«	Ici	on	est	
paysan	ou	pêcheur	»	(Claudel,	2019,	p.12),	une	population	déshéritée	abandonnée	par	le	continent	(«	
L’histoire	se	passe	sur	une	île	[...]	Guère	éloignée	du	pays	dont	elle	dépend	mais	qui	en	est	oubliée,	
et	proche	d’un	autre	continent	que	celui	auquel	elle	appartient,	mais	qu’elle	ignore	»	(Claudel,	2019,	
p.10)	avec	un	fort	sentiment	d’appartenance	entraînant	le	rejet	de	tout	étranger	(«	Inhumer	ces	trois	
corps	dans	notre	cimetière	n’a	aucun	sens.	Déjà	parce	que	ces	hommes	ne	faisaient	pas	partie	de	notre	
communauté	»	(Claudel,	2019,	p.49)	;	«	l’Instituteur	n’était	pas	d’ici.	Qu’il	n’était	pas	né	sur	l’île.	
Qu’il	n’était	pas	comme	eux.	Il	n’y	avait	qu’à	l’écouter	ou	le	regarder.	C’était	le	meilleur	argument	en	
somme,	celui	de	la	naissance,	de	la	communauté,	des	origines.	C’est	avec	cela	que	les	civilisations	se	
sont	construites	et	fortifiées	»	(Claudel,	2019,	p.71).	Les	assassins	en	sont	le	plus	souvent	originaires	
(«	«	parmi	cette	communauté	vivaient	aussi	[...]	des	meurtriers	»	(Claudel,	2019,	p.209).		
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	 Mais	 aussi	 comment	 ces	 deux	 romans	 explicitent-ils	 et	 définissent-ils	 le	 rapport	 entre	
l’institution	 policière,	 les	 instances	 des	 pays	 d’accueil	 et	 les	 immigrants	 ?	 Est-ce	 un	 rapport	
d’hommes	à	leurs	égaux	?	Ou	bien	est-ce	un	rapport	de	force	inégal	?	Bref,		comment	ces	deux	
récits	policiers	appréhendent-ils,	au	moyen	des	composantes	du	genre,	la	situation	des	migrants	?		
Dans	L’Archipel	du	chien,	 est	 racontée	 l’histoire	de	 trois	 cadavres	de	migrants	 africains	noirs	
échoués	sur	la	plage	d’une	île	tranquille	de	population	blanche	située	entre	l’Europe	et	l’Afrique.	
Les crimes se multiplient puisque la culpabilité des habitants ne se limite pas à leur besoin 
pressant	d’occulter	la	présence	de	ces	corps	étrangers	et	fétides	qui	met	en	danger	le	projet	de	
la	station	thermale	et	qui	menace	leur	survie	mais	elle	s’étend	également	à	leur	activité	illégale	
et	 clandestine	 d’assurer	 la	 traversée	 des	migrants	 d’un	 continent	 à	 l’autre.	L’auteur	 du	 roman	
dénonce	l’intolérance	et	la	cruauté	du	monde	vis-à-vis	des	migrants	fuyant	la	guerre	ou	la	famine	
dans	 leurs	 terres	d’origine.						

	 Dans	Entre	deux	mondes,	Olivier	Norek	met	en	scène	un	policier	syrien	qui	a	fui	la	misère	
de	son	pays,	a	perdu	sa	famille	et	s’est	enfin	retrouvé	dans	un	camp	de	réfugiés	au	sein	de	«	la	
jungle	de	Calais	».	Pendant	son	séjour	 infernal	dans	cette	 jungle	située	entre	deux	mondes,	ce	
migrant	lutte	contre	la	violence	et	sauve	un	enfant	dans	cette	zone	d’insécurité	et	de	non-droit.	

La scène de crime  
	 Des	 titres	 tels	 «	 L’Archipel	 du	 Chien	 »	 et	 «	 Entre	 deux	 mondes	 »	 mettent	 en	 avant	
l’espace	par	rapport	à	d’autres	éléments	constitutifs	du	récit.	Intimement	lié	au	déplacement	et	
à	 l’immigration,	 l’espace,	 terre	de	départ	et	 terre	d’arrivée	est	élevé	au	 rang	de	 thème	dans	 la	
littérature	policière	migrante	vu	toute	la	symbolique	qui	lui	est	attribuée.	«	mondes	»	et	«	archipel	
»	contenus	dans	 les	 titres	sont	des	 termes	 relevant	du	domaine	géographique	et	promettant	au	
lecteur	 un	 voyage	 à	 travers	 le	monde	 et	 les	 océans.		

	 Dans	 cette	 littérature,	 l’espace	 est	d’une	part	 un	 lieu	de	 confinement	propice	 au	 crime	
comme	 dans	 les	 romans	 à	 énigme,	 d’autre	 part,	 une	métaphore	 de	 l’identité	 ou	 de	 l’altérité.	

	 Dans	l’Archipel	du	Chien,	l’espace	est	mythique	:	la	terre	d’origine	est	un	héritage	lourd	à	
porter	et	un	facteur	d’isolement	et	d’enfermement.	L’île	où	se	déroule	l’action	est	un	espace	imaginaire	
et	symbolique	:	il	n’est	pas	ancré	dans	la	réalité	ni	dans	le	temps.	C’est	un	espace	tranquille,	peu	
édénique,	plutôt	macabre	et	menaçant.	Il	ne	présente	pas	le	charme	exotique	des	espaces	des	contes	
philosophiques	du	XVIIIe	siècle	(«	Quand	on	observe	cet	archipel	sur	les	cartes,	on	ne	peut	de	prime	
abord	remarquer	le	Chien	[...]	Le	Chien	surgissait	soudain	[...]	Il	en	va	de	lui	comme	de	certains	
êtres	dont	on	ne	devine	pas	la	vraie	nature	quand	on	commence	à	les	fréquenter,	et	qui	un	jour	vous	
sautent	à	la	gorge	»	(Claudel,	2019,	p.10).	Le	temps	qu’il	fait	dans	ce	coin	du	monde	est	âpre	(«	Le	
Chien	crache	des	saisons	inhumaines.	L’été	assèche	les	hommes	et	les	terrasse.	L’hiver	les	transit	»	
(Claudel,	2019,	p.12).	Les	habitants	subissent	l’espace	où	ils	naissent	et	évoluent	aussi	bien	que	le	
climat	qui	y	règne	comme	une	fatalité.	Cette	terre	d’origine	peut	même	les	aliéner	(«	Leurs	maisons	
ont	fait	le	tour	du	monde	[...]	Dans	les	magazines	[...]	Cela	les	a	fait	rire,	avant	de	les	contrarier	
[...]	Elles	sont	dures	avec	eux.	Inconfortables.	Sombres	et	rugueuses	[...]	Elles	les	encerclent	et	les	
oppressent.	Ils	ont	fini	par	leur	ressembler	»	(Claudel,	2019,	p.12)		
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	 L’île	est	associée	à	l’enfer	(«	Le	vin	de	l’île	[...]	est	fils	des	ténèbres	et	du	ventre	de	la	
terre	[...]	le	gouffre	sans	fond	de	l’envers	du	monde	»	(Claudel,	2019,	pp.12-13).	Il	s’agit	là	d’une	
référence	claire	à	la	mythologie	grecque	et	à	la	fatalité	:	l’homme	est	victime	de	son	sort,	un	sort	
décidé	par	les	dieux.	Et	ici,	dans	le	roman,	le	sort	de	l’homme	prend	la	forme	de	la	terre	natale	:	
l’homme	porte	alors	son	identité	comme	une	bénédiction	ou	une	malédiction	(«	Les	vieux	avaient	
coutume	de	dire	en	le	buvant	qu’ils	tétaient	en	même	temps	le	sein	d’Aphrodite	et	celui	d’Hadès	
»	(Claudel,	2019,	p.13).	La	terre	d’origine	peut	être	source	de	malheur	(«	cet	endroit	isolé	qu’on	
dirait	arraché	à	un	pays	du	nord,	de	Scandinavie	ou	d’Islande,	et	jeté	là	comme	pour	faire	mal	à	
l’âme	»	(Claudel,	2019,	p.15).	L’île	est	austère	et	elle	manifeste	de	la	cruauté	envers	ses	habitants	
(«	On	 l’appelle	 la	plage,	 faute	de	mieux,	même	si	personne	ne	peut	s’y	baigner	en	 raison	des	
écueils	et	des	courants,	ni	s’y	étendre	car	elle	est	faite	de	galets	volcaniques,	râpeux	et	blessants	
»	(Claudel,	2019,	p.15).	La	description	de	l’espace	dans	le	roman	de	Claudel	et	son	influence	non	
seulement sur le mode de vie des personnages mais aussi sur leur comportement, leur attitude, 
leur	personnalité	et	 leurs	valeurs	se	 rapproche	d’une	étude	anthropologique	et	 sociologique	 («	
La	Vieille,	c’est	l’ancienne	institutrice	[...]	Elle	est	née	ici	et	elle	y	mourra.	On	ne	l’a	jamais	vue	
sourire	»)	(Claudel,	2019,	p.15).		

	 En	plus	 de	 sa	 portée	 symbolique,	 l’espace	de	L’Archipel	 du	Chien	 remplit	 la	 fonction	
de	 cadre	 de	 l’action.	 Dans	 le	 roman	 policier	 d’immigration	 de	 Claudel,	 le	 choix	 de	 l’île	 est	
doublement	 réussi	 :	 d’une	 part	 parce	 que	 l’île	 demeure	 le	 cadre	 privilégié	 du	 récit	 policier	
traditionnel	qui	fait	l’éloge	du	crime	en	milieu	confiné,	d’autre	part	parce	qu’étant	un	espace	aux	
confins	bien	dessinés,	elle	représente	ainsi	tout	pays	ou	tout	territoire	délimité	par	des	frontières,	
régi	par	un	système	social,	politique	et	judiciaire	donc	le	cadre	idéal	pour	un	récit	de	migration	
qui vise essentiellement à montrer et à étudier d’un point de vue sociopolitique les conséquences 
de	l’intégration	difficile	d’étrangers	dans	un	système	déjà	établi	et	à	faire	la	lumière	sur	la	réalité	
crue	 du	 processus	 d’intégration	 dans	 les	 terres	 d’accueil.	

	 Le	principe	du	huis	clos	adopté	par	l’auteur	connote	et	renforce	l’idée	de	l’isolement	et	de	
ses	conséquences:	le	refus	de	l’autre,	la	discrimination	et	le	racisme.	L’île	choisie	comme	cadre	de	
l’action	est	une	île	rude,	cadre	archétypal	de	la	littérature	policière	classique.	Elle	fait	revenir	à	la	
mémoire	des	fervents	lecteurs	de	policier	l’île	imaginaire	de	Sarek,	cadre	du	roman	L’île	aux	trente	
cercueils		de	Maurice	Leblanc.	L’île	rude	est	le	plus	souvent	entourée	d’une	mer	agressive,	battue	par	
les	vents,	entourée	de	récifs	dangereux.	Ses	habitants	sont	majoritairement	des	pêcheurs	(«	Ici	on	est	
paysan	ou	pêcheur	»	(Claudel,	2019,	p.12),	une	population	déshéritée	abandonnée	par	le	continent	(«	
L’histoire	se	passe	sur	une	île	[...]	Guère	éloignée	du	pays	dont	elle	dépend	mais	qui	en	est	oubliée,	
et	proche	d’un	autre	continent	que	celui	auquel	elle	appartient,	mais	qu’elle	ignore	»	(Claudel,	2019,	
p.10)	avec	un	fort	sentiment	d’appartenance	entraînant	le	rejet	de	tout	étranger	(«	Inhumer	ces	trois	
corps	dans	notre	cimetière	n’a	aucun	sens.	Déjà	parce	que	ces	hommes	ne	faisaient	pas	partie	de	notre	
communauté	»	(Claudel,	2019,	p.49)	;	«	l’Instituteur	n’était	pas	d’ici.	Qu’il	n’était	pas	né	sur	l’île.	
Qu’il	n’était	pas	comme	eux.	Il	n’y	avait	qu’à	l’écouter	ou	le	regarder.	C’était	le	meilleur	argument	en	
somme,	celui	de	la	naissance,	de	la	communauté,	des	origines.	C’est	avec	cela	que	les	civilisations	se	
sont	construites	et	fortifiées	»	(Claudel,	2019,	p.71).	Les	assassins	en	sont	le	plus	souvent	originaires	
(«	«	parmi	cette	communauté	vivaient	aussi	[...]	des	meurtriers	»	(Claudel,	2019,	p.209).		

Eliane SaadéMIGRATIONS ET ESPACE | Problématiques et défis

	 Mais	 aussi	 comment	 ces	 deux	 romans	 explicitent-ils	 et	 définissent-ils	 le	 rapport	 entre	
l’institution	 policière,	 les	 instances	 des	 pays	 d’accueil	 et	 les	 immigrants	 ?	 Est-ce	 un	 rapport	
d’hommes	à	leurs	égaux	?	Ou	bien	est-ce	un	rapport	de	force	inégal	?	Bref,		comment	ces	deux	
récits	policiers	appréhendent-ils,	au	moyen	des	composantes	du	genre,	la	situation	des	migrants	?		
Dans	L’Archipel	du	chien,	 est	 racontée	 l’histoire	de	 trois	 cadavres	de	migrants	 africains	noirs	
échoués	sur	la	plage	d’une	île	tranquille	de	population	blanche	située	entre	l’Europe	et	l’Afrique.	
Les crimes se multiplient puisque la culpabilité des habitants ne se limite pas à leur besoin 
pressant	d’occulter	la	présence	de	ces	corps	étrangers	et	fétides	qui	met	en	danger	le	projet	de	
la	station	thermale	et	qui	menace	leur	survie	mais	elle	s’étend	également	à	leur	activité	illégale	
et	 clandestine	 d’assurer	 la	 traversée	 des	migrants	 d’un	 continent	 à	 l’autre.	L’auteur	 du	 roman	
dénonce	l’intolérance	et	la	cruauté	du	monde	vis-à-vis	des	migrants	fuyant	la	guerre	ou	la	famine	
dans	 leurs	 terres	d’origine.						

	 Dans	Entre	deux	mondes,	Olivier	Norek	met	en	scène	un	policier	syrien	qui	a	fui	la	misère	
de	son	pays,	a	perdu	sa	famille	et	s’est	enfin	retrouvé	dans	un	camp	de	réfugiés	au	sein	de	«	la	
jungle	de	Calais	».	Pendant	son	séjour	 infernal	dans	cette	 jungle	située	entre	deux	mondes,	ce	
migrant	lutte	contre	la	violence	et	sauve	un	enfant	dans	cette	zone	d’insécurité	et	de	non-droit.	

La scène de crime  
	 Des	 titres	 tels	 «	 L’Archipel	 du	 Chien	 »	 et	 «	 Entre	 deux	 mondes	 »	 mettent	 en	 avant	
l’espace	par	rapport	à	d’autres	éléments	constitutifs	du	récit.	Intimement	lié	au	déplacement	et	
à	 l’immigration,	 l’espace,	 terre	de	départ	et	 terre	d’arrivée	est	élevé	au	 rang	de	 thème	dans	 la	
littérature	policière	migrante	vu	toute	la	symbolique	qui	lui	est	attribuée.	«	mondes	»	et	«	archipel	
»	contenus	dans	 les	 titres	sont	des	 termes	 relevant	du	domaine	géographique	et	promettant	au	
lecteur	 un	 voyage	 à	 travers	 le	monde	 et	 les	 océans.		

	 Dans	 cette	 littérature,	 l’espace	 est	d’une	part	 un	 lieu	de	 confinement	propice	 au	 crime	
comme	 dans	 les	 romans	 à	 énigme,	 d’autre	 part,	 une	métaphore	 de	 l’identité	 ou	 de	 l’altérité.	

	 Dans	l’Archipel	du	Chien,	l’espace	est	mythique	:	la	terre	d’origine	est	un	héritage	lourd	à	
porter	et	un	facteur	d’isolement	et	d’enfermement.	L’île	où	se	déroule	l’action	est	un	espace	imaginaire	
et	symbolique	:	il	n’est	pas	ancré	dans	la	réalité	ni	dans	le	temps.	C’est	un	espace	tranquille,	peu	
édénique,	plutôt	macabre	et	menaçant.	Il	ne	présente	pas	le	charme	exotique	des	espaces	des	contes	
philosophiques	du	XVIIIe	siècle	(«	Quand	on	observe	cet	archipel	sur	les	cartes,	on	ne	peut	de	prime	
abord	remarquer	le	Chien	[...]	Le	Chien	surgissait	soudain	[...]	Il	en	va	de	lui	comme	de	certains	
êtres	dont	on	ne	devine	pas	la	vraie	nature	quand	on	commence	à	les	fréquenter,	et	qui	un	jour	vous	
sautent	à	la	gorge	»	(Claudel,	2019,	p.10).	Le	temps	qu’il	fait	dans	ce	coin	du	monde	est	âpre	(«	Le	
Chien	crache	des	saisons	inhumaines.	L’été	assèche	les	hommes	et	les	terrasse.	L’hiver	les	transit	»	
(Claudel,	2019,	p.12).	Les	habitants	subissent	l’espace	où	ils	naissent	et	évoluent	aussi	bien	que	le	
climat	qui	y	règne	comme	une	fatalité.	Cette	terre	d’origine	peut	même	les	aliéner	(«	Leurs	maisons	
ont	fait	le	tour	du	monde	[...]	Dans	les	magazines	[...]	Cela	les	a	fait	rire,	avant	de	les	contrarier	
[...]	Elles	sont	dures	avec	eux.	Inconfortables.	Sombres	et	rugueuses	[...]	Elles	les	encerclent	et	les	
oppressent.	Ils	ont	fini	par	leur	ressembler	»	(Claudel,	2019,	p.12)		
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Introduction
	 La	migration	est	le	défi	du	XXIe	siècle	:	ils	sont	des	centaines	de	milliers	à	fuir	leur	pays	
à	cause	de	la	guerre,	de	la	pauvreté,	des	catastrophes	climatiques	et	à	chercher	refuge	ailleurs.		

	 Les	études	sur	la	migration	(migration	studies)	couvrent	une	panoplie	de	modes	d’approches	
puisqu’une	entraide	interdisciplinaire	s’impose	afin	de	mieux	saisir	les	processus	migratoires	dans	
leurs	phases,	leur	forme	et	leur	contenu.	Et	la	littérature	se	réserve	aussi	une	place	dans	les	études	
de	ce	processus	de	déplacement	:	elle	est	envisagée	comme	un	instrument	empirique	pour	décrire	
le	monde	de	la	migration.	Elle	prend	le	nom	de	«	littérature	de	migration	»	;	c’est	une	littérature	
par	le	migrant,	pour	le	migrant	et	sur	la	figure	du	migrant	et	son	processus	migratoire.												

 Le phénomène de la migration a depuis toujours marqué la littérature mais ses traces se 
font	 de	plus	 en	plus	 visibles	 parce	que	 l’immigration	de	masse,	 bien	qu’elle	 constitue	un	pas	
vers	l’inter	culturalité	et	l’enrichissement	mutuel,	semble	être	lourde	de	conséquences	tout	autant	
sur	 l’individu	 que	 sur	 l’humanité	 du	 fait	 des	 bouleversements	 qu’elle	 crée	 et	 du	 changement	
démographique,	ethnique,	 religieux	et	autre	qu’elle	engendre	dans	 la	constitution	des	sociétés.	
La	 littérature	 se	charge	donc	d’exprimer	 tout	 le	chaos	provoqué	par	ce	déplacement	qu’il	 soit	
volontaire	 ou	 forcé,	 tout	 le	mal	 qui	 se	 produit	 au	 cours	 de	 ce	 processus	 :	 le	 détachement,	 le	
dépaysement,	 l’exclusion,	 la	discrimination,	 la	difficulté	d’intégration…	la	 liste	des	problèmes	
risque	 en	 fait	 d’être	 longue.
Le	polar	ne	pouvait	ignorer	la	question	des	migrants.	En	effet,	le	caractère	sécuritaire	ou	même	
judiciaire	du	problème	de	l’immigration,	rend	ainsi	tout	à	fait	légitime	l’incursion	du	genre	policier	
dans	la	situation	problématique	des	migrants.	De	plus,	l’immigration	emprunte	au	roman	policier	
puisque	son	intrigue	repose	sur	un	déplacement	conçu	comme	un	système	mafieux.			

	 Dans	 la	présente	 intervention,	nous	allons	 rapporter	 le	 résultat	d’une	étude	réalisée	sur						
les	 romans	noirs	 récemment	publiés,	L’Archipel	du	Chien	 	de	Philippe	Claudel	 et	Entre	deux	
mondes		d’Olivier	Norek	qui	traitent	de	la	question	de	la	migration.	Nous	tenterons	de	répondre	
aux	questions	suivantes	:	Quelle	est	la	principale	cause	de	la	migration	?	D’où	vient	le	phénomène	
de	 la	migration	clandestine	?	Quel	est	son	 impact	 sur	 la	vie	des	 refugiés	?	Comment	cet	effet	
socio-psychologique	est-il	présenté	à	travers	un	récit	policier	?	Quel	rapport	entretiennent	les	deux	
auteurs	avec	ce	phénomène	clé	de	leur	temps	?											
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	 As	a	particular	example,	Abdelhady	narrates	the	experience	of	Khaled,	a	Lebanese	whom	
she	interviews	seven	years	after	he	moves	to	The	United	States.	She	expounds	how	this	immigrant	
identifies	 himself	 with	 neither	 the	American	 society	 nor	 the	 Lebanese	 one.	 He	 refuses	 to	 be	
categorized	in	any	of	these	molds	because	he	understands	it	as	his	“social	and	cultural	death”111.		
This	 provides	 insight	 into	 the	 self-satisfaction	 concerning	 the	 different	 identity	 the	 Lebanese	
enjoy.	Having	a	unique	identity,	even	if	an	in-between	one,	is	favorable.	The	mixed	identity	that	
is	not	fully	American	and	not	perfectly	Lebanese	is	life	to	these	people,	not	a	hurdle	or	a	source	of	
anxiety.

	 Finally,	a	look	at	differences	in	identity	formation	between	males	and	females	of	Lebanese	
Americans	seems	a	must.	In	her	study,	Ajrouch	finds	that	the	adoption	of	Lebanese	ways	varies	
between	male	and	female	adolescents.	While	males	are	less	restrained	and	enjoy	more	freedom	and	
detachment	from	family	and	community,	the	females	are	kept	under	restrictions	similar	to	the	ones	
enforced	in	the	homeland.	The	females	are	raised	this	way	so	as	to	preserve	the	traditions	and	the	
Arab	identity,	whereas	males	are	more	“acculturated”112.	Arab	women—a	category	that	includes	
Lebanese	women—are	also	represented	in	American	media	as	“oppressed	or	totally	absent”	.	Such	
portrayals	exacerbate	the	“stigmatization	of	Arab	communities”	as	Naber	contends113.	Abdelhady	
also	notices	a	difference	in	sense	of	home	and	identity	between	the	genders	among	the	Lebanese	
immigrants.	Particularly,	the	women	resort	to	their	own	dwellings	to	gain	the	feeling	of	belonging	
to	a	home,	whereas	the	males	find	this	in	communal	events114.	This	pours	back	to	the	upbringing	
they	are	given,	for	the	males	are	given	more	free	space,	and	their	identity	is	not	formed	by	closed	
spaces.	On	 the	other	hand,	 the	 females,	 being	 reared	 in	 a	more	 traditional	way	 that	preserves	
Lebanese/	Arab	customs,	are	bounded	by	the	home	environment	–	a	fact	that	ultimately	shapes	
their	identity.	They	appear	more	Lebanese	or	Arab	than	the	males.

Conclusion
	 Hybridity	 is	an	elusive	 term.	To	various	people	 in	 separate	places	and	distinct	 sorts	of	
boundaries,	it	may	be	a	source	of	contentment,	confusion,	loss	or	alienation.	It	seems,	however,	
that	ambivalence	is	the	word	that	describes	it	all,	whether	related	to	the	meanings	of	hybridity	or	
to	its	impacts	that	leave	the	subjects—particularly	the	immigrants—in	a	status	that	is	replete	with	
ambiguity	and	indecision.	They	may	develop	a	desire	to	belong	to	the	host	country,	yet	spiritually	
they	are	bound	to	their	native	lands,	even	when	they	are	as	far	in	time	as	three	or	four	generations	
away.	The	Lebanese	Americans	exemplify	this	disturbed	condition	at	its	best.	They	aspire	both	to	
belong	to	American	society	and	to	remain	attached	to	their	Lebanese	roots—a	past	they	take	pride	
in	and	are	incapable	of	sending	into	oblivion.	These	Lebanese	hybrids	thriving	in	the	American	
context	 are	 even	 satisfied	 that	 they	 belong	 to	 this	 in-between	 territory	 and	 that	 they	 enjoy	 an	
ambivalent	status	of	identity.	It	is	their	life.	It	has	become	an	identity	unique	to	them,	an	identity	
they	seem	reluctant	to	give	up.
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Currently,	Abdelhady	explains	that	regardless	of		their	refraining	from	religious	affinity,	Lebanese	
immigrants	 in	America	 continue	 to	 participate	 in	 Lebanese	 religious	 gatherings	 and	 observe	
religious	occasions	so	as	to	be	“reminded”	of	their	roots102.	Organizing	groups	and	societies	that	
gather	the	Lebasese	persists	today,	verifying	that	there	is	still	some	need	to	hold	activities	that	help	
preserve	their	“collective	memory	and	knowledge	of	Lebanon’s	traditions	and	heritage”.	It	is	clear	
that	such	attempts	are	pathways	to	build	up	solidarity	among	these	people	and	to	foster	“communal	
belonging”103.	Abdelhady	narrates	a	particular	personal	experience	of	an	invitation	she	has	to	a	
hafle	in	2001—one	organized	by	a	Lebanese	acquaintance	of	hers.	Abdelhady	describes	the	mood	
of	“ethnic	pride”	that	exudes	this	social	occasion104.	Nevertheless,	Abdelhady	is	adamant	about	
the	shortage	of	coherence	these	immigrants	suffer	–	in	comparison	with	the	lives	of	those	who	
favor	“unitary	ethnic	identities”105.

	 A	 study	 conducted	 by	Ajrouch	 (2000),	 based	 on	 interviews	with	 adolescent	 Lebanese	
males	and	females	in	the	United	States,	focuses	on	ties	with	the	native	country,	identity,	family	
bonds,	 etc	…	 It	 is	 noticeable	 that	 the	 respondents	 in	 the	 interviews	use	 the	 terms	Boater	 and	
White.	The	adolescents	affirm	their	cognizance	of	 the	terms,	stating	that	a	Boater	refers	 to	the	
immigrant	who	is	still	unable	to	adopt	the	American	cultural	habits.	On	the	other	hand,	they	look	
at	the	White	as	a	term	incorporating	both	positive	and	negative	implications.	Positively	speaking,	
a	White	 has	 “access	 to	 education	 and	 privilege”	while	 on	 the	 other	 extreme	 showing	 a	 “lack	
of	 sense	of	obligation,	commitment	or	 responsibility”.	The	 respondents	 remarkably	assert	 that	
they	neither	belong	to	the	positive	nor	to	the	negative	“but	somewhere	in	between”.	Noteworthy	
here	is	the	fact	that	these	respondents	also	live	in	ethnic	societies	within	the	United	States	and	
adopt	Lebanese	and	Arab	customs,	some	of	which	being	shunning	dating,	eating	halal	food	and	
observing	Ramadan106.	All	the	while,	however,	the	adolescents	refuse	to	be	called	Boaters,	which	
means	they	do	want	to	attain	the	American	customs.	Nevertheless,	their	interviews	have	unveiled	
indecision.	They	hesitate	as	to	their	desire	to	join	White	category	or	not	—	quite	indicative	that	
they	are	hedging	in	 the	inclination	to	be	Lebanese	or	American.	They	are	reluctant	 to	be	fully	
white	while	simultaneously	shunning	the	classification	of	Boater.	This	is	where	hybridity	plays.	It	
leaves	its	marks	even	on	the	younger	generation.	They	are	thrown	somewhere	they	cannot	identify	
the	boundaries.	That	cannot	be	sure,	and	this	hesitation	about	belonging	to	one	place	or	another,	
to	America	or	to	Lebanon	remains	kindled,	even	in	the	generation	born	on	American	lands.

Nevertheless,	the	experience	of	the	American	Lebanese	at	times	appears	satisfactory—even	if	only	
at	the	individual	level.	Abdelhady	in	this	light	reveals	the	fact	that	a	large	group	of	the	immigrants	
interviewed	in	her	research	remark	that	their	understanding	of	their	social	position	is	both	“multiple”	
and	“contradictory”—what	they	call	a	“transcultural	narrative”	that	is	equivalent	to	“mixing	of	
different	identities	and	cultural	repertoires107.	Such	immigrants	seem	proud	of	their	position,	for	
they	see	it	as	“enriching”,	“unique”108,	“desirable”,	and	even	“liberating”109.	Interestingly,	these	
immigrants	attribute	their	attitude	to	the	multicultural	and	multilingual	Lebanese	character	.	This	
is quite impressive as it indicates that the Lebanese immigrants110	are	already	receptive	of	cultural	
adaptation	and	the	adoption	of	multiple	identities	insofar	as	their	ancestors	in	their	native	land	are	
open	to	various	cultures	and	tongues.
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bonds,	 etc	…	 It	 is	 noticeable	 that	 the	 respondents	 in	 the	 interviews	use	 the	 terms	Boater	 and	
White.	The	adolescents	affirm	their	cognizance	of	 the	terms,	stating	that	a	Boater	refers	 to	the	
immigrant	who	is	still	unable	to	adopt	the	American	cultural	habits.	On	the	other	hand,	they	look	
at	the	White	as	a	term	incorporating	both	positive	and	negative	implications.	Positively	speaking,	
a	White	 has	 “access	 to	 education	 and	 privilege”	while	 on	 the	 other	 extreme	 showing	 a	 “lack	
of	 sense	of	obligation,	commitment	or	 responsibility”.	The	 respondents	 remarkably	assert	 that	
they	neither	belong	to	the	positive	nor	to	the	negative	“but	somewhere	in	between”.	Noteworthy	
here	is	the	fact	that	these	respondents	also	live	in	ethnic	societies	within	the	United	States	and	
adopt	Lebanese	and	Arab	customs,	some	of	which	being	shunning	dating,	eating	halal	food	and	
observing	Ramadan106.	All	the	while,	however,	the	adolescents	refuse	to	be	called	Boaters,	which	
means	they	do	want	to	attain	the	American	customs.	Nevertheless,	their	interviews	have	unveiled	
indecision.	They	hesitate	as	to	their	desire	to	join	White	category	or	not	—	quite	indicative	that	
they	are	hedging	in	 the	inclination	to	be	Lebanese	or	American.	They	are	reluctant	 to	be	fully	
white	while	simultaneously	shunning	the	classification	of	Boater.	This	is	where	hybridity	plays.	It	
leaves	its	marks	even	on	the	younger	generation.	They	are	thrown	somewhere	they	cannot	identify	
the	boundaries.	That	cannot	be	sure,	and	this	hesitation	about	belonging	to	one	place	or	another,	
to	America	or	to	Lebanon	remains	kindled,	even	in	the	generation	born	on	American	lands.

Nevertheless,	the	experience	of	the	American	Lebanese	at	times	appears	satisfactory—even	if	only	
at	the	individual	level.	Abdelhady	in	this	light	reveals	the	fact	that	a	large	group	of	the	immigrants	
interviewed	in	her	research	remark	that	their	understanding	of	their	social	position	is	both	“multiple”	
and	“contradictory”—what	they	call	a	“transcultural	narrative”	that	is	equivalent	to	“mixing	of	
different	identities	and	cultural	repertoires107.	Such	immigrants	seem	proud	of	their	position,	for	
they	see	it	as	“enriching”,	“unique”108,	“desirable”,	and	even	“liberating”109.	Interestingly,	these	
immigrants	attribute	their	attitude	to	the	multicultural	and	multilingual	Lebanese	character	.	This	
is quite impressive as it indicates that the Lebanese immigrants110	are	already	receptive	of	cultural	
adaptation	and	the	adoption	of	multiple	identities	insofar	as	their	ancestors	in	their	native	land	are	
open	to	various	cultures	and	tongues.
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the	white	using	it—to	describe	the	Lebanese	immigrants.	Thus,	as	she	uses	it,	Honkey-Lebanese	
means	 externally	 appearing	white	 yet	 internally	 feeling	Lebanese.	The	 term	“epitomize[s]	 the	
postmodern	Diasporic	condition	where	racial,	cultural	and	ethnic	identity	is	not	so	easily	defined	
or	 categorized”92.	

	 In	fact,	by	gaining	whiteness	a	sort	of	a	“subaltern	inversion”	occurred	to	the	Hadchitis—a	
crisis	she	calls	“ethnic	demise”93.	Experiencing	this	acute	crisis,	the	first	migrating	generation	tried	
to	curb	it	by	intermarriage.	Whereas	the	1st	generation	worked	to	retain	their	special	character	
as	 Lebanese	 from	 Hadchit,	 “the	 2nd	 and	 subsequent	 generations	 attempted	 to	 accumulate	
whiteness	in	order	not	to	be	seen	as	black”94.	The	writer	unveils	that	the	Hadchitis	have	multiple	
identifications	 that	 inhabit	 simultaneously	 and	 that	 these	 immigrants	 appear	 to	 be	 enmeshed.	
For	some	of	them	being	Lebanese	is	just	an	ethnic	symbol	they	manipulate	“strategically”,	yet	
for	others	Lebaneseness	is	something	they	feel	obliged	to	“strategically	hide”	from	the	society	.	
Hyndman-Rizik	also	claims	that	this	Lebaneseness	is	“unavoidable”	and		“imposed”	on	them	due	
to	their	physical	appearance.	One	of	the	interviews	she	makes	reveals	“how	difficult	it	is	actually	
to	 overcome	 the	 color	 barrier	 in	 the	USA,	 even	 after	 five	 generations”95.	 She	 then	 concludes	
that	“ethnicity		.	.	.		oscillates	between	the	search	for	roots	and	the	move	toward	ever	increasing	
hybridity”96.	The	writer	even	pinpoints	 the	split	between	3rd	and	4th	generation	migrants	 	and	
the	disorientation	upon	meeting	new	immigrants97.	After	a	hundred	years	of	settling	in	the	USA,	
the	Hadchitis	suffer	“double	remoteness”	because	they	are	still	short	of	being	Arab	despite	their	
being	 “unconventionally	American”.	This	matches	what	Kraidy	 calls	 	 hybridity	 of	 “halfies”98.	
Hyndman-Rizik	finally	approves	of	Hall’s	argument	that	the	post-modern	identity	of	the	Lebanese	
Americans	is	“fractured	and	de-centered,	due	to	globalization,	hybridization	and	the	erosion	of	
national	 boundaries”99.

	 Rowe,	on	the	other	hand,	notices	that	a	group	of	3rd	and	4th	generation	immigrants	“do	
not	describe	themselves	as	Lebanese-	American…	but	rather	explain	that	they	are	‘not	Lebanese	
anymore’”.		Significantly,	one	cannot	distinguish	them	from	the	other	white	Americans;	they	have	
similar	“names,	appearance,	demeanor,	dress,	place	of	residence,	speech	patterns”.	Paradoxically,	
most	of	these	“invest	a	great	deal	of	time,	money	and	social	capital	into	their	Lebanese-oriented	
heritage	projects”100.	They	are	eager	to	know,	understand	and	celebrate	authentic	Lebanese	culture.	
Rowe	concludes	based	on	the	ethnographic	cases	studied	that	these	Lebanese	Americans	enjoy	“a	
powerful	imaginative	capacity”	that	boosts	their	link	to	Lebanon	and	the	diaspora	.The	heritage	
projects	 these	 immigrants	organize	 is	a	kind	of	“a	dialogue	amongst	themselves	and	also	with	
the	second-generation	about	cultural	 relations”101.	The	2nd	generation	Lebanese	Americans	 try	
to	dissuade	their	children	from	searching	for	and	following	Lebanese	traditions	because	it	is	in	
vain	now	that	they	are	American.	However,	the	3rd		generation		now	are	at	a	loss,	so	they	try	to	
compensate	by	reattaching	themselves	to	heritage	in	a	way	or	another,	like	organizing	projects	and		
parties	and	creating	albums	in	order	to	resume	the	connection	with	their	ancestors.	The	“anxiety”	
of	 the	 3rd	 generation	Lebanese	 immigrants	 relates	 to	 being	 no	 longer	 connected	 to	Lebanese	
culture,	besides	their	concern	towards	the	future	generations	who	may	be	totally	disconnected	and	
unable	to	identify	themselves	and	their	kins.	That	is	why	they	strive	to	reconnect	with	Lebanon	in	
their	own	ways	
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	 After	WWII,	 immigrants	 could	 adapt	 better	 in	 the	American	 circle	 although	 they	 had	
stronger	political	and	religious	affinities	 to	 their	native	 lands	 than	 to	 the	host	country.	 	At	 that	
stage,	Syrian	 /Syrian-Lebanese	 immigrants	were	already	assimilated	 to	 the	middle	class	 in	 the	
American	 society84.	

	 The	 third-wave	 immigrants	 ranging	between	1965	and	2001	were	also	assimilated,	yet	
they	remained	ethnically	attached	to	their	motherland	.The	reaction	of	the	Americans	towards	the	
immigrant	Arabs	was	somehow	similar,	for	those	latter	were	considered	as	Others—a	source	of	
threat	to	the	whole,	as	Goffe	claims85.	Thus,	this	group	that	had	infringed	on	American	life	still	
faced	 racial	 segregation,	 and	 their	 hybrid	 existence	was	 curse-like.

	 In	 the	 aftermath	 of	 the	 September	 11	 strikes,	 terrorism	 entered	 the	 stage,	 and	 Arab	
Americans	seemed	a	group	“under	siege”	as	Yonge	demonstrates	 in	2004	 86.	As	a	 result	of	87	
interviews	Abdelhady	 had	with	Arab	American	 immigrants,	 she	 notes	 that	many	 respondents	
declared	their	exacerbated	sense	of	difference	in	the	American	context	in	the	aftermath	of	9/11.	
Because	of	being	segregated,	they	tended	to	identify	themselves	more	as	Arabs	whilst	remaining	
integrated	and	active	in	the	social,	economic,	political,	and	cultural	life	in	America.	Particularly,	the	
Lebanese	immigrants	were	characterized	by	an	adaptive	nature	compared	to	that	of	a	chameleon87.	
Nevertheless,	 the	 largest	group	 of	 immigrants	 rejected	 this	 “ambiguous	 position”	 and	 tried	 to	
build	new	identities	distant	 from	the	binary	of	“exclusion/inclusion”.	This	seems	 to	match	 the	
category	of	“marginal	man”	as	expounded	by	Park	(1928).	In	particular,	post-	Civil	War	Lebanese	
immigrants	 became	 active	 in	New	York’s	 cultural	 arenas—an	 attempt	 to	 rectify	 the	 common	
images	of	the	“conflict-ridden	country”.	Abdelhady	describes	their	strife	to	reconstruct	this	image	
as	reflective	of	“an	illusory	cohesion	and	stability”.	It	is	noted	as	well	that	whilst	Arab	Americans	
currently	seem	to	be	socially	considered	white	or	Caucasian,	the	state	and	media	considers	them	as	
basically	“Other”—a	juxtaposition	of	status	in	the	American	culture.	Thus,	the	images	propagated	
about	these	are	evocative	of	“violent,	backward	and	irrational”	and	hence	“inferior”	people88.	

	 Crapanzano	 asserts	 that	 Lebanese	 in	 the	 diasopra	 are	 caught	 in	 an	 in-between,	 being	
simultaneously	 Lebanese	 and	 American	 or	 other.	 However,	 the	 literature	 of	 the	 Lebanese	
immigrants,	similar	to	that	of	the	Lebanese	residents,	revolves	mainly	around	Lebanon	and	the	
way	they	are	related	to	it—to	the	extent	that	belonging	to	Lebanon	is	their	“constituted	subject”89.	
Noticeably,	Lebanese	immigrants	give	much	importance	to	family	history.	The	desire	to	return	
is	“always	there	even	if	the	return	trip	is	not	always	taken”.	This	desire	is	set	ablaze	when	their	
identity	 is	 challenged	 in	America	 and	when	“ambivalence”	starts	 to	grow	 in	 them	concerning	
their	 identity90.	On	 the	 other	 hand,	 the	 Lebanese	Diasporic	 identity	 is	 described	 as	 becoming	
“increasingly	transient	and	less	focused	on	the	myth	of	return,	but	rather	on	building	homeliness	
in	 Diaspora”91.

	 In	 order	 to	 assess	 the	 impacts	 of	 hybridity	 in	 the	 Lebanese	 diaspora,	 Hyndman-Rizik	
has	studied	the	inter-racial	and	inter-cultural	experiences	of	the	descendants	from	the	village	of	
Hadchit,	in	North	Lebanon—third	and	fourth	generation	immigrants	who	migrated	to	the	US	in	
the	1890’s.	Hyndman-Rizik	borrows	the	term	Honkey	from	African	Americans—	who	refer	to	
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the	white	using	it—to	describe	the	Lebanese	immigrants.	Thus,	as	she	uses	it,	Honkey-Lebanese	
means	 externally	 appearing	white	 yet	 internally	 feeling	Lebanese.	The	 term	“epitomize[s]	 the	
postmodern	Diasporic	condition	where	racial,	cultural	and	ethnic	identity	is	not	so	easily	defined	
or	 categorized”92.	

	 In	fact,	by	gaining	whiteness	a	sort	of	a	“subaltern	inversion”	occurred	to	the	Hadchitis—a	
crisis	she	calls	“ethnic	demise”93.	Experiencing	this	acute	crisis,	the	first	migrating	generation	tried	
to	curb	it	by	intermarriage.	Whereas	the	1st	generation	worked	to	retain	their	special	character	
as	 Lebanese	 from	 Hadchit,	 “the	 2nd	 and	 subsequent	 generations	 attempted	 to	 accumulate	
whiteness	in	order	not	to	be	seen	as	black”94.	The	writer	unveils	that	the	Hadchitis	have	multiple	
identifications	 that	 inhabit	 simultaneously	 and	 that	 these	 immigrants	 appear	 to	 be	 enmeshed.	
For	some	of	them	being	Lebanese	is	just	an	ethnic	symbol	they	manipulate	“strategically”,	yet	
for	others	Lebaneseness	is	something	they	feel	obliged	to	“strategically	hide”	from	the	society	.	
Hyndman-Rizik	also	claims	that	this	Lebaneseness	is	“unavoidable”	and		“imposed”	on	them	due	
to	their	physical	appearance.	One	of	the	interviews	she	makes	reveals	“how	difficult	it	is	actually	
to	 overcome	 the	 color	 barrier	 in	 the	USA,	 even	 after	 five	 generations”95.	 She	 then	 concludes	
that	“ethnicity		.	.	.		oscillates	between	the	search	for	roots	and	the	move	toward	ever	increasing	
hybridity”96.	The	writer	even	pinpoints	 the	split	between	3rd	and	4th	generation	migrants	 	and	
the	disorientation	upon	meeting	new	immigrants97.	After	a	hundred	years	of	settling	in	the	USA,	
the	Hadchitis	suffer	“double	remoteness”	because	they	are	still	short	of	being	Arab	despite	their	
being	 “unconventionally	American”.	This	matches	what	Kraidy	 calls	 	 hybridity	 of	 “halfies”98.	
Hyndman-Rizik	finally	approves	of	Hall’s	argument	that	the	post-modern	identity	of	the	Lebanese	
Americans	is	“fractured	and	de-centered,	due	to	globalization,	hybridization	and	the	erosion	of	
national	 boundaries”99.

	 Rowe,	on	the	other	hand,	notices	that	a	group	of	3rd	and	4th	generation	immigrants	“do	
not	describe	themselves	as	Lebanese-	American…	but	rather	explain	that	they	are	‘not	Lebanese	
anymore’”.		Significantly,	one	cannot	distinguish	them	from	the	other	white	Americans;	they	have	
similar	“names,	appearance,	demeanor,	dress,	place	of	residence,	speech	patterns”.	Paradoxically,	
most	of	these	“invest	a	great	deal	of	time,	money	and	social	capital	into	their	Lebanese-oriented	
heritage	projects”100.	They	are	eager	to	know,	understand	and	celebrate	authentic	Lebanese	culture.	
Rowe	concludes	based	on	the	ethnographic	cases	studied	that	these	Lebanese	Americans	enjoy	“a	
powerful	imaginative	capacity”	that	boosts	their	link	to	Lebanon	and	the	diaspora	.The	heritage	
projects	 these	 immigrants	organize	 is	a	kind	of	“a	dialogue	amongst	themselves	and	also	with	
the	second-generation	about	cultural	 relations”101.	The	2nd	generation	Lebanese	Americans	 try	
to	dissuade	their	children	from	searching	for	and	following	Lebanese	traditions	because	it	is	in	
vain	now	that	they	are	American.	However,	the	3rd		generation		now	are	at	a	loss,	so	they	try	to	
compensate	by	reattaching	themselves	to	heritage	in	a	way	or	another,	like	organizing	projects	and		
parties	and	creating	albums	in	order	to	resume	the	connection	with	their	ancestors.	The	“anxiety”	
of	 the	 3rd	 generation	Lebanese	 immigrants	 relates	 to	 being	 no	 longer	 connected	 to	Lebanese	
culture,	besides	their	concern	towards	the	future	generations	who	may	be	totally	disconnected	and	
unable	to	identify	themselves	and	their	kins.	That	is	why	they	strive	to	reconnect	with	Lebanon	in	
their	own	ways	
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	 After	WWII,	 immigrants	 could	 adapt	 better	 in	 the	American	 circle	 although	 they	 had	
stronger	political	and	religious	affinities	 to	 their	native	 lands	 than	 to	 the	host	country.	 	At	 that	
stage,	Syrian	 /Syrian-Lebanese	 immigrants	were	already	assimilated	 to	 the	middle	class	 in	 the	
American	 society84.	

	 The	 third-wave	 immigrants	 ranging	between	1965	and	2001	were	also	assimilated,	yet	
they	remained	ethnically	attached	to	their	motherland	.The	reaction	of	the	Americans	towards	the	
immigrant	Arabs	was	somehow	similar,	for	those	latter	were	considered	as	Others—a	source	of	
threat	to	the	whole,	as	Goffe	claims85.	Thus,	this	group	that	had	infringed	on	American	life	still	
faced	 racial	 segregation,	 and	 their	 hybrid	 existence	was	 curse-like.

	 In	 the	 aftermath	 of	 the	 September	 11	 strikes,	 terrorism	 entered	 the	 stage,	 and	 Arab	
Americans	seemed	a	group	“under	siege”	as	Yonge	demonstrates	 in	2004	 86.	As	a	 result	of	87	
interviews	Abdelhady	 had	with	Arab	American	 immigrants,	 she	 notes	 that	many	 respondents	
declared	their	exacerbated	sense	of	difference	in	the	American	context	in	the	aftermath	of	9/11.	
Because	of	being	segregated,	they	tended	to	identify	themselves	more	as	Arabs	whilst	remaining	
integrated	and	active	in	the	social,	economic,	political,	and	cultural	life	in	America.	Particularly,	the	
Lebanese	immigrants	were	characterized	by	an	adaptive	nature	compared	to	that	of	a	chameleon87.	
Nevertheless,	 the	 largest	group	 of	 immigrants	 rejected	 this	 “ambiguous	 position”	 and	 tried	 to	
build	new	identities	distant	 from	the	binary	of	“exclusion/inclusion”.	This	seems	 to	match	 the	
category	of	“marginal	man”	as	expounded	by	Park	(1928).	In	particular,	post-	Civil	War	Lebanese	
immigrants	 became	 active	 in	New	York’s	 cultural	 arenas—an	 attempt	 to	 rectify	 the	 common	
images	of	the	“conflict-ridden	country”.	Abdelhady	describes	their	strife	to	reconstruct	this	image	
as	reflective	of	“an	illusory	cohesion	and	stability”.	It	is	noted	as	well	that	whilst	Arab	Americans	
currently	seem	to	be	socially	considered	white	or	Caucasian,	the	state	and	media	considers	them	as	
basically	“Other”—a	juxtaposition	of	status	in	the	American	culture.	Thus,	the	images	propagated	
about	these	are	evocative	of	“violent,	backward	and	irrational”	and	hence	“inferior”	people88.	

	 Crapanzano	 asserts	 that	 Lebanese	 in	 the	 diasopra	 are	 caught	 in	 an	 in-between,	 being	
simultaneously	 Lebanese	 and	 American	 or	 other.	 However,	 the	 literature	 of	 the	 Lebanese	
immigrants,	similar	to	that	of	the	Lebanese	residents,	revolves	mainly	around	Lebanon	and	the	
way	they	are	related	to	it—to	the	extent	that	belonging	to	Lebanon	is	their	“constituted	subject”89.	
Noticeably,	Lebanese	immigrants	give	much	importance	to	family	history.	The	desire	to	return	
is	“always	there	even	if	the	return	trip	is	not	always	taken”.	This	desire	is	set	ablaze	when	their	
identity	 is	 challenged	 in	America	 and	when	“ambivalence”	starts	 to	grow	 in	 them	concerning	
their	 identity90.	On	 the	 other	 hand,	 the	 Lebanese	Diasporic	 identity	 is	 described	 as	 becoming	
“increasingly	transient	and	less	focused	on	the	myth	of	return,	but	rather	on	building	homeliness	
in	 Diaspora”91.

	 In	 order	 to	 assess	 the	 impacts	 of	 hybridity	 in	 the	 Lebanese	 diaspora,	 Hyndman-Rizik	
has	studied	the	inter-racial	and	inter-cultural	experiences	of	the	descendants	from	the	village	of	
Hadchit,	in	North	Lebanon—third	and	fourth	generation	immigrants	who	migrated	to	the	US	in	
the	1890’s.	Hyndman-Rizik	borrows	the	term	Honkey	from	African	Americans—	who	refer	to	
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Hybridity in Lebanese Americans
	 The	case	being	so	regarding	the	dilemma	in	identity	formation	and	its	implications,	what	
place	do	Lebanese	immigrants	in	the	United	States	occupy	amidst	this	hybridity	maze?	In	fact,	
the	existing	literature	in	English	language	seems	to	be	short	of	analyzing	the	mixed	identity	of	
Lebanese	Americans.	These	hybrids	have	left	their	homeland	over	a	long	time	and	experienced	
the	culture	of	the	American	society,	so	an	analysis	of	the	impact	of	hybridization	on	them	is	a	
must.			

Lebanese-American Diaspora: An Overview
	 Abdelhady	notes	that	immigrants	from	Mount	Lebanon	have	constituted	the	majority	of	
immigrants	from	the	Middle	East	to	North	America	starting	from	the	mid-nineteenth	century—
pushed	by	economic,	religious,	or	political	factors.	The	early	immigrants	were	called	Syrians	or	
Syrian-Lebanese	and	rarely	Arab—a	mark	of	ambiguous	ethnic	identity.	Due	to	their	recognition	
that	they	were	“sojourners”78,	these	early	immigrants	had	conflicts	in	their	sense	of	belonging	to	
the	American	context.	Thus,	they	usually	chose	to	live	among	“co-ethnics”	and,	language-wise,	
could	speak	little	English	that	just	helped	them	work	as	back	peddlers79.	Abdelhady	then	notes	that	
they	were	hardworking	people,	but	they	had	to	endure	insults	from	children	and	some	customers.	
Thus,	the	early	adult	immigrants	had	to	bear	the	burden	of	being	different.	Feeling	inadequate	in	
a	social	circle	that	shunned	communicating	with	them	became	a	yoke.	Hybridity	at	that	stage	thus	
appeared	a	stumbling	block,	 leading	 to	a	crisis	of	belonging	and	fluctuation	between	yearning	
for	their	own	culture	on	one	hand	and	being	repelled	by	its	different	ways	that	diverged	from	the	
environment	they	had	moved	to.

	 Arriving	prior	to	the	creation	of	modern	nation-states,	Arab	immigrants	in	general	were	
conscious	regarding	the	difference,	and	thus	attempted	to	prove	that	they	belonged	to	the	white	
privileged	group	so	as	to	“escape	the	stigma	of	otherness”	as	noted	by	Gualitieri	and	Samhan80.	
Nonetheless,	this	journey	has	been	fraught	with	“struggle	.	.	.	discrimination		[and]		contradictory	
sense	of	identification	and	ambiguity	about	their	inclusion	in	American	society	that	lasts	until	the	
present”81.	Remarkably,	it	is	pointed	out	by	Gualitieri	that	despite	their	assimilation	into	the	white	
group	within	America,	early	Arab	Americans	were	“in	between”	or	“not	quite	white”82—hence	
typical	holders	of	multiple	belonging.

	 Significantly,	 immigrants	 of	 the	 first	wave	worked	 on	 founding	 groups	 that	 attempted	
to	foster	 their	cohesion	and	ethnic	bonds,	while	at	 the	same	time	enhancing	assimilation.	Naff	
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adopt	 the	 customs	 and	 traditions	 propagated	 in	 their	 homeland.	This	was	 done	 by	 “meetings,	
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Safaa FahesMIGRATIONS ET ESPACE | Problématiques et défis

contends	for	the	transfiguration	that	the	hybrid	undergoes,	noting	that	hybrid	individuals	may	find	
it	“a	big	challenge”	to	reconstruct	the	new	identity	and	to	stand	upright	in	a	globalized	world63.	
This	is	compounded	because	hybrids	are	subject	to	more	extreme	discrimination	since	they	are	
intruders	 in	 the	homogeneous	surrounding	culture,	as	noted	by	Zick	and	Kűpper.	Actually,	 the	
challenge	may	also	be	the	necessity	to	be	higher	achievers	than	others	in	order	to	be	granted	equal	
rights.	Consequently,	hybrids	react	and	become	radical	ethnicists64.	Noteworthy	here	is	the	The	
Blame	Theory,	 the	propagators	of	which	believe	that	 the	weak	hybrid	victims	of	racism	are	to	
blame	for	being	maltreated65.

	 Linguistics	 is	another	 realm	in	which	hybridity	 interferes.	For	 instance,	 the	merging	of	
African	and	European	people	in	the	Carribean	has	given	birth	to	Creoles,	that,	being	enslaved,	
produced	a	new	set	of	languages	known	as	pidgin	or	patois	–	common	demeaning	terms66.	Pivotal	
in	the	hybrid	identity	is	the	sense	of	belonging,	for	primarily	first-generation	migrants	are	ardently	
attached	to	their	native	land	and	unable	to	negotiate	the	new	culture.	However,	the	problematic	
issue	is	that	of	multiple	belonging,	for	migrants	of	the	second	generation	shun	assimilation	and	
seek	hybridity	as	an	outlet	so	as	to	escape	the	dilemma.	Indeed,	being	detached	from	one’s	country	
pushes	the	immigrant	to	discard	part	of	the	cultural	identity,	thus	destabilizing	the	self-identity67.

Merits of Hybridity
	 Despite	the	aforementioned	demerits,	hybridity	is	at	many	times	a	commended	trait.	For	
example,	Bhabha	 (1994)	places	hybridity	 in	a	 favorable	context,	where	 it	plays	 the	 role	of	“a	
privileged	means	of	resistance	and	subversion	with	a	strong	liberatory	potential	for	the	colonized	
or	 subaltern	 subjects”68.	 Bhabha	 also	 propagates	 the	 belief	 that	 hybridity	 opposes	 binaries69.	
Similarly,	to	Pieterse	,	hybridity	is	essential	insomuch	as	it	“questions	and	erodes	boundaries”70.

	 Hybrids	may	also	have	enlightened	and	objective	character,	“profound	critical	judgment,	
[and]	 cosmopolitan	 sentiments”71.	Gilbert	 and	Hannerz	 explain	 that	 the	 term	 “marginal	man”	
coined	 by	 Park—the	 hybrid	 with	 ambivalent	 psychological	 condition	 –	 may	 not	 always	 be	
“degenerate	.	.	.	or	passive”.	Rather,	the	marginal	man	could	evince	such	traits	as	“wider	horizon,	
.	.	.		keener	intelligence,	[and]	more	detached	and	rational	viewpoint”,	for	such	a	group	plays	the	
role	of	the	“intermediary	and	interpreter	between	two	races	or	cultures”72.	Furthermore,	when	the	
social	 and	 cultural	 conditions	 are	 favorable,	 hybridity	may	 enhance	 “cross-cultural	 adaptation	
[and]	 intercultural	 effectiveness”	 and	undermine	 “ethnocentric	 attitude”,	 and	 in	 specific	 cases,	
hybrids	may	be	“self	reflective”	and	“critical”	of	themselves	and	others73.	Although	Crapanzano	
admits	that	mixed	identities	could	be	“painful”	and	conducive	to	alienation,	she	insists	that	the	
multiple	perspectives	 they	are	granted	“open	 imaginative	horizons	 [and]	 spur	creativity”74.

	 Besides,	it	is	claimed	that	hybrids	do	outperform	at	strategies	the	like	of	“bilingualism,	
values	 centered	 on	 family,	 [and]	 psychical	 stability”.	 They	 may	 also	 be	 dexterous,	 flexible,	
empathetic,	 tolerant	and	capable	of	mediation	and	negotiation75.	Hybridity	 theorists	 in	general	
disapprove	of	the	claim	that	hybridity	is	essentially	negative,	insisting	on	the	creativity	and	appeal	
that	cultural	hybrids	manifest76.	According	to	Papastergiadis	(1997),	hybrids	are	“lubricants	in	the	
clashes	of	culture”	and	“negotiators”	that	facilitate	the	annihilation	of	xenophobia	in	the	future77.	
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Demerits of Hybridity
	 One	of	the	extreme	vantage	points	is	that	of	the	French	racial	theorists	Comte	de	Buffon	
and	Joseph	Ernest	Renan,	who	adopt	a	hierarchical	view	of	races	by	placing	white	Europeans	at	
the	peak	of	the	ladder,	thereby	considering	the	mixture	of	races	degrading	to	the	superior	ones.	
However,	Kraidy	denounces	 this	 early	 analysis	 as	 being	 “pseudo-scientific”	due	 to	 its	 limited	
focus	 on	 “the	 contamination	of	white	Europeans	by	 the	 races	 they	 colonized”50.

	 A	research	studying	the	economic	and	political	status	of	blacks	in	America—conducted	
by	Du	Bois	 in	 the	 late	nineteenth	and	early	part	of	 the	 twentieth	century—	came	up	with	 the	
conclusion	that	they	suffered	from	“double	consciousness”,	where	the	blacks	were	incorporated	
into	both	black	and	white	cultures	while	simultaneously	seeing	oneself	through	the	eyes	of	the	
white	other51.	Robert	E.	Park	emphasizes	one	main	significant	outcome:	the	birth	of	a	novel	type	
of	personality	which	he	calls	“marginal	man”—	an	individual	involved	in	the	life	of	two	discrete	
cultures,	vacillating	between	the	reluctance	to	liberate	oneself	of	native	culture	on	one	hand	and	
being	rejected	in	the	new	society	due	to	racial	segregation	on	the	other.	Such	type	of	personality	
remains	“on	the	border	of	two	cultures	and	two	societies”	–	where	fusion	is	impossible52.	

	 The	analysis	of	Park	and	other	modernist	critics	stresses	the	fact	that	the	hybrid	tends	to	
destabilize	the	pattern	of	living	in	both	the	host	and	native	culture.	To	illustrate,	the	host	culture	
looks	at	hybridity	as	a	phenomenon	that	disturbs	social	and	cultural	boundaries	and	even	“makes	
their	existence	.	.	.	difficult	to	maintain”53.	The	German	Sociologist	Georg	Simmel	believes	that	
there	 is	 ambivalence	 in	boundaries,	 for	 they	 simultaneously	 “hinder	 and	 enable”,	 liberate	 and	
confine,	foster	identity	formation	by	setting	up	the	difference	between	the	self	and	other	and	help	
“suppress	and	exclude	others”.	Interestingly,	Simmel	uses	the	metaphor	of	the	bridge	and	door	in	
his	analysis	of	“connectedness	and	separateness”54 in	people.	The	bridge	represents	the	physical,	
social	 and	 psychological	 separation,	while	 the	 door	 stands	 for	 both	 boundaries	 and	 openness	
toward	 difference.	There	 is	 also	 the	 claim	 that	 some	 hybrids	 create	 a	 new	Other	within	 their	
own	group,	thus	building	up	new	boundaries	that	involve	internal	“domination”55.	This	is	done	
as	reaction	by	such	hybrids	towards	the	discrimination	and	racism	they	suffer	from	in	the	host	
culture.		Besides,	the	hybrids	tend	to	pose	themselves	against	the	group	in	the	host	country56.
 
	 Marotta	insists	that	hybridity	does	have	“a	dark	side”57,	pointing	out	as	examples	the	issues	
of	frustration,	anxiety,	discomfort,	pain	and	confusion,	“feelings	of	exclusion	and	low	self-esteem”,	
and	“distress	and	depression”58.	Besides,	hybrids	may	develop	conditions	of	anger	and	frustration	
as	they	are	subject	to	racial	discrimination,	eventually	ending	up	as	alienated.	Marotta	also	cites	
the	result	propagated	by	Park	that	hybrids	are	“existentially	lost”		and	suffer	from	homelessness	
and alienation59.

	 Moreover,	hybrids	may	have	partial	 identities	and	play	multiple	roles,	besides	showing	
pluralistic	selves60.	Vordermeyer	admits	that	there	are	merits	and	demerits	to	hybridity,	picking	
self-confidence	on	one	hand	and	partial	loyalty	on	the	other,	expounding	that	a	hybrid	may	suffer	
internal	struggle	as	to	the	two	cultures	involved61.	Han	pinpoints	as	well	the	problems	of	mixed	
feelings	that	may	be	nurturing	ground	to	“interior	conflicts,	anxiousness	and	instability”62.	Wagner	
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Significantly,	Bhabha	(1994)	regards	that	hybridity	is	ubiquitous	and	that	all	cultures	are	hybrid	
rather	than	pure.	He	basically	relates	hybridity	to	“the	spatial	metaphor	of	the	third	space”37.	

Bhabha	proposes	that	without	this	“liminal	space”—third	space—	involving	a	meeting	place	of	
different	identities,	a	new	hybrid	identity	and	culture	cannot	form.	This	third	space	is	the	location	
that	signifies	a	shift	in	cultures,	in	the	use	of	sign	and	symbol	and	in	negotiation	of	meanings38.	

Hybridity and Immigration
	 Immigration	is	noted	as	one	of	the	most	active	phenomena	fostering	hybridity,	for	based	
on	recent	studies,	“movements	of	people,	shifting	demography,	and	changing	settlement	patterns”	
cause	“social	change”39.	Now,	as	the	migrant	crosses	borders	to	attain	what	was	not	accessible	in	
the	native	country	and	feels	nostalgic	towards	what	was	left	behind	in	the	motherland,	a	process	of	
formation	of	social	identity	takes	place40.	Particularly,	there	are	the	refugees	and	asylum	seekers	
who	undergo	a	process	of	identity	reconstruction41.	

	 Based	on	Steven	Flusty’s	 analysis	 of	 2004,	 cultural	 hybridity	 is	 thought	 to	 rest	on	 the	
ground	 of	 “place”	 that	 obscures	 the	 cultural	 beliefs	 that	 existed	 earlier.	 	 He	 expounds	 that	 it	
combines	“disparate	cultural	attributes,	practices,	and	influences”	to	produce	new	individual	and	
group	identities.	He	also	affirms	that	such	a	process	takes	place	in	the	aftermath	of	experiencing	a	
state	of	separation	from	“one’s	roots”	and	a	condition	of	being	deprived	of	“a	place	of	one’s	own”42.	
Among	the	reasons	of	such	cultural	mixing,	Dear	&	Burridge	point	out	“large-scale	migration”	
and	introduce	the	view	point	of	Garcia	Ganclini	(1995),	who	also	asserts	“dislocation	(migration)	
and	deterritorialization	(consequent	upon	globalization)”	as	inducers	of	hybridization43.	Indeed,	
basically,	“contextual	change”44	pushes	individuals	to	respond	in	specific	ways,	thus	embodying	
what	is	termed	cultural	hybridity.

	 Similarly,	 as	 “disparate	 peoples”	 come	 in	 contact,	 new	 social	 phenomena	 are	 born,	
particularly	when	 these	peoples	 recognize	 the	disparity45.	Hybridity	 thus	 links	 to	 immigration,	
for	the	immigrants	are	bound	to	be	involved	in	the	third	space	as	they	live	a	binary	experience	of	
“assimilation	versus	rejection”46.	Kraidy	investigates	the	role	of	media	in	the	issue	of	immigration	
and	hybridity.	He	admits	that	the	boom	of	immigration	waves	from	the	East	to	the	West	has	been	“a	
catalyst	of	hybrid	forms”.	The	commercial	media	play	a	“crucial	role	in	the	formation	of	migrant	
identities”.	In	host	countries	like	the	United	States,	the	United	Kingdom	and	Australia	,	hybridity	
is	“central”	 	 in	diasporic	media,	and	 the	media	programs	specialized	for	migrant	communities	
enhance	 cultural	 hybridization47.

Impacts of Hybridity
	 Basically,	deciding	whether	hybridity	is	beneficial	or	not	relies	on	the	“social,	cultural	and	
political	context	[and]	personal	strengths	and	weaknesses	of	.	.	.	individuals”48.	Hence,	coming	
up	with	specific	crystal-clear	effects	of	hybridity	is	almost	preposterous	due	to	the	fact	that	the	
change	 that	necessitates	hybridity	 incorporates	both	 local	and	 individual	characteristics	whose	
mixing	 is	“volatile,	 complex	and	sensitive	 to	 the	 specifities	of	place”49.
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state	of	separation	from	“one’s	roots”	and	a	condition	of	being	deprived	of	“a	place	of	one’s	own”42.	
Among	the	reasons	of	such	cultural	mixing,	Dear	&	Burridge	point	out	“large-scale	migration”	
and	introduce	the	view	point	of	Garcia	Ganclini	(1995),	who	also	asserts	“dislocation	(migration)	
and	deterritorialization	(consequent	upon	globalization)”	as	inducers	of	hybridization43.	Indeed,	
basically,	“contextual	change”44	pushes	individuals	to	respond	in	specific	ways,	thus	embodying	
what	is	termed	cultural	hybridity.

	 Similarly,	 as	 “disparate	 peoples”	 come	 in	 contact,	 new	 social	 phenomena	 are	 born,	
particularly	when	 these	peoples	 recognize	 the	disparity45.	Hybridity	 thus	 links	 to	 immigration,	
for	the	immigrants	are	bound	to	be	involved	in	the	third	space	as	they	live	a	binary	experience	of	
“assimilation	versus	rejection”46.	Kraidy	investigates	the	role	of	media	in	the	issue	of	immigration	
and	hybridity.	He	admits	that	the	boom	of	immigration	waves	from	the	East	to	the	West	has	been	“a	
catalyst	of	hybrid	forms”.	The	commercial	media	play	a	“crucial	role	in	the	formation	of	migrant	
identities”.	In	host	countries	like	the	United	States,	the	United	Kingdom	and	Australia	,	hybridity	
is	“central”	 	 in	diasporic	media,	and	 the	media	programs	specialized	for	migrant	communities	
enhance	 cultural	 hybridization47.

Impacts of Hybridity
	 Basically,	deciding	whether	hybridity	is	beneficial	or	not	relies	on	the	“social,	cultural	and	
political	context	[and]	personal	strengths	and	weaknesses	of	.	.	.	individuals”48.	Hence,	coming	
up	with	specific	crystal-clear	effects	of	hybridity	is	almost	preposterous	due	to	the	fact	that	the	
change	 that	necessitates	hybridity	 incorporates	both	 local	and	 individual	characteristics	whose	
mixing	 is	“volatile,	 complex	and	sensitive	 to	 the	 specifities	of	place”49.
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	 In	sociology,	the	dissection	of	hybridity	results	in	locating	a	variety	of	forms:	“identities	
that	 exist	 across	 borders,	 duality,	 gender	 (a	 false	 dichotomy),	 new	 identities,	 the	 diaspora	
(borderless)	and	the	internal	colony	hybrid	(formed	within	boundaries)”.	First,	there	are	distinct	
hybrids	that	form	because	of	the	geographical	separation	of	countries.	Second,	some	hybrids	have	
“double	consciousness’’	and	“a	two-ness”,	or	a	duality	that	does	not	resemble	the	two	identities	
it	has	originated	from.	A	third	form	emanates	from	“a	false	dichotomy”,	“where	an	identity	that	
seemingly	only	has	 the	capacity	 to	occupy	two	forms	 is	actually	shown	to	encompass	another	
form”25.	Totally	new	hybrid	identities	take	shape	“when	multiple	categories	exist	within	borders”26.	
There	is	also	a	“borderless”	hybrid	identity	that	forms	within	“diasporized	population”.	Although	
the	diasporas	are	separated	from	their	native	lands,	they	still	feel	“tied	to	a	border	via	their	shared	
national	identity”27.	Consequently,	such	people	tend	to	either	have	a	hybrid	identity	that	is	still	
attached	 to	 their	homeland	or	obtain	a	distinct	 identity	 that	diverges	 from	 that	of	 those	 living	
in	 their	 native	 societies.	 Finally,	 the	 internal	 colony	 hybrid	 is	 created	within	 the	 borders	 of	 a	
country,	particularly	in	a	colony	within	the	country28.	This	internal	colony	hybrid	lives	“within	the	
boundaries	of	another	 identity	group”29.	

Definition of Identity
	 But	what	is	identity	in	the	first	place?	Historically	speaking,	identity	used	to	integrate	issues	
of	“territory,	language,	kinship,	and	blood	lines”.	Today,	however,	the	term	has	turned	rather	more	
“vogue”	in	social	science	as	it	has	to	“keep	pace	with	globalizing	cultures	and	societies”—despite	
the	fact	that	ramifications	of	the	original	meanings	still	persist	in	public	opinion	and	in	politics30.		
Sociology	sees	social	identity	as	the	way	individuals	classify	themselves	in	specific	groups,	and	
this	means	that	there	are	“national,	gender,	and	work	identities,	among	others”31.	

	 Cuninghame		advocates	the	view	that	identity	depends	on	“external	markers	and	signs”,	but	
most	importantly	on	“the	presence	of	‘others’,	who	both	mirror	and	delimit	private-individual	and	
public-collective	boundaries”32.	In	psychology,	the	term	identity	is	in	part	based	on	Erik	Erikson’s	
theory	(1966),	where	identity	is	defined	as	a	means	“to	keep	a	continuity	and	an	inner	coherence”.		
In	postmodern	societies,	identity	has	taken	over	additional	meanings,	taking	into	consideration	the	
issues	of	“discontinuity,	fragmentation,	dispersal	reflexivity	and	transition”.	Identity	today,	hence,	
does	not	mean	 there	 is	“an	 inner	nucleus”.	Rather,	 it	 entails	a	 lifelong	process	of	“adjustment	
between	interior	and	exterior”,	basically	those	that	are	“contradictory”33.

Causes of Hybridity
	 Significantly,	 the	 reasons	behind	hybridity	 are	multifold,	 ranging	between	 the	material	
and	the	cognitive.	Hybridization	occurs	due	to	capitalism	and	its	relevant	factors:	“demographic	
change,	a	pervasive	media,	technological	media,	technological	change,	capital	flows,	and	struggles	
for	ideological	pre-eminence”34.	The	cognitive	process	is	also	linked	to	hybridity,	for	it	can	be	“a	
state	of	mind”.	Questions	the	like	of	“Where	is	the	border?	and	When	is	the	border?”35encompass 
a	cognitive	process.		Even	geographically,	a	“border”	is	internally	embraced—	both	individually	
and	collectively—in	case	there	is	a	crossing,	be	it	“literal	or	metaphorical”36.
Homi	Bhabha,	a	major	figure	attempting	an	exploration	of	what	it	means	to	be	a	hybrid,	bases	his	
attitude	on	the	assumption	that	“culture,	discourse,	and	identity”	are	both	“fluid	and	ambivalent”.	
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	 Currently,	the	issue	of	hybridity	has	become	a	hot	matter	of	debate	among	intellectuals,	and	
it	involves	“métissage”,	where	the	research	diverges	from	nineteenth	century	racial	implications14.	
In	fact,	the	link	between	hybridity	and	racist	ideas	has	ceased	to	be	hurdle	to	contemporary	research	
that	 defines	 the	 “cultural	 and	 biological	 hybrid”	 as	 an	 individual	who	mixes	 traits	 of	 distinct	
cultures	or	a	cultural	identity	that	emanates	from	“heterogeneous	sources”.	In	addition,	current	
research	asserts	the	prevalence	of	“fusion	and	mixing	of	cultures”,	which	necessarily	implies	that	
hybridity	has	turned	to	a	“ubiquitous”	phenomenon	that	covers	a	wide	range	of	domains,	some	of	
which	being,	according	to		Pieterse	and	Hutnyk	:	“horticultural	practices,	genetics,	.	.	.	cybernetics,	
.	.	.	languages,	.	.	.	interdisciplinarity,	[and]		cultural	practices	such	as	consumer	behaviour”15.	

Definition of Hybridity 
The	simplest	definition	of	hybridity	clarifies	that	it	forms	“when	different	cultures	come	together	
in	 the	 same	 place	 to	 create	 something	 that	 did	 not	 previously	 exist”16.	 Nevertheless,	 Kraidy	
confirms	that	 it	 is	quite	hard	 to	reach	consensus	as	 to	a	definition	 to	hybridity.	He	pushes	 this	
further	by	describing	it	as	“a	risky	notion”.	Denouncing	the	claim	that	hybridity	is	a	“single	idea’	
or	“unitary	concept”,	he	asserts	that	it	is	an	“association	of	ideas,	concepts,	and	themes	that	at	
once	reinforce	and	contradict	each	other”17.	In	fact,	he	admits	that	it	is	mainly	a	matter	of	cultural	
interference	and	that	it	“retains	residual	meanings	related	to	the	three	interconnected	realms	of	
race,	 language	 and	 ethnicity”.	Besides,	 he	 believes	 that	 hybridity	 is	 not	 optional.	Rather,	 it	 is	
an	“obligatory	celebration	of	cultural	difference	and	fusion”	simultaneously.	To	him,	hybridity	
is	 closely	 related	 to	 the	 process	 of	 globalization	 of	 “economic	 exchanges	 and	 the	 supposedly	
inevitable	 transformation	of	 all	 cultures”18.

	 Pieterse	sees	hybridity	as	a	riddle-like	concept,	for	hybrids	exist	neither	in	“social	mapping”	
nor	in	“models	and	arrangements	of	multiculturalism”19.	Ackerman	links	the	term	hybridity	“to	
linguistic	compositions	from	different	languages	or	more	generally	everything	that	is	composed	
of	different	or	incongruent	elements”20.	In	literary	studies,	Edward.	W.	Said,	Gayatri	Chakrovorty	
Spivak	,	and	Homi	K.	Bhabha	stand	out	as	voices	explicating	a	new	view	about	“the	Other”	[the	
colonized]	 	and	 thus	about	 the	hybrid	 in	 literature	and	 in	academia21.	Debating	 that	 the	global	
movement	of	“people,	artefacts,	signs	and	information”	has	influenced	all	cultures,	these	thinkers	
claim	that	“culture	these	days	is	hybrid	per	se”—	thus	resulting	in	a	struggle	regarding	identity	
and	difference.	Hence,	to	these	postcolonial	theorists,	hybridity	is	meaningful	insofar	as	it	entails	
“disruptions’	and	“difference”22.		

Types of Hybridity
	 The	Russian	linguist	Mikhail	Bakhtin	(1895	–	1975)	distinguishes	between	“intentional	and	
organic	 hybridity”.	Organic	 hybridization	 is	 “unintentional”	 and	 “unconscious”—	 the	 outcome	 of	
daily	 interaction	and	mixing	of	cultures.	 Intentional	hybridity,	on	 the	other	hand,	occurs	when	 the	
discourse	used	is	reluctant	to	fuse	two	points	of	view	and	alternatively	poses	them	in	contrast	to	each	
other	 “to	 unmask	 authoritative	 discourse”23.	According	 to	 intentional	 hybridity	 theorists,	 a	 hybrid	
“challenges	and	destabilizes	the	continuity	and	security	of	the	existing	social	and	cultural	order”.	A	
major	difference	between	organic	and	intentional	hybridity	lies	in	the	fact	that	whereas	organic	hybrids	
“borrow	.	.	.		appropriate,	[and]	never	question	the	status	quo,	intentional	hybrids...		discredit,	poke	fun	
and	problematize	the	existing	order	and	the	modernist,	essentialized	identities	underlying	it”24.
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Introduction: A Historical Overview 
	 The	existing	literature	on	hybridity	reveals	that	this	latter	is	quite	far	from	being	purely	
a	modern	 term.	Young	contends	 that	 the	history	of	 racial	hybridity	 is	“long	and	contentious”1, 
emphasizing	that	it	has	had	been	in	existence	for	ages,	and	that	it	has	been	a	matter	of	debate.	
Actually,	the	issue	of	hybridity	dates	back	to	ancient	civilizations—	to	the	times	of	the	Sumerians,	
Egyptians	and	Greeks.	This	is	due	to	the	fact	that	such	peoples	prospered	as	a	result	of	the	mingling	
of	foreign	ideas,	philosophies	and	technologies.	For	a	long	time	in	the	ancient	world,	particularly	
with	 respect	 to	 the	Greeks,	hybridity	evoked	negative	connotations.	Then,	biology	and	botany	
incorporated	the	term	hybridity,	especially	with	Darwin’s	theory2.	In	his	Origin	of	Species,	which	
was	published	in	November	1859	,	Darwin	argues	that	the	intercrossing	of	species	is	fraught	with	
production	of	sterile	offspring3.Thus,		in	the	nineteenth	century,	hybridity—	whether	biological	or	
social—started	to	be	condemned	as	“degrading”	and	harmful4.

	 A	major	breakthrough	was	the	emergence	of	Mendel’s	laws	in	1865,	which	set	the	stage	
for	a	shift	 in	evaluation	of	hybridity.	The	genetics	of	Mendel	 in	fact	describes	gene	mixing	as	
“invigorating”5.	However,	 racial	 science	of	 the	 nineteenth	 century	 and	 “the	 colonialist	 fear	 of	
contamination”	were	still	the	principal	molders	of	attitudes	on	hybridity.	During	that	era,	hybrids,	
“categorized	 as	 half-breeds,	 half-castes,	 mutts,	 and	mongrels”,	 were	 regarded	 perilous	 to	 the	
superior	 European	 whites	 who	 were	 considered	 physically,	 culturally	 and	 racially	 pure6.	 The	
corruption	of	the	whites	by	the	colonial	experience	was	looked	at	—up	till	the	twentieth	century—
as	a	“monstrous”	phenomenon	that	jeopardizes		socio-political	order7.	One	example	in	literature	is	
Kipling’s	relentless	denunciation	of	the	“monstrous	hybridism	of	East	and	West”8.Thus,	attitudes	
towards	hybridity	oscillated	between	the	“essential	consensus	perspective”	of	“hybrid	sterility”	
on one hand9	and	“hybrid	vigor”	on	the	other	–	while	persistently	adopting	the	strategic	fear	of	
“miscegenation”	 and	 praising	white	 superiority10.	

	 Such	extreme	views	persisted	 till	 the	 last	 two	decades	of	 the	nineteenth	century,	when	
hybridity	started	to	be	tackled	with	brighter,	less	harsh	debates	in	the	academy	of	the	West,	for	it	
began	to	be	analyzed	as	of	different	use	and	goals.	This	was	mainly	due	to	the	“voices	through	
which	the	issue	of	hybridity	[came	to	be]	articulated”11.		At	that	stage,	the	“strategic	re-positioning	
of	the	term	hybridity”	took	place	in	the	postcolonial	studies	of	the	1980s	12.	In	1994,	Homi	Bhabha	
tackled	the	issue	of	hybridity	in	his	book,	The	Location	of	Culture,	in	which	he	ascertained	the	
interdependence	of	the	relations	between	the	colonizer	and	the	colonized,	the	rejection	of	the	purity	
of	cultures,	and	the	empowerment	of	hybridity,	based	on	the	recognition	of	cultural	difference13.	
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Introduction: A Historical Overview 
	 The	existing	literature	on	hybridity	reveals	that	this	latter	is	quite	far	from	being	purely	
a	modern	 term.	Young	contends	 that	 the	history	of	 racial	hybridity	 is	“long	and	contentious”1, 
emphasizing	that	it	has	had	been	in	existence	for	ages,	and	that	it	has	been	a	matter	of	debate.	
Actually,	the	issue	of	hybridity	dates	back	to	ancient	civilizations—	to	the	times	of	the	Sumerians,	
Egyptians	and	Greeks.	This	is	due	to	the	fact	that	such	peoples	prospered	as	a	result	of	the	mingling	
of	foreign	ideas,	philosophies	and	technologies.	For	a	long	time	in	the	ancient	world,	particularly	
with	 respect	 to	 the	Greeks,	hybridity	evoked	negative	connotations.	Then,	biology	and	botany	
incorporated	the	term	hybridity,	especially	with	Darwin’s	theory2.	In	his	Origin	of	Species,	which	
was	published	in	November	1859	,	Darwin	argues	that	the	intercrossing	of	species	is	fraught	with	
production	of	sterile	offspring3.Thus,		in	the	nineteenth	century,	hybridity—	whether	biological	or	
social—started	to	be	condemned	as	“degrading”	and	harmful4.

	 A	major	breakthrough	was	the	emergence	of	Mendel’s	laws	in	1865,	which	set	the	stage	
for	a	shift	 in	evaluation	of	hybridity.	The	genetics	of	Mendel	 in	fact	describes	gene	mixing	as	
“invigorating”5.	However,	 racial	 science	of	 the	 nineteenth	 century	 and	 “the	 colonialist	 fear	 of	
contamination”	were	still	the	principal	molders	of	attitudes	on	hybridity.	During	that	era,	hybrids,	
“categorized	 as	 half-breeds,	 half-castes,	 mutts,	 and	mongrels”,	 were	 regarded	 perilous	 to	 the	
superior	 European	 whites	 who	 were	 considered	 physically,	 culturally	 and	 racially	 pure6.	 The	
corruption	of	the	whites	by	the	colonial	experience	was	looked	at	—up	till	the	twentieth	century—
as	a	“monstrous”	phenomenon	that	jeopardizes		socio-political	order7.	One	example	in	literature	is	
Kipling’s	relentless	denunciation	of	the	“monstrous	hybridism	of	East	and	West”8.Thus,	attitudes	
towards	hybridity	oscillated	between	the	“essential	consensus	perspective”	of	“hybrid	sterility”	
on one hand9	and	“hybrid	vigor”	on	the	other	–	while	persistently	adopting	the	strategic	fear	of	
“miscegenation”	 and	 praising	white	 superiority10.	

	 Such	extreme	views	persisted	 till	 the	 last	 two	decades	of	 the	nineteenth	century,	when	
hybridity	started	to	be	tackled	with	brighter,	less	harsh	debates	in	the	academy	of	the	West,	for	it	
began	to	be	analyzed	as	of	different	use	and	goals.	This	was	mainly	due	to	the	“voices	through	
which	the	issue	of	hybridity	[came	to	be]	articulated”11.		At	that	stage,	the	“strategic	re-positioning	
of	the	term	hybridity”	took	place	in	the	postcolonial	studies	of	the	1980s	12.	In	1994,	Homi	Bhabha	
tackled	the	issue	of	hybridity	in	his	book,	The	Location	of	Culture,	in	which	he	ascertained	the	
interdependence	of	the	relations	between	the	colonizer	and	the	colonized,	the	rejection	of	the	purity	
of	cultures,	and	the	empowerment	of	hybridity,	based	on	the	recognition	of	cultural	difference13.	

Safaa FahesMIGRATIONS ET ESPACE | Problématiques et défis

Zoran,	Gabriel.	“Towards	a	Theory	of	Space	in	Narrative”.	The	Construction	of	Reality	in
Fiction	Vol.	5,	No.	2,	(1984),	pp.	309-335.	

Endnotes
Zoran,	Gabriel.	“Towards	a	Theory	of	Space	in	Narrative”.	The	Construction	of	Reality	in
Fiction	Vol.	5,	No.	2,	(1984),	p313.		
Kohzadi,	 Hamedreza	 et	 al.	 “A	 Study	 of	 Franz	 Kafka’s	 The	Metamorphosis”.	 Journal	 of	 Basic	 and	Applied	
Scientific	 Research,	 vol.	 2,	 no.2,	 2012,	 pp.	 p1601.	
Camus,	Albert.	Algerian	Chronicles.	Edited	by	Alice	Kaplan,	Harvard	University	Press,	2013.	p.	150
Zaretsky,	Robert.	A	Life	Worth	Living.	Harvard	UP,	2013.	pp	7-8.
Davidson,	John	E.	“In	Search	of	a	Middle	Point:	The	Origins	of	Opression	in	Tayeb	Salih’s	‘Season	of	Migration	
to	the	North’”.	Research	in	African	Literature,	vol.	2,	no.3,	Autumn	1989,	pp.	385-400.	Indiana	University	Press	
Stable.	p	338.
Rolleston,	James.	A	Companion	to	the	Works	of	Franz	Kafka.	Camden	House,	2002.	p	2.
Kafka,	Franz.	Metamorphosis.	Translated	by	Michael	Hofmann,	Penguin	Books,	2007.	p	1.
Kohzadi,	 Hamedreza	 et	 al.	 “A	 Study	 of	 Franz	 Kafka’s	 The	Metamorphosis”.	 Journal	 of	 Basic	 and	Applied	
Scientific	 Research,	 vol.	 2,	 no.2,	 2012,	 pp.	 p1603.	
Minar,	Karla	S.	“Shame	and	Alienation	in	Kafka’s	The	Metamorphosis”.		Jurnal	Ilmu	Sastra,	vol.	2,	December	
2017,	pp.	125-129-131.	
Mondal,	Pradip.		“Predicament	of	the	Modern	Man	in	the	City:	Reading	Kafka’s	The	Trial	and	The	Metamorphosis”.	
thecontour.weebly.com,	vol.	1,	no.3,	p	69.	
Carroll,	David.	Albert	Camus,	the	Algerian:	Colonialism,	Terrorism,	Justice.	Columbia	
University	Press,	2007.	P10.
Tarpley,	James	Hebron.	The	Algerian	Island	in	the	Novels	of	Albert	Camus:	The	End	of	the	
Pied-Noir	Adventure	Tale.	University	of	Pittsburgh,	2004.	P	53	
Camus,	Albert.	The	Stranger.		Translated	by	Joseph	Laredo,	Penguin	Group,	2010.	P71
Sprintzen,	David.	Camus:	A	Critical	Examination.	Temple	Univ.	Press,	1988.	P23
Porz,	 Rouven	 et	 al.	 “The	Absurd	 in	 the	 Field	 of	Genetic	Diagnosis”.	Albert	 Camus	 in	 the	 21st	Century:	A	
Reassessment	 of	 his	 Thinking	 at	 the	 Dawn	 of	 the	 New	Millennium.
Edited	by	Christine	Margerrison	et	al,	Amsterdam,	2008.	P165
Davidson,	John	E.	“In	Search	of	a	Middle	Point:	The	Origins	of	Opression	in	Tayeb	Salih’s	‘Season	of	Migration	
to	the	North’”.	Research	in	African	Literature,	vol.	2,	no.3,	Autumn	1989,	pp.	385-400.	Indiana	University	Press	
Stable.		p387
Zoran,	Gabriel.	“Towards	a	Theory	of	Space	in	Narrative”.	The	Construction	of	Reality	in
Fiction	Vol.	5,	No.	2,	(1984),	pp.	333.
---.“Towards	a	Theory	of	Space	in	Narrative”.	The	Construction	of	Reality	in
Fiction	Vol.	5,	No.	2,	(1984),	pp.	319.
Westphal,	Bertrand.	Geocriticism	Real	and	Fictional	Spaces	Translated	by	Robert	T.	Tally
Jr.,	Palgrave	Macmillan,	2007.	P	xi
Zoran,	Gabriel.	“Towards	a	Theory	of	Space	in	Narrative”.	The	Construction	of	Reality	in
Fiction	Vol.	5,	No.	2,	(1984),	pp.	318.
Kafka,	Franz.	Metamorphosis.	Translated	by	Michael	Hofmann,	Penguin	Books,	2007.	P99
---.	Metamorphosis.	Translated	by	Michael	Hofmann,	Penguin	Books,	2007.	P101
Camus,	Albert.	The	Stranger.		Translated	by	Joseph	Laredo,	Penguin	Group,	2010.	Pp	71,72,74,75,77,78.
Zoran,	Gabriel.	“Towards	a	Theory	of	Space	in	Narrative”.	The	Construction	of	Reality	in
Fiction	Vol.	5,	No.	2,	(1984),	pp.	319.
Salih,	Tayeb.	Season	of	Migration	to	the	North.	Tanslated	by	Denys	Johnson-	Davies,	Heinemann,	1994.	Pp135,	
30,31,35.
Karl,	Frederick	R.	“Space,	Time,	and	Enclosure	in	The	Trial	and	The	Castle”.	Modern	Literature	Vol.	6,	No.	3	
(1977),	pp.	424.
Zoran,	Gabriel.	“Towards	a	Theory	of	Space	in	Narrative”.	The	Construction	of	Reality	in
Fiction	Vol.	5,	No.	2,	(1984),	pp.	329.
Qtd	in	Westphal,	Bertrand.	Geocriticism	Real	and	Fictional	Spaces	Translated	by	Robert	T.	Tally
	Jr.,	Palgrave	Macmillan,	2007.	P78.

1

2

3
4
5

6
7
8

9

10

11

12

13
14
15

16

17

18

19

20

21
22
23
24

25

26

27

28

Dr. Khouloud Al DimashkiMIGRATIONS ET ESPACE | Problématiques et défis

479



	 This	paper	has	shown	that	cultures	and	nations,	including	their	failures,	push	individuals	
to	reinvent	and	reconstitute	their	homelands	in	an	attempt	to	find	more	security,	stable	identity	and	
cultural	continuity.	By	doing	so,	the	psychological	states	of	the	characters	does	not	ameliorate.	On	
the	contrary,	this	defense	mechanism	proves	to	be	another	myth	as	it	fails	to	grant	the	characters	
the	happiness	and	satisfaction	they	seek.	Reconstructing	a	new	homeland	by	limiting	the	scopes	
of	space	and	time	renders	the	three	protagonists	more	vulnerable	to	social	judgement,	alienation	
and	depression.	Initially,	 the	claustrophobic	space	protects	Gregor,	Meursault	and	Sa’eed	from	
confronting	the	real	reason	behind	their	misery.	However,	as	the	text	progresses	the	reader	traces	
the	absurdity	of	their	chosen	paths	and	they	are	gradually	dragged	into	depression	which	eventually	
leads	to	death.	Thus,	reducing	the	country	into	a	smaller	space	(room/prison)	is	a	desperate	attempt	
to	save	themselves	and	eventually	save	their	homelands.	As	Zoran	affirms,	“[a]ny	spatial	object	
may	also	be	perceived	as	a	synecdoche	for	a	more	comprehensive	space”27.	However,	they	fail	
to	successfully	achieve	both	objectives	and	their	downfall	is	seen	as	a	symbolic	downfall	of	their	
own	nations	or	rather	of	the	global	modern	world.	This	might	be	the	human	curse	in	the	modern	
era	and	perhaps	 the	best	answer	for	humans’	misery	and	 their	disappointments	with	 their	own	
nation	is	explicitly	portrayed	by	the	poet	Riccardo	Bacchelli	who	says:	“We	Europeans	know	the	
world	too	well.	Columbus	/	did	not	realize	the	harm	he	was	doing.	History	/	which	moves	to	the	
West	will	end	up	just	where	it	had	departed.	/	Is	the	earth	so	round	for	the	sake	of	irony?”28.Life	
which	is	the	most	precious	gift	bestowed	onto	man	shall	end	in	death	and	there	is	no	other	way	to	
reverse	or	stop	this	cycle	in	all	spaces	and	at	all	times.
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	 Sa’eed’s	rooms,	in	London	and	Sudan,	abound	with	objects	that	secure	the	image	of	the	
exotic	triumphant	East	that	he	aspires	for.	However,	this	abundance	of	objects	does	not	create	any	
movement.	On	the	contrary,	the	room	in	London	represents	a	motionless	image	of	the	exotic	strong	
East	versus	the	dominant	colonial	West.	Sa’eed’s	room	echo	what	Zoran	states	about	the	objects;	
“the	objects	structured	belong	to	the	reconstructed	world,	but	the	structure	itself	is	imposed	on	
them	by	the	linguistic	nature	of	the	text24.	The	other	room	in	Sudan	presents	a	fixated	image	of	the	
triumphant	East.	Mustafa’s	room	in	Sudan	welcomes	the	narrator	with	“dampness	and	an	odour	
like	that	of	an	old	memory”.	The	memory	of	the	long-lost	traditional	Sudan.	What	the	room	depicts	
is	a	complete	symmetry	with	the	outside	space;	“all	that	came	in	from	outside	was	more	darkness”.	
Suffocation	extends	from	the	outside	space	to	the	internal	enclosure	that	Mustafa	aspires	to	protect	
himself	in.	Mustafa’s	room	“was	a	graveyard	that	looked	on	to	a	garden”.	“The	room	was	heavy	
with	the	smell	of	burning	sandalwood	and	incense,	and	in	the	bathroom	were	pungent	Eastern	
perfumes,	lotions,	unguents,	powders,	and	pills.	My	bedroom	was	like	an	operating	theatre	in	a	
hospital”25.	

	 Kafka,	Camus	and	Salih	allow	to	make	their	choices	and	create	their	claustrophobic	yet	
detached	spaces.	The	reader	feels	a	sense	of	suffocation	in	their	work	which	is	not	merely	physical;	it	
extends	to	the	intimate	relationship	between	locale	and	content.	The	reader	feels	the	entanglement	
of	 the	characters’	attempt	 to	go	everywhere	 in	 their	new	spaces,	yet	 they	reach	nowhere.	This	
mixture	of	liberation	and	imprisonment	within	the	space-time	considerations	of	enclosure	paradox	
is,	 apparently,	 the	 subject	 of	 the	 three	 narratives.	We	 note	 the	 religious,	 political,	 and	 social	
implications,	but	we	must	resist	seeing	 these	works	as	anything	but	 the	 tensions	and	conflicts	
themselves.	Thus,	it	is	significant	to	examine	the	real	value	of	reconstructing	new	homelands	by	
retreating	from	the	collective	to	the	personal.	Kafka,	Camus	and	Salih	present	narratives	that	show	
enclosure	as	an	alternative.	Enclosure	reaches	its	highest	creative	point	in	the	studied	narratives.	
They	have	“profound	reverberations	in	cultural	terms;	for	such	enclosure	represents	those	time	
and	space	considerations	which	have	dominated	our	thought	since	the	eighteenth	century”26.	For	
such	 enclosure	writers,	 death	 is	 the	 essence	 of	 infinite	 space	 and	 limitless	 time,	 to	 the	 extent	
death	entangles	itself	with	every	aspect	of	life.	Gregor,	Meursault	and	Sa’eed’s	sanctuary	spaces	
represent	the	nothingness	and	absurdity	of	modernity	and	their	retreat	is	a	temporary	solution	for	
their	disappointment.	Upon	close	inspection,	the	three	characters	prove	to	be	withdrawn	into	the	
dark	world	of	solitude	and	depression	and	death	becomes	the	ultimate	solution.	In	enclosure,	it	
is	only	through	death	or	something	akin	to	it	that	the	protagonist	can	reach	more	vital	ground,	if	
he	or	she	ever	does.	With	death	as	absolute,	the	individual	is	miniaturized,	diminished,	dwarfed,	
made	to	seem	part	of	 the	fateful	or	circumstantial	destiny	that	was	so	much	a	part	of	 the	 late-
nineteenth	and	twentieth	century	psyche.	Gregor,	Meursault	and	Sa’eed	are	three	figures	striving	
for	a	secure	space,	and	like	Prometheus	being	neglected	or	left	to	rot,	are	striving	to	overcome	a	
fate	that	discards	individuals.	Working	in	time	and	space,	these	protagonists	face	a	losing	struggle	
against	endless	sweeps	of	space	and	time.	Hence,	the	dilemma	is	always	in	reaching	that	beyond,	
escaping	from	a	measured	hell	into	an	infinite	paradise.
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	 Sa’eed’s	rooms,	in	London	and	Sudan,	abound	with	objects	that	secure	the	image	of	the	
exotic	triumphant	East	that	he	aspires	for.	However,	this	abundance	of	objects	does	not	create	any	
movement.	On	the	contrary,	the	room	in	London	represents	a	motionless	image	of	the	exotic	strong	
East	versus	the	dominant	colonial	West.	Sa’eed’s	room	echo	what	Zoran	states	about	the	objects;	
“the	objects	structured	belong	to	the	reconstructed	world,	but	the	structure	itself	is	imposed	on	
them	by	the	linguistic	nature	of	the	text24.	The	other	room	in	Sudan	presents	a	fixated	image	of	the	
triumphant	East.	Mustafa’s	room	in	Sudan	welcomes	the	narrator	with	“dampness	and	an	odour	
like	that	of	an	old	memory”.	The	memory	of	the	long-lost	traditional	Sudan.	What	the	room	depicts	
is	a	complete	symmetry	with	the	outside	space;	“all	that	came	in	from	outside	was	more	darkness”.	
Suffocation	extends	from	the	outside	space	to	the	internal	enclosure	that	Mustafa	aspires	to	protect	
himself	in.	Mustafa’s	room	“was	a	graveyard	that	looked	on	to	a	garden”.	“The	room	was	heavy	
with	the	smell	of	burning	sandalwood	and	incense,	and	in	the	bathroom	were	pungent	Eastern	
perfumes,	lotions,	unguents,	powders,	and	pills.	My	bedroom	was	like	an	operating	theatre	in	a	
hospital”25.	

	 Kafka,	Camus	and	Salih	allow	to	make	their	choices	and	create	their	claustrophobic	yet	
detached	spaces.	The	reader	feels	a	sense	of	suffocation	in	their	work	which	is	not	merely	physical;	it	
extends	to	the	intimate	relationship	between	locale	and	content.	The	reader	feels	the	entanglement	
of	 the	characters’	attempt	 to	go	everywhere	 in	 their	new	spaces,	yet	 they	reach	nowhere.	This	
mixture	of	liberation	and	imprisonment	within	the	space-time	considerations	of	enclosure	paradox	
is,	 apparently,	 the	 subject	 of	 the	 three	 narratives.	We	 note	 the	 religious,	 political,	 and	 social	
implications,	but	we	must	resist	seeing	 these	works	as	anything	but	 the	 tensions	and	conflicts	
themselves.	Thus,	it	is	significant	to	examine	the	real	value	of	reconstructing	new	homelands	by	
retreating	from	the	collective	to	the	personal.	Kafka,	Camus	and	Salih	present	narratives	that	show	
enclosure	as	an	alternative.	Enclosure	reaches	its	highest	creative	point	in	the	studied	narratives.	
They	have	“profound	reverberations	in	cultural	terms;	for	such	enclosure	represents	those	time	
and	space	considerations	which	have	dominated	our	thought	since	the	eighteenth	century”26.	For	
such	 enclosure	writers,	 death	 is	 the	 essence	 of	 infinite	 space	 and	 limitless	 time,	 to	 the	 extent	
death	entangles	itself	with	every	aspect	of	life.	Gregor,	Meursault	and	Sa’eed’s	sanctuary	spaces	
represent	the	nothingness	and	absurdity	of	modernity	and	their	retreat	is	a	temporary	solution	for	
their	disappointment.	Upon	close	inspection,	the	three	characters	prove	to	be	withdrawn	into	the	
dark	world	of	solitude	and	depression	and	death	becomes	the	ultimate	solution.	In	enclosure,	it	
is	only	through	death	or	something	akin	to	it	that	the	protagonist	can	reach	more	vital	ground,	if	
he	or	she	ever	does.	With	death	as	absolute,	the	individual	is	miniaturized,	diminished,	dwarfed,	
made	to	seem	part	of	 the	fateful	or	circumstantial	destiny	that	was	so	much	a	part	of	 the	 late-
nineteenth	and	twentieth	century	psyche.	Gregor,	Meursault	and	Sa’eed	are	three	figures	striving	
for	a	secure	space,	and	like	Prometheus	being	neglected	or	left	to	rot,	are	striving	to	overcome	a	
fate	that	discards	individuals.	Working	in	time	and	space,	these	protagonists	face	a	losing	struggle	
against	endless	sweeps	of	space	and	time.	Hence,	the	dilemma	is	always	in	reaching	that	beyond,	
escaping	from	a	measured	hell	into	an	infinite	paradise.
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detachment	with	the	global	space,	their	retreat	to	their	enclosed	places	render	them	motionless	
similar	 to	 the	 few	objects	around	 them.	Gregor’s	 room	remains	static	after	his	 transformation.	
The	only	time	his	mother	and	sister	try	to	move	the	furniture	in	the	room,	he	changes	from	being	
harmless	and	obedient	into	aggressive	and	rebellious.	He	refuses	to	change	the	static	environment	
around	him	as	it	represents	a	more	secure	spatial	and	temporal	scope.	Gregor’s	room	successfully	
distances	him	from	the	bureaucratic	and	dull	outside	space	that	frustrated	him;	“with	each	passing	
day	his	view	of	distant	things	grew	fuzzier,	[---]	he	might	have	thought	that	his	window	gave	on	
to	a	wasteland	where	grey	sky	merged	indistinguishably	with	grey	earth”21.	Gregor	adapts	to	his	
transformed	body	and	feels	more	comfortable	with	the	new	spatiality	and	temporality	which	shuts	
him	away	from	the	world;	“his	physical	mastery	of	his	body	was	of	a	different	order	from	what	
it	had	been	previously,	and	so	now	he	didn’t	hurt	himself”22.	In	Kafka's	Metamorphosis,	the	line	
stretching	between	the	room	and	the	outside	world	is	the	central	axis	in	the	spatial	structure	of	
the	novella,	focusing	all	the	powers	acting	in	the	“world”	despite	the	fact	that	it	is	never	actively	
traversed	by	the	main	character.	Gregor	is	reprensentative	of	the	"modern"	human.	Like	all	men,	
he	is	faced	with	the	bafflement	of	existence;	like	all	men	he	tries	to	understand	his	transformation	
and	miscommunication	with	the	outside	world.	He	wants	his	world	to	be	one	thing	but	finds	it	
another.	He	cannot	 relinquish	his	grip	upon	 the	explainable	of	his	 familiar	world.	Nor	can	he	
fully	 grasp	 the	strangeness	 of	 his	 new	one	 (metamorphosis).	The	Gregor	 lives	 in	 anxiety	 and	
claustrophobia	the	modem	experience,	persisting	in	a	hope	which	is	barren	of	fruit.

	 Correspondingly,	Meursault	 feels	 upset	 every	 time	 he	 has	 to	 leave	 his	 cell	 and	 get	 in	
touch	with	the	outside	world.	Despite	the	liminality	of	death	and	life,	the	prison	seems	to	offer	a	
more	secure	space	to	Meursault.	His	adaptation	to	his	confinement	comforts	him	as	it	guarantees	
a	rare	connection	with	the	collective	space.	Similarly,	Meursault	feels	more	secure	in	his	inner	
secluded	prison	than	the	outside	world;	“I	felt	that	my	cell	was	my	home	and	that	my	life	was	at	
a	standstill”23.	Withdrawing	from	the	outside	space/time,	Meursault	feels	a	sense	of	belonging,	
security	and	safety.	Tirelessly,	describing	the	farfetchedness	of	his	cell,	Meursault	could	stabilize	
the	representation	of	his	country	at	least	momentarily.	He	does	not	resist	the	claustrophobic	prison	
despite	its	darkness	and	“tiny	window”.	He	also	feels	a	sense	of	confidence	describing	the	dark	
journey	he	has	to	take	every	time	he	has	a	visitor;	“I	went	down	a	long	corridor,	then	down	some	
stairs,	and	finally	along	another	corridor”.	Meursault	connection	with	the	outside	space	turns	into	
a	painful	experience	as	it	reminds	him	of	the	injustices	of	the	system;	“I	found	the	noise	quite	
painful”.	He	also	trains	his	mind	to	forget	the	outside	world	with	all	its	fake	freedom	and	steps	up	
to	thinking	“like	a	prisoner”.	He	gradually	succeeds	in	distracting	his	body	from	focusing	on	the	
physical	pleasures	of	the	world	and	enjoys	the	freedom	of	only	connecting	with	the	sky	through	
the	bars	of	the	prison.	He	even	enjoys	the	nothingness	of	time	and	space	in	his	cell.	He	succeeds	
at	subverting	what	life	should	be	according	to	the	social	norms.	To	him,	living	in	the	world	for	just	
a	day	would	easily	allow	someone	to	“live	a	hundred	years	in	a	prison”.	Not	only	does	Meursault	
destabilize	social	space	but	he	also	learns	how	to	replace	real	people	with	fictional	ones	and	how	
to	control	time.	He	“ended	up	losing	track	of	time	in	prison.	[---]	[He]	hadn’t	understood	how	days	
could	be	both	long	and	short	at	the	same	time.	Long	to	live	through	I	suppose,	but	so	distended	
that	they	ended	up	flowing	into	one	another”.	
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The	 narrator	 in	 Season	 explains	 upon	 exploring	 Mustafa’s	 room	 that	 Mustafa	 “wants	 to	 be	
discovered,	like	some	historical	object	of	value.	There	was	no	doubt	of	that,	and	I	now	know	that	it	
was	me	he	had	chosen	for	that	role.	It	was	no	coincidence	that	he	had	excited	my	curiosity	and	had	
then	told	me	his	life	story	incompletely	so	that	I	myself	might	unearth	the	rest	of	it”	(Salih	154).	
The	three	narratives	show	a	“diachronic	relation”	where	“in	the	space	of	a	given	narrative,	one	
may	move	from	point	a	to	point	b,	but	not	vice	versa;	in	another	narrative,	the	movement	may	be	
reversible.	In	both	cases,	movement	ceases	to	be	potential;	it	is	fully	realized,	and	is,	so	to	speak,	
incarnated	in	space”18.	Thus,	the	movement	of	Gregor,	Meursault	and	Mustafa	in	the	symbolic	
space	is	from	“point	a	to	point	b”.	It	is	the	movement	from	the	national	or	collective	space	to	the	
claustrophobic	smaller	physical	space	(room)	and	inner	space	(depression).	

	 Indeed,	 the	 three	novellas	 combine	nearly	 every	 aspect	 of	 claustrophobic	 spaces	 as	 an	
attempt	 to	 substitute	 their	 disappointment	with	 their	 homelands.	Choosing	 to	 retreat	 from	 the	
national	space	to	a	personal	place	can	be	considered	as	an	escape	mechanism	to	avoid	facing	the	
severe	 dissatisfaction	with	 the	 socio-politico	 dynamics.	Hence,	Gregor,	Meursault	 and	Sa’eed	
retreat	 to	 the	 room	 in	order	 to	distance	 themselves	 from	 the	collective	defeat.	The	characters’	
rooms	are	enclosed	and	dark	which	might	oppose	with	Westphal’s	premises	on	space.	Robert	Tally	
explains	 that	Westphal’s	 ideas	certainly	do	“not	attempt	 to	 return	 to	an	unsophisticated	notion	
that	fiction	 is	able	 to	offer	a	mirror	 reflection	of	 the	‘real’	 referent	out	 there.	Rather,	Westphal	
understands	that	the	referentiality	operating	between	fiction	and	the	‘real’	world	is	characterized	
by	constant	movement,	or	oscillation19.	However,	the	three	characters’	movement	in	the	studied	
texts	prove	to	be	heading	in	one	direction:	from	the	national	space	to	the	claustrophobic	personal	
one.

	 Gabriel	Zoran	discusses	in	his	“Towards	a	Theory	of	Space	in	Narrative”	that	within	the	
overall	chronotopos	of	the	reconstructed	world,	one	should	distinguish	between	synchronic	and	
diachronic	relationships,	which	each	have	a	different	type	of	effect	on	the	spatial	structure.	Before	
continuing,	a	clarification	of	the	term	chronotopos	here	is	necessary.	This	Einsteinian	term	was	
introduced	 into	 literary	criticism	by	Bakhtin	 (1978),	who	uses	 it	 to	signify	 the	entire	complex	
of	space	and	 time	 together,	 including	physical	objects,	events,	psychology,	history,	etc.	Zoran,	
however,	has	not	used	the	term	to	signify	the	totality	of	space	and	time,	but	rather	to	describe	a	
specific	aspect.	That	is	not	to	signify	all	things	that	may	be	found	in	space	or	in	time,	but	only	what	
may	be	defined	by	an	integration	of	spatial	and	temporal	categories	as	movement	and	change.	He	
states,	

At	every	point	of	the	narrative,	that	is,	at	every	synchronic	situation,	some	objects	may	be	found	at	rest	and	
others	in	motion.	Naturally,	the	distribution	can	vary	from	point	to	point.	One	may	generalize	and	state	that	
there	are	certain	objects	in	space	which	are	characterized	by	their	capacity	for	movement	and	others	which	
remain	at	rest.	This	is	not	the	same	as	the	relationship	between	subject	and	object,	or	between	characters	and	
environmental	objects;	the	differentiation	between	the	states	of	motion	and	rest	may	be	determined	among	
"inanimate"	objects	and	among	characters	alike.	There	are	characters	which	have	a	capacity	for	movement	
and	there	are	those	which	are,	so	to	speak,	tied	to	their	places.20

	 This	can	be	traced	in	the	narratives	under	study.	Gregor,	Meursault	and	Mustafa	Sa’eed	
seem	 to	 be	 tied	 to	 the	 chosen	 places	 (room/prison).	 After	 experiencing	 disconnection	 and	
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detachment	with	the	global	space,	their	retreat	to	their	enclosed	places	render	them	motionless	
similar	 to	 the	 few	objects	around	 them.	Gregor’s	 room	remains	static	after	his	 transformation.	
The	only	time	his	mother	and	sister	try	to	move	the	furniture	in	the	room,	he	changes	from	being	
harmless	and	obedient	into	aggressive	and	rebellious.	He	refuses	to	change	the	static	environment	
around	him	as	it	represents	a	more	secure	spatial	and	temporal	scope.	Gregor’s	room	successfully	
distances	him	from	the	bureaucratic	and	dull	outside	space	that	frustrated	him;	“with	each	passing	
day	his	view	of	distant	things	grew	fuzzier,	[---]	he	might	have	thought	that	his	window	gave	on	
to	a	wasteland	where	grey	sky	merged	indistinguishably	with	grey	earth”21.	Gregor	adapts	to	his	
transformed	body	and	feels	more	comfortable	with	the	new	spatiality	and	temporality	which	shuts	
him	away	from	the	world;	“his	physical	mastery	of	his	body	was	of	a	different	order	from	what	
it	had	been	previously,	and	so	now	he	didn’t	hurt	himself”22.	In	Kafka's	Metamorphosis,	the	line	
stretching	between	the	room	and	the	outside	world	is	the	central	axis	in	the	spatial	structure	of	
the	novella,	focusing	all	the	powers	acting	in	the	“world”	despite	the	fact	that	it	is	never	actively	
traversed	by	the	main	character.	Gregor	is	reprensentative	of	the	"modern"	human.	Like	all	men,	
he	is	faced	with	the	bafflement	of	existence;	like	all	men	he	tries	to	understand	his	transformation	
and	miscommunication	with	the	outside	world.	He	wants	his	world	to	be	one	thing	but	finds	it	
another.	He	cannot	 relinquish	his	grip	upon	 the	explainable	of	his	 familiar	world.	Nor	can	he	
fully	 grasp	 the	strangeness	 of	 his	 new	one	 (metamorphosis).	The	Gregor	 lives	 in	 anxiety	 and	
claustrophobia	the	modem	experience,	persisting	in	a	hope	which	is	barren	of	fruit.

	 Correspondingly,	Meursault	 feels	 upset	 every	 time	 he	 has	 to	 leave	 his	 cell	 and	 get	 in	
touch	with	the	outside	world.	Despite	the	liminality	of	death	and	life,	the	prison	seems	to	offer	a	
more	secure	space	to	Meursault.	His	adaptation	to	his	confinement	comforts	him	as	it	guarantees	
a	rare	connection	with	the	collective	space.	Similarly,	Meursault	feels	more	secure	in	his	inner	
secluded	prison	than	the	outside	world;	“I	felt	that	my	cell	was	my	home	and	that	my	life	was	at	
a	standstill”23.	Withdrawing	from	the	outside	space/time,	Meursault	feels	a	sense	of	belonging,	
security	and	safety.	Tirelessly,	describing	the	farfetchedness	of	his	cell,	Meursault	could	stabilize	
the	representation	of	his	country	at	least	momentarily.	He	does	not	resist	the	claustrophobic	prison	
despite	its	darkness	and	“tiny	window”.	He	also	feels	a	sense	of	confidence	describing	the	dark	
journey	he	has	to	take	every	time	he	has	a	visitor;	“I	went	down	a	long	corridor,	then	down	some	
stairs,	and	finally	along	another	corridor”.	Meursault	connection	with	the	outside	space	turns	into	
a	painful	experience	as	it	reminds	him	of	the	injustices	of	the	system;	“I	found	the	noise	quite	
painful”.	He	also	trains	his	mind	to	forget	the	outside	world	with	all	its	fake	freedom	and	steps	up	
to	thinking	“like	a	prisoner”.	He	gradually	succeeds	in	distracting	his	body	from	focusing	on	the	
physical	pleasures	of	the	world	and	enjoys	the	freedom	of	only	connecting	with	the	sky	through	
the	bars	of	the	prison.	He	even	enjoys	the	nothingness	of	time	and	space	in	his	cell.	He	succeeds	
at	subverting	what	life	should	be	according	to	the	social	norms.	To	him,	living	in	the	world	for	just	
a	day	would	easily	allow	someone	to	“live	a	hundred	years	in	a	prison”.	Not	only	does	Meursault	
destabilize	social	space	but	he	also	learns	how	to	replace	real	people	with	fictional	ones	and	how	
to	control	time.	He	“ended	up	losing	track	of	time	in	prison.	[---]	[He]	hadn’t	understood	how	days	
could	be	both	long	and	short	at	the	same	time.	Long	to	live	through	I	suppose,	but	so	distended	
that	they	ended	up	flowing	into	one	another”.	
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The	 narrator	 in	 Season	 explains	 upon	 exploring	 Mustafa’s	 room	 that	 Mustafa	 “wants	 to	 be	
discovered,	like	some	historical	object	of	value.	There	was	no	doubt	of	that,	and	I	now	know	that	it	
was	me	he	had	chosen	for	that	role.	It	was	no	coincidence	that	he	had	excited	my	curiosity	and	had	
then	told	me	his	life	story	incompletely	so	that	I	myself	might	unearth	the	rest	of	it”	(Salih	154).	
The	three	narratives	show	a	“diachronic	relation”	where	“in	the	space	of	a	given	narrative,	one	
may	move	from	point	a	to	point	b,	but	not	vice	versa;	in	another	narrative,	the	movement	may	be	
reversible.	In	both	cases,	movement	ceases	to	be	potential;	it	is	fully	realized,	and	is,	so	to	speak,	
incarnated	in	space”18.	Thus,	the	movement	of	Gregor,	Meursault	and	Mustafa	in	the	symbolic	
space	is	from	“point	a	to	point	b”.	It	is	the	movement	from	the	national	or	collective	space	to	the	
claustrophobic	smaller	physical	space	(room)	and	inner	space	(depression).	

	 Indeed,	 the	 three	novellas	 combine	nearly	 every	 aspect	 of	 claustrophobic	 spaces	 as	 an	
attempt	 to	 substitute	 their	 disappointment	with	 their	 homelands.	Choosing	 to	 retreat	 from	 the	
national	space	to	a	personal	place	can	be	considered	as	an	escape	mechanism	to	avoid	facing	the	
severe	 dissatisfaction	with	 the	 socio-politico	 dynamics.	Hence,	Gregor,	Meursault	 and	Sa’eed	
retreat	 to	 the	 room	 in	order	 to	distance	 themselves	 from	 the	collective	defeat.	The	characters’	
rooms	are	enclosed	and	dark	which	might	oppose	with	Westphal’s	premises	on	space.	Robert	Tally	
explains	 that	Westphal’s	 ideas	certainly	do	“not	attempt	 to	 return	 to	an	unsophisticated	notion	
that	fiction	 is	able	 to	offer	a	mirror	 reflection	of	 the	‘real’	 referent	out	 there.	Rather,	Westphal	
understands	that	the	referentiality	operating	between	fiction	and	the	‘real’	world	is	characterized	
by	constant	movement,	or	oscillation19.	However,	the	three	characters’	movement	in	the	studied	
texts	prove	to	be	heading	in	one	direction:	from	the	national	space	to	the	claustrophobic	personal	
one.

	 Gabriel	Zoran	discusses	in	his	“Towards	a	Theory	of	Space	in	Narrative”	that	within	the	
overall	chronotopos	of	the	reconstructed	world,	one	should	distinguish	between	synchronic	and	
diachronic	relationships,	which	each	have	a	different	type	of	effect	on	the	spatial	structure.	Before	
continuing,	a	clarification	of	the	term	chronotopos	here	is	necessary.	This	Einsteinian	term	was	
introduced	 into	 literary	criticism	by	Bakhtin	 (1978),	who	uses	 it	 to	signify	 the	entire	complex	
of	space	and	 time	 together,	 including	physical	objects,	events,	psychology,	history,	etc.	Zoran,	
however,	has	not	used	the	term	to	signify	the	totality	of	space	and	time,	but	rather	to	describe	a	
specific	aspect.	That	is	not	to	signify	all	things	that	may	be	found	in	space	or	in	time,	but	only	what	
may	be	defined	by	an	integration	of	spatial	and	temporal	categories	as	movement	and	change.	He	
states,	

At	every	point	of	the	narrative,	that	is,	at	every	synchronic	situation,	some	objects	may	be	found	at	rest	and	
others	in	motion.	Naturally,	the	distribution	can	vary	from	point	to	point.	One	may	generalize	and	state	that	
there	are	certain	objects	in	space	which	are	characterized	by	their	capacity	for	movement	and	others	which	
remain	at	rest.	This	is	not	the	same	as	the	relationship	between	subject	and	object,	or	between	characters	and	
environmental	objects;	the	differentiation	between	the	states	of	motion	and	rest	may	be	determined	among	
"inanimate"	objects	and	among	characters	alike.	There	are	characters	which	have	a	capacity	for	movement	
and	there	are	those	which	are,	so	to	speak,	tied	to	their	places.20

	 This	can	be	traced	in	the	narratives	under	study.	Gregor,	Meursault	and	Mustafa	Sa’eed	
seem	 to	 be	 tied	 to	 the	 chosen	 places	 (room/prison).	 After	 experiencing	 disconnection	 and	
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[H]e	 remains	practically	 blind	 to	 the	 socially	 established	meanings	with	which	others	 embellish	 events.	
Nowhere	 is	 this	more	 evident	 than	 in	his	 relation	with	Marie.	 [---]	 he	knows	nothing	of	 love	 and	cares	
nothing	for	the	institution	of	marriage.	But	when	Marie	smiles	in	a	certain	way	he	is	attracted	to	her	and	
wants	her.	His	desires	are	not	without	warmth,	but	they	lack	premeditation	or	foresight.	They	are	spontaneous	
responses	to	sensuous	qualities	and	reflect	little	if	any	conceptual	interpretation	or	social	propriety.14

	 Meursault’s	deep	sense	of	alienation	is	blunt	when	he	is	fully	aware	that	his	fate	is	doomed	
to	a	death	sentence,	yet	again,	he	appears	to	be	separate	from	reality.	Undoubtedly,	he	is	facing	
his	own	possible	death,	but	on	another	level	he	additionally	seems	to	be	relating	to	his	physical	
existence	 at	 a	 distance	 from	 his	 Self.	Meursault	 feels	 alienated	 from	 the	 other	 “healthy”	 and	
“genetically	 normal”	 people	 around	 him.	 He	 fails	 to	 communicate	 properly	 with	 them.	 This	
“social	 alienation	 of	Meursault”	 in	Camus’s	The	Outsider	 is	 labeled	 as	 “social	 absurdity”15.
 
	 Likewise,	Salih	experiences	dislocation	when	he	immigrates	to	England	where	he	spends	
most	of	 his	 life	with	 his	Western	wife.	He	 also	 portrays	 the	 conflict	 that	 a	 person	 feels	 upon	
displacement.	The	narrator	in	Season,	for	instance,	could	not	wait	for	the	moment	he	would	return	
to	his	homeland,	yet	he	could	not	turn	a	blind	eye	to	the	pitfalls	in	his	own	culture.	As	John	E.	
Davidson	argues,	both	the	narrator	and	Mustafa	Sa’eed	“have	allowed	their	minds	and	souls	to	be	
separated,	and	they	fight	feelings	of	betrayal	of	self	and	community.	In	the	case	of	the	narrator,	
the	 plight	 of	 the	 native	 intellectual	 is	made	more	 difficult	 because	 the	 foreign	 training	 that	 is	
questioned	enables	the	native	oppression	to	be	seen	and	critiqued”16.	On	the	other	hand,	Mustafa	
is	portrayed	as	a	character	that	migrates	geographically	and	psychologically.	On	the	geographical	
level,	 he	 leaves	his	 country	 to	Cairo	 and	 then	he	 immigrates	 to	London.	 In	 that	 foreign	 land,	
his	journey	of	internal	immigration	starts.	He	sets	a	fictitious	space	to	allure	women	and	starts	
changing	his	names.	That	being	done,	he	distances	himself	from	his	own	reality.	However,	this	
process	of	alienation	and	dislocation	into	a	new	geographical	space	only	augments	his	loneliness	
and	failure	especially	after	 the	 resistance	he	receives	 from	Jean	Morris.	As	a	 result,	he	adopts	
another	model	of	displacement.	By	killing	Jean,	he	hopes	to	be	locked	away	in	a	physical	space	
(prison)	that	would	protect	him	from	his	frustrations.	Unfortunately	for	him,	his	new	strategy	fails	
and	he	is	only	locked	up	for	seven	years.	Consequently,	he	feels	the	urge	of	trying	another	form	
of	displacement.	That	is	when	he	geographically	immigrates	back	to	his	native	land	hoping	for	a	
psychological	and	physical	settlement.	This	new	phase,	nonetheless,	is	also	transient	especially	
after	the	appearance	of	the	narrator	who	uncovers	his	secret.	Subsequently,	he	decides	to	move	
away	again	by	supposedly	disappearing	in	the	Nile.	

	 All	these	forms	of	geographical	and	psychological	migrations	serve	Gregor,	Meursalut	and	
Mustafa	very	little;	nevertheless,	the	only	space	that	probably	gives	them	a	sense	of	security	and	
identity	is	their	room/prison.	Hence,	space	plays	a	crucial	role	in	a	narrative	as	Zoran	emphasizes;	

It	goes	without	saying	that	space	is	not	a	neutral	material	just	existing	in	the	world;	it	has	various	functions	
relating	to	other	planes	of	the	text.	Every	element	in	space	-	actually	every	element	in	the	text	-	has	to	be	
regarded,	to	use	the	term	of	Hrushovski	(1976),	as	a	‘juncture’,	in	which	patterns	from	all	the	textual	planes	
may	intersect:	patterns	of	space	together	with	patterns	of	characterization,	ideas,	mythology,	and	so	forth.	
The	functions	of	space	may	appear	clearly	when	dealing	with	single	texts	and	pointing	out	the	system	of	
relations	within	the	complex	of	its	components.17  
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caused	by	an	internal	factor,	as	shame	occurs	from	within	an	individual”.	Throughout	the	narrative,	
Gregor	is	portrayed	as	a	selfless	individual	who	is	ready	to	sacrifice	his	needs,	ambitions	and	all	types	
of	self-fulfillment	for	the	sake	of	pleasing	his	family.	His	devotion	for	his	duties	as	a	son	and	brother	
alienate	him	from	his	own	needs.	According	to	Minar,	Gregor	“experiences	alienation	before	and	after	
his	metamorphosis.	It	is	implied	that	since	the	time	before	his	metamorphosis,	Gregor	has	been	selfless;	
yet,	his	family	takes	his	selflessness	for	granted”9.	Being	such	a	dutiful	son	made	him	feel	more	guilt	
after	his	transformation.	He	even	“experiences	shame,	he	sees	himself	the	way	his	family	sees	him,	a	
burden.	This	alienates	him	because	he	is	denied	from	the	possibilities	of	himself	as	an	individual	who	
constantly	puts	others	before	himself	and	does	everything	he	is	expected	to	do	even	though	he	has	
his	own	needs”.	These	strong	emotions	of	alienation	and	loss	are	also	emphasized	by	Pradip	Mondal;	
“[t]he	most	gruesome	aspect	of	Samsa’s	fate	is	not	his	metamorphosis	but	the	blindness	with	which	
everybody	treats	this	metamorphosis.	His	self	is	what	is	absolutely	alien,	void,	and	nonexistent,	not	
only	in	the	world	of	business	in	the	city	but	also	in	the	world	of	the	family”10.

	 Similarly,	Camus	 is	a	person	whose	sense	of	alienation	due	 to	 the	political	situation	at	
the time pushed	him	to	dislocate	from	one	country	to	another.	Dislocation	comes	as	a	reaction	to	
the	dissatisfactions	that	he	had	towards	the	inhumane	modern	world.	By	writing	The	Stranger,	
Camus	portrays	a	condition	where	space	is	not	fixed	but	it	fluctuates	based	on	the	psychological	
experiences	of	the	main	character	or	perhaps	the	writer.	David	Carroll	quotes	Jean	Paul	Sartre	who	
states	that	the	novella	“itself	is	a	stranger.	It	comes	to	us	from	the	other	side	of	the	Equator.’	Carroll	
presents	how	Sartre	describes	the	geographical	and	cultural	remoteness	of	Camus’	novella:		

The	novel	appears	to	have	arrived	in	France	from	a	foreign	land	located	across	the	Mediterranean,	a	land	
of	beautiful	beaches	and	blazing	sun	where	simple	pleasures	still	exist,	a	land	far	removed	from	the	war,	
occupied	Paris,	collaboration,	and	the	continuing	winter	of	French	discontent.	Coming	from	another	place,	
the	novel	also	arrives	as	if	from	another	historical	time,	a	time	of	simplicity,	honesty,	innocence,	and	moral	
courage,	 and	 in	 this	way	 too	 it	 appears	 totally	 foreign	 to	 the	French	 living	 in	 either	 occupied	 or	Vichy	
France11.			

	 Camus	 creates	 a	 double	 effect	 of	 dislocation.	Meursault	 comes	 from	 a	 foreign	 land	 to	
France,	and	the	French	come	into	direct	contact	with	this	stranger	and	his	victim	(the	Arab).	The	
French	 characters	 are	 confused	 and	 try	 hard	 to	 understand	 the	 bizarre	 character	 of	Meursault	
and	to	make	sense	of	his	crime.	However,	this	confrontation	proves	to	be	absurd.	James	Hebron	
Tarpley	 affirms	 that	 the	 protagonist,	Meursault,	 “inhabits	 a	 space	 between	 other	 spaces,	 often	
described	using	the	rubric	‘entre	x	et	y’.	This	young	man	between	sea	and	shore	and	sand,	between	
living	and	dead,	between	alone	and	case’,	between	France	and	Algeria,	is	forever	grappling	with	his	
space	and	identity	–	metaphor	for	all	pieds-noirs	and,	by	extension,	post-colonial	existence”	12.	After	
committing	the	crime,	Meursault	is	dislocated	from	his	empty	and	emotionless	home	to	a	prison	
to	which	Meursault	quickly	adapts	and	is	no	more	fluctuating	“entre	x	et	y”;	“I	felt	that	my	cell	
was	my	home	and	that	my	life	was	at	standstill”13.	Indeed,	the	emotions	of	nothingness	that	filled	
his	heart	made	him	unable	to	really	sense	the	difference	between	a	real	home	and	a	prison.	

	 Meursault’s	focus	on	physicality	proves	his	emotional	detachment	and	sense	of	alienation	
As	Sprintzen	argues,	 “A	 lively	 sensitivity	 to	 the	play	of	 light	and	shadow	colors	his	day.	The	
weather,	qualitative	changes	in	experience	and	in	the	modulations	of	nature	practically	enrapture	
him”.	Meursault	receives	signals	around	him	as	they	are,	“asking	and	expecting	nothing	more”.	
However,	what	proves	his	alienation	 is	 that,	
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caused	by	an	internal	factor,	as	shame	occurs	from	within	an	individual”.	Throughout	the	narrative,	
Gregor	is	portrayed	as	a	selfless	individual	who	is	ready	to	sacrifice	his	needs,	ambitions	and	all	types	
of	self-fulfillment	for	the	sake	of	pleasing	his	family.	His	devotion	for	his	duties	as	a	son	and	brother	
alienate	him	from	his	own	needs.	According	to	Minar,	Gregor	“experiences	alienation	before	and	after	
his	metamorphosis.	It	is	implied	that	since	the	time	before	his	metamorphosis,	Gregor	has	been	selfless;	
yet,	his	family	takes	his	selflessness	for	granted”9.	Being	such	a	dutiful	son	made	him	feel	more	guilt	
after	his	transformation.	He	even	“experiences	shame,	he	sees	himself	the	way	his	family	sees	him,	a	
burden.	This	alienates	him	because	he	is	denied	from	the	possibilities	of	himself	as	an	individual	who	
constantly	puts	others	before	himself	and	does	everything	he	is	expected	to	do	even	though	he	has	
his	own	needs”.	These	strong	emotions	of	alienation	and	loss	are	also	emphasized	by	Pradip	Mondal;	
“[t]he	most	gruesome	aspect	of	Samsa’s	fate	is	not	his	metamorphosis	but	the	blindness	with	which	
everybody	treats	this	metamorphosis.	His	self	is	what	is	absolutely	alien,	void,	and	nonexistent,	not	
only	in	the	world	of	business	in	the	city	but	also	in	the	world	of	the	family”10.

	 Similarly,	Camus	 is	a	person	whose	sense	of	alienation	due	 to	 the	political	situation	at	
the time pushed	him	to	dislocate	from	one	country	to	another.	Dislocation	comes	as	a	reaction	to	
the	dissatisfactions	that	he	had	towards	the	inhumane	modern	world.	By	writing	The	Stranger,	
Camus	portrays	a	condition	where	space	is	not	fixed	but	it	fluctuates	based	on	the	psychological	
experiences	of	the	main	character	or	perhaps	the	writer.	David	Carroll	quotes	Jean	Paul	Sartre	who	
states	that	the	novella	“itself	is	a	stranger.	It	comes	to	us	from	the	other	side	of	the	Equator.’	Carroll	
presents	how	Sartre	describes	the	geographical	and	cultural	remoteness	of	Camus’	novella:		

The	novel	appears	to	have	arrived	in	France	from	a	foreign	land	located	across	the	Mediterranean,	a	land	
of	beautiful	beaches	and	blazing	sun	where	simple	pleasures	still	exist,	a	land	far	removed	from	the	war,	
occupied	Paris,	collaboration,	and	the	continuing	winter	of	French	discontent.	Coming	from	another	place,	
the	novel	also	arrives	as	if	from	another	historical	time,	a	time	of	simplicity,	honesty,	innocence,	and	moral	
courage,	 and	 in	 this	way	 too	 it	 appears	 totally	 foreign	 to	 the	French	 living	 in	 either	 occupied	 or	Vichy	
France11.			

	 Camus	 creates	 a	 double	 effect	 of	 dislocation.	Meursault	 comes	 from	 a	 foreign	 land	 to	
France,	and	the	French	come	into	direct	contact	with	this	stranger	and	his	victim	(the	Arab).	The	
French	 characters	 are	 confused	 and	 try	 hard	 to	 understand	 the	 bizarre	 character	 of	Meursault	
and	to	make	sense	of	his	crime.	However,	this	confrontation	proves	to	be	absurd.	James	Hebron	
Tarpley	 affirms	 that	 the	 protagonist,	Meursault,	 “inhabits	 a	 space	 between	 other	 spaces,	 often	
described	using	the	rubric	‘entre	x	et	y’.	This	young	man	between	sea	and	shore	and	sand,	between	
living	and	dead,	between	alone	and	case’,	between	France	and	Algeria,	is	forever	grappling	with	his	
space	and	identity	–	metaphor	for	all	pieds-noirs	and,	by	extension,	post-colonial	existence”	12.	After	
committing	the	crime,	Meursault	is	dislocated	from	his	empty	and	emotionless	home	to	a	prison	
to	which	Meursault	quickly	adapts	and	is	no	more	fluctuating	“entre	x	et	y”;	“I	felt	that	my	cell	
was	my	home	and	that	my	life	was	at	standstill”13.	Indeed,	the	emotions	of	nothingness	that	filled	
his	heart	made	him	unable	to	really	sense	the	difference	between	a	real	home	and	a	prison.	

	 Meursault’s	focus	on	physicality	proves	his	emotional	detachment	and	sense	of	alienation	
As	Sprintzen	argues,	 “A	 lively	 sensitivity	 to	 the	play	of	 light	and	shadow	colors	his	day.	The	
weather,	qualitative	changes	in	experience	and	in	the	modulations	of	nature	practically	enrapture	
him”.	Meursault	receives	signals	around	him	as	they	are,	“asking	and	expecting	nothing	more”.	
However,	what	proves	his	alienation	 is	 that,	
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on”	intensifies	the	feeling	of	alienation.	However,	all	these	facts	were	neglected	at	the	time	and	
Algeria	was	considered	part	of	France,	“not	a	foreign	nation	containing	several	million	Arabs	and	
Berbers	deprived	of	the	rights	of	citizenship.”	The	situation	grows	worse	and	worse	and	Camus	
feels	frustrated	by	the	1950s.	Zaretsky	compares	Camus	to	“his	mythic	hero,	Sisyphus,	bolted	not	
to	a	pillar,	but	instead	to	the	tragic	impasse	of	Algeria’s	resistance	to	a	foreign	occupation”.	No	
one	can	deny	how	hard	Camus	“labored	for	a	solution	that	would	satisfy	the	imperatives	of	justice	
for	both	Arabs	and	pieds-noirs,	risking	his	life	of	an	impossible	peace	since	he	could	not	take	one	
side	in	the	political	conflict.	Camus	failed	and	fell	silent	-	a	silence	he	maintained	until	his	death	
in	1960”4.	

	 Similarly,	Tayeb	Salih	 realizes	 the	agonies	of	 the	era	he	 lived	 in.	Certainly	 the	overall	
subject	matter	of	imperialism	and	neo-colonialism	echo	in	Season.	Salih	admits	being	influenced	
by	Frantz	Fanon	who	compares	colonialism	to	the	act	of	castrating	the	colonized	nations.	That	
might	be	the	reason	behind	portraying	Mustafa	as	a	person	who	is	obsessed	by	his	masculinity	and	
sexual	dominance	over	the	Western	women.	It	is	as	if	the	East	is	reclaiming	its	dominance	through	
the	sexual	colonialism	of	Western	females.	However,	this	dominance	is	shown	to	be	false	and	fake	
as	the	narrative	suggests.	Despite	the	success	that	Mustafa	achieves	in	his	retaliation,	and	despite	
being	portrayed	by	his	lawyer	as	a	victim	of	cultural	confrontation,	yet	it	“is	a	defense	that	Mustafa	
mentally	rejects,	for	he	knows	he	has	victimized	him-self”5.	Salih	states	in	one	of	his	interviews	
that	he	writes	with	a	mixture	of	consciousness	and	unconsciousness.	Hence,	it	is	quite	normal	for	
a	mindful	and	self-conscious	writer	to	feel	alienated	when	he/she	is	repeatedly	saddened	by	the	
prejudices	and	inequalities	that	dominant	powers	exercise	in	the	world.	In	addition,	there	is	an	
equal	frustration	with	the	motherland	that	fails	to	resist	or	protect	its	citizens	properly.	

	 This	emotional	frustration	with	their	own	cultures	and	nations	might	have	unconsciously	
led	 the	 three	 authors	 to	 alienation	 and	 dislocation.	 Franz	 Kafka	 himself,	 despite	 the	 family	
constellation	 and	 insistence	 not	 to	 leave	 Prague,	 cannot	 resist	 the	 urge	 to	 dislocate	 from	 the	
suffocating	and	alien	environment	he	was	living	in.	Therefore,	“near	the	end	of	his	life	(1923),	
[…]	he	became	close	to	his	sisters,	particularly	Ottla,	in	whose	house	in	Zürau	he	convalesced	
in	 1917–18	 after	 the	 diagnosis	 of	 tuberculosis”6.	 Physically	 detaching	 himself	 from	his	 home	
and	 immediate	 society	might	 have	been	his	 last	defense	mechanism	 to	 escape	his	 depression.	
Similarly,	Gregor,	in	Metamorphosis,	primarily	escapes	his	painful	life	and	excruciating	sense	of	
alienation	through	his	physical	transformation	into	an	insect7;	Gregor	Samsa	feels	that	he	has	been	
treated	as	a	lowly	insect	and	comes	to	feel	that	he	is	one:	the	story	makes	the	leap	from	‘I	feel	like	
an	insect’	to	‘I	am	an	insect’	.	Whatever	the	causes,	Gregor’s	feeling	is	rooted	in	the	collapse	of	
his	nature	between	impersonal	self	(outside)	and	I	(inner	self)”8.	After	accepting	his	non-human	
condition,	Gregor	is	convinced	that	dislocation	might	make	him	and	his	family	feel	better;	hence,	
he	locks	himself	in	his	room	and	knows	that	any	attempt	to	reclaim	his	humanity	is	not	accepted	
even	by	his	parents.	The	effect	of	his	dislocation	creates	a	sense	of	emptiness	and	nothingness.	

	 Karla	S.	Minar	claims	in	her	article	“Shame	and	Alienation	in	Kafka’s	The	Metamorphosis”	
that	“the	feeling	of	shame	leads	 to	alienation	or	 the	estrangement	from	others	and	one’s	own	self,	
as	what	others	see	is	only	a	fragment	of	the	possibilities	of	the	self.”	She	believes	that	“alienation	is	
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resist	the	hybrid	ethos	and	are	extremely	attached	to	their	own	perspectives	to	an	extent	that	they	
would	reduce	a	whole	nation	 to	a	room.	This	study	examines	 the	urge	 that	Kafka,	Camus	and	
Salih	portray	in	their	fiction	to	escape	the	collective	space	which	proves	to	be	destructive	to	the	
individual	and	their	characterization	fits	Gabriel	Zoran’s	theory	of	space	and	time.	Zoran	argues	
that	characterization	“can	be	conceived	of	as	transformation	from	the	physiological-psychological	
existence	of	characters	in	the	world	to	their	textual	existence,	i.e.,	dialogues,	descriptions,	actions,	
etc.,	 all	 arranged	 in	 a	 temporal	verbal	 continuum”1.	He	assures	 that	 such	“transformation	 is	 a	
two-way	relationship	from	the	text	to	the	world	and	vice	versa”.	Zoran	differentiates	between	two	
major	relations	in	a	narrative: synchronic and diachronic relations	which	shall	help	to	analyze	the	
novellas	under	study.	

In	1922,	Kafka	writes	in	a	letter	to	his	friend,	Max	Brod,	
But	what	is	it	to	be	a	writer?	Writing	is	a	sweet,	wonderful	reward,	but	its	price?	During	the	night	the	answer	
was	transparently	clear	to	me:	it	is	the	reward	for	service	to	the	devil.	This	descent	to	the	dark	powers,	this	
unbinding	of	spirits	by	nature	bound,	dubious	embraces	and	whatever	else	may	go	on	below,	of	which	one	no	
longer	knows	anything	above	ground,	when	in	the	sunlight	one	writes	stories.	Perhaps	there	is	another	kind	
of	writing.	I	only	know	this	one,	in	the	night,	when	anxiety	does	not	let	me	sleep,	I	only	know	this	one.	And	
what	is	devilish	in	it	seems	to	me	quite	clear.	It	is	the	vanity	and	the	craving	for	enjoyment,	which	is	forever	
whirring	 around	 oneself	 or	 even	 around	 someone	 else…	 and	 enjoying	 it.	The	wish	 that	 a	 naïve	 person	
sometimes	has:	‘I	would	like	to	die	and	watch	the	others	crying	over	me,’	is	what	such	a	writer	constantly	
experiences:	he	dies	(or	he	does	not	live)	and	continually	cries	over	himself.2

	 Kafka	clarifies	in	this	deep	reflection	his	dissociation	from	the	common	and	collectively	
adopted	perspective	of	space	and	time.	His	portrayal	of	finding	clarity	amid	darkness	and	absorbing	
space	into	the	underground	empowers	anxiety	and	renders	it	effective	on	his	soul	as	a	writer.	The	
fable	reflects	Kafka’s	own	frustrations	with	the	modern	age.	Metamorphosis	can	be	considered	an	
analogy	to	the	claustrophobic	modern	era	where	people	have	become	too	mechanical	and	far	from	
human	connection.	The	novella	becomes	the	equivalent	of	reality,	an	object	to	be	perceived	and	
discussed,	but	lacks	a	final	explanation	of	its	ultimate	truth.	

	 Likewise,	 in	 “Call	 for	 a	 Civilian	 Truce	 in	Algeria”	 published	 in	Algerian	 Chronicles,	
Camus	expresses	the	“pressure”	of	his	situation	and	his	“profession	as	a	writer.”	He	shows	his	
struggle	and	 responsibility	 to	bring	opposite	perspectives	closer.	He	comments	on	 the	French/
Algerian	 struggles	 saying,

[m]y	only	qualification	to	speak	about	this	issue	is	that	I	have	experienced	Algeria’s	misfortune	as	a	personal	
tragedy.	Nor	can	I	rejoice	in	any	death,	no	matter	whose	it	is.	For	twenty	years	I	have	used	the	feeble	means	
available	to	me	to	help	bring	harmony	between	our	two	peoples.	To	my	preaching	in	favor	of	reconciliation,	
history	has	responded	in	cruel	fashion:	the	two	peoples	I	love	are	today	locked	in	mortal	combat.	The	look	of	
consternation	on	my	face	is	no	doubt	a	cause	for	laughter.	But	I	myself	am	not	inclined	to	laugh.	In	the	face	
of	such	failure,	my	only	conceivable	concern	is	to	spare	my	country	any	unnecessary	suffering3.		

	 Robert	 Zaretsky	 confirms	 that	 “[f]ew	writers	 were	more	 conflicted	 over	 personal	 and	
national	identity	than	Camus.”	Since	he	was	a	“pied-noir”	–	the	moniker	given	to	immigrants	who	
during	the	nineteenth	century	came	to	French	Algeria	from	other	parts	of	Europe	and	“becoming	
citizens	of	a	nation,	France,	whose	 language	 they	did	not	know,	and	whose	 language	 they	did	
not	speak,	whose	history	they	did	not	know	and	whose	soil	they	would	probably	never	step	foot	
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on”	intensifies	the	feeling	of	alienation.	However,	all	these	facts	were	neglected	at	the	time	and	
Algeria	was	considered	part	of	France,	“not	a	foreign	nation	containing	several	million	Arabs	and	
Berbers	deprived	of	the	rights	of	citizenship.”	The	situation	grows	worse	and	worse	and	Camus	
feels	frustrated	by	the	1950s.	Zaretsky	compares	Camus	to	“his	mythic	hero,	Sisyphus,	bolted	not	
to	a	pillar,	but	instead	to	the	tragic	impasse	of	Algeria’s	resistance	to	a	foreign	occupation”.	No	
one	can	deny	how	hard	Camus	“labored	for	a	solution	that	would	satisfy	the	imperatives	of	justice	
for	both	Arabs	and	pieds-noirs,	risking	his	life	of	an	impossible	peace	since	he	could	not	take	one	
side	in	the	political	conflict.	Camus	failed	and	fell	silent	-	a	silence	he	maintained	until	his	death	
in	1960”4.	

	 Similarly,	Tayeb	Salih	 realizes	 the	agonies	of	 the	era	he	 lived	 in.	Certainly	 the	overall	
subject	matter	of	imperialism	and	neo-colonialism	echo	in	Season.	Salih	admits	being	influenced	
by	Frantz	Fanon	who	compares	colonialism	to	the	act	of	castrating	the	colonized	nations.	That	
might	be	the	reason	behind	portraying	Mustafa	as	a	person	who	is	obsessed	by	his	masculinity	and	
sexual	dominance	over	the	Western	women.	It	is	as	if	the	East	is	reclaiming	its	dominance	through	
the	sexual	colonialism	of	Western	females.	However,	this	dominance	is	shown	to	be	false	and	fake	
as	the	narrative	suggests.	Despite	the	success	that	Mustafa	achieves	in	his	retaliation,	and	despite	
being	portrayed	by	his	lawyer	as	a	victim	of	cultural	confrontation,	yet	it	“is	a	defense	that	Mustafa	
mentally	rejects,	for	he	knows	he	has	victimized	him-self”5.	Salih	states	in	one	of	his	interviews	
that	he	writes	with	a	mixture	of	consciousness	and	unconsciousness.	Hence,	it	is	quite	normal	for	
a	mindful	and	self-conscious	writer	to	feel	alienated	when	he/she	is	repeatedly	saddened	by	the	
prejudices	and	inequalities	that	dominant	powers	exercise	in	the	world.	In	addition,	there	is	an	
equal	frustration	with	the	motherland	that	fails	to	resist	or	protect	its	citizens	properly.	

	 This	emotional	frustration	with	their	own	cultures	and	nations	might	have	unconsciously	
led	 the	 three	 authors	 to	 alienation	 and	 dislocation.	 Franz	 Kafka	 himself,	 despite	 the	 family	
constellation	 and	 insistence	 not	 to	 leave	 Prague,	 cannot	 resist	 the	 urge	 to	 dislocate	 from	 the	
suffocating	and	alien	environment	he	was	living	in.	Therefore,	“near	the	end	of	his	life	(1923),	
[…]	he	became	close	to	his	sisters,	particularly	Ottla,	in	whose	house	in	Zürau	he	convalesced	
in	 1917–18	 after	 the	 diagnosis	 of	 tuberculosis”6.	 Physically	 detaching	 himself	 from	his	 home	
and	 immediate	 society	might	 have	been	his	 last	defense	mechanism	 to	 escape	his	 depression.	
Similarly,	Gregor,	in	Metamorphosis,	primarily	escapes	his	painful	life	and	excruciating	sense	of	
alienation	through	his	physical	transformation	into	an	insect7;	Gregor	Samsa	feels	that	he	has	been	
treated	as	a	lowly	insect	and	comes	to	feel	that	he	is	one:	the	story	makes	the	leap	from	‘I	feel	like	
an	insect’	to	‘I	am	an	insect’	.	Whatever	the	causes,	Gregor’s	feeling	is	rooted	in	the	collapse	of	
his	nature	between	impersonal	self	(outside)	and	I	(inner	self)”8.	After	accepting	his	non-human	
condition,	Gregor	is	convinced	that	dislocation	might	make	him	and	his	family	feel	better;	hence,	
he	locks	himself	in	his	room	and	knows	that	any	attempt	to	reclaim	his	humanity	is	not	accepted	
even	by	his	parents.	The	effect	of	his	dislocation	creates	a	sense	of	emptiness	and	nothingness.	

	 Karla	S.	Minar	claims	in	her	article	“Shame	and	Alienation	in	Kafka’s	The	Metamorphosis”	
that	“the	feeling	of	shame	leads	 to	alienation	or	 the	estrangement	from	others	and	one’s	own	self,	
as	what	others	see	is	only	a	fragment	of	the	possibilities	of	the	self.”	She	believes	that	“alienation	is	
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resist	the	hybrid	ethos	and	are	extremely	attached	to	their	own	perspectives	to	an	extent	that	they	
would	reduce	a	whole	nation	 to	a	room.	This	study	examines	 the	urge	 that	Kafka,	Camus	and	
Salih	portray	in	their	fiction	to	escape	the	collective	space	which	proves	to	be	destructive	to	the	
individual	and	their	characterization	fits	Gabriel	Zoran’s	theory	of	space	and	time.	Zoran	argues	
that	characterization	“can	be	conceived	of	as	transformation	from	the	physiological-psychological	
existence	of	characters	in	the	world	to	their	textual	existence,	i.e.,	dialogues,	descriptions,	actions,	
etc.,	 all	 arranged	 in	 a	 temporal	verbal	 continuum”1.	He	assures	 that	 such	“transformation	 is	 a	
two-way	relationship	from	the	text	to	the	world	and	vice	versa”.	Zoran	differentiates	between	two	
major	relations	in	a	narrative: synchronic and diachronic relations	which	shall	help	to	analyze	the	
novellas	under	study.	

In	1922,	Kafka	writes	in	a	letter	to	his	friend,	Max	Brod,	
But	what	is	it	to	be	a	writer?	Writing	is	a	sweet,	wonderful	reward,	but	its	price?	During	the	night	the	answer	
was	transparently	clear	to	me:	it	is	the	reward	for	service	to	the	devil.	This	descent	to	the	dark	powers,	this	
unbinding	of	spirits	by	nature	bound,	dubious	embraces	and	whatever	else	may	go	on	below,	of	which	one	no	
longer	knows	anything	above	ground,	when	in	the	sunlight	one	writes	stories.	Perhaps	there	is	another	kind	
of	writing.	I	only	know	this	one,	in	the	night,	when	anxiety	does	not	let	me	sleep,	I	only	know	this	one.	And	
what	is	devilish	in	it	seems	to	me	quite	clear.	It	is	the	vanity	and	the	craving	for	enjoyment,	which	is	forever	
whirring	 around	 oneself	 or	 even	 around	 someone	 else…	 and	 enjoying	 it.	The	wish	 that	 a	 naïve	 person	
sometimes	has:	‘I	would	like	to	die	and	watch	the	others	crying	over	me,’	is	what	such	a	writer	constantly	
experiences:	he	dies	(or	he	does	not	live)	and	continually	cries	over	himself.2

	 Kafka	clarifies	in	this	deep	reflection	his	dissociation	from	the	common	and	collectively	
adopted	perspective	of	space	and	time.	His	portrayal	of	finding	clarity	amid	darkness	and	absorbing	
space	into	the	underground	empowers	anxiety	and	renders	it	effective	on	his	soul	as	a	writer.	The	
fable	reflects	Kafka’s	own	frustrations	with	the	modern	age.	Metamorphosis	can	be	considered	an	
analogy	to	the	claustrophobic	modern	era	where	people	have	become	too	mechanical	and	far	from	
human	connection.	The	novella	becomes	the	equivalent	of	reality,	an	object	to	be	perceived	and	
discussed,	but	lacks	a	final	explanation	of	its	ultimate	truth.	

	 Likewise,	 in	 “Call	 for	 a	 Civilian	 Truce	 in	Algeria”	 published	 in	Algerian	 Chronicles,	
Camus	expresses	the	“pressure”	of	his	situation	and	his	“profession	as	a	writer.”	He	shows	his	
struggle	and	 responsibility	 to	bring	opposite	perspectives	closer.	He	comments	on	 the	French/
Algerian	 struggles	 saying,

[m]y	only	qualification	to	speak	about	this	issue	is	that	I	have	experienced	Algeria’s	misfortune	as	a	personal	
tragedy.	Nor	can	I	rejoice	in	any	death,	no	matter	whose	it	is.	For	twenty	years	I	have	used	the	feeble	means	
available	to	me	to	help	bring	harmony	between	our	two	peoples.	To	my	preaching	in	favor	of	reconciliation,	
history	has	responded	in	cruel	fashion:	the	two	peoples	I	love	are	today	locked	in	mortal	combat.	The	look	of	
consternation	on	my	face	is	no	doubt	a	cause	for	laughter.	But	I	myself	am	not	inclined	to	laugh.	In	the	face	
of	such	failure,	my	only	conceivable	concern	is	to	spare	my	country	any	unnecessary	suffering3.		

	 Robert	 Zaretsky	 confirms	 that	 “[f]ew	writers	 were	more	 conflicted	 over	 personal	 and	
national	identity	than	Camus.”	Since	he	was	a	“pied-noir”	–	the	moniker	given	to	immigrants	who	
during	the	nineteenth	century	came	to	French	Algeria	from	other	parts	of	Europe	and	“becoming	
citizens	of	a	nation,	France,	whose	 language	 they	did	not	know,	and	whose	 language	 they	did	
not	speak,	whose	history	they	did	not	know	and	whose	soil	they	would	probably	never	step	foot	
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	 Literature	has	always	shown	us	that	when	fluctuating	between	life	and	death	there	is	an	entire	
life	and	that	life	is	by	no	means	negative.	Departure	or	reclusion	does	not	mean	loss	of	personal	
self,	nor	does	refusal	deny	any	substitute	existence.	The	significant	issue	remains,	nonetheless,	
whether	resistance	or	surrender	might	be	the	desired	resolution	of	existential	conflicts.	Universally	
speaking,	some	 individuals	amidst	their	darkest	moments	might	choose	specific	alternates	 that	
structure	new	perspectives	and	create	a	more	reassuring	existence.	When	one	is	frustrated	with	
nation’s	spatiality	and	temporality,	one	may	reduce	all	national	representations	into	insignificant	
claustrophobic	spaces	hoping	to	create	a	better	representation	of	the	nation.	Immigration	which	
has	emerged	as	a	prevailing	political	issue	throughout	history	and	which	has	always	been	a	source	
of	examination,	has	amply	impacted	literature.	Advancing	into	a	new	country	may	be	to	some	
individuals	like	advancing	into	the	unknown,	into	an	ever-agonizing	exile.	Franz	Kafka,	Albert	
Camus	and	Tayeb	Salih	are	writers	whose	lives	and	narratives	were	mapped	amidst	the	most	violent	
times	on	all	ideological	levels.	The	three	writers,	who	upon	first	look	might	seem	disconnected	
spatially	and	temporally,	yet	when	closely	inspected,	numerous	subtle	commonalities	emerge.	

	 Kafka’s	Metamorphosis,	Camus’s	The	Stranger	and	Salih’s	Season	of	Migration	 to	 the	
North	[Season	henceforth]	have	clearly	revealed	the	ramifications	of	modernity	and	the	political	
struggles	 in	 and	 outside	 Europe.	 The	 novellas	 under	 study	 meticulously	 portray	 individuals	
(Gregor,	 Meursault	 and	 Mustafa	 Sa’eed)	 who	 have	 internalized	 aggression	 and	 frustration	
with	 the	 political	 dynamics	 which	 ultimately	 lead	 to	 their	 demise.	 The	 political	 dynamics	
and	 specificities	 of	 the	 twentieth-century	 systems	 fashioned	 an	 elaborate	 corpus	 of	 universal	
knowledge	that	suffocated	those	who	disapprove	or	resist.	Such	confrontation	has	generated	new	
labels	and	binaries	such	as	“the	other”,	inferior/superior,	East/West,	colonizer/colonized	to	name	
a	few.	Those	who	are	defined	as	Others	have	become	marginal	to	the	Empire;	consequently,	this	
geographical	displacement	has	left	irremediable	damage.	Thus,	some	individuals,	represented	by	
Gregor,	Meursault	and	Sa’eed,	have	constructed	their	own	homelands	as	part	of	resistance	and	
revenge.	Gregor,	in	Metamorphosis,	transforms	into	an	insect	and	is	locked	up	in	a	room	where	
he	is	completely	isolated	from	the	bureaucratic	and	unjust	world.	On	the	other	hand,	Meursault,	
in	The	Stranger,	commits	an	unnecessary	crime	to	be	sent	to	prison	where	the	reader	accesses	the	
nation	with	its	representations	from	this	claustrophobic	space.		Sa’eed,	in	Season,	constructs	his	
exotic	room	in	London	as	a	revenge	tool	against	the	West,	and	then	he	constructs	another	in	Sudan	
as	an	emblem	of	victory.	

	 Those	 created	 spaces	 can	 be	 considered	 as	 alternate	 homelands.	They	 are	 intended	 to	
provide	security	for	those	who	refuse	to	adapt	or	conform	to	the	political	systems.	Such	characters	
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	 La	migration	trouve	son	sens	dans	les	liens	qui	y	sont	rattachés	et	dans	les	lieux	qui	leur	
servent	 d’enveloppe.

	 Pour	clôturer	notre	réflexion	imprégnée	par	notre	situation	libanaise,	la	migration	serait	
le	 retournement	en	son	contraire	d’un	 trop	de	patriotisme	blessé,	 traumatisé,	 impossible	à	être	
symbolisé.

Des	interrogations	restent	à	étudier:	
	 1-Peut-on	 émigrer	 sans	 partir	 ?	 l’ermite,	 le	 solitaire,	 l’ambulant,	 le	 refuge	 dans	 la	 vie	
communautaire…est-ce	 une	 migration?
	 2-D’autre	part,	être	«	un	étranger	de	l’intérieur	»6	(Altounian,	2019,	p.156)	ne	manque	pas	
de	peine	pour	ceux	qui	l’éprouvent	et	dont	la	situation	nécessite	un	support	et	une	contenance.	Ce	
sentiment	d’étrangeté	en	dehors	de	la	migration,	quelles	en	sont	les	causes	?	Comment	y	remédier	?
	 3-Quelles	seraient	les	motifs	inconscients	qui	résident	derrière	la	migration	?
	 			(Cette	dernière	question	est	le	sujet	d’une	étude	en	cours.)

Un	mot	en	guise	de	résumé:	Partir	c’est	aller	de	soi	même	vers	soi	-	même	pour	connaitre	sa	vérité.	
Ou	bien	disons-nous	avec	Gibran	Khalil	Gibran	dans	Le	Prophète	que	regarder	de	loin	permet	de	
mieux	voir,	étant	donné	que	la	migration	crée	une	distance	entre	la	personne	et	son	cadre	de	vie	
habituel.	

Quelle	que	soit	la	migration,	désirée	ou	pas	elle	se	conjugue	avec	l’angoisse	de	séparation	qui,	
elle,	ne	peut	être	désirée.	De	plus,	elle	n’est	pas	exempte	d’attendrissement	et	ne	fait	qu’appeler	
en	chacun	de	nous	une	chanson	exprimant	une	nostalgie	au	pain	fait	par	la	mère,	celle	de	Marcel	
Khalifé,	la	mieux	indiquée	pour	clôturer	notre	réflexion:	"	ــي ــز	أّم ــى	خب 	إل ــنُّ .(1965	Darwich,)	"أح

1-Concept	créé	en	1974	par	Anzieu	D.	Voir	Anzieu,	D.	(1985).	Le	moi	–peau.	Paris	:	Dunod.
2-Le	roman familial	est	une	expression	de	Freud.	«	Le	«	Roman	Familial	»	évoque	l’activité	fantasmatique	considérée	
par	Freud	comme	moyen	propre	à	chacun,	confronté	à	la	question	œdipienne,	d’une	réorganisation	imaginaire	des	
liens	parentaux.	»	(Barthélémy,	C.	&	Demangeat,	M.	(2006).
3-	«	Objet	transitionnel	»	est	un	concept	créé	par	Winnicott	(1971,	p.32).	Il	est	employé	ici	pour	comparer	les	objets	
artisanaux	à	des	objets	transitionnels.
4-	«	Défense	contre	l’angoisse	»	Ibid.,	p.32.
5-N.B.	Cette	partie	de	la	vignette	seulement	est	transmise	ici	vu	son	lien	direct	avec	le	sujet	de	l’étude.		Le	suivi	avec	
Bassim	n’en	fait	pas	partie.
6-Appellation	donnée	par	Serge	Leclaire	à	une	émission	de	France	culture	« Le Bon Plaisir de Jean Laplanche » 
à	 laquelle	 l’auteure	 avait	 participé.	 «	C’est	 dans	 une	 position	 d’extériorité	 […]	 qu’il	 travaillait	 et	 accueillait	 ses	
étudiants	 étrangers.	»	 (p.156)
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Synthèse
	 Rouba	et	Bassim	ont	 tracé,	 chacun	à	 sa	 façon,	 le	 chemin	parcouru	non	 sans	difficulté,	
par	des	migrants	ayant	été	arrachés	à	des	objets	chers:	lieux	peuplés	d’histoires,	d’aventures,	de	
parents,	d’alliances	inconscientes,	de	secrets	peut-être,	d’images	de	toutes	les	couleurs	et	de	toutes	
les	 saveurs.	

	 Aussi	«	La	souffrance	qui	découle	de	la	séparation	d’avec	sa	terre	natale	peut	se	traduire	en	
termes	de	rupture	avec	le	corps	maternel	».	(Kaës,	1998,	cité	par	Chapellon	et	Houssier,	2016,	p.149).	

Cela	nous	 rappelle	chez	Goldbeter-Merinfeld	 (2006)	quand	 la	description	du	passé	 (des	 lieux)	
concerne	tous	les	sens:	en	nous	remémorant	un	lieu	du	passé	on	re-voit	les	images,	on	sent	les	
odeurs	et	on	entend	les	sons.	On	remarque	cela	surtout	«	lorsque	dans	un	contexte	de	décès	ou	de	
départ,	on	est	amené	à	revisiter	des	lieux	où	l’on	a	vécu	dans	le	passé,	que	l’on	a	quittés	mais	qui	
ont	continué	à	être	occupés	par	des	parents	âgés.	»	(p.41).	

	 Il	en	est	de	même	pour	le	migrant	qui,	soit	il	fait	cet	acte	de	visite,	soit	il	continue	à	le	
rêver,	 se	 le	 représenter	 afin	 de	 s’y	 accrocher	 comme	 assise	 pour	 rebondir	 et	 avancer…

	 Dans	 les	 deux	vignettes,	 l’emboitement	 des	 lieux:	 la	maison	Beit Jeddi, le village des 
ancêtres,	le	pays	des	origines	et	la	terre-mère	source	de	quiétude,	cet	emboitement	nous	rappelle	
«la	préoccupation	maternelle	primaire	»	de	(Winnicott,1995),	seul	refuge	où	l’être	baigne	dans	
une	 plénitude	 complète.

	 Ainsi,	 plus	 la	 frustration	 déclenchée	 par	 la	 migration	 est	 pesante,	 plus	 la	 joie	 des	
retrouvailles	 est	 grande,	 tout	 comme	 «	 la	 retrouvaille	 du	 bon	 objet	 [devient]	 plus	 ardue	 pour	
l’enfant.	»	(Klein,	1957,	p.26).		Aussi,	l’espoir,	la	réconciliation	avec	le	départ,	l’attente	du	retour,	
tel	le	for-da	décrit	par	Freud	pour	témoigner	de	l’espoir	de	l’enfant	dans	le	retour	de	sa	mère-	seul	
moyen	de	lui	épargner	le	danger	de	la	perdre	et	de	souffrir	des	séquelles	pour	la	vie-	est	le	désir	de	
vie	 triomphant	 qui	 couronne	 l’attente	 du	migrant.

Conclusion 
La migration: entre fantôme et symptôme   
	 Comme	 un	 adolescent	 dans	 sa	 relation	 avec	 la	 notion	 d’identité,	 le	 migrant	 dans	 son	
nouveau lieu, vogue entre la recherche qu’il entreprend et la liquidation de cette recherche et cela 
soit	 par	 la	 révolte	 soit	 par	 la	 soumission	 soit	 par	 une	 adaptation	 aboutie	 non	 sans	 difficulté.		

	 L’action	d’émigrer	est	un	passage,	un	pont	rêvé	pour	être	franchi	dans	l’espoir	de	mener	
le	sujet,	sûr	de	réaliser	son	désir	ailleurs,	à	l’autre	bout	du	monde,	le	monde	auquel	il	tâcherait	
d’appartenir.

Plus	 encore,	 comme	 l’adolescent,	 il	 se	 révolte	 contre	 son	 vécu	 avec	 tout	 ce	 qui	 le	 constitue:	
personnes	et	choses,	lieux	et	liens.	Et	s’en	va.	Là-	bas,	on	le	voit	aimer	les	personnes	qu’il	a	voulu	
haïr,	se	rattacher	aux	choses	desquelles	il	a	voulu	se	détacher	et	dessiner	pour	y	habiter	les	lieux	
qu’il	a	cru	vouloir	fuir.	Quant	à	ses	souvenirs,	on	découvre	le	migrant,	dans	son	nouveau	pays,	
chercher	à	sentir	l’odeur	de	l’air	et	des	délices	de	son	pays.	
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	 La	migration	trouve	son	sens	dans	les	liens	qui	y	sont	rattachés	et	dans	les	lieux	qui	leur	
servent	 d’enveloppe.

	 Pour	clôturer	notre	réflexion	imprégnée	par	notre	situation	libanaise,	la	migration	serait	
le	 retournement	en	son	contraire	d’un	 trop	de	patriotisme	blessé,	 traumatisé,	 impossible	à	être	
symbolisé.

Des	interrogations	restent	à	étudier:	
	 1-Peut-on	 émigrer	 sans	 partir	 ?	 l’ermite,	 le	 solitaire,	 l’ambulant,	 le	 refuge	 dans	 la	 vie	
communautaire…est-ce	 une	 migration?
	 2-D’autre	part,	être	«	un	étranger	de	l’intérieur	»6	(Altounian,	2019,	p.156)	ne	manque	pas	
de	peine	pour	ceux	qui	l’éprouvent	et	dont	la	situation	nécessite	un	support	et	une	contenance.	Ce	
sentiment	d’étrangeté	en	dehors	de	la	migration,	quelles	en	sont	les	causes	?	Comment	y	remédier	?
	 3-Quelles	seraient	les	motifs	inconscients	qui	résident	derrière	la	migration	?
	 			(Cette	dernière	question	est	le	sujet	d’une	étude	en	cours.)

Un	mot	en	guise	de	résumé:	Partir	c’est	aller	de	soi	même	vers	soi	-	même	pour	connaitre	sa	vérité.	
Ou	bien	disons-nous	avec	Gibran	Khalil	Gibran	dans	Le	Prophète	que	regarder	de	loin	permet	de	
mieux	voir,	étant	donné	que	la	migration	crée	une	distance	entre	la	personne	et	son	cadre	de	vie	
habituel.	

Quelle	que	soit	la	migration,	désirée	ou	pas	elle	se	conjugue	avec	l’angoisse	de	séparation	qui,	
elle,	ne	peut	être	désirée.	De	plus,	elle	n’est	pas	exempte	d’attendrissement	et	ne	fait	qu’appeler	
en	chacun	de	nous	une	chanson	exprimant	une	nostalgie	au	pain	fait	par	la	mère,	celle	de	Marcel	
Khalifé,	la	mieux	indiquée	pour	clôturer	notre	réflexion:	"	ــي ــز	أّم ــى	خب 	إل ــنُّ .(1965	Darwich,)	"أح

1-Concept	créé	en	1974	par	Anzieu	D.	Voir	Anzieu,	D.	(1985).	Le	moi	–peau.	Paris	:	Dunod.
2-Le	roman familial	est	une	expression	de	Freud.	«	Le	«	Roman	Familial	»	évoque	l’activité	fantasmatique	considérée	
par	Freud	comme	moyen	propre	à	chacun,	confronté	à	la	question	œdipienne,	d’une	réorganisation	imaginaire	des	
liens	parentaux.	»	(Barthélémy,	C.	&	Demangeat,	M.	(2006).
3-	«	Objet	transitionnel	»	est	un	concept	créé	par	Winnicott	(1971,	p.32).	Il	est	employé	ici	pour	comparer	les	objets	
artisanaux	à	des	objets	transitionnels.
4-	«	Défense	contre	l’angoisse	»	Ibid.,	p.32.
5-N.B.	Cette	partie	de	la	vignette	seulement	est	transmise	ici	vu	son	lien	direct	avec	le	sujet	de	l’étude.		Le	suivi	avec	
Bassim	n’en	fait	pas	partie.
6-Appellation	donnée	par	Serge	Leclaire	à	une	émission	de	France	culture	« Le Bon Plaisir de Jean Laplanche » 
à	 laquelle	 l’auteure	 avait	 participé.	 «	C’est	 dans	 une	 position	 d’extériorité	 […]	 qu’il	 travaillait	 et	 accueillait	 ses	
étudiants	 étrangers.	»	 (p.156)
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Synthèse
	 Rouba	et	Bassim	ont	 tracé,	 chacun	à	 sa	 façon,	 le	 chemin	parcouru	non	 sans	difficulté,	
par	des	migrants	ayant	été	arrachés	à	des	objets	chers:	lieux	peuplés	d’histoires,	d’aventures,	de	
parents,	d’alliances	inconscientes,	de	secrets	peut-être,	d’images	de	toutes	les	couleurs	et	de	toutes	
les	 saveurs.	

	 Aussi	«	La	souffrance	qui	découle	de	la	séparation	d’avec	sa	terre	natale	peut	se	traduire	en	
termes	de	rupture	avec	le	corps	maternel	».	(Kaës,	1998,	cité	par	Chapellon	et	Houssier,	2016,	p.149).	

Cela	nous	 rappelle	chez	Goldbeter-Merinfeld	 (2006)	quand	 la	description	du	passé	 (des	 lieux)	
concerne	tous	les	sens:	en	nous	remémorant	un	lieu	du	passé	on	re-voit	les	images,	on	sent	les	
odeurs	et	on	entend	les	sons.	On	remarque	cela	surtout	«	lorsque	dans	un	contexte	de	décès	ou	de	
départ,	on	est	amené	à	revisiter	des	lieux	où	l’on	a	vécu	dans	le	passé,	que	l’on	a	quittés	mais	qui	
ont	continué	à	être	occupés	par	des	parents	âgés.	»	(p.41).	

	 Il	en	est	de	même	pour	le	migrant	qui,	soit	il	fait	cet	acte	de	visite,	soit	il	continue	à	le	
rêver,	 se	 le	 représenter	 afin	 de	 s’y	 accrocher	 comme	 assise	 pour	 rebondir	 et	 avancer…

	 Dans	 les	 deux	vignettes,	 l’emboitement	 des	 lieux:	 la	maison	Beit Jeddi, le village des 
ancêtres,	le	pays	des	origines	et	la	terre-mère	source	de	quiétude,	cet	emboitement	nous	rappelle	
«la	préoccupation	maternelle	primaire	»	de	(Winnicott,1995),	seul	refuge	où	l’être	baigne	dans	
une	 plénitude	 complète.

	 Ainsi,	 plus	 la	 frustration	 déclenchée	 par	 la	 migration	 est	 pesante,	 plus	 la	 joie	 des	
retrouvailles	 est	 grande,	 tout	 comme	 «	 la	 retrouvaille	 du	 bon	 objet	 [devient]	 plus	 ardue	 pour	
l’enfant.	»	(Klein,	1957,	p.26).		Aussi,	l’espoir,	la	réconciliation	avec	le	départ,	l’attente	du	retour,	
tel	le	for-da	décrit	par	Freud	pour	témoigner	de	l’espoir	de	l’enfant	dans	le	retour	de	sa	mère-	seul	
moyen	de	lui	épargner	le	danger	de	la	perdre	et	de	souffrir	des	séquelles	pour	la	vie-	est	le	désir	de	
vie	 triomphant	 qui	 couronne	 l’attente	 du	migrant.

Conclusion 
La migration: entre fantôme et symptôme   
	 Comme	 un	 adolescent	 dans	 sa	 relation	 avec	 la	 notion	 d’identité,	 le	 migrant	 dans	 son	
nouveau lieu, vogue entre la recherche qu’il entreprend et la liquidation de cette recherche et cela 
soit	 par	 la	 révolte	 soit	 par	 la	 soumission	 soit	 par	 une	 adaptation	 aboutie	 non	 sans	 difficulté.		

	 L’action	d’émigrer	est	un	passage,	un	pont	rêvé	pour	être	franchi	dans	l’espoir	de	mener	
le	sujet,	sûr	de	réaliser	son	désir	ailleurs,	à	l’autre	bout	du	monde,	le	monde	auquel	il	tâcherait	
d’appartenir.

Plus	 encore,	 comme	 l’adolescent,	 il	 se	 révolte	 contre	 son	 vécu	 avec	 tout	 ce	 qui	 le	 constitue:	
personnes	et	choses,	lieux	et	liens.	Et	s’en	va.	Là-	bas,	on	le	voit	aimer	les	personnes	qu’il	a	voulu	
haïr,	se	rattacher	aux	choses	desquelles	il	a	voulu	se	détacher	et	dessiner	pour	y	habiter	les	lieux	
qu’il	a	cru	vouloir	fuir.	Quant	à	ses	souvenirs,	on	découvre	le	migrant,	dans	son	nouveau	pays,	
chercher	à	sentir	l’odeur	de	l’air	et	des	délices	de	son	pays.	
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Analyse
	 Cette	vignette	est	centrée	sur	la	maison,	la	terre	–mère	(ou	la	mère	–terre),	la	recherche	
des	origines,	le	besoin	même	à	95	ans	de	reconnaitre	son	père,	voir	son	visage,	le	besoin	d’une	
référence	 et	 de	 re-nouer	 lien	 avec	 le	 lieu	 des	 origines.	

	 La	maison	couvre	plusieurs	symboles	en	lien	avec	le	présent	contexte	parmi	lesquels:
-Symbole	de	la	présence	du	père	que	les	enfants	et	petits-enfants	n’ont	pas	connu.	-Symbole	du	
ventre	de	la	terre	–mère	qui	a	été	inlassablement	recherchée	par	un	enfant	(la	petite-fille	âgée	déjà)	
de	la	troisième	génération.	

	 La	 maison	 de	 grand-père	Beit Jeddi, appellation donnée par plus d’un membre de la 
famille,	à	la	maison,	la	même	maison,	celle	du	grand-père	qu’ils	n’ont	pas	connu,	traduit	l’écriture	
et	la	reconnaissance	du	roman	familial	par	tous	les	membres.	Ce	nom	donné	à	la	maison	exprime	
un	 sentiment	 de	 loyauté	 et	 un	 besoin	 d’appartenance,	 d’identité	 commune.	

	 La	rencontre	par	le	moyen	d’internet	dénote	le	manque	vécu	par	la	petite-fille	d’Amérique,	
manque	hérité	et	qui	n’a	pas	arrêté	d’agir	afin	de	pouvoir	achever	le	dessin	de	l’arbre	de	sa	famille.

	 Il	 est	 à	 noter	 aussi	 l’attachement	 de	 la	 fille	 de	 Bassim	 à	 sa	 grand-mère	 paternelle,	 et	
l’insistance	de	lui	réaliser	son	désir	de	voir	le	visage	de	son	père	avant	de	mourir,	faisant	plaisir	
en	 même	 temps	 à	 son	 père.

	 Comme	le	dit	Ulivucci	(2014),	«	La	photographie	aidera	dans	ce	cas	à	élaborer	l’absence	
et	 à	 entériner	 la	 séparation	d’une	histoire	 ancienne	 en	 inscrivant	 la	 transformation	observée	»	
(p.267).

	 Le	 sens	 est	 tel	 que:	 on-t-a	 besoin	 de	 la	 référence	 à	 un	Ancêtre:	 celui	 qui	 délimite	 les	
racines,	sécurise,	confère	à	l’identité	recherchée	toujours.	Aussi	on-t-a	besoin	d’un	espace	où	se	
situer.	La	visite	annuelle	de	Rabih,	son	retour	sur	le	lieu	de	naissance	de	ses	ancêtres	«	est	un	acte	
particulièrement	porteur	qui	peut	révéler	ce	qui	a	été	inscrit	et	ancrer	une	nouvelle	naissance	à	soi-
même.	»	(Ulivucci,	2014,	p.267).	Aussi	ce	retour	explique	«	l’histoire	personnelle	»,	«	familiale	»	
et	«	collective	».

	 Le	lieu	-	la	maison-	est	la	couverture	du	roman	familial,	celle	qui	rassemble	ses	pages.	
Histoire,	 émigrants,	 morts	 et	 vivants	 tous	 passent	 du	 fantasme	 au	 réel	 rien	 que	 par	 l’espace	
palpable	dessiné	par	les	murs	et	le	pavé	de	cette	maison.	Quand	on	dit	maison	on	voit,	on	entend	
les	voix	de	ses	habitants,	on	sent	les	odeurs	de	mets	délicieux,	la	terre	humide	du	jardin.	La	maison	
c’est	 le	 lieu	qui	donne	 la	carte	d’identité.	Elle	condense	 les	 liens	entre	 les	membres	qui	n’ont	
pas	eu	l’occasion	d’y	vivre.		La	maison	symbolise	la	langue,	la	culture,	elle	restaure	l’équilibre	
en	faisant	preuve	de	présence,	tolérant	ainsi	l’absence,	comme	si	chacun	disait	à	ses	parents	et	
grands-	parents:	voilà	nous	sommes	 là	 !	
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rejoint le faux-self et	 la	basse	estime	de	soi	dont	parle	Eiguer	(2007)	comme	étant	dépendante	
« de	l’appréciation	extérieure	».	De	même	l’ethnologie	comme	spécialisation	exprime	une	soif	de	
savoir	sur	les	peuples	et	sur	les	cultures.

	 L’expression	«	C’est	 l’enfer	 !	 »	 prononcée	par	Rouba	désignant	 sa	 vie	 familiale,	 nous	
rappelle	la	phrase	célèbre	de	Sartre	«	L’enfer,	c’est	les	autres	».	Pour	Rouba,	l’enfer	c’est	partout	
en	dehors	du	Liban,	pays	de	sa	mère	qui	lui	donne	chaleur	et	sécurité	compensant	les	déplacements	
de	son	grand-père	maternel,	de	sa	mère,	de	ses	grands-parents	paternels,	de	son	père	partant	au	
Brésil,	ainsi	que	la	migration	de	Rouba	après	sa	naissance	au	Brésil	et	son	départ	en	France.		

	 L’avancement	 des	 séances	 a	 permis	 à	Rouba	 de	 renouer	 avec	 une	 image	 de	 la	 culture	
maternelle	 (thérapeute	 parlant	 sa	 langue	 maternelle).

	 Cette	série	de	migrations	secoue	l’équilibre	psychologique	de	chaque	membre	de	la	famille	
et	laisse	des	blessures:	celle	du	grand-père	maternel	quittant	la	Grèce,	celle	de	la	mère	de	Rouba	
quittant	le	Liban,	celle	de	son	père	quittant	son	pays	d’origine	et	celle	de	Rouba	qui	vit	la	douleur	
héritée	de	ces	migrations.

2- Bassim ou la maison des origines connue par Beit Jeddi 
	 Histoire	 de	 longue	 date	 relatée	 par	 Bassim,	 entrepreneur	 en	 retraite.	 Bassim	 est	 venu	
consulter	pour	une	difficulté	de	vivre,	un	malaise	ayant	émergé	après	sa	retraite,	suite	au	mariage	
de	sa	fille	et	sa	situation,	seul,	à	la	maison,	chaque	fois	que	sa	femme	et	son	jeune	fils	partent	au	
travail.	

Bassim	n’a	pas	connu	ses	grands-parents.	Ses	arrières	grands-parents	ont	quitté	 le	Liban	pour	
l’Amérique	en	1910	avec	quatre	petits	garçons	nés	au	Liban.	Devenu	adulte,	Nabil,	l’un	des	quatre	
frères,	est	retourné	dans	son	village	d’origine	au	sud	Liban,	s’est	marié	avec	Ghiwa	et	ont	eu	trois	
enfants:	Hayat	et	deux	garçons.	Nabil	est	mort	quand	Hayat,	sa	fille,	avait	deux	ans	et	ses	deux	
frères	quatre	ans	et	six	ans.

	 Les	trois	autres	frères	de	Nabil	sont	restés	en	Amérique	et	les	années	ont	passé...	Récemment,	
après	trois	générations,	la	petite	–fille	de	l’un	d’eux	cherchait	sur	internet	pour	trouver	les	noms	
de	sa	famille	au	Liban.	Elle	cherchait	son	origine	et	son	village.	La	fille	de	Bassim,	fille	unique	
mariée,	elle-même	archéologue,	a	vu	les	noms	recherchés	…et	les	deux	femmes	ont	communiqué	
sur	 internet	 et	 se	 sont	 échangé	 des	 photos.	 La	 femme	 d’Amérique	 envoie	 des	 photos,	 parmi	
lesquelles	une	sur	laquelle	il	y	a	le	père	de	Hayat	avec	ses	trois	frères	en	Amérique.	C’est	comme	
ça	que	Hayat,	à	95	ans,	deux	ans	avant	sa	mort,	dans	son	village,	voit	la	photo	de	son	père	pour	la	
première	fois.

	 Le	père	de	Hayat	avait	bâti,	dans	le	passé,	une	maison	de	pierre	taillée	que	tout	le	monde	
nomme Beit Jeddi.	Référence.	Celui	qui	a	hérité	de	cette	maison	est	Rabih,	l’un	des	neveux	de	
Hayat	(fils	d’un	de	ses	deux	frères)	qui	vit	lui-même	en	Amérique.	Chaque	été,	il	vient	avec	sa	
famille	dans	cette	maison,	et	toute	la	grande	famille	du	village	et	du	village	voisin,	celui	de	la	
mère, se rassemble au sein de Beit Jeddi.	 […]5
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rejoint le faux-self et	 la	basse	estime	de	soi	dont	parle	Eiguer	(2007)	comme	étant	dépendante	
« de	l’appréciation	extérieure	».	De	même	l’ethnologie	comme	spécialisation	exprime	une	soif	de	
savoir	sur	les	peuples	et	sur	les	cultures.

	 L’expression	«	C’est	 l’enfer	 !	 »	 prononcée	par	Rouba	désignant	 sa	 vie	 familiale,	 nous	
rappelle	la	phrase	célèbre	de	Sartre	«	L’enfer,	c’est	les	autres	».	Pour	Rouba,	l’enfer	c’est	partout	
en	dehors	du	Liban,	pays	de	sa	mère	qui	lui	donne	chaleur	et	sécurité	compensant	les	déplacements	
de	son	grand-père	maternel,	de	sa	mère,	de	ses	grands-parents	paternels,	de	son	père	partant	au	
Brésil,	ainsi	que	la	migration	de	Rouba	après	sa	naissance	au	Brésil	et	son	départ	en	France.		

	 L’avancement	 des	 séances	 a	 permis	 à	Rouba	 de	 renouer	 avec	 une	 image	 de	 la	 culture	
maternelle	 (thérapeute	 parlant	 sa	 langue	 maternelle).

	 Cette	série	de	migrations	secoue	l’équilibre	psychologique	de	chaque	membre	de	la	famille	
et	laisse	des	blessures:	celle	du	grand-père	maternel	quittant	la	Grèce,	celle	de	la	mère	de	Rouba	
quittant	le	Liban,	celle	de	son	père	quittant	son	pays	d’origine	et	celle	de	Rouba	qui	vit	la	douleur	
héritée	de	ces	migrations.

2- Bassim ou la maison des origines connue par Beit Jeddi 
	 Histoire	 de	 longue	 date	 relatée	 par	 Bassim,	 entrepreneur	 en	 retraite.	 Bassim	 est	 venu	
consulter	pour	une	difficulté	de	vivre,	un	malaise	ayant	émergé	après	sa	retraite,	suite	au	mariage	
de	sa	fille	et	sa	situation,	seul,	à	la	maison,	chaque	fois	que	sa	femme	et	son	jeune	fils	partent	au	
travail.	

Bassim	n’a	pas	connu	ses	grands-parents.	Ses	arrières	grands-parents	ont	quitté	 le	Liban	pour	
l’Amérique	en	1910	avec	quatre	petits	garçons	nés	au	Liban.	Devenu	adulte,	Nabil,	l’un	des	quatre	
frères,	est	retourné	dans	son	village	d’origine	au	sud	Liban,	s’est	marié	avec	Ghiwa	et	ont	eu	trois	
enfants:	Hayat	et	deux	garçons.	Nabil	est	mort	quand	Hayat,	sa	fille,	avait	deux	ans	et	ses	deux	
frères	quatre	ans	et	six	ans.

	 Les	trois	autres	frères	de	Nabil	sont	restés	en	Amérique	et	les	années	ont	passé...	Récemment,	
après	trois	générations,	la	petite	–fille	de	l’un	d’eux	cherchait	sur	internet	pour	trouver	les	noms	
de	sa	famille	au	Liban.	Elle	cherchait	son	origine	et	son	village.	La	fille	de	Bassim,	fille	unique	
mariée,	elle-même	archéologue,	a	vu	les	noms	recherchés	…et	les	deux	femmes	ont	communiqué	
sur	 internet	 et	 se	 sont	 échangé	 des	 photos.	 La	 femme	 d’Amérique	 envoie	 des	 photos,	 parmi	
lesquelles	une	sur	laquelle	il	y	a	le	père	de	Hayat	avec	ses	trois	frères	en	Amérique.	C’est	comme	
ça	que	Hayat,	à	95	ans,	deux	ans	avant	sa	mort,	dans	son	village,	voit	la	photo	de	son	père	pour	la	
première	fois.

	 Le	père	de	Hayat	avait	bâti,	dans	le	passé,	une	maison	de	pierre	taillée	que	tout	le	monde	
nomme Beit Jeddi.	Référence.	Celui	qui	a	hérité	de	cette	maison	est	Rabih,	l’un	des	neveux	de	
Hayat	(fils	d’un	de	ses	deux	frères)	qui	vit	lui-même	en	Amérique.	Chaque	été,	il	vient	avec	sa	
famille	dans	cette	maison,	et	toute	la	grande	famille	du	village	et	du	village	voisin,	celui	de	la	
mère, se rassemble au sein de Beit Jeddi.	 […]5
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 La peur de la migration, du déplacement, sentiment provenant des racines grecques de 
la	mère,	apparait	chez	Rouba	dans	son	désir	exprimé	de	venir	vivre	au	Liban.	Le	sentiment	de	
contenance non assurée de la part de la mère à qui cela manquait aussi, la sécurité recherchée ne 
pouvait	être	sentie	qu’au	Liban,	là	où	sa	mère	aussi	se	sentait	en	sécurité.		«	Ma	mère	ne	cesse	de	
répéter	qu’elle	vit	dans	un	pays	étranger	»,	 insiste	Rouba.

	 La	loyauté	trahie	(sentiment	inconscient	de	la	mère)	aurait	contribué	à	renforcer	les	causes	
du	divorce	de	la	mère,	et	réside	derrière	le	refus	de	grossesse.	Par	la	suite,	le	fait	d’avoir	un	enfant	
unique,	 lui	 aussi,	 aurait	 des	motifs	 inconscients	 en	 lien	 avec	 le	 fait	 d’avoir	 quitté	 ses	 propres	
frères	et	sœurs	nombreux	pour	vivre	un	sentiment	de	solitude	dans	un	pays	étranger	(le	Brésil	tout	
d’abord).	Ce	sentiment	que	la	mère	a	vécu	avec	amertume	dans	le	nouveau	pays	a	été	éprouvé	
également	par	Rouba,	unique,	sans	fratrie,	sans	cousins,	sans	amis(es)	et	sans	partenaire.	

	 La	recherche	de	place	par	Rouba	(à	sa	première	séance	elle	ne	savait	où	s’assoir)	et	 le	
désordre	de	sa	chambre	témoignent	d’une	indécision	à	l’égard	de	sa	situation	et	de	sa	juste	place.

	 La	difficulté	de	laisser	sa	mère	pour	aller	vivre	seule,	 la	consolation	après	les	disputes,	
l’aide assurée à sa mère en lui donnant son avis sur des achats pour la maison et bien d’autres 
sujets,	témoigne	d’une	inversion	des	rôles	mère-fille	;	 la	mère	ayant	besoin	de	sa	mère	qu’elle	
avait	 quittée	 à	 l’âge	 de	 vingt	 ans.	

	 L’inversion	du	rythme	nuit/jour	peut	s’expliquer	par	 le	 fait	que	Rouba	garde	 le	rythme	
de	son	pays	de	naissance,	le	Brésil.	Sa	décision	de	ne	pas	se	marier	ni	d’avoir	des	enfants	nous	
renvoie	à	l’impasse	généalogique	dont	parle	Gaulejac	et	à	laquelle	Tisseron	(cité	par	Gaulejac,	
n.d)	ajoute	l’idée	d’«	une	loyauté	familiale	invisible	qui	empêche	[l’individu]de	s’en	libérer.	»	

	 Même	sa	thérapie,	Rouba	l’a	entreprise	au	Liban,	espace,	lieu	et	langue	maternelle	ayant	
pour	elle	un	rôle	salvateur,	contenant.		La	langue	maternelle	représente	le	lien	avec	la	mère:	lien	
de	sa	mère	avec	sa	mère	et	 lien	avec	 la	 terre-mère,	 terre	de	son	pays	d’origine.

	 Aussi	Rouba	reçoit	des	sentiments	transmis	et	lourds:		peur	transmise	de	la	génération	de	
ses	 grands-parents	 maternels	 et	 paternels,	 peur	 d’être	 attaché	 à	 un	 pays	 et	 de	 le	 quitter.	

	 Frustration	transmise	de	la	mère	à	la	fille	parce	que	la	mère	a	été	frustrée	par	sa	migration:	
quitter	sa	terre	et	quitter	sa	mère	se	rejoignent	et	se	confondent.	Il	y	a	aussi	frustration	du	père	
héritée	 de	 ses	 parents	 italiens	 et	 frustration	 du	 grand-père	maternel.

	 Par	 son	 rêve	 de	 vivre	 au	 Liban,	 elle	 exprime	 le	 besoin	 d’appartenance	 culturelle	 et	
d’intégration	 éprouvé	 par	 ses	 ascendants	 dans	 les	 deux	 branches	 maternelle	 et	 paternelle.

Le	choix	du	cinéma	comme	spécialisation	ouvre	sur	le	désir	de	remplir	des	rôles	variés	témoignant	
d’une	recherche	d’adaptation	à	la	société	où	vit	Rouba	et	à	laquelle	elle	se	croit	intégrée.	Cette	
non	ressemblance	diminue	son	estime	de	soi	et	sa	sûreté	qui	fait	qu’elle	n’a	pas	d’amis(es).	Cela	
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et	 pleurait	 longtemps	 dans	 son	 berceau.	 Sa	mère	 la	 laissait	 pleurer	 et	 ne	 la	 consolait	 pas.

	 Quand	Rouba	a	quatre	ans,	la	famille	de	trois	déménage	en	France.	Quand	elle	prononce	
ses	premiers	mots,	elle	parle	le	libanais,	langue	de	sa	mère…Depuis	toujours,	Rouba	et	sa	maman	
visitent	le	Liban	deux	fois	par	an	et	chaque	fois,	quand	vient	le	moment	de	retour,	Rouba	fait	39	
de	 température…	

	 Actuellement,	Rouba	a	deux	masters	 en	 sciences	du	cinéma	et	 ethnologie	 ;	 n’a	 jamais	
travaillé.	Elle	dort	le	jour	et	se	réveille	la	nuit.	N’aime	pas	manger.	Endure	de	constipation.		Garde	
toujours	 sa	 chambre	 en	 désordre	 ce	 qui	 ajoute	 une	 cause	 à	 ses	 disputes	 avec	 sa	mère.	

	 Rouba	souffre	de	n’avoir	jamais	réussi	sa	relation	avec	sa	mère,	jamais	trouvé	un	partenaire,	
jamais	eu	une	amie	pour	une	 longue	période,	 jamais	sentie	proche	de	ses	cousins	et	cousines.	
Rouba	n’a	envie	de	rien	faire,	elle	n’a	pas	confiance	dans	les	autres.	Le	sentiment	de	méfiance	lui	
a	été	inculqué	par	sa	mère	qui	lui	répétait:	«	on	ne	sait	pas	ce	que	les	autres	veulent	de	nous,	ils	
sont	tous	des	étrangers	».	Rouba	se	trouve	obligée	de	rester	proche	de	sa	mère,	«	je	ne	peux	pas	
m’éloigner	d’elle,	elle	ne	me	laisse	pas	faire	»,	confirme-t-elle.

	 La	dynamique	relationnelle	familiale	est	telle	que	la	mère	se	considère	comme	victime	et	
culpabilise	sa	fille	et	son	mari	sans	raison	apparente	de	n’importe	quoi.	La	relation	conflictuelle	et	
perturbée	avec	sa	mère	que	Rouba	décrit	comme	manipulatrice	se	traduit	par	des	oppositions,	une	
dévalorisation	de	la	part	de	la	mère,	des	reproches.	Rouba	se	met	en	colère,	est	irritée,	révoltée,	
mais	juste	après	elle	se	sent	coupable,	apaise	la	colère	de	sa	mère	et	se	soumet	à	sa	volonté.	

«	C’est	l’enfer	!»,	répète	Rouba	dans	chaque	séance,	«	C’est	l’enfer	!	»
«	Moi,	je	ne	veux	pas	me	marier,	ni	avoir	des	enfants	»,	dit	–elle.
«	Je	veux	venir	vivre	au	Liban	!	»	déclare	–t-elle	après	plusieurs	séances,	je	veux	vivre	ici.

Analyse
	 Le	choix	du	Liban	pour	sa	thérapie	exprime	le	besoin	de	nouer	un	lien	avec	ce	lieu.	Aussi	
son	désir	verbalisé	met	des	mots	sur	le	désir	de	sa	mère,	désir	non-dit	qui	n’a	pas	cessé	d’exister	
et	de	 la	 travailler	durant	plus	de	 trente	ans.	

	 La	culpabilité	vécue	par	la	mère	du	fait	d’avoir	laissé	ses	parents	et	d’être	partie,	culpabilité	
refoulée	et	non	seulement	transmise	à	la	fille	mais	aussi	projetée	sur	elle	comme	quoi	c’est	elle	qui	
est	fautive	à	l’égard	de	sa	mère.	

	 Le	sevrage	de	la	petite	(non	allaitée	au	sein)	n’est	que	sevrage	affectif	transposé	sur	elle	et	
dont	a	dû	souffrir	la	mère	au	moment	de	sa	séparation	d’avec	sa	propre	mère.	Plus	encore,	il	serait	
le	sentiment	de	sevrage	de	son	grand-père	maternel	éloigné	de	son	pays.	D’autre	part,	comme	le	
dit	Klein	(1968)	«	un	enfant	qui	souffre	de	difficultés	alimentaires	peut	éveiller	l’angoisse	et	la	
culpabilité	de	la	mère,	[…].	Il	existe	donc	une	interaction	constante	entre	le	monde	intérieur	et	
extérieur,	[…]	»	(p.136).
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 La peur de la migration, du déplacement, sentiment provenant des racines grecques de 
la	mère,	apparait	chez	Rouba	dans	son	désir	exprimé	de	venir	vivre	au	Liban.	Le	sentiment	de	
contenance non assurée de la part de la mère à qui cela manquait aussi, la sécurité recherchée ne 
pouvait	être	sentie	qu’au	Liban,	là	où	sa	mère	aussi	se	sentait	en	sécurité.		«	Ma	mère	ne	cesse	de	
répéter	qu’elle	vit	dans	un	pays	étranger	»,	 insiste	Rouba.

	 La	loyauté	trahie	(sentiment	inconscient	de	la	mère)	aurait	contribué	à	renforcer	les	causes	
du	divorce	de	la	mère,	et	réside	derrière	le	refus	de	grossesse.	Par	la	suite,	le	fait	d’avoir	un	enfant	
unique,	 lui	 aussi,	 aurait	 des	motifs	 inconscients	 en	 lien	 avec	 le	 fait	 d’avoir	 quitté	 ses	 propres	
frères	et	sœurs	nombreux	pour	vivre	un	sentiment	de	solitude	dans	un	pays	étranger	(le	Brésil	tout	
d’abord).	Ce	sentiment	que	la	mère	a	vécu	avec	amertume	dans	le	nouveau	pays	a	été	éprouvé	
également	par	Rouba,	unique,	sans	fratrie,	sans	cousins,	sans	amis(es)	et	sans	partenaire.	

	 La	recherche	de	place	par	Rouba	(à	sa	première	séance	elle	ne	savait	où	s’assoir)	et	 le	
désordre	de	sa	chambre	témoignent	d’une	indécision	à	l’égard	de	sa	situation	et	de	sa	juste	place.

	 La	difficulté	de	laisser	sa	mère	pour	aller	vivre	seule,	 la	consolation	après	les	disputes,	
l’aide assurée à sa mère en lui donnant son avis sur des achats pour la maison et bien d’autres 
sujets,	témoigne	d’une	inversion	des	rôles	mère-fille	;	 la	mère	ayant	besoin	de	sa	mère	qu’elle	
avait	 quittée	 à	 l’âge	 de	 vingt	 ans.	

	 L’inversion	du	rythme	nuit/jour	peut	s’expliquer	par	 le	 fait	que	Rouba	garde	 le	rythme	
de	son	pays	de	naissance,	le	Brésil.	Sa	décision	de	ne	pas	se	marier	ni	d’avoir	des	enfants	nous	
renvoie	à	l’impasse	généalogique	dont	parle	Gaulejac	et	à	laquelle	Tisseron	(cité	par	Gaulejac,	
n.d)	ajoute	l’idée	d’«	une	loyauté	familiale	invisible	qui	empêche	[l’individu]de	s’en	libérer.	»	

	 Même	sa	thérapie,	Rouba	l’a	entreprise	au	Liban,	espace,	lieu	et	langue	maternelle	ayant	
pour	elle	un	rôle	salvateur,	contenant.		La	langue	maternelle	représente	le	lien	avec	la	mère:	lien	
de	sa	mère	avec	sa	mère	et	 lien	avec	 la	 terre-mère,	 terre	de	son	pays	d’origine.

	 Aussi	Rouba	reçoit	des	sentiments	transmis	et	lourds:		peur	transmise	de	la	génération	de	
ses	 grands-parents	 maternels	 et	 paternels,	 peur	 d’être	 attaché	 à	 un	 pays	 et	 de	 le	 quitter.	

	 Frustration	transmise	de	la	mère	à	la	fille	parce	que	la	mère	a	été	frustrée	par	sa	migration:	
quitter	sa	terre	et	quitter	sa	mère	se	rejoignent	et	se	confondent.	Il	y	a	aussi	frustration	du	père	
héritée	 de	 ses	 parents	 italiens	 et	 frustration	 du	 grand-père	maternel.

	 Par	 son	 rêve	 de	 vivre	 au	 Liban,	 elle	 exprime	 le	 besoin	 d’appartenance	 culturelle	 et	
d’intégration	 éprouvé	 par	 ses	 ascendants	 dans	 les	 deux	 branches	 maternelle	 et	 paternelle.

Le	choix	du	cinéma	comme	spécialisation	ouvre	sur	le	désir	de	remplir	des	rôles	variés	témoignant	
d’une	recherche	d’adaptation	à	la	société	où	vit	Rouba	et	à	laquelle	elle	se	croit	intégrée.	Cette	
non	ressemblance	diminue	son	estime	de	soi	et	sa	sûreté	qui	fait	qu’elle	n’a	pas	d’amis(es).	Cela	
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et	 pleurait	 longtemps	 dans	 son	 berceau.	 Sa	mère	 la	 laissait	 pleurer	 et	 ne	 la	 consolait	 pas.

	 Quand	Rouba	a	quatre	ans,	la	famille	de	trois	déménage	en	France.	Quand	elle	prononce	
ses	premiers	mots,	elle	parle	le	libanais,	langue	de	sa	mère…Depuis	toujours,	Rouba	et	sa	maman	
visitent	le	Liban	deux	fois	par	an	et	chaque	fois,	quand	vient	le	moment	de	retour,	Rouba	fait	39	
de	 température…	

	 Actuellement,	Rouba	a	deux	masters	 en	 sciences	du	cinéma	et	 ethnologie	 ;	 n’a	 jamais	
travaillé.	Elle	dort	le	jour	et	se	réveille	la	nuit.	N’aime	pas	manger.	Endure	de	constipation.		Garde	
toujours	 sa	 chambre	 en	 désordre	 ce	 qui	 ajoute	 une	 cause	 à	 ses	 disputes	 avec	 sa	mère.	

	 Rouba	souffre	de	n’avoir	jamais	réussi	sa	relation	avec	sa	mère,	jamais	trouvé	un	partenaire,	
jamais	eu	une	amie	pour	une	 longue	période,	 jamais	sentie	proche	de	ses	cousins	et	cousines.	
Rouba	n’a	envie	de	rien	faire,	elle	n’a	pas	confiance	dans	les	autres.	Le	sentiment	de	méfiance	lui	
a	été	inculqué	par	sa	mère	qui	lui	répétait:	«	on	ne	sait	pas	ce	que	les	autres	veulent	de	nous,	ils	
sont	tous	des	étrangers	».	Rouba	se	trouve	obligée	de	rester	proche	de	sa	mère,	«	je	ne	peux	pas	
m’éloigner	d’elle,	elle	ne	me	laisse	pas	faire	»,	confirme-t-elle.

	 La	dynamique	relationnelle	familiale	est	telle	que	la	mère	se	considère	comme	victime	et	
culpabilise	sa	fille	et	son	mari	sans	raison	apparente	de	n’importe	quoi.	La	relation	conflictuelle	et	
perturbée	avec	sa	mère	que	Rouba	décrit	comme	manipulatrice	se	traduit	par	des	oppositions,	une	
dévalorisation	de	la	part	de	la	mère,	des	reproches.	Rouba	se	met	en	colère,	est	irritée,	révoltée,	
mais	juste	après	elle	se	sent	coupable,	apaise	la	colère	de	sa	mère	et	se	soumet	à	sa	volonté.	

«	C’est	l’enfer	!»,	répète	Rouba	dans	chaque	séance,	«	C’est	l’enfer	!	»
«	Moi,	je	ne	veux	pas	me	marier,	ni	avoir	des	enfants	»,	dit	–elle.
«	Je	veux	venir	vivre	au	Liban	!	»	déclare	–t-elle	après	plusieurs	séances,	je	veux	vivre	ici.

Analyse
	 Le	choix	du	Liban	pour	sa	thérapie	exprime	le	besoin	de	nouer	un	lien	avec	ce	lieu.	Aussi	
son	désir	verbalisé	met	des	mots	sur	le	désir	de	sa	mère,	désir	non-dit	qui	n’a	pas	cessé	d’exister	
et	de	 la	 travailler	durant	plus	de	 trente	ans.	

	 La	culpabilité	vécue	par	la	mère	du	fait	d’avoir	laissé	ses	parents	et	d’être	partie,	culpabilité	
refoulée	et	non	seulement	transmise	à	la	fille	mais	aussi	projetée	sur	elle	comme	quoi	c’est	elle	qui	
est	fautive	à	l’égard	de	sa	mère.	

	 Le	sevrage	de	la	petite	(non	allaitée	au	sein)	n’est	que	sevrage	affectif	transposé	sur	elle	et	
dont	a	dû	souffrir	la	mère	au	moment	de	sa	séparation	d’avec	sa	propre	mère.	Plus	encore,	il	serait	
le	sentiment	de	sevrage	de	son	grand-père	maternel	éloigné	de	son	pays.	D’autre	part,	comme	le	
dit	Klein	(1968)	«	un	enfant	qui	souffre	de	difficultés	alimentaires	peut	éveiller	l’angoisse	et	la	
culpabilité	de	la	mère,	[…].	Il	existe	donc	une	interaction	constante	entre	le	monde	intérieur	et	
extérieur,	[…]	»	(p.136).
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 La migration entreprise comme étant un naître ailleurs ou naître autrement ou naître à 
nouveau	–tel	qu’on	l’entend	souvent–	n’est	pas	une	naissance	;	elle	est	un	passage,	une	traversée.	
Cependant,	elle	ressemble	à	un	acte	de	naissance	dans	la	mesure	où	son	arrivée	introduit	un	sujet	
nouveau	dans	un	milieu	nouveau	et	dans	la	mesure	où	cette	arrivée	a	été	plus	ou	moins	attendue,	
rêvée,	 désirée.

	 Pour	 clôturer	 ce	mouvement	 transitoire	 et	 achever	 la	 trajectoire	de	passage	 entre	deux	
milieux	différents	et	deux	cultures	différentes,	«	Le	migrant	pourra	à	la	fin	de	cette	crise	se	redéfinir	
et	 vivre	 dans	 deux	 cultures.	 »	 (Akhtar,	 2007,	 cité	 par	Fabregat,	 2009,	 p.32).

	 Le	mouvement	migratoire	devrait	s’achever	et,	à	chaque	migrant	sa	façon	de	le	faire.	«	Certes,	
l’individu	fera,	dans	le	cas	heureux,	un	travail	de	deuil	;	il	élaborera	sa	nostalgie,	ses	pertes	;	[…]	»	
(Eiguer,	 2008,	 p.739).	

	 Il	est	toutefois	sûr	qu’un	accueil	contenant	et	un	environnement	suffisamment bon ont une 
grande	part	dans	la	transformation	de	l’hostilité	du	nouveau	milieu	en	un	bon sein	où	des	éléments	
alpha	contenants	contribuent	à	soulager	la	peine	de	la	migration.	Pour	Klein	(1968),	l’angoisse,	
le	sentiment	d’hostilité,	la	persécution,	reviennent	à	la	qualité	de	la	relation	qui	a	été	bâtie	avec	
la	mère	(le	sein	maternel).	Elle	exprime	cela	ainsi:	«	Que	la	relation	[…]	aux	autres	personnes	de	
son	entourage	puisse	aider	ou	non	l’enfant	à	surmonter	cette	douleur	dépend	en	grande	partie	de	
ses	affects	à	l’égard	de	son	unique	objet	perdu.	»	(Klein,	1968,	p.41).	
Quand	 la	migration	 se	 dessine	 sur	 l’une	 des	 branches	 d’un	 arbre	 d’une	 famille,	 il	 faudrait	 en	
parler,	la	résorber,	en	faire	le	deuil.	C’est	une	séparation	qui,	non	élaborée,	gardera	l’ombre	de	sa	
peine	sur	toute	la	vie	de	la	personne,	ou	d’une	autre	ou	plus	qu’une	autre	de	sa	famille.
Conter	le	roman	de	sa	migration,	parler	de	son	expérience,	mettre	en	mots	ses	affects,	émotions,	
pensées	et	angoisses	permet	de	les	éclairer	et	de	les	élucider.	

De la clinique
1-Rouba ou le mal de l’étranger  
	 Rouba,	36	ans,	vient	consulter	pendant	son	séjour	au	Liban.	
Rouba	vit	en	France	avec	ses	parents.	Elle	est	enfant	unique	d'une	mère	migrante	moitié	libanaise	
moitié	grecque	et	d’un	père	italien	dont	les	parents	avaient	émigré	de	l’Italie.	Issue	du	deuxième	
mariage	de	la	mère	précédemment	mariée	à	l’âge	de	vingt	ans	à	un	Libanais	avec	qui	elle	a	vécu	
au	Brésil,	puis	divorcée	sans	enfants	(la	difficulté	de	conception	serait	un	refus	 inconscient	de	
grossesse	pour	garder	un	espoir	de	rompre	et	retourner	dans	son	pays	tellement	elle	avait	souffert	
de	son	départ	du	Liban).	Elle	avait	mal	vécu	cette	séparation	d’avec	sa	famille	et	son	pays	;	là-bas,	
divorce	et	deuxième	mariage	avec	le	père	de	Rouba.

	 Le	père	est	le	fils	aîné	d’une	fratrie	de	deux	garçons	de	parents	ayant	déménagé	de	l’Italie	
depuis	 longtemps.	 Très	 attaché	 à	 sa	 mère.	

	 Rouba	est	née	au	Brésil,	y	avait	vécu	ses	premières	années	d’enfance.

	 Enfant,	elle	pleurait	tout	le	temps,	non	allaitée	au	sein,	refusait	le	biberon	puis	la	nourriture	
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	 Suite	 à	 un	 deuil	 non	 fait,	 à	 la	migration-séparation	non	 élaborée,	 des	 perturbations	 du	
sommeil:	cauchemars,	insomnies,	une	maladie	du	corps	ou	de	l’âme,	un	ou	plusieurs	échecs,	une	
faillite	ou	tout	simplement	un	attachement	exagéré	à	son	partenaire	ou	à	ses	enfants	dévoilent	la	
peine	enfouie.	Cette	peine	peut	s’exprimer	à	travers	des	rythmes	de	vie	ou	de	travail	exagérés,	elle	
peut	trouver	remède	au	moyen	d’activités,	de	mouvements	et	de	groupements	dans	le	nouveau	
pays	(la	diaspora	libanaise	en	est	un	exemple),	ou	aussi	par	la	création	artistique	où	un	deuil	non	
fait	 encore	 se	 trouve	 facilité	par	 la	création	d’un	objet	artisanal,	une	peinture	ou	une	écriture.	
D’où	les	boutiques	artisanales	tenues	par	les	migrants	exposant	des	motifs	variés	symbolisant	leur	
pays	d’origine.	On	voit	les	migrants	transporter	inévitablement,	dans	leurs	bagages,	des	produits	
locaux	surtout	les	aliments	traditionnels	de	leur	pays	;	ces	objets	aussi,	à	côté	de	leur	symbolique	
orale,	maternelle,	affective,	sont	en	une	sorte	des	objets	transitionnels	sécurisants.	

	 La	bouteille	d’huile	de	rose	signalée	par	Altounian	(2004)	dans	«	Finalement,	à	part	 la	
bouteille	d’huile	de	rose,	rien,	rien	n’est	resté.	»	(p.41),	et	«	On	n’avait	rien	que	la	bouteille	d’huile	
de	rose	»	(p.42),	peut	en	être	un	exemple	quoique	ciblant,	en	même	temps,	beaucoup	d’autres	
symboliques	 et	 interprétations.												

	 Chacun	de	ces	objets	devient	un	«	objet	transitionnel	»3	qui	joue	le	rôle	de	«	défense	contre	
l’angoisse	 »4.	

	 Eiguer	 (2008)	 trouve	que	 la	 différence	 culturelle	 à	 la	 base	du	 sentiment	 d’étrangeté	 et	
d’inadaptation	pose	 le	problème	de	majorités	et	de	minorités.	C’est	 lorsque	 la	 spécificité	d’un	
sujet	appartenant	à	la	minorité	est	reconnue,	et	«	cela	est	le	produit	d’un	long	travail	»	(pp.	59-61)	
que	 le	 sujet	 est	mieux	 intégré	 et	 son	estime	de	 soi	 retrouvée.

La	reconnaissance	de	la	différence	est	une	solution	à	cette	problématique.	

Fin de la crise
 Au printemps, [les goélands] ils sont revenus sur leur site de naissance et là, ils se sont 
reconnus. » (Cyrulnik, 1989. p.8-9)

	 L’effet	 de	 la	migration,	 sa	marque,	 est	 un	 tableau	 peint	 en	 	 différentes	 couleurs	 et	 se	
manifestant	sous	multiples	formes,	aspects	ou	sentiments:		un	penchant	artistique	ou	un	métier	
déterminé,	un	parcours	précis,	une	soif	inlassable	d’amour	en	vue	de	combler	un	manque	ou	un	
désir	-	un seul être vous manque et tout est dépeuplé	 	(Lamartine)-		un	trouble	psychologique,	
le	refrain	répété	par	les	uns	et	les	autres	de	vouloir	retourner	mourir	dans	son	pays	d’origine	ou	
qu’on	soit	enterré	dans	la	terre	où	étaient	nés	ses	ancêtres…	Cette	trace/blessure,	non	seulement	
elle	 prend	multiples	 formes,	mais	 aussi	 elle	 se	 pose	 sur	 n’importe	 quel	 individu	 et	 n’importe	
quelle	 génération	 et	 peut-être	 aussi	 sur	 toute	 la	 structure	 de	 la	 famille	 ainsi	 que	 sur	 les	 liens	
qui	la	régissent:	liens,	conflits,	coalitions	ou	oppositions,	attachements,	identifications…Et	cela,	
tout	en	parle:	le	dessin	d’un	petit-fils	de	la	troisième	ou	la	quatrième	génération,	le	silence	d’un	
adolescent	ou	 la	douleur	d’exister	d’un	 adulte	dont	 la	 cause	 est	difficilement	 identifiable.
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	 Suite	 à	 un	 deuil	 non	 fait,	 à	 la	migration-séparation	non	 élaborée,	 des	 perturbations	 du	
sommeil:	cauchemars,	insomnies,	une	maladie	du	corps	ou	de	l’âme,	un	ou	plusieurs	échecs,	une	
faillite	ou	tout	simplement	un	attachement	exagéré	à	son	partenaire	ou	à	ses	enfants	dévoilent	la	
peine	enfouie.	Cette	peine	peut	s’exprimer	à	travers	des	rythmes	de	vie	ou	de	travail	exagérés,	elle	
peut	trouver	remède	au	moyen	d’activités,	de	mouvements	et	de	groupements	dans	le	nouveau	
pays	(la	diaspora	libanaise	en	est	un	exemple),	ou	aussi	par	la	création	artistique	où	un	deuil	non	
fait	 encore	 se	 trouve	 facilité	par	 la	création	d’un	objet	artisanal,	une	peinture	ou	une	écriture.	
D’où	les	boutiques	artisanales	tenues	par	les	migrants	exposant	des	motifs	variés	symbolisant	leur	
pays	d’origine.	On	voit	les	migrants	transporter	inévitablement,	dans	leurs	bagages,	des	produits	
locaux	surtout	les	aliments	traditionnels	de	leur	pays	;	ces	objets	aussi,	à	côté	de	leur	symbolique	
orale,	maternelle,	affective,	sont	en	une	sorte	des	objets	transitionnels	sécurisants.	

	 La	bouteille	d’huile	de	rose	signalée	par	Altounian	(2004)	dans	«	Finalement,	à	part	 la	
bouteille	d’huile	de	rose,	rien,	rien	n’est	resté.	»	(p.41),	et	«	On	n’avait	rien	que	la	bouteille	d’huile	
de	rose	»	(p.42),	peut	en	être	un	exemple	quoique	ciblant,	en	même	temps,	beaucoup	d’autres	
symboliques	 et	 interprétations.												

	 Chacun	de	ces	objets	devient	un	«	objet	transitionnel	»3	qui	joue	le	rôle	de	«	défense	contre	
l’angoisse	 »4.	

	 Eiguer	 (2008)	 trouve	que	 la	 différence	 culturelle	 à	 la	 base	du	 sentiment	 d’étrangeté	 et	
d’inadaptation	pose	 le	problème	de	majorités	et	de	minorités.	C’est	 lorsque	 la	 spécificité	d’un	
sujet	appartenant	à	la	minorité	est	reconnue,	et	«	cela	est	le	produit	d’un	long	travail	»	(pp.	59-61)	
que	 le	 sujet	 est	mieux	 intégré	 et	 son	estime	de	 soi	 retrouvée.

La	reconnaissance	de	la	différence	est	une	solution	à	cette	problématique.	

Fin de la crise
 Au printemps, [les goélands] ils sont revenus sur leur site de naissance et là, ils se sont 
reconnus. » (Cyrulnik, 1989. p.8-9)

	 L’effet	 de	 la	migration,	 sa	marque,	 est	 un	 tableau	 peint	 en	 	 différentes	 couleurs	 et	 se	
manifestant	sous	multiples	formes,	aspects	ou	sentiments:		un	penchant	artistique	ou	un	métier	
déterminé,	un	parcours	précis,	une	soif	inlassable	d’amour	en	vue	de	combler	un	manque	ou	un	
désir	-	un seul être vous manque et tout est dépeuplé	 	(Lamartine)-		un	trouble	psychologique,	
le	refrain	répété	par	les	uns	et	les	autres	de	vouloir	retourner	mourir	dans	son	pays	d’origine	ou	
qu’on	soit	enterré	dans	la	terre	où	étaient	nés	ses	ancêtres…	Cette	trace/blessure,	non	seulement	
elle	 prend	multiples	 formes,	mais	 aussi	 elle	 se	 pose	 sur	 n’importe	 quel	 individu	 et	 n’importe	
quelle	 génération	 et	 peut-être	 aussi	 sur	 toute	 la	 structure	 de	 la	 famille	 ainsi	 que	 sur	 les	 liens	
qui	la	régissent:	liens,	conflits,	coalitions	ou	oppositions,	attachements,	identifications…Et	cela,	
tout	en	parle:	le	dessin	d’un	petit-fils	de	la	troisième	ou	la	quatrième	génération,	le	silence	d’un	
adolescent	ou	 la	douleur	d’exister	d’un	 adulte	dont	 la	 cause	 est	difficilement	 identifiable.
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L’auteure	évoque	«	les	effets	des	migrations	»	en	se	posant	des	interrogations	autour	de	la	solution	
qui	 serait	engendrée	par	 la	 suite	dans	 le	cas	où	des	confusions,	des	clivages	et	des	défauts	de	
symbolisation	se	présentent.	Aussi,	elle	se	pose	des	interrogations	autour	du	caractère	traumatique	
de	la	migration	et	autour	de	la	possibilité	de	se	manifester	«	dans	un	après-coup	».	

	 Dans	d’autres	cas,	certains	migrants	expriment	«	leur	marginalité	»	par	«	la	délinquance	»	
ou	 «	 par	 l’addiction	 »	 (Eiguer,	 2007,	 p.740).	

Migration et « douleur d’exister »
	 Le	cours	de	la	vie	de	la	personne	est	marqué	par	la	migration	qui,	elle,	n’est	pas	neutre.	
Que	de	fois	souffrance,	peine	ou	conflit,	colère	ou	autres	émotions	et	états	d’âme	trouvent	leur	sens	
dans	les	coins	et	recoins	du	lieu	quitté	ou	du	lieu	retrouvé,	ou	aussi	dans	la	«	douleur	d’exister	»	
loin	d’un	objet	aimé:	chose,	lieu	ou	personnes.	Ces	coins	sont	à	la	manière	de	«	placards	»	où	
un	«	fantôme	»	peut	être	caché	à	notre	insu	et	cette	souffrance	se	lie	à	un	deuil	non	fait	avec	un	
sentiment	autour	de	 la	migration	ou	de	n’importe	quel	corollaire	de	 la	migration.

	 Quel	que	soit	le	désir	ou	le	non-	désir	du	migrant	–	parfois	c’est	le	désir	de	ses	parents	
ou	même	il	a	été	le	désir	de	ses	grands-parents	–	son	existence	tend	à	inter-agir	avec	ses	racines.	
Ceci	se	fait	soit	en	les	tirant	et	en	les	étirant	jusqu’	au	dernier	bout	du	monde,	soit	en	essayant	
vainement	de	s’en	détacher,	soit	de	régler	des	dettes	envers	elles	pour	se	sentir	exaucé,	pardonné	
de	la	faute	de	s’être	éloigné	de	son	monde,	soit	encore	son	existence	souffrira	de	la	peine	d’être	
là	par	force	comme	tirant	à	contre	–courant	de	ses	racines	plantées	dans	le	terreau	du	pays	de	ses	
ancêtres.	

Migration … crise 

	 La	migration	est	comme	une	blessure.	Une	fois-là,	elle	est	soit	pansée	soit	béante,	avec	ou	
sans	points	de	suture,	mais	elle	a	existé,	elle	a	saigné	et	son	souvenir	ébranle	le	cœur.	Cicatrisée	
ou	pas,	 elle	 est	 là	 et	 tout	 se	 fait	 en	 fonction	d’elle,	 pour	 la	 cacher	ou	pour	 l’exhiber,	 pour	 en	
parler	avec	fierté,	avec	peine,	avec	rationalisation,	ou	pour	la	taire,	la	nier…Ainsi,	le	retour	et	les	
retrouvailles	deviennent	 le	rêve	éternel	du	migrant	comme	si	un	inversement	de	rôles	s’inscrit	
entre	la	terre	des	origines	et	la	nouvelle	destination	qui,	elle,	dans	le	temps,	a	été	son	premier	rêve.	
Certains	auteurs	pensent	la	migration	«	comme	une	crise	de	croissance	qui,	à	la	suite	des	crises	
typiques	de	 séparation-individuation	de	 l’enfance	 et	 de	 recherche	 identitaire	de	 l’adolescence,	
conduit	 à	 la	 création	 d’une	 troisième	 individuation	 à	 l’âge	 adulte.	 »	 (Akhtar,	 2007,	 cité	 par	
Fabregat,	 2009,	 p.32).

	 Konicheckis	(2008)	souligne	que	le	lien	entre	le	familier	et	l’étranger	est	bouleversé	et	le	
migrant,	avec	ce	sentiment	inquiétant	à	l’intérieur	de	lui-même,	peut	expulser	dehors	«	les	objets	
persécuteurs,	les	étrangers	en	soi	»	(p.214),	et	aller	adhérer	excessivement	à	un	idéal	religieux	ou	
autre.	
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	 Toute	situation	nécessitant	une	adaptation	ne	se	fait	pas	sans	prix.	Ainsi,	«	Il	est	probable	
que	l’adaptation	à	tout	environnement,	même	à	celui	où	le	sujet	est	né,	se	réalise	au	détriment	de	
l’épanouissement,	 fût-il	 minime,	 du	 self	 authentique.	 »	 (Eiguer,	 2007,	 p.740).			

	 De	 Coster	 (n.d.) décrit le développement d’un faux-self	 provenant	 de	 la	 difficulté	 de	
confrontation	avec	l’autre.	«	Lorsque	les	migrants	se	retrouvent	confrontés	à	"	l’autre,	l’étranger	
",	ils	peuvent	avoir	recours	à	des	mécanismes	de	défense	qui	pourraient	être	d’abandonner	ou	de	
nier	[leur]	identification	culturelle	afin	de	mieux	intégrer	un	nouveau	groupe	…	»	(L’autre langue, 
1er	paragr.)	;	cet	abandon	ou	ce	déni	comme	solution	pour	ressembler	à	l’autre	et	pour	intégrer	le	
nouveau	milieu	pourrait	finir	par	développer	«	un	faux	–soi	».	

	 À	 l’extrême,	 l’aboutissement	du	 faux-self ressemble à celui de l’impasse généalogique 
signalée	par	Gaulejac	(2010),	qui	consiste	en	une	réaction	faisant	apparition	«	pour	satisfaire	à	la	
demande	parentale	»	(5ème	paragr.).	L’impasse	généalogique	existe	là	où	il	y	a	«	contradiction	»	à	
tel	point	que	la	demande	peut	être	opposée	complètement	à	la	volonté	des	enfants	menant	alors	le	
sujet	à	s’«	aliéner	»,	à	s’«	assujettir	au	désir	de	l’autre.	»	

Et les maladies…
 Plusieurs études se prononcent au sujet des maladies mentales en lien avec la migration, 
parmi	 lesquelles:
	 Une	étude	épidémiologique	danoise	(Cantor-Graae	et	Pedersen,	2013)	a	délimité	les	types	
de	pathologies	mentales	déclenchées	par	l’expérience	de	la	migration,	soulignant	que	ceci	varie	
selon que les générations concernées par la migration sont en lien direct ou bien par un lien de 
transmission.

	 Dans	cette	étude,	Cantor-Graae	et	Pedersen,	(2013,	cité	par	Leaune	et	Zeroug-Vial,	2014)	
notent	que	«		[…]	les	enfants	d’immigrés	et	les	personnes	adoptées	nées	à	l’étranger	présentaient	
un	risque	pour	l’ensemble	des	pathologies	psychiatriques	(schizophrénie,	troubles	de	l’humeur,	
trouble	bipolaire,	toxicomanie,	trouble	de	personnalité,	anxiété…)	»	(p.14).	La	même	étude	précise	
que	«	les	immigrés	voient	leur	risque	augmenté	de	présenter	une	schizophrénie	ou	une	pathologie	
du	spectre	schizophrénique,	mais	sont	moins	exposés	à	l’émergence	de	troubles	de	l’humeur,	de	
trouble	de	personnalité	ou	de	toxicomanie.	»	(Ibid.,	p.13).	

	 Ainsi,	que	ce	soit	directement	ou	à	travers	une	histoire	d’exil,	la	schizophrénie	s’avère	être	
la	 pathologie	 la	 plus	 manifestée.

	 Pour	Fabregat	(2009)	«	Les	maladies	"	typiques	des	migrants	"	mettent	souvent	en	évidence	
les	difficultés	des	patients	dans	l’élaboration	des	pertes.	Les	tendances	à	réinstaurer	des	relations	
primaires	symbiotiques,	mélancoliques	ou	envahissantes,	barrant	l’accès	à	un	espace	psychique	
propre,	apparaissent	[.]	»	(p.30).	Elles	sont	parfois	l’expression	d’une	problématique	déjà	existante	
et	 lointaine	dans	 le	 temps	avec	 les	figures	primaires.	Toujours	d’après	Fabregat	 (2009),	«	Ces	
maladies	 s’expriment	 sous	 différentes	 formes:	 somatisations	 d’origine	 psychique,	 dépressions,	
régressions	aux	dépendances	infantiles	liées	à	des	angoisses	et	à	des	peurs	incontrôlées.	»	(p.30).	
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L’auteure	évoque	«	les	effets	des	migrations	»	en	se	posant	des	interrogations	autour	de	la	solution	
qui	 serait	engendrée	par	 la	 suite	dans	 le	cas	où	des	confusions,	des	clivages	et	des	défauts	de	
symbolisation	se	présentent.	Aussi,	elle	se	pose	des	interrogations	autour	du	caractère	traumatique	
de	la	migration	et	autour	de	la	possibilité	de	se	manifester	«	dans	un	après-coup	».	

	 Dans	d’autres	cas,	certains	migrants	expriment	«	leur	marginalité	»	par	«	la	délinquance	»	
ou	 «	 par	 l’addiction	 »	 (Eiguer,	 2007,	 p.740).	

Migration et « douleur d’exister »
	 Le	cours	de	la	vie	de	la	personne	est	marqué	par	la	migration	qui,	elle,	n’est	pas	neutre.	
Que	de	fois	souffrance,	peine	ou	conflit,	colère	ou	autres	émotions	et	états	d’âme	trouvent	leur	sens	
dans	les	coins	et	recoins	du	lieu	quitté	ou	du	lieu	retrouvé,	ou	aussi	dans	la	«	douleur	d’exister	»	
loin	d’un	objet	aimé:	chose,	lieu	ou	personnes.	Ces	coins	sont	à	la	manière	de	«	placards	»	où	
un	«	fantôme	»	peut	être	caché	à	notre	insu	et	cette	souffrance	se	lie	à	un	deuil	non	fait	avec	un	
sentiment	autour	de	 la	migration	ou	de	n’importe	quel	corollaire	de	 la	migration.

	 Quel	que	soit	le	désir	ou	le	non-	désir	du	migrant	–	parfois	c’est	le	désir	de	ses	parents	
ou	même	il	a	été	le	désir	de	ses	grands-parents	–	son	existence	tend	à	inter-agir	avec	ses	racines.	
Ceci	se	fait	soit	en	les	tirant	et	en	les	étirant	jusqu’	au	dernier	bout	du	monde,	soit	en	essayant	
vainement	de	s’en	détacher,	soit	de	régler	des	dettes	envers	elles	pour	se	sentir	exaucé,	pardonné	
de	la	faute	de	s’être	éloigné	de	son	monde,	soit	encore	son	existence	souffrira	de	la	peine	d’être	
là	par	force	comme	tirant	à	contre	–courant	de	ses	racines	plantées	dans	le	terreau	du	pays	de	ses	
ancêtres.	

Migration … crise 

	 La	migration	est	comme	une	blessure.	Une	fois-là,	elle	est	soit	pansée	soit	béante,	avec	ou	
sans	points	de	suture,	mais	elle	a	existé,	elle	a	saigné	et	son	souvenir	ébranle	le	cœur.	Cicatrisée	
ou	pas,	 elle	 est	 là	 et	 tout	 se	 fait	 en	 fonction	d’elle,	 pour	 la	 cacher	ou	pour	 l’exhiber,	 pour	 en	
parler	avec	fierté,	avec	peine,	avec	rationalisation,	ou	pour	la	taire,	la	nier…Ainsi,	le	retour	et	les	
retrouvailles	deviennent	 le	rêve	éternel	du	migrant	comme	si	un	inversement	de	rôles	s’inscrit	
entre	la	terre	des	origines	et	la	nouvelle	destination	qui,	elle,	dans	le	temps,	a	été	son	premier	rêve.	
Certains	auteurs	pensent	la	migration	«	comme	une	crise	de	croissance	qui,	à	la	suite	des	crises	
typiques	de	 séparation-individuation	de	 l’enfance	 et	 de	 recherche	 identitaire	de	 l’adolescence,	
conduit	 à	 la	 création	 d’une	 troisième	 individuation	 à	 l’âge	 adulte.	 »	 (Akhtar,	 2007,	 cité	 par	
Fabregat,	 2009,	 p.32).

	 Konicheckis	(2008)	souligne	que	le	lien	entre	le	familier	et	l’étranger	est	bouleversé	et	le	
migrant,	avec	ce	sentiment	inquiétant	à	l’intérieur	de	lui-même,	peut	expulser	dehors	«	les	objets	
persécuteurs,	les	étrangers	en	soi	»	(p.214),	et	aller	adhérer	excessivement	à	un	idéal	religieux	ou	
autre.	
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	 Dans	cette	étude,	Cantor-Graae	et	Pedersen,	(2013,	cité	par	Leaune	et	Zeroug-Vial,	2014)	
notent	que	«		[…]	les	enfants	d’immigrés	et	les	personnes	adoptées	nées	à	l’étranger	présentaient	
un	risque	pour	l’ensemble	des	pathologies	psychiatriques	(schizophrénie,	troubles	de	l’humeur,	
trouble	bipolaire,	toxicomanie,	trouble	de	personnalité,	anxiété…)	»	(p.14).	La	même	étude	précise	
que	«	les	immigrés	voient	leur	risque	augmenté	de	présenter	une	schizophrénie	ou	une	pathologie	
du	spectre	schizophrénique,	mais	sont	moins	exposés	à	l’émergence	de	troubles	de	l’humeur,	de	
trouble	de	personnalité	ou	de	toxicomanie.	»	(Ibid.,	p.13).	

	 Ainsi,	que	ce	soit	directement	ou	à	travers	une	histoire	d’exil,	la	schizophrénie	s’avère	être	
la	 pathologie	 la	 plus	 manifestée.

	 Pour	Fabregat	(2009)	«	Les	maladies	"	typiques	des	migrants	"	mettent	souvent	en	évidence	
les	difficultés	des	patients	dans	l’élaboration	des	pertes.	Les	tendances	à	réinstaurer	des	relations	
primaires	symbiotiques,	mélancoliques	ou	envahissantes,	barrant	l’accès	à	un	espace	psychique	
propre,	apparaissent	[.]	»	(p.30).	Elles	sont	parfois	l’expression	d’une	problématique	déjà	existante	
et	 lointaine	dans	 le	 temps	avec	 les	figures	primaires.	Toujours	d’après	Fabregat	 (2009),	«	Ces	
maladies	 s’expriment	 sous	 différentes	 formes:	 somatisations	 d’origine	 psychique,	 dépressions,	
régressions	aux	dépendances	infantiles	liées	à	des	angoisses	et	à	des	peurs	incontrôlées.	»	(p.30).	
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fantasmé	 d’émigrer	 qui	 attend	 la	 constitution	 d’une	 cause	 plausible	 et	 convaincante	 pour	 la	
personne	elle-même	ainsi	que	pour	les	autres	pour	agir.	Tandis	que	dans	l’après,	se	trouvent	gravés	
deux	mondes:	l’un	réel,	concret,	et	l’autre	fantasmé	encore.	Ce	moment	entre	l’avant	et	l’après	
va	être	introduit	au	sein	de	l’histoire	de	l’individu	et	des	générations,	de	leur	roman	familial	et	
contribuer	 à	 la	 création	du	 roman	de	 la	migration.	Ce	nouveau	 roman	va	 s’insérer	 au	 sein	du	
roman	familial.	Cela	ne	se	fait	pas	sans	difficulté.	Et	cette	intégration	est	d’autant	plus	assimilée	
que	 les	 conflits	 inconscients	 sont	mieux	élaborés.	Ceci	 est	nommé	par	Graschinsky	de	Cohan	
(2002)	 «	 changement	migratoire	 »	 (p.63).	

	 Les	 changements	 que	 l’individu	 va	 subir	 et	 manifester	 du	 fait	 de	 la	 migration	 seront	
également	reflétés	sur	son	groupe	familial	du	fait	de	 l’influence	mutuelle	entre	 l’individu	et	 le	
groupe.	

	 Ce	moment-là,	 cette	action	de	migration	varie	entre	deux	pôles	d’adaptation,	 allant	du	
refus	 à	 l’aliénation.

Le self

	 Entre	les	deux	pôles:	refus	et	aliénation,	le	self de l’individu cherche à atteindre une plus 
ou	 moins	 bonne	 acceptation	 de	 la	 nouvelle	 appartenance	 donc	 bonne	 adaptation.	

 Le self	de	l’individu	est	dans	une	grande	part	influencé	par	l’action	de	l’environnement	
extérieur.	

Au	 cours	 de	 ses	 œuvres,	Winnicott	 explique	 le	 vrai	 self comme étant produit par la liberté des 
mouvements	psychiques.	Pour	Winnicott	(n.d,	cité	dans	Bourdin,	2000),	«	Le	faux-self, en revanche, 
provient	des	rapports	établis	avec	le	monde	extérieur,	et	la	scission	entre	vrai	et	faux-self se produit 
chez	tous	les	individus	à	des	degrés	différents.	»	(p.183).	Il	trouve	que	le	faux-self	est	même	capable	de	
faire	disparaitre	le	vrai	«	lorsque	l’environnement	n’a	pas	été	assez	favorable.	»	(p.183).		

	 Kohut	(1971,	cité	par	Eiguer,	2008)	trouve	que	le	self	«	serait	capable	d’autonomie	et	en	
conséquence	d’apparaître	isolé	du	milieu	et	non	pas	en	interdépendance	avec	lui.	»	(p.109).	Aussi,	
il	insiste	sur	le	besoin	de	la	personne	d’être	approuvée	dans	ce	qu’elle	fait	et	d’être	vue	comme	
semblable	aux	autres	de	son	milieu.	Cela	lui	procure	un	sentiment	de	confort	nécessaire	pour	le	
sens	de	soi.		

	 Pour	Eiguer	(2007),	l’individu	va	subir	un	trauma	qui	implique	des	changements	au	niveau	
de	la	personne	elle-même	aussi	bien	qu’au	niveau	de	sa	famille	;	«	il	en	sortira	un	autre	soi-même	»,	
exprime	bien	l’auteur	qui	considère	le	faux-self	comme	une	«	solution	adaptative	».	En	même	temps,	
il évoque la migration et le faux-self pour	dire	que	«	l’adaptation	requiert	la	déformation	de	son	self, 
construisant	une	figure	en	faux.	»	(p.739).	
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qui	y	réside,	mais	de	plus,	il	constitue	un	lieu	d’ancrage	de	la	mémoire	familiale.	(p.37).
Le	lieu	est	notre	stabilité,	notre	repère.	Un	lieu,	qu’on	a	quitté	-	une	maison,	un	quartier,	un	pays	
-	on	en	a	besoin.	

	 En	parlant	des	maisons,	Goldbeter-Merinfeld	 (2006)	 signale	qu’«	En	effet,	nous	avons	
tendance	à	habiller	nos	maisons	de	 rêves,	de	déceptions	et	d’espoirs,	et	 leur	«	 immobilisme	»	
(même	 si	 on	 les	 quitte	 pour	 aller	 vivre	 ailleurs)	 font	 qu’elles	 demeurent	 les	 repères	 de	 notre	
histoire.	 »	 (p.46).		

Étrangeté et groupe

	 Pour	le	migrant,	le	nouveau	pays	est	un	nouveau	groupe.	Et	là,	une	place	lui	sera	accordée	
de	la	part	de	ce	groupe	qui	projettera	sur	lui	multiples	regards.	Ainsi	le	migrant	sera	vu	et	regardé	
comme	étranger,	rival,	conquérant,	manquant	de,	inconnu,	dépendant,	soumis,	intrus.	Aussi	sera-
t-il	avalé,	dissimulé,	bouc	émissaire…Son	sentiment	dépend	largement	de	la	façon	avec	laquelle	
lui-même	vit	le	groupe.	Le	sentiment	d’étrangeté	est	renforcé	par	la	représentation	qu’a	le	migrant	
du	regard	du	nouveau	groupe	à	son	égard.		

	 Foulkes	 (1970),	 par	 son	 approche	 du	 groupe,	 déduit	 que	 l’héritage	 culturel	 gagne	 sur	
l’héritage	biologique.	L’un	des	concepts	qui	basent	sa	théorie	c’est	l’effet du miroir	qui	fait	que	
l’homme	parvient	à	se	connaître	lui-même	à	travers	les	autres.	En	même	temps,	chaque	membre	a	
des	caractéristiques	communes	avec	les	autres.	Foulkes	insiste	sur	la	«	matrice de groupe comme 
base	opérationnelle	de	toutes	les	relations	et	communications.	»	(p.117).	Cette	théorie	atteste	que	
l’essence	de	l’homme	est	sociale	et	non	individuelle	;	d’après	elle,	toute	séparation	entre	individu-
société,	 psyché-soma	 et	 imaginaire-réalité	 est	 artificielle	 et	 l’homme	 alors	 ne	 peut	 se	 réaliser	
pleinement	qu’à	 l’intérieur	d’un	réseau	groupal.

	 Partant	de	là,	et	sachant	que	la	migration	met	l’individu	face	à	un	groupe	qui	lui	est	étranger,	
et	 donc	 à	 la	 possibilité	 de	 résurgence	 d’angoisses	 anciennes,	 cette	 réflexion	 vient	 ajouter	 une	
preuve	à	la	complexité	des	processus	qui	prennent	place	chez	l’individu	suite	à	son	déplacement.

	 Étant	donné	que	la	migration	implique	deux	sujets	ou	plus:	le	migrant	et	le	pays	d’accueil,	
elle	donne	 lieu	à	de	nouveaux	 liens	 intersubjectifs	engageant	 les	deux	partenaires.	Là,	 le	pays	
d’accueil, comme nouveau groupe et nouveau regard, a une grande part dans l’apaisement ou 
l’aggravation	de	la	secousse	migratoire.	C’est	le	regard	du	nouveau	groupe	qui	devient	un	miroir	
reflétant	pour	le	migrant	une	image	de	lui-même	en	fonction	de	laquelle	il	se	reconnaitra	plus	ou	
moins	 accepté,	 contenu,	 valorisé.	

Un tournant, une articulation
	 La	migration	est	une	articulation,	une	«	transitionnalité	»	(au	sens	winnicottien)	entre	le	
dedans	 et	 le	 dehors.	 Transitionnalité	 entre	 l’avant	 et	 l’après.	

	 Dans	 l’avant-migration	 se	 trouvent	 enfouies	 les	 raisons	 inconscientes	 de	 l’acte	 tant	
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comme	étranger,	rival,	conquérant,	manquant	de,	inconnu,	dépendant,	soumis,	intrus.	Aussi	sera-
t-il	avalé,	dissimulé,	bouc	émissaire…Son	sentiment	dépend	largement	de	la	façon	avec	laquelle	
lui-même	vit	le	groupe.	Le	sentiment	d’étrangeté	est	renforcé	par	la	représentation	qu’a	le	migrant	
du	regard	du	nouveau	groupe	à	son	égard.		

	 Foulkes	 (1970),	 par	 son	 approche	 du	 groupe,	 déduit	 que	 l’héritage	 culturel	 gagne	 sur	
l’héritage	biologique.	L’un	des	concepts	qui	basent	sa	théorie	c’est	l’effet du miroir	qui	fait	que	
l’homme	parvient	à	se	connaître	lui-même	à	travers	les	autres.	En	même	temps,	chaque	membre	a	
des	caractéristiques	communes	avec	les	autres.	Foulkes	insiste	sur	la	«	matrice de groupe comme 
base	opérationnelle	de	toutes	les	relations	et	communications.	»	(p.117).	Cette	théorie	atteste	que	
l’essence	de	l’homme	est	sociale	et	non	individuelle	;	d’après	elle,	toute	séparation	entre	individu-
société,	 psyché-soma	 et	 imaginaire-réalité	 est	 artificielle	 et	 l’homme	 alors	 ne	 peut	 se	 réaliser	
pleinement	qu’à	 l’intérieur	d’un	réseau	groupal.

	 Partant	de	là,	et	sachant	que	la	migration	met	l’individu	face	à	un	groupe	qui	lui	est	étranger,	
et	 donc	 à	 la	 possibilité	 de	 résurgence	 d’angoisses	 anciennes,	 cette	 réflexion	 vient	 ajouter	 une	
preuve	à	la	complexité	des	processus	qui	prennent	place	chez	l’individu	suite	à	son	déplacement.

	 Étant	donné	que	la	migration	implique	deux	sujets	ou	plus:	le	migrant	et	le	pays	d’accueil,	
elle	donne	 lieu	à	de	nouveaux	 liens	 intersubjectifs	engageant	 les	deux	partenaires.	Là,	 le	pays	
d’accueil, comme nouveau groupe et nouveau regard, a une grande part dans l’apaisement ou 
l’aggravation	de	la	secousse	migratoire.	C’est	le	regard	du	nouveau	groupe	qui	devient	un	miroir	
reflétant	pour	le	migrant	une	image	de	lui-même	en	fonction	de	laquelle	il	se	reconnaitra	plus	ou	
moins	 accepté,	 contenu,	 valorisé.	

Un tournant, une articulation
	 La	migration	est	une	articulation,	une	«	transitionnalité	»	(au	sens	winnicottien)	entre	le	
dedans	 et	 le	 dehors.	 Transitionnalité	 entre	 l’avant	 et	 l’après.	

	 Dans	 l’avant-migration	 se	 trouvent	 enfouies	 les	 raisons	 inconscientes	 de	 l’acte	 tant	
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	 Le	nouveau	lieu,	la	nouvelle	vie	imprègnent	le	livre	de	vie	de	la	personne	et	y	ajoutent	des	
pages,	 non	 seulement	 nouvelles,	 mais	 aussi	 d’une	 écriture	 différente.

	 Les	 groupes	 d’appartenance,	 les	 rituels	 religieux,	 les	 festivités,	 le	 rituel	 des	 réunions	
familiales	pendant	les	événements	familiaux:	mort,	maladie,	naissance,	fêtes	(quoique	la	plupart	
n’aimeraient	pas	y	participer	mais	ils	le	font),	cela	vient	ajouter	un	bagage	important	au	«	roman	
familial	 »2	 de	 chacun.	

	 Boyer	 (2006)	 trouve	que	 le	non-lieu	 c’est	 l’absence	de	 lien	 et	 le	 traduit	 bien	par	 cette	
image	où	«	Nous	parlons	en	effet	de	venue,	et	le	lien	s’établit,	de	départ,	et	le	lien	se	rompt,	de	
retour,	et	le	lien	se	répare,	de	s’approcher	pour	tenter	de	l’établir,	de	s’éloigner	pour	essayer	de	
s’en	 déprendre,	 etc.	 »	 (p.10).	

	 Grima	(2006)	explique	que	l’acte	de	migrer	ne	se	résume	pas	uniquement	dans	la	perte	de	
la	terre	mais	bien	au-delà,	dans	la	perte	des	liens,	dans	une	scission	avec	son	monde	et	sa	famille.	

	 Cette	 expérience	 de	 perte	 devant	 laquelle	 se	 trouve	 le	 sujet,	 a	 une	 portée	 traumatique	
et	 laisse	alors	ses	séquelles	sur	 le	psychisme.	Même	si	parfois,	dans	certaines	situations,	cette	
rupture	de	liens	s’avère	comme	la	seule	solution	pour	le	sujet,	mais,	«	Ceux	et	celles	qui	y	sont	
exposés	s’en	 trouvent	 fragilisés	et	 leur	vulnérabilité	peut	s’exprimer	 longtemps	après	 l’arrivée	
en	terre	nouvelle.	»	(Nathan,	1988,	cité	par	Grima,	2006,	p.109).	Cet	acte	de	la	migration	en	lui-
même	est	la	coupure,	et,	toujours	pour	Grima,	«	La	migration	devient	le	lieu	de	la	coupure	et	il	
est	attendu	qu’elle	délimite	les	lieux.	De	cette	délimitation,	il	est	imaginé	qu’elle	mette	un	terme	
à	une	histoire	qui	n’en	finit	pas	de	se	répéter.	»	(Ibid.,	p.119).	

	 Dès	qu’on	quitte	un	lieu	-	bien	entendu	un	lieu	avec	tous	les	habitants	et	les	objets	qui	le	
peuplent	-	pour	témoigner	de	loyauté	continue	à	son	égard,	notre	vie	devient	axée	sur	cette	action	
d’être	partis.	On	passe	la	vie	à	parler	de	retour,	ou	bien	du	lieu	et	des	liens	qu’on	a	quittés,	ou	bien	
on	essaie	-	inconsciemment	-	de	transposer	notre	décor	au	nouveau	lieu.	Ou	bien	on	ne	cesse	de	
dire	qu’on	est	là	pour	oublier	le	passé	et	ne	plus	en	parler…

Cependant,	un	lieu	dont	on	se	sépare	n’est	pas	nécessairement	un	lieu	dont	on	se	détache.	

	 Altounian	(2019)	dans	son	ouvrage	L’effacement des lieux, évoquant son angoisse quand 
approchait	le	moment	de	son	«	dé-placement	»	du	lieu	où	elle	se	trouvait,	disait:	«	Je	n’y	étais	plus,	
je	me	représentais	dans	un	lieu	sans	y	être,	hantée	par	un	lieu	inexistant	qui	pourtant	se	révélait	
avoir	été	présent	en	moi	depuis	toujours.	»	(p.	34	).		

Goldbeter-Merinfeld	(2006)	cite	Segalen	et	Zonabend	(1986):
[U]ne	famille,	quelle	que	soit	sa	composition,	s’inscrit	dans	un	espace,	un	lieu	où	se	déroule	
sa	vie	sociale	et	domestique	et	où	prennent	place	toute	une	suite	de	comportements	quasi	
ritualisés	qui	dessinent,	pour	chaque	groupe,	sa	singularité.	Cet	espace	n’est	pas	indifférent:	
il	fournit	des	indications	sur	le	rang	social,	le	milieu	culturel,	l’origine	régionale	du	groupe	
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Dedans et dehors
Le	nouveau	lieu	est	entre	le	dedans	et	le	dehors.

	 Winnicott	 (1975)	 décrit	 deux	 lieux	 en	 introduisant	 l’idée	 d’espace potentiel découlant 
des	expériences	de	chaque	personne	et	qui	varie	d’une	personne	à	une	autre	donnant	lieu	à	des	
expériences	 culturelles	 variées.	

	 Le	dedans	signifie	l’intérieur	de	l’individu,	«	la	réalité	psychique	»	(p.193)	et	le	dehors	qui	
est	«	le	monde	de	la	réalité	extérieure	(ou	partagée)	»	(p.192).	«	Il	y	a	donc	deux	lieux,	le	dedans	
et	 le	dehors	de	l’individu.	»	(p.193).		

	 Pour	Klein	(1968),	le	dedans	et	le	dehors	nous	ramènent	à	la	notion	de	clivage:	clivage	du	
sein	en	bon	objet	source	de	gratification	et	d’amour	et	mauvais	objet	persécuteur.	Ces	deux	lieux	sont	
délimités	par	le	clivage.	Ainsi	le	sein	est	une	construction	au-dedans,	et	le	dehors	c’est	l’environnement	
extérieur.

	 Muxel	(2002)	distingue	«	[…]	les	lieux	du	dedans	et	les	lieux	du	dehors,	les	lieux	dans	
lesquels	on	s’arrête	et	les	lieux	qui	ne	sont	que	traversés,	les	lieux	aimés	et	les	lieux	détestés,	les	
lieux	utiles	 et	 les	 lieux	 inutiles,	 […]	»	 (p.	 49).

	 Le	dedans	et	le	dehors	sont	décrits	par	Fédida	(1978)	comme	étant	ceux	de	la	séance	d’analyse,	
et	 sont	 signalés	par	 le	 fait	que	«	Dedans - dehors	 assume	une	scansion	 fantasmatique	dynamique	
[…]	qui	ne	peut	être	confondue	avec	l’opposition	complémentaire	de l’intérieur et de l’extérieur, du 
subjectif	et	de	l’objectif	[…]	»	(p.168).	Pour	Fédida,	«	Dedans	et	dehors	règlent	[…]	une	scansion	
fantasmatique	qui	se	retrouve	dans	les	rapports	du	proche	et	du	lointain,	du	propre	et	de	l’étranger,	de	
ce	qui	se	nomme	ici	et	là.	[…]		L’analyse	serait	ce	qui	n’a	pas	de	dehors	!	»	(Ibid.,	p.168).		Le	dehors	
serait	le	«	regard	étranger,	souvent	inquiétant.	Ou	encore:	dehors	concerne	un	être-perdu	dans	un	ne	pas	
savoir	où	il	est.	»	(Ibid.,	p.	169).	

	 Ces	 idées	 rejoignent	 dans	 une	 part	 ce	 que	 Stril-Rever	 (1990)	 avance	 en	 comparant	 le	
site	 archéologique	à	 la	psychanalyse,	 en	expliquant	 l’«	avoir-été-là	»	 (p.25)comme	notion	par	
laquelle	le	site	devient	le	lieu	où	peut	s’effectuer,	dans	le	discours	psychanalytique,	une	transition	
analogique.	Aussi	 l’auteure	 trouve	 une	 similitude	 entre	 les	 deux	 dans	 «	 l’opposition	 surface/
profondeur	 »	 et	 «	 la	 restauration,	 visant	 à	 restituer	 ce	 qui	 est	 altéré	 ou	manquant[.]	 »	 (p.26).

Lieu quitté, lieu recherché: les deux revers de la migration

	 La	migration	appelle	les	lieux	et	les	liens.
Tout	appel	téléphonique	entre	individus	de	la	famille	ou	entre	amis	débute	par	«	où	es-tu	?	»	et	tout	
le	discours	prendra	sa	forme	suivant	le	cadre	où	l’on	situe	son	interlocuteur.	Le	lieu	détermine	les	
émotions,	les	affects,	les	idées,	les	paroles	et	la	communication.
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	 Le	nouveau	lieu,	la	nouvelle	vie	imprègnent	le	livre	de	vie	de	la	personne	et	y	ajoutent	des	
pages,	 non	 seulement	 nouvelles,	 mais	 aussi	 d’une	 écriture	 différente.

	 Les	 groupes	 d’appartenance,	 les	 rituels	 religieux,	 les	 festivités,	 le	 rituel	 des	 réunions	
familiales	pendant	les	événements	familiaux:	mort,	maladie,	naissance,	fêtes	(quoique	la	plupart	
n’aimeraient	pas	y	participer	mais	ils	le	font),	cela	vient	ajouter	un	bagage	important	au	«	roman	
familial	 »2	 de	 chacun.	

	 Boyer	 (2006)	 trouve	que	 le	non-lieu	 c’est	 l’absence	de	 lien	 et	 le	 traduit	 bien	par	 cette	
image	où	«	Nous	parlons	en	effet	de	venue,	et	le	lien	s’établit,	de	départ,	et	le	lien	se	rompt,	de	
retour,	et	le	lien	se	répare,	de	s’approcher	pour	tenter	de	l’établir,	de	s’éloigner	pour	essayer	de	
s’en	 déprendre,	 etc.	 »	 (p.10).	

	 Grima	(2006)	explique	que	l’acte	de	migrer	ne	se	résume	pas	uniquement	dans	la	perte	de	
la	terre	mais	bien	au-delà,	dans	la	perte	des	liens,	dans	une	scission	avec	son	monde	et	sa	famille.	

	 Cette	 expérience	 de	 perte	 devant	 laquelle	 se	 trouve	 le	 sujet,	 a	 une	 portée	 traumatique	
et	 laisse	alors	ses	séquelles	sur	 le	psychisme.	Même	si	parfois,	dans	certaines	situations,	cette	
rupture	de	liens	s’avère	comme	la	seule	solution	pour	le	sujet,	mais,	«	Ceux	et	celles	qui	y	sont	
exposés	s’en	 trouvent	 fragilisés	et	 leur	vulnérabilité	peut	s’exprimer	 longtemps	après	 l’arrivée	
en	terre	nouvelle.	»	(Nathan,	1988,	cité	par	Grima,	2006,	p.109).	Cet	acte	de	la	migration	en	lui-
même	est	la	coupure,	et,	toujours	pour	Grima,	«	La	migration	devient	le	lieu	de	la	coupure	et	il	
est	attendu	qu’elle	délimite	les	lieux.	De	cette	délimitation,	il	est	imaginé	qu’elle	mette	un	terme	
à	une	histoire	qui	n’en	finit	pas	de	se	répéter.	»	(Ibid.,	p.119).	

	 Dès	qu’on	quitte	un	lieu	-	bien	entendu	un	lieu	avec	tous	les	habitants	et	les	objets	qui	le	
peuplent	-	pour	témoigner	de	loyauté	continue	à	son	égard,	notre	vie	devient	axée	sur	cette	action	
d’être	partis.	On	passe	la	vie	à	parler	de	retour,	ou	bien	du	lieu	et	des	liens	qu’on	a	quittés,	ou	bien	
on	essaie	-	inconsciemment	-	de	transposer	notre	décor	au	nouveau	lieu.	Ou	bien	on	ne	cesse	de	
dire	qu’on	est	là	pour	oublier	le	passé	et	ne	plus	en	parler…

Cependant,	un	lieu	dont	on	se	sépare	n’est	pas	nécessairement	un	lieu	dont	on	se	détache.	

	 Altounian	(2019)	dans	son	ouvrage	L’effacement des lieux, évoquant son angoisse quand 
approchait	le	moment	de	son	«	dé-placement	»	du	lieu	où	elle	se	trouvait,	disait:	«	Je	n’y	étais	plus,	
je	me	représentais	dans	un	lieu	sans	y	être,	hantée	par	un	lieu	inexistant	qui	pourtant	se	révélait	
avoir	été	présent	en	moi	depuis	toujours.	»	(p.	34	).		

Goldbeter-Merinfeld	(2006)	cite	Segalen	et	Zonabend	(1986):
[U]ne	famille,	quelle	que	soit	sa	composition,	s’inscrit	dans	un	espace,	un	lieu	où	se	déroule	
sa	vie	sociale	et	domestique	et	où	prennent	place	toute	une	suite	de	comportements	quasi	
ritualisés	qui	dessinent,	pour	chaque	groupe,	sa	singularité.	Cet	espace	n’est	pas	indifférent:	
il	fournit	des	indications	sur	le	rang	social,	le	milieu	culturel,	l’origine	régionale	du	groupe	
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Le	nouveau	lieu	est	entre	le	dedans	et	le	dehors.

	 Winnicott	 (1975)	 décrit	 deux	 lieux	 en	 introduisant	 l’idée	 d’espace potentiel découlant 
des	expériences	de	chaque	personne	et	qui	varie	d’une	personne	à	une	autre	donnant	lieu	à	des	
expériences	 culturelles	 variées.	

	 Le	dedans	signifie	l’intérieur	de	l’individu,	«	la	réalité	psychique	»	(p.193)	et	le	dehors	qui	
est	«	le	monde	de	la	réalité	extérieure	(ou	partagée)	»	(p.192).	«	Il	y	a	donc	deux	lieux,	le	dedans	
et	 le	dehors	de	l’individu.	»	(p.193).		

	 Pour	Klein	(1968),	le	dedans	et	le	dehors	nous	ramènent	à	la	notion	de	clivage:	clivage	du	
sein	en	bon	objet	source	de	gratification	et	d’amour	et	mauvais	objet	persécuteur.	Ces	deux	lieux	sont	
délimités	par	le	clivage.	Ainsi	le	sein	est	une	construction	au-dedans,	et	le	dehors	c’est	l’environnement	
extérieur.

	 Muxel	(2002)	distingue	«	[…]	les	lieux	du	dedans	et	les	lieux	du	dehors,	les	lieux	dans	
lesquels	on	s’arrête	et	les	lieux	qui	ne	sont	que	traversés,	les	lieux	aimés	et	les	lieux	détestés,	les	
lieux	utiles	 et	 les	 lieux	 inutiles,	 […]	»	 (p.	 49).

	 Le	dedans	et	le	dehors	sont	décrits	par	Fédida	(1978)	comme	étant	ceux	de	la	séance	d’analyse,	
et	 sont	 signalés	par	 le	 fait	que	«	Dedans - dehors	 assume	une	scansion	 fantasmatique	dynamique	
[…]	qui	ne	peut	être	confondue	avec	l’opposition	complémentaire	de l’intérieur et de l’extérieur, du 
subjectif	et	de	l’objectif	[…]	»	(p.168).	Pour	Fédida,	«	Dedans	et	dehors	règlent	[…]	une	scansion	
fantasmatique	qui	se	retrouve	dans	les	rapports	du	proche	et	du	lointain,	du	propre	et	de	l’étranger,	de	
ce	qui	se	nomme	ici	et	là.	[…]		L’analyse	serait	ce	qui	n’a	pas	de	dehors	!	»	(Ibid.,	p.168).		Le	dehors	
serait	le	«	regard	étranger,	souvent	inquiétant.	Ou	encore:	dehors	concerne	un	être-perdu	dans	un	ne	pas	
savoir	où	il	est.	»	(Ibid.,	p.	169).	

	 Ces	 idées	 rejoignent	 dans	 une	 part	 ce	 que	 Stril-Rever	 (1990)	 avance	 en	 comparant	 le	
site	 archéologique	à	 la	psychanalyse,	 en	expliquant	 l’«	avoir-été-là	»	 (p.25)comme	notion	par	
laquelle	le	site	devient	le	lieu	où	peut	s’effectuer,	dans	le	discours	psychanalytique,	une	transition	
analogique.	Aussi	 l’auteure	 trouve	 une	 similitude	 entre	 les	 deux	 dans	 «	 l’opposition	 surface/
profondeur	 »	 et	 «	 la	 restauration,	 visant	 à	 restituer	 ce	 qui	 est	 altéré	 ou	manquant[.]	 »	 (p.26).

Lieu quitté, lieu recherché: les deux revers de la migration

	 La	migration	appelle	les	lieux	et	les	liens.
Tout	appel	téléphonique	entre	individus	de	la	famille	ou	entre	amis	débute	par	«	où	es-tu	?	»	et	tout	
le	discours	prendra	sa	forme	suivant	le	cadre	où	l’on	situe	son	interlocuteur.	Le	lieu	détermine	les	
émotions,	les	affects,	les	idées,	les	paroles	et	la	communication.
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s’étayer.		Et	c’est	cet	accordage	qui	introduit	chacun	dans	«	une	chaîne	générationnelle	».	La	culture	
préexiste	à	la	psyché	et	 la	soutient	comme	une	enveloppe	sécurisante	lors	des	changements	qui	
surviennent	au	cours	de	la	vie.

	 Le	sujet	a	donc	besoin	de	stabilité	de	ces	enveloppes	sans	quoi	toute	modification	qui	a	lieu	
provoque	un	remaniement	du	psychisme	;	il	est	en	même	temps	lié	à	son	passé	et	à	sa	famille	par	
des	alliances	ou	contrats	qui	préservent	son	intégrité.	

	 Granjon	(2014)	exprime	ainsi	les	bouleversements	surgissant	à	la	migration:	
En	revanche,	certaines	conditions	de	la	migration	peuvent	détruire	les	liens	d’appartenance,	au	
risque	alors	de	dysfonctionnements	psychiques	sévères.	Le	«	désaccordage	»	entre	«	l’intérieur	
et	l’extérieur	»	du	psychisme,	par	défaut,	rupture	ou	destruction	des	garants	environnementaux	
et	 fondateurs,	par	perte	des	 repères	 sociaux,	culturels,	historiques,	entraîne	un	déséquilibre	
profond,	voire	une	crise	structurelle.	(1er	paragr.)

	 Au	 sujet	 de	 la	 langue	 maternelle	 chez	 le	 migrant,	 Konicheckis	 (2008)	 remarque	 un	
bouleversement	des	fondements	narcissiques	de	la	personne	et	une	«	crise	identitaire	»	(p.	205).	
La	 langue	maternelle	 étant	 pour	 l’enfant	 le	moyen	 de	 se	 lier	 à	 son	monde	 interne	 et	 externe,	
Konicheckis	 précise	 que	 l’expérience	 de	 la	 migration	 avec	 la	 souffrance	 provenant	 de	 la	
résurgence de malaises antérieurs, laisse un impact sur la langue maternelle et, par un mécanisme 
de	« régression	»,	empêche	le	migrant	de	communiquer.	Aussi	 trouve-t-il	que	certains	patients	
refusent	de	parler	leur	langue	maternelle	par	une	sorte	de	«	clivage	par	idéalisation	»	afin	de	la	
préserver	 vu	 qu’elle	 est	 affaiblie.	

	 Bruyère	(2014)	parle	d’un	«	possible	sentiment	d’une	dette	sans	fond	chez	le	sujet	migrant,	
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L’auteure	 trouve	 que,	 dans	 des	 cas	 pareils,	 la	 personne	 qui	 a	 émigré	 continue	 à	 être	 présente	
pour	sa	famille	rien	que	par	l’argent	qu’elle	envoie	et	qui,	d’une	part,	la	délivrerait	du	sentiment	
de	culpabilité,	et,	d’autre	part	accomplit	un	sacrifice	pour	que	 les	autres	continuent	à	sentir	sa	
présence	même	si	cette	présence	est	«	instrumentalisé	[e]	».	

	 L’individu	et	sa	propre	culture	sont	reliés	par	des	liens	symboliques	au	moyen	de	la	langue	
maternelle,	la	famille	et	la	filiation.	Fabregat	(2009)	évoque	ces	liens	comme	étant	affectés	par	la	
migration	et	comme	étant	blessés	du	fait	du	«	déracinement	»	et	de	la	«	réintégration	»	dans	un	
autre	système	culturel.	Le	sujet	en	tant	que	«	sujet	psychique	»	est	«	mis	en	cause	»	ce	qui	influence	
son	sentiment	d’identité	et	tout	cela,	tel	que	le	formule	Fabregat	«	avec	des	conséquences	pour	la	
deuxième	et	la	troisième	génération	descendant	des	premiers	émigrés.	»	(p.30).	
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	 Ce	 rapprochement	entre	psychanalyse	et	migration	 réside	dans	 l’héritage	psychique,	 la	
mémoire,	les	liens,	l’attachement	et	le	détachement,	les	racines,	la	recherche	de	l’identité…	Ainsi,	
le	concept	de	 la	maison-	espace	et	 temps-	bâtissant	 le	squelette	qui	soutient	 la	personnalité	de	
l’individu	et	 la	structure	des	 liens	de	 famille	 reçoit	 sa	part	de	 l’acte	de	migration.	

	 La	 migration	 et	 les	 sentiments	 l’accompagnant:	 séparation,	 solitude,	 et	 nostalgie	 sont	
expliqués	 par	 le	 passé	 de	 l’individu	 depuis	 son	 enfance.

	 Winnicott	 (1975)	parle	 de	«	menace	de	 séparation	»	 en	 expliquant	 «	qu’avec	 les	 êtres	
humains,	 il	ne	peut	y	avoir	séparation,	mais	seulement	menace	de	séparation,	 la	menace	étant	
extrêmement	ou	peu	traumatique,	selon	l’expérience	faite	des	premiers	modes	de	séparation.	»	
(p.198).

	 De	même,	pour	Klein	(1968),	«	Cette	nostalgie	contribue	à	l’impression	de	solitude,	elle	
dérive	 du	 sentiment	 dépressif	 d’avoir	 souffert	 d’une	 perte	 irréparable.	 »	 (p.122).	

	 En	psychanalyse,	les	effets	de	la	migration	sont	évoqués	par	plusieurs	études	et	auteurs.

Bouleversements, dette, langue, culture
 Après un long voyage par-dessus les Pyrénées jusqu’en Atlantique [les goélands] sont 
revenus fonder une famille dans le site où ils sont nés et où leur enfance les a attachés. […] On 
dit que leurs cris n’ont pas le même accent et que cette étrangeté les intimide. (Cyrulnik, 1989, 
pp.8-9)

	 L’habitat,	l’adoption	de	la	nouvelle	langue,	de	la	nouvelle	culture	ne	se	font	pas	sans	un	
ébranlement	de	deux	fondements	principaux	de	la	personnalité	de	l’individu:	sa	langue	maternelle	
et	 sa	 culture.
Ce	bouleversement	(changement	de	lieu,	arrivée	dans	un	nouveau	cadre,	une	nouvelle	culture)	
oriente	le	choix	de	profession,	d’habitation,	de	relations,	d’adhésion	à	une	cause,	etc.	

	 Pour	Chapellon	&	Houssier	(2016),	«	L’émigration	engendre	de	grands	bouleversements.».	
Elle	 «	 […]	 représente	 un	 état	 psychique	 propre	 à	 constituer	 l’événement	 déclencheur	 de	
problématiques	narcissiques	identitaires	inconnues	du	sujet.	»	(p.146),	et	aussi	«	des	phénomènes	
relatifs	 à	 la	 part	 d’inconnu	 en	 soi	 que	 réveille	 la	 confrontation	 à	 l’autre.	 »	 (p.147).	Ainsi,	 les	
fragilités	du	sujet,	non	découvertes	par	lui	au	préalable,	se	trouvent	déclenchées,	augmentées,	du	
fait	de	son	arrivée	dans	un	pays	étranger.	

	 Granjon	(2014)	met	l’accent	sur	la	culture,	sur	le	contact	entre	l’intérieur	de	la	personne	et
l’environnement	extérieur.

	 Elle	 avance	 que	 le	 psychisme	 est	 le	 fruit	 de	 «	 l’accordage	 »	 entre	 l’individuel	 prenant	
naissance	à	la	naissance	et	auquel	contribue	le	passé	de	ceux	qui	sont	présents	à	son	accueil	(sa	
famille	et	son	histoire),	et	«	l’environnement	culturel	»	lui	présentant	les	bases	solides	sur	lesquelles	
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	 Chédid	(2015)	raconte	que	«	Dès	qu’il	mit	pied	à	terre	sur	ce	sol	étranger,	Assad	sentit	
naître	en	lui	un	instinct	de	débrouillardise	qui,	jusque-là,	avait	fait	défaut.	»	(p.12),	nous	rappelant	
ainsi	comment	le	pays	étranger	peut	toutefois	nous	pousser	à	investir	nos	efforts	pour	nous	ressaisir	
comme	on	ne	l’a	jamais	fait	chez	nous.		

	 Le	Clézio	 (2006),	 par	 le	 titre	 de	 son	 premier	 chapitre	 «	 J’ai	 inventé	 un	 pays	 »	 (p.13)	
exprime	le	besoin	fondamental	de	la	personne	d’avoir	un	pays	à	tel	point	qu’il	en	invente	un	au	
cas	 où	 il	 n’en	 a	 pas.	

	 Lossky,	dans	La famille Zeidawi	 (2013),	décrit	 les	événements	 familiaux	d’un	migrant	
libanais	 en	visite	du	Liban	où	nous	voyons	 les	 secrets	qui	 accompagnent	parfois	 la	migration	
et	 l’importance	de	 les	élucider.	L’auteure	 le	signale	ainsi:	«	 Il	était	 le	père	de	Cédric,	à	 lui	de	
transmettre	à	son	fils	des	éléments	de	son	passé	pour	l’aider	à	se	construire	sur	une	base	solide.	»	
(p.216).

	 En	 art:	 peinture,	 archéologie,	 architecture,	 restauration,	 tout	 en	 parle.	 On	 ne	 fait	 de	
restauration	que	pour	reconstruire	l’histoire-sa	propre	histoire-	sa	mémoire.	Et,	plus	encore,	on	
vient	restaurer	poussés	par	le	désir	caché	de	refaire	le	même	pour	revoir	son	passé	et	en	faire	le	
deuil	 afin	 de	 bâtir	 le	 futur.	

	 Chahine	Al	Chabab	 (2012)	décrit	 le	 sens	de	 la	maison	donné	à	 travers	 l’adaptation	de	
l’architecture	au	cours	des	années	et	des	siècles	à	la	vie	familiale	et	sociale	des	Libanais	ainsi	que	
le	 lien	 remarquable	 entre	 les	 différents	 emplacements	 du	 salon	 et	 les	 réunions	 familiales.	

Migration et psychanalyse 
	 Comme	 la	 psychanalyse,	 la	migration	ouvre	 sur	 la	 recherche	du	 self, l’attachement, le 
détachement,	l’angoisse	de	séparation,	la	terre,	la	mère,	le	déracinement,	le	manque,	les	ancêtres,	
les	Autres,	les	lieux,	les	liens	…	Le	mot	mère	accompagnant	dans	la	majorité	des	écrits	le	mot	
terre -la terre-mère-	fait	que,	tel	que	mentionné	par	Kaës	(1998,	cité	par	Chapellon	et	Houssier,	
2016),	 «	La	 souffrance	qui	 découle	de	 la	 séparation	d’avec	 sa	 terre	natale	peut	 se	 traduire	 en	
termes	de	 rupture	 avec	 le	 corps	maternel	».	 (p.149).

	 Elle	ouvre	également	sur	l’histoire	et	la	mémoire	;	le	meilleur	témoin	de	l’importance	de	
ces	concepts	c’est	les	musées,	les	maisons	de	l’histoire,	les	objets	antiques	gardés,	les	maisons	
anciennes,	 les	habitats	restaurés	après	le	retour	de	leur	descendance	ou	même	sans	leur	retour.	
La	peine	vécue	par	les	Libanais	en	voyant	leur	héritage	ancien	détruit,	démoli,	le	4	Août	2020	à	
Beyrouth,	trouve	son	sens	ici,	dans	la	valeur	irréprochable	de	l’histoire.		C’est	là	aussi	où	se	situe	
la	migration:	dans	un	sentiment	d’étrangeté	chez	soi,	au	sein	de	son	pays.

	 Migration	et	psychanalyse	se	 rapprochent	par	 la	 recherche	 inlassable	dans	 l’histoire,	 la	
mise	en	lumière	de	ce	qui	est	loin,	embrouillé,	caché…	la	tentative	d’exploration	de	nouveaux	
territoires	qui	ne	sont	pas	encore	révélés,	pas	encore	connus.	Toutes	les	deux	étant	principalement	
axées	 autour	 de	 la	mémoire,	 des	 lieux,	 du	 temps,	 avec	 tous	 les	 objets	 qui	 les	 peuplent	 et	 les	
sensations	 qui	 en	 jaillissent:	 odeurs,	 fraicheur,	 bruits,	 couleurs	 et	 saveurs…
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qui	sont	en	lien	quelque	part	avec	une	séparation,	proche	ou	lointaine.	Parmi	ces	perturbations:	
les	 phobies,	 les	 troubles	 de	 la	 parole,	 des	migrations	 répétées,	 la	 peur	 de	 voyage,	 l’instabilité	
relationnelle,	 l’anxiété,	 un	 sentiment	 de	 manque,	 de	 frustration,	 d’infériorité…	

	 La	migration	peut	elle-même	être	un	symptôme	dénotant	une	blessure	transgénérationnelle	
non	 encore	 pansée(béante)	 et	 alors	 impensée.	 C’est-à-dire	 émigre-t-on	 pour	 retourner	 dans	 le	
temps	afin	de	retrouver	le	pays	perdu	d’un	ancêtre	?	ou	bien	on	émigre	pour	bâtir	un	futur	meilleur	
à	ses	enfants	et	à	ses	petits-enfants	?	Où	se	place	la	migration	sur	l’axe	du	temps	familial	?	Et	
l’émigrant	avec	la	branche	née	à	l’étranger,	comment	se	décrit-il	?	croit-il	qu’il	fait	fausse	note	au	
cœur	de	la	communauté	nouvelle	?	fournit-il	des	efforts	continus	pour	se	sentir	intégré?		

	 Quoi	qu’il	en	soit,	partir	c’est	re-chercher,	re-trouver,	re-construire,	re-produire.
L’histoire	 abonde	 de	 témoignages	 de	 peuples	 souffrants,	 résilients	 tels	 le	 peuple	 palestinien,	
arménien,	et	bien	d’autres	encore	qui	vont	partout	pour	re-bâtir,	re-fonder,	re-trouver	leur	pays	
perdu.

Regards sur la migration 

J'ai quitté mon pays
J'ai quitté ma maison
Ma vie, ma triste vie 
Se traîne sans raison 
(Enrico Macias, 1962)

Littérature et art

 Pour un thème qui touche autant l’humain dans l’homme, un passage sur la littérature et 
l’art s’impose.	La	migration	est	le	thème	par	excellence	de	la	poésie,	du	chant,	allant	des	pleurs,	
de	la	souffrance	de	la	séparation	et	la	nostalgie	du	pays	quitté,	si	bien	exprimées	dans	une	chanson	
libanaise	 folklorique:

 اشــتقنا	ع	َ	لبنان	يابا	وع	خبار	الضيعة	و	أهلها
وع	َ	بسمة	لبنان	يابا	وترحيبة	أهال	و	ســـهال

	 à	l’espoir	de	retour	et	la	joie	des	retrouvailles.		
	 La	littérature,	elle,	regorge	d’œuvres	d’écrivains	brossant	des	tableaux	de	leur	pays	natal,	
la	 terre	 des	 ancêtres,	 la	 maison	 des	 grands-parents,	 le	 rêve	 de	 retour…	

	 Beaucoup	d’entre	eux	évoquent	la	guerre,	les	déplacements,	l’exil,	dont	Altounian,	dans 
Ouvrez-moi seulement les chemins d’Arménie (2003)	 et	 bien	 d’autres	 ouvrages,	 qui	 relate	 la	
douleur	 du	 déplacement	 traumatique	 et	 décrit	 ses	 effets	 transmis	 à	 travers	 les	 générations.

 La grande maison	 de	Majdalani	 (2005)	 dévoile	 le	 sens	 donné	 par	 les	 générations	 à	 la	
maison	 enracinée	 dans	 la	 patrie	 et	 dont	 dépend	 toute	 l’histoire	 des	 gens	 ici-présents.
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l’émigrant	avec	la	branche	née	à	l’étranger,	comment	se	décrit-il	?	croit-il	qu’il	fait	fausse	note	au	
cœur	de	la	communauté	nouvelle	?	fournit-il	des	efforts	continus	pour	se	sentir	intégré?		

	 Quoi	qu’il	en	soit,	partir	c’est	re-chercher,	re-trouver,	re-construire,	re-produire.
L’histoire	 abonde	 de	 témoignages	 de	 peuples	 souffrants,	 résilients	 tels	 le	 peuple	 palestinien,	
arménien,	et	bien	d’autres	encore	qui	vont	partout	pour	re-bâtir,	re-fonder,	re-trouver	leur	pays	
perdu.

Regards sur la migration 

J'ai quitté mon pays
J'ai quitté ma maison
Ma vie, ma triste vie 
Se traîne sans raison 
(Enrico Macias, 1962)

Littérature et art

 Pour un thème qui touche autant l’humain dans l’homme, un passage sur la littérature et 
l’art s’impose.	La	migration	est	le	thème	par	excellence	de	la	poésie,	du	chant,	allant	des	pleurs,	
de	la	souffrance	de	la	séparation	et	la	nostalgie	du	pays	quitté,	si	bien	exprimées	dans	une	chanson	
libanaise	 folklorique:

 اشــتقنا	ع	َ	لبنان	يابا	وع	خبار	الضيعة	و	أهلها
وع	َ	بسمة	لبنان	يابا	وترحيبة	أهال	و	ســـهال

	 à	l’espoir	de	retour	et	la	joie	des	retrouvailles.		
	 La	littérature,	elle,	regorge	d’œuvres	d’écrivains	brossant	des	tableaux	de	leur	pays	natal,	
la	 terre	 des	 ancêtres,	 la	 maison	 des	 grands-parents,	 le	 rêve	 de	 retour…	

	 Beaucoup	d’entre	eux	évoquent	la	guerre,	les	déplacements,	l’exil,	dont	Altounian,	dans 
Ouvrez-moi seulement les chemins d’Arménie (2003)	 et	 bien	 d’autres	 ouvrages,	 qui	 relate	 la	
douleur	 du	 déplacement	 traumatique	 et	 décrit	 ses	 effets	 transmis	 à	 travers	 les	 générations.

 La grande maison	 de	Majdalani	 (2005)	 dévoile	 le	 sens	 donné	 par	 les	 générations	 à	 la	
maison	 enracinée	 dans	 la	 patrie	 et	 dont	 dépend	 toute	 l’histoire	 des	 gens	 ici-présents.
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	 Certains	 migrants	 se	 décrivent	 comme	 heureux,	 d’autres	 sont	 déçus	 et	 regrettent	 leur	
départ.	Comment	comprendre	cela	?	Quel	changement	survient	sur	le	cours	de	l’axe	familial	?	
Comment	se	fait	le	travail	d’adaptation	au	nouveau	pays	?	au	nouveau	milieu	?	Quel	impact	tout	
cela	fait-il	sur	le	corps	psychique	de	l’individu	et	de	la	famille	?	La	migration	s’arrête	–t-elle	chez	
la	personne	qui	a	émigré	?	ou	bien	ses	effets	se	 transmettent	d’une	génération	à	 l’autre	?	

	 La	migration	est-elle	une	fin	ou	un	début	?	une	finalité	ou	un	moyen	?

	 Pour	tenter	de	répondre	à	ces	questionnements,	nous	avançons	l’hypothèse	suivante:
La migration prend la valeur des grands concepts qui travaillent l’inconscient du sujet à la 
manière du secret, de la dette, de la honte, et dont les effets se manifestent sur plusieurs plans. 
Elle constitue une articulation entre l’avant et l’après et contribue ainsi à l’écriture d’un nouveau 
roman: le roman de la migration. Le déchiffrement de ce nouveau roman ne se fait qu’en recourant 
au passé de l’individu, ses liens et son histoire. 

 Ainsi, l’équilibre est d’autant mieux restauré que la réconciliation avec la partie de son 
moi secouée est accomplie, la réécriture de ses désirs et de ses préférences est achevée, laissant 
la place à un moi accepté, adapté, pareil à ses nouveaux semblables.   

Deux axes dirigent notre réflexion:
	 -Les	indices	reflétant	les	effets	de	la	migration,	
	 -Le	sens	des	lieux	et	des	liens.

	 Nombreux	 et	 variés	 sont	 les	 indices	 qui	 nous	 parlent	 des	migration:	 L’attitude	 face	 à	
la	séparation,	 l’attachement,	 la	peur,	 la	mort,	 la	persécution,	 la	solitude,	 la	perte	de	références	
culturelles,	une	difficulté	d’adaptation,	une	 sur-	 adaptation…	Tout	peut	constituer	un	 signal	 et	
nous	renvoyer,	dans	beaucoup	de	cas,	à	une	migration	plantée	sur	l’axe	de	temps	de	la	famille,	
migration décidée, volontaire, choisie, sans rentrer (dans le présent document) dans la migration 
forcée	qui	a	ses	particularités	propres.	L’objectif	ici	n’étant	pas	de	parler	de	migrations	traumatiques	
(déplacement,	exil…)	qui	ont	leur	propre	psychologie,	mais	plutôt	celui	de	montrer	comment	le	
lieu	des	ancêtres	et	 les	 liens	 laissés	dans	 le	pays	quitté	 laissent	une	empreinte	 tel	un	 tatouage	
éternel	 imprimé	sur	la	peau	ou	sur	le	moi-peau1	de	l’individu.

	 La	migration	en	tant	qu’elle	est	ouverture,	découverte	de	l’inconnu	et	exploration,	contribue	
indéniablement	à	l’édifice	de	la	personnalité	de	l’individu,	de	son	développement	social	et	culturel	
ainsi qu’à son enrichissement émotionnel et laisse la place à son autonomie par son détachement 
affectif	des	images	d’attachement	fusionnel.	Cependant,	tout	comme	devant	les	grands	événements	
de	la	vie:	mort,	maladie,	mariage	parfois,	la	migration	met	la	personne	devant	un	miroir	et	la	mène	
à	découvrir	dans	son	intérieur	une	part	inconnue	jusque-là.	Aussi,	seront	révélés	pour	la	personne	
des sentiments, actions et réactions en lien avec la part de l’inconnu en elle, causant par là des 
bouleversements	importants.	

 La clinique nous renseigne sur beaucoup de perturbations qui trouvent leur source ou 
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	 Le	sujet	de	la	migration	peut	être	étudié	dans	un	mouvement	de	va	et	vient	c’est-à-dire	
dans	deux	sens	différents:	soit	explorer	les	raisons	inconscientes	directes	ou	transgénérationnelles	
menant	à	la	migration,	soit	étudier	ses	retombées	psychologiques	sur	les	individus	et/ou	sur	les	
générations.	

Nous	 tenterons	 d’exploiter	 ici	 les	 retombées	 qui	 peuvent	 apparaitre	 sous	 plusieurs	 formes:	
caractéristiques	de	la	personne,	sentiment	patriotique	poussé,	adhésion	à	des	groupes	culturels,	
groupes	 anti-sociaux,	 choix	 de	 spécialisations	 et	 métiers	 (histoire,	 géographie,	 architecture,	
agriculture),	amour	de	la	nature	pour	retrouver	la	terre-	mère	perdue	ou	risquée	d’être	perdue	pendant	
une	guerre,	passion	pour	le	voyage	ou	le	contraire,	rejet,	instabilité	dans	les	relations	de	couple	
…aussi	 apparaissent-elles	 sous	 forme	de	défenses	du	migrant	 telles	que	déni,	marginalisation,	
opposition,	 culpabilité	 et	 repli…

	 La	 clinique	 révèle	 beaucoup	 de	 problématiques	 du	 «	moi	 »	 en	 lien	 avec	 la	migration:		
constitution	 du	 self,	 recherche	 d’identité	 -	 problématique	 la	 plus	 pressante	 de	 la	 migration	
déclenchée	 par	 la	 différence	 culturelle-,	 sentiment	 d’exclusion,	 perturbations	 du	 narcissisme,	
infériorité,	 culpabilité,	 estime	 de	 soi,	 présence	 et	 absence,	 aussi	 bien	 qu’une	 problématique	
d’attachement	soit	 très	 rigide	soit	 très	changeant	aux	objets	d’amour.	Tout	cela	relève	souvent	
d’une	 histoire	 de	 migration.

	 Mon	 regard	 est	 porté	 surtout	 vers	 l’axe	 de	 l’histoire	 de	 l’individu	 avec	 ses	 lieux,	 son	
héritage	familial	inconscient,	ses	sentiments,	ses	désirs	et	ses	liens	avec	son	monde	qui	serviront	
d’étayage.	
La	migration	est	un	tournant	dans	le	cours	de	l’histoire	du	sujet.	Elle	le	transporte	dans	le	temps	
et	dans	l’espace	contribuant	à	son	insu	à	dessiner	la	trajectoire	de	son	désir,	de	son	existence,	de	
son	imaginaire	…

	 Cet	événement	ne	passe	pas	sous	silence	dans	la	vie	d’un	individu.	Il	constitue	un	grand	
titre	dans	son	histoire	sous	lequel	tout	ce	qui	s’écrit	ne	se	fait	que	pour	l’illustrer	ou	en	témoigner.	
La	migration	épouse	la	mémoire.	Tout	individu	en	lien	avec	la	migration	par	l’intermédiaire	d’un	
parent	ou	d’un	ancêtre,	plus	ou	moins	 loin	dans	 les	générations	qui	 l’ont	précédé,	observe	un	
grand	événement.	Aussi	la	migration	peut	être	fantasmée	;	nombre	de	personnes	ne	quittent	pas	
leur	pays	physiquement	mais	ne	cessent	de	rêver,	de	fantasmer,	de	projeter	vivre	ailleurs,	ou	bien	
ils	le	planifient	pour	leurs	enfants	projetant	ainsi	sur	leur	descendance	leurs	propres	désirs,	besoins	
et	 recherches.		

	 Ainsi,	 le	sujet	de	la	migration	sera	exploité	d’un	regard	psychanalytique	à	travers	deux	
situations	 cliniques.	

Problématique et hypothèse
	 Dans	cette	recherche	sur	les	résultats	de	la	migration,	la	question	posée	concerne	l’après-	
migration:	 Que se passe-t-il après la migration ? 
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	 La	 clinique	 révèle	 beaucoup	 de	 problématiques	 du	 «	moi	 »	 en	 lien	 avec	 la	migration:		
constitution	 du	 self,	 recherche	 d’identité	 -	 problématique	 la	 plus	 pressante	 de	 la	 migration	
déclenchée	 par	 la	 différence	 culturelle-,	 sentiment	 d’exclusion,	 perturbations	 du	 narcissisme,	
infériorité,	 culpabilité,	 estime	 de	 soi,	 présence	 et	 absence,	 aussi	 bien	 qu’une	 problématique	
d’attachement	soit	 très	 rigide	soit	 très	changeant	aux	objets	d’amour.	Tout	cela	relève	souvent	
d’une	 histoire	 de	 migration.

	 Mon	 regard	 est	 porté	 surtout	 vers	 l’axe	 de	 l’histoire	 de	 l’individu	 avec	 ses	 lieux,	 son	
héritage	familial	inconscient,	ses	sentiments,	ses	désirs	et	ses	liens	avec	son	monde	qui	serviront	
d’étayage.	
La	migration	est	un	tournant	dans	le	cours	de	l’histoire	du	sujet.	Elle	le	transporte	dans	le	temps	
et	dans	l’espace	contribuant	à	son	insu	à	dessiner	la	trajectoire	de	son	désir,	de	son	existence,	de	
son	imaginaire	…

	 Cet	événement	ne	passe	pas	sous	silence	dans	la	vie	d’un	individu.	Il	constitue	un	grand	
titre	dans	son	histoire	sous	lequel	tout	ce	qui	s’écrit	ne	se	fait	que	pour	l’illustrer	ou	en	témoigner.	
La	migration	épouse	la	mémoire.	Tout	individu	en	lien	avec	la	migration	par	l’intermédiaire	d’un	
parent	ou	d’un	ancêtre,	plus	ou	moins	 loin	dans	 les	générations	qui	 l’ont	précédé,	observe	un	
grand	événement.	Aussi	la	migration	peut	être	fantasmée	;	nombre	de	personnes	ne	quittent	pas	
leur	pays	physiquement	mais	ne	cessent	de	rêver,	de	fantasmer,	de	projeter	vivre	ailleurs,	ou	bien	
ils	le	planifient	pour	leurs	enfants	projetant	ainsi	sur	leur	descendance	leurs	propres	désirs,	besoins	
et	 recherches.		

	 Ainsi,	 le	sujet	de	la	migration	sera	exploité	d’un	regard	psychanalytique	à	travers	deux	
situations	 cliniques.	

Problématique et hypothèse
	 Dans	cette	recherche	sur	les	résultats	de	la	migration,	la	question	posée	concerne	l’après-	
migration:	 Que se passe-t-il après la migration ? 
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إفتح	الباب	وبّوس	الحيطان	وإركع	تحت	أحلى	سما	وصلي

 
Paroles Rahbani chantées par Feyruz 

Introduction
	 L’ébauche	 de	 mon	 intervention	 fut	 commencée	 avant	 la	 catastrophe	 du	 4	 août,	 date	
après	laquelle	l’idée	de	la	migration	est	devenue	pour	les	Libanais	un	compagnon	inséparable.	
À	ce	moment-là,	moment	où	 la	migration	se	 transforme	en	 rêve	de	 tous	 les	 jours	et	en	espoir	
représentant	le	pays	de	destination	comme	ayant	un	pouvoir	salvateur,	chez	beaucoup	de	gens,	
nombre	 de	 motifs	 inconscients	 au	 départ	 qui	 jusque-là	 étaient	 enfouis,	 ont	 émergé.

	 Loin	d’être	directement	imprégné	par	la	situation	libanaise	actuelle	envahissante,	ce	texte	
traite	 de	 la	migration	 telle	 qu’elle	 a	 été	 dans	 tous	 les	 lieux	 et	 à	 tous	 les	 temps.	

	 Les	personnes	qui	ont	émigré	ne	sont	pas	tous	des	gens	qui	ne	veulent	pas	de	leurs	familles,	
de	leur	mère,	de	leur	père…bien	au	contraire,	la	plupart	sont	des	gens	extrêmement	attachés	aux	
leurs	et	s’en	vont	pour	se	détacher	d’eux,	pour	accéder	à	leur	autonomie.

	 On	part	pour	des	raisons	variées.	Certains	disent	émigrer	pour	fuir,	quitter	un	lieu,	une	
maison,	 d’autres	 pour	 re-	 trouver	 un	 lieu,	 fonder	 une	 maison.

	 On	émigre	pour	assurer	sa	subsistance,	une	vie	meilleure,	une	assurance	de	vie	et	de	mort,	
pour	soi-même,	pour	ses	enfants	et	pour	leurs	enfants.	Cependant,	bien	que	vivant	dans	les	mêmes	
conditions,	visant	la	sécurité	et	le	bien-être	et	ayant	parfois	tous	les	mêmes	facilités	de	partir,	tout	
le	monde	n’émigre	pas.	Les	motifs	 inconscients	 régissant	 la	migration	pourraient	constituer	 le	
sujet	d’une	étude	ultérieure.	

	 Dans	ce	contexte,	les	interrogations	qui	se	posent	seraient	telles	que:	Que nous offre la 
migration ? Que cherche –t-on dans un lieu inconnu ? Quel est le sens de l’espace ? Et les 
souvenirs ?  que fait –on de nos souvenirs dans la migration ? quel est le sort de notre mémoire ? 
la mémoire des lieux n’est –elle pas celle qui est attachée à un lieu ? liée à un espace et à un temps 
déterminés ? Qu’est-ce qui se cache derrière la migration ? le désir de vie ou le désir de mort ? 

	 Ou	bien	est-ce	 tout	simplement	 le	besoin	de	 répondre	au	désir	d’exploiter	ce	qui	se	cache	
derrière	la	mer	(mère),	comme	l’exprime	la	chanson	de	Salwa	Al	Katrib,	خبريــات	البحــر	خلــف	فــي	شــو	?							
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Paroles Rahbani chantées par Feyruz 

Introduction
	 L’ébauche	 de	 mon	 intervention	 fut	 commencée	 avant	 la	 catastrophe	 du	 4	 août,	 date	
après	laquelle	l’idée	de	la	migration	est	devenue	pour	les	Libanais	un	compagnon	inséparable.	
À	ce	moment-là,	moment	où	 la	migration	se	 transforme	en	 rêve	de	 tous	 les	 jours	et	en	espoir	
représentant	le	pays	de	destination	comme	ayant	un	pouvoir	salvateur,	chez	beaucoup	de	gens,	
nombre	 de	 motifs	 inconscients	 au	 départ	 qui	 jusque-là	 étaient	 enfouis,	 ont	 émergé.

	 Loin	d’être	directement	imprégné	par	la	situation	libanaise	actuelle	envahissante,	ce	texte	
traite	 de	 la	migration	 telle	 qu’elle	 a	 été	 dans	 tous	 les	 lieux	 et	 à	 tous	 les	 temps.	

	 Les	personnes	qui	ont	émigré	ne	sont	pas	tous	des	gens	qui	ne	veulent	pas	de	leurs	familles,	
de	leur	mère,	de	leur	père…bien	au	contraire,	la	plupart	sont	des	gens	extrêmement	attachés	aux	
leurs	et	s’en	vont	pour	se	détacher	d’eux,	pour	accéder	à	leur	autonomie.

	 On	part	pour	des	raisons	variées.	Certains	disent	émigrer	pour	fuir,	quitter	un	lieu,	une	
maison,	 d’autres	 pour	 re-	 trouver	 un	 lieu,	 fonder	 une	 maison.

	 On	émigre	pour	assurer	sa	subsistance,	une	vie	meilleure,	une	assurance	de	vie	et	de	mort,	
pour	soi-même,	pour	ses	enfants	et	pour	leurs	enfants.	Cependant,	bien	que	vivant	dans	les	mêmes	
conditions,	visant	la	sécurité	et	le	bien-être	et	ayant	parfois	tous	les	mêmes	facilités	de	partir,	tout	
le	monde	n’émigre	pas.	Les	motifs	 inconscients	 régissant	 la	migration	pourraient	constituer	 le	
sujet	d’une	étude	ultérieure.	

	 Dans	ce	contexte,	les	interrogations	qui	se	posent	seraient	telles	que:	Que nous offre la 
migration ? Que cherche –t-on dans un lieu inconnu ? Quel est le sens de l’espace ? Et les 
souvenirs ?  que fait –on de nos souvenirs dans la migration ? quel est le sort de notre mémoire ? 
la mémoire des lieux n’est –elle pas celle qui est attachée à un lieu ? liée à un espace et à un temps 
déterminés ? Qu’est-ce qui se cache derrière la migration ? le désir de vie ou le désir de mort ? 

	 Ou	bien	est-ce	 tout	simplement	 le	besoin	de	 répondre	au	désir	d’exploiter	ce	qui	se	cache	
derrière	la	mer	(mère),	comme	l’exprime	la	chanson	de	Salwa	Al	Katrib,	خبريــات	البحــر	خلــف	فــي	شــو	?							
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Le	narrateur	 et	 le	 personnage	 se	 relaient	 en	 tenant	 le	même	discours.	Fatima,	 porte-parole	 de	
l’auteur,dévoileau	lecteur	son	objectif	tenu	secret	:	se	déconstruire	:																																																																																								

Et,	moi,	que	 suis-je	 ?	Une	belgo-marocaine	postmoderne	pratiquant	 la	déconstruction?		
(Elle	sourit	en	pensant	à	son	professeur	de	critique	littéraire,	il	aurait	apprécié…)	Oui,	c’est	
ça,son	fameux	plan,	c’est	un	peu	ça.	Déconstruire,	dit-elle.	Vous	m’aviez	construite,	permettez	
que	j’efface,	que	je	défasse.	(IPF,	p.25)

Le	concept	«	déconstruction	»	est	emprunté	à	 Jacques	Derrida.	Ainsi,	nous	assistons	à	
une	 intrusion	de	 l’auteur	dans	 le	 texte	à	 travers	Fatima,	étudiante	universitaire	en	 face	de	son	
professeur	de	critique	littéraire.	Dans	le	chapitre	«	une	louve	dans	la	cage	»	(IPF,	p-p.39-51),	les	
termes	«	construite	»,	«	déconstruire	»,	«	effacer	»,	«	défaire	»,	«	altérité	»,	«	autre	»,	«	différence	
»,	«	silence	»,	«	postmoderne	»	et	«	exotique	»	renvoie	aussi	à	A.Khatibi,	ami	de	Derrida,	deux	
intellectuels	qui	se	connaissent	et	dont	les	soubassements	théoriques	sont	proches,	ne	serait-ce	que	
sur	ce	concept	de	déconstruction.Fatima	traduit	sa	volonté	dese	débarrasser	des	enseignements	et	
des	pratiques	archaïques	inculquées	au	sein	de	sa	famille,	dans	l’école	coranique	et	au	sein	de	sa	
communauté	par	cette	vengeance	qu’elle	voulait,	néanmoins,	petite	(IPF,	p.127).	

Elle	se	réconcilie	avec	elle-même	en	se	plaçant	au-dessus	des	replis	identitaires,	en	avouant	
implicitement	que	l’Autre	fait	partie	d’elle.	C’est	aussi	le	sens	de	cette	assertion	de	l’ingénieur	
Machin	dans	Méfiez-vous	des	parachutistes	:	«	L’autre,	le	frère,	c’est	soi-même	avec	un	décalage	
dans	le	temps.	»	(Fouad	Laroui,	1999,	p.130).	L’Autre	n’est	plus	un	ennemi	dans	l’absolu,	mais	
un	partenaire.	Adam	dans	Les	Tribulations	du	dernier	Sijilmassi	 (Fouad	Laroui,	 2014)	 adopte	
presque	 la	 même	 position,	 peu	 importe	 l’espace	 où	 l’on	 se	 trouve.Adam	 Sijilmassi,	 comme	
Fatima	Benccheikh,	arrivent	tous	deux	à	cette	réconciliation	des	deux	cultures.	«	L’interculturel	et	
l’interlangue	à	l’œuvre	dans	[les	textes	de	Fouad	Laroui]	lui	permettent	d’entrevoir	cette	altérité	
ouverte	à	l’universel.7»		

Conclusion
L’espace	sert	ainsi	à	départager	des	communautés.	Une	fonction	est	accordée	à	chaque	lieu	

clos	ou	ouvert.	Le	passage	d’un	espace	à	l’autre	n’est	pas	toujours	permis.	Les	Belges	ne	pénètrent	
pas	à	Molenbeek,	espace	conquis	par	la	communauté	immigrée.	A	aucun	moment,	ils	n’y	accèdent.	
L’entrée	des	membres	de	ce	quartier	dans	la	ville	Belge	n’est	pas	sans	risque	pour	eux	et	pour	les	
membres	de	cette	dernière.	S’aventurer	dans	cet	espace	pour	quelqu’un	qui	n’en	maitrise	pas	les	codes,	
oraux	ou	écrits,	 court	à	 sa	perte.	 	Fawzi,	qui	n’a	qu’«	un	minimum	 	de	vocabulaire	et	une	 solide	
incompréhension	de	ce	qu’est	le	Belge,	ce	qu’il	veut,	à	quoi	il	sert	»,(IPF,	p.84)	a	payé	de	sa	vie	la	
transgression	de	cet	espace	étranger	qu’il	croyait	pourtant	permis.A	la	frontière	physique	incarnée	par	
le	pont	s’ajoute	la	frontière	invisible	que	représentent	les	codes	culturels	de	l’Autre.	Pourquoi	cet	Autre	
refuse	de	traverser	le	pont	dans	le	sens	inverse	:	peur,	rejet	de/par	l’Autre…	?F.Laroui	prend	l’espace	
topographique pour rendre compte du phénomène de l’immigration avec ses problèmes interculturels 
et	socioéconomiques.	Il	prend	un	exemple	d’actualité	(attaque	du	sex-shop),	qu’il	présente	à	travers	
une	fiction,	puis	il	le	soumet	à	une	réflexion,	dans	une	table	ronde,	avec	la	participation	d’intellectuels	
de	grande	renommée.	La	fiction	et	la	réalité	se	rejoignent	au	terme	du	récit.
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2- Quelle Altérité ? 
Ces	personnages	et	leurs	histoires,	puisés	dans	la	réalité	servent	à	F.	Laroui	d’illustrations	

à	ses	prises	de	position.	Ses	intrusions,	dans	les	récits,	marquent	des	arrêts	pour	une	mise	au	point.	
La	fin	dramatique	de	Fawzi	nous	 rappelle	 la	fin	 tragique	deNaji,	dans	 le	 roman	Les	Dents	du	
topographe	(Fouad	Laroui,	1996)	qui	abat	plusieurs	clients	d’un	bar	avant	de	se	suicider	sur	fond	
de	dispute	sur	l’identité.	L’humour	dont	use	F.	Laroui	d’habitude	ne	submerge	pas	tout	le	sang	
coulé	par	les	protagonistes.	Comment	Fawzi	s’est	laissé	embrigader	par	les	islamistes	?

Le	narrateur	 révèle,	 en	 effet,	 le	basculement	de	 la	 communauté	de	Molenbbek	dans	 le	
fondamentalisme	(IP,	pp56-58).	Ce	quartier	jusque-là	tranquille	est	soudainement	secoué	par	le	
fondamentalisme	:	«	L’islamise	[s’abat]	sur	Molenbeek	comme	la	sécheresse	sur	le	Sahel	»(IPF,	
p.56).	Du	fait,	l’islam	tel	qu’il	est	pratiqué	dans	le	quartier	se	voit	adopter	d’autres	pratiques	et	
d’autres	règles.	Les	parents	envoient	Fatima	suivre	les	cours	de	l’imam	borné	du	quartier	(IPF,	
p.15).	Maati,	l’épicier,	connaissait,	alors	encore	jeune,	toutes	les	sortes	de	bière	:	«il	en	buvait	des	
océans	»,	avant	de	se	repentir.	Lui	et	Fawzi	«	ne	se	préoccupaient	pas	beaucoup	de	la	foi	et	des	fins	
dernières	»,	puis	des	prêcheurs	les	ont	convaincus	qu’ils	sont	musulmans,	«	ils	acquiesçaient	;	donc	
il	fallait	faire	sa	prière,	le	ramadan,	et	puis	ceci	et	puis	cela	»	(IPF,	p.56).	Fawzi	ne	comprenait	rien	
aux	conférences	de	Tariq	Ramadan	et	de	Rachid	Benzine,	contrairement	aux	prêches	de	L’imam	
clandestin	du	coin	qui	prônait	le	djihad.	Il	a	dû	retenir	cette	idée	de	lutte	même	si	son	combat	reste	
la	vente	de	téléphones	portables	pour	gagner	sa	vie	(IPF,	pp57-58).	Cette	effervescence	religieuse	
violente	qui	traverse	le	quartier	est	l’une	des	causes	de	l’attaque	de	Fawzi	au	Sex-shop,	«	antre	du	
Diable	»	et	de	la	révolte	de	Fatima,	l’insoumise,	qui	finit	par	s’installer	dans	l’espace	de	l’Autre.	
Mais	en	quoi	consiste	l’Altérité	qu’elle	prône	?

Les	récits	de	vie	de	ces	personnages	sont	en	effet	une	réflexion	sur	la	relation	de	l’immigré	
à	cet	Autre	à	travers	leur	coexistence	dans	un	même	espace,	celui	de	l’Autre.		Fatima	se	demande	:	
«	Les	autres	?	C’est	curieux	[…]	En	quoi	suis-je	«	l’Autre	»	?	»	(IPF,p.41).	Elle	refuse	cette	forme	
d’Altérité	basée	 sur	 la	couleur	de	 sa	peau,	 sur	 l’exploitation	sexuelle	 :	«	 Je	ne	 leur	 ressemble	
pas…C’est	 pourquoi,	 ils	m’enferment	 dans	 une	 cage,	 dans	 l’altérité	 […]	On	m’enferme	 dans	
l’Altérité,	enfermement	à	vie	parce	qu’enfermement	dans	ma	peau	»,	précise-t-elle.	Le	passage	de	
la	minuscule	«	a	»	à	la	majuscule	«	A	»	dans	l’écriture	du	mot	altérité/Altérité,	c’est	l’ouverture	
sur	cet	Autre	dans	sa	grandeur,	tout	en	gardant	sa	différence.	C’est	ce	qui	ressort	de	ses	paroles	
adressées	à	un	des	clients	:	«	Mais	tu	ne	pourras	pas	toucher.	Ici,	C’est	usus	sans	abusus.	»	(IPF,	
p.43).	Sa	vengeance,	 la	 rumine-t-elle	uniquement	contre	cet	Autre	qui	ne	voit	en	elle	que	son	
corps,	ou	contre	sa	communauté	qui	l’emmure	dans	un	uniforme?	Ce	sentiment	de	vengeance	est-
il	ancré	dans	l’inconscient	collectif	des	peuples	arabes	colonisés	et	humiliés	?	«	L’Etat	islamique,	
c’est	la	revanche	des	vaincus	»,	soutient	l’un	des	participants	au	débat	(IPF,	p.117)	sur	l’attaque	
du	club	érotique.

«	Elle	se	venge	des	uns	en	se	dénudant	pour	les	autres,	et	se	venge	de	ceux-là	en	ne	leur	
accordant	rien	»	(IPF,	p.48),	dit	le	narrateur.	C’est	une	double	vengeance.	Mais	cette	vengeance	
a	aussi	une	dimension	universelle	en	faveur	des	autres	femmes	soumises	aux	mêmes	traitements.	
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2- Quelle Altérité ? 
Ces	personnages	et	leurs	histoires,	puisés	dans	la	réalité	servent	à	F.	Laroui	d’illustrations	
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Le	narrateur	 révèle,	 en	 effet,	 le	basculement	de	 la	 communauté	de	Molenbbek	dans	 le	
fondamentalisme	(IP,	pp56-58).	Ce	quartier	jusque-là	tranquille	est	soudainement	secoué	par	le	
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d’autres	règles.	Les	parents	envoient	Fatima	suivre	les	cours	de	l’imam	borné	du	quartier	(IPF,	
p.15).	Maati,	l’épicier,	connaissait,	alors	encore	jeune,	toutes	les	sortes	de	bière	:	«il	en	buvait	des	
océans	»,	avant	de	se	repentir.	Lui	et	Fawzi	«	ne	se	préoccupaient	pas	beaucoup	de	la	foi	et	des	fins	
dernières	»,	puis	des	prêcheurs	les	ont	convaincus	qu’ils	sont	musulmans,	«	ils	acquiesçaient	;	donc	
il	fallait	faire	sa	prière,	le	ramadan,	et	puis	ceci	et	puis	cela	»	(IPF,	p.56).	Fawzi	ne	comprenait	rien	
aux	conférences	de	Tariq	Ramadan	et	de	Rachid	Benzine,	contrairement	aux	prêches	de	L’imam	
clandestin	du	coin	qui	prônait	le	djihad.	Il	a	dû	retenir	cette	idée	de	lutte	même	si	son	combat	reste	
la	vente	de	téléphones	portables	pour	gagner	sa	vie	(IPF,	pp57-58).	Cette	effervescence	religieuse	
violente	qui	traverse	le	quartier	est	l’une	des	causes	de	l’attaque	de	Fawzi	au	Sex-shop,	«	antre	du	
Diable	»	et	de	la	révolte	de	Fatima,	l’insoumise,	qui	finit	par	s’installer	dans	l’espace	de	l’Autre.	
Mais	en	quoi	consiste	l’Altérité	qu’elle	prône	?

Les	récits	de	vie	de	ces	personnages	sont	en	effet	une	réflexion	sur	la	relation	de	l’immigré	
à	cet	Autre	à	travers	leur	coexistence	dans	un	même	espace,	celui	de	l’Autre.		Fatima	se	demande	:	
«	Les	autres	?	C’est	curieux	[…]	En	quoi	suis-je	«	l’Autre	»	?	»	(IPF,p.41).	Elle	refuse	cette	forme	
d’Altérité	basée	 sur	 la	couleur	de	 sa	peau,	 sur	 l’exploitation	sexuelle	 :	«	 Je	ne	 leur	 ressemble	
pas…C’est	 pourquoi,	 ils	m’enferment	 dans	 une	 cage,	 dans	 l’altérité	 […]	On	m’enferme	 dans	
l’Altérité,	enfermement	à	vie	parce	qu’enfermement	dans	ma	peau	»,	précise-t-elle.	Le	passage	de	
la	minuscule	«	a	»	à	la	majuscule	«	A	»	dans	l’écriture	du	mot	altérité/Altérité,	c’est	l’ouverture	
sur	cet	Autre	dans	sa	grandeur,	tout	en	gardant	sa	différence.	C’est	ce	qui	ressort	de	ses	paroles	
adressées	à	un	des	clients	:	«	Mais	tu	ne	pourras	pas	toucher.	Ici,	C’est	usus	sans	abusus.	»	(IPF,	
p.43).	Sa	vengeance,	 la	 rumine-t-elle	uniquement	contre	cet	Autre	qui	ne	voit	en	elle	que	son	
corps,	ou	contre	sa	communauté	qui	l’emmure	dans	un	uniforme?	Ce	sentiment	de	vengeance	est-
il	ancré	dans	l’inconscient	collectif	des	peuples	arabes	colonisés	et	humiliés	?	«	L’Etat	islamique,	
c’est	la	revanche	des	vaincus	»,	soutient	l’un	des	participants	au	débat	(IPF,	p.117)	sur	l’attaque	
du	club	érotique.

«	Elle	se	venge	des	uns	en	se	dénudant	pour	les	autres,	et	se	venge	de	ceux-là	en	ne	leur	
accordant	rien	»	(IPF,	p.48),	dit	le	narrateur.	C’est	une	double	vengeance.	Mais	cette	vengeance	
a	aussi	une	dimension	universelle	en	faveur	des	autres	femmes	soumises	aux	mêmes	traitements.	
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IV- Transgression ou Intégration de l’espace de l’Autre
1- L’immigré dans le regard de l’autre
Fawzi,	le	mari	putatif,	voulant	connaître	la	nature	du	travail	de	Fatima,	l’a	suivie	jusqu’à	

son	entrée	dans	la	boutique	érotique.	Ayant	découvert	la	trahison,	il	se	sent	offensé	dans	sa	religion	
et	dans	son	honneur.	Il	se	rend	à	la	boucherie	islamique	de	Molenbeek	et	s’empare	d’un	couteau.	
C’est	la	deuxième	fois	qu’il	transgresse	l’espace	de	l’Autre.	Il	retourne	à	la	boutique,	qualifiée	d’«	
antre	du	Diable	»(IPF,	p.85),		que	Fatima	a	déjà	quitté.	Il	blesse	mortellement	Johnny,	propriétaire	
de	la	boutique.	Un	des	policiers	alertés	tire	sur	lui.	Deux	cadavres	jonchent	ainsi	la	rue.	Fatima	
sans	le	vouloir	se	sent	un	peu	coupable:	«sa	vengeance	sur	les	hommes	est	allée	bien	au-delà	de	
tout	ce	qu’elle	avait	imaginé.		Elle	avait	prévu	«	juste	quelques	petites	revanches	privées».	Cela	
ne	l’empêche	pas	d’avoir	une	pensée	fugitive	à	Fawzi	accusée	de	terroriste	islamiste,	Les	médias	
s’y	mêlent	:	«	Sa	photographie	s’est	étalée	dans	tous	les	journaux.	Lui,	un	terroriste	islamiste	?	
»	»(IPF,p.127).	Le	journaliste,	Eddy	Koekoek	installé	dans	un	café	avait	repéré	et	suiviFatima	et	
Fawzi,	parle	d’acte	terroriste	perpétré	par	les	deux	personnages	complices	alors	qu’il	ne	s’agit	que	
d’un	fait	divers,	un	drame	passionnel.Telle	est	l’image	que	les	médias	donnent	de	l’immigré	chaque	
fois	que	ce	dernier	s’implique	dans	un	acte	de	violence.	La	police	qui	n’a	trouvé	aucun	indice	qui	
le	lie	aux	terroristes	du	Proche-Orient,	écarte	la	thèse	du	journaliste	connu	être	pur	un	mythomane.	
Fatima	s’est	libérée	de	tout	un	passé.	Son	père	est	décédé	dix	jours	après	;	la	mère	est	rentrée	à	
son	village	natal.	C’est	tout	un	passé	qu’elle	enterre.Sans	niqab,	elle	quitte	l’appartement	de	ses	
parents	et	rend	la	clé	au	propriétaire.	Elle	lance	un	dernier	adieuaux	hommes	de	sa	communauté	
en	leur	disant:	«	Adieu,	hommes	verticaux,	hommes	obtus,		qui	causez	inlassablement,	ne	vous	
arrêtant	que	pour	 	 jauger,	mater,	 reluquer	»	(IPF,	p127)	Elle	s’installe	chez	Emma.	 	Fawzi	qui	
incarne	 tout	 un	 islam	mal	 digéré	 n’est	plus.	 	 Johnny	qui	 veut	 commercialiser	 son	 corps	 a	 été	
éliminé.	«Je	suis	enfin	moi-même	»,	savoure-t-elle		(IPF,	p.126).	«	Le	monde,	au	dehors,	ne	lui	
fait	plus	horreur,	puisqu’il	 est	 le	 sien,	puisque	c’est	elle	qui	 le	 crée	 […]	Sa	nouvelle	vie	peut	
commencer	»	(IPF.p.131),	rapporte	le	narrateur.	C’est	une	réponse	à	la	question	identitaire	posée	
au	départ	:	«	Que	suis-je	?	»	(IPF,	p.41).

Habillée	à	l’européenne,	Fatima	s’assoit	au	dernier	rang,	lors	d’un	débat	sur	«	l’attaque	du	
sex-shop	par	l’Etat	islamique	»	auquel	participent	des	intellectuels	de	renommée	internationale	:	
islamologue,	sociologue,	politologue,	historien	(Pierre	Deum,	Gilles	Kepel,	Pierre-Jean	Luizard,	
Rachid	Benzine)	pour	débattre	de	l’attaque	du	Sex-shop,	qualifié	d’acte	terroriste	(IPF,pp.109-122).	
Elle	se	hisse	au	rang	des	gens	du	savoir,	loin	du	fanatisme	des	uns	et	de	la	débauche	des	autres.	
Fatima	décide	de	 reprendre	 ses	études,	d’aller	 jusqu’au	bout	et	de	 s’engager	peut-être	dans	 la	
politique,	comme	Samia,	«	une	Marocaine	moderne,	émancipée	».Elle	se	 réconcilie	avec	elle-
même	et		se	voit	ouverte	sur	l’Autre.	Fière	de	ses	origines,	elle	s’appelle	toujours	Fatima.	Elle	
habite	désormais	avec	son	amie	Emma.	Elle	a	optédès	le	début	pour	une	religion	divine,	un	islam,	
qui	 ne	 suppose	 ni	 la	 crainte	 de	 l’enfer	 ni	 l’aspiration	 au	 paradis,	 l’islam	que	 prêche	Râbia	 al	
Adawya	:	«	première	mystique	de	l’islam	»	(IPF,	p.15).
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Fawzi,	 de	 son	 côté,	 n’a	 pas	 échappé	 aux	 injures,	 comme	Fatima.	Un	 automobiliste,	 le	
voyant	debout	sur	le	pont,	lui	a	crié	:	«	vas-y,	plonge,	fous-toi	à	l’eau,	un	Noraf	de	moins.»	(IPF,	
p.86).	Noraf,	pour	dire	Nord-Africain,	est	déjà	une	insulte	raciste.	Tel	le	versant	négatif	de	cette	
ville	attirante.	Tous	 les	 immigrés	sans	distinction	sont	semblables	(pute,	Moukère,	 terroriste)	(	
IPF,	pp.	43,	100,	127)	aux	yeux	d’une		catégorie	sociale	de	Bruxelles-Centre.	

Le	sex-shop,	autre	espace	clos,	est	vu	de	l’intérieur	par	Fatima	qui	rapporte	les	fantasmes	
des	clients	de	la	boutique	où	elle	se	venge	des	hommes	et	où	elle	venge	des	femmes	de	toutes	les	
nationalités	confondues,	victimes	d’exploitation	sexuelle	:	«	Je	me	venge	de	ceux	qui	rêvent	de	
m’emmurer	[…]	Je	venge	mes	sœurs	afghanes,	iraniennes,	marocaines…je	me	venge	de	Fawzi	»,	
s’écrie-t-elle	(IPF.p.49).	Voyeurisme,	exploitation	sexuelle,	racisme	constituent	le	versant	sombre	
de	Bruxelles	des	Belges.

4- Fatima, Bruxelles-Centre / le versant lumineux
Toutefois,	Bruxelles	 n’est	pas	 uniquement	 un	 espaced’exploitation	 sexuelle,	 un	 espace	

où	 le	 racisme	 se	 développe,	 elle	 est	 aussi	 le	 lieu	 de	 savoir,	 d’émancipation,	 d’une	 éventuelle	
carrière	politique	 :	ces	offres	constituent	 son	versant	 lumineux	«	C’est	quand	même	une	belle	
ville,	Bruxelles.	Une	ville	en	 forme	du	cœur	»	 (IPF,p.30),pense	Fatima.	Tout	oppose	 les	deux	
zones	dans	 l’esprit	de	Fatimaet	dans	celui	de	Fawzi.			

Dans	 les	 artères	 de	 Bruxelles,	 Fatima	 se	 détend	 :	 Elle	 prend	 le	 temps	 de	 contempler	
les	superbes	statues	nues,	d’examiner	des	affichettes	de	candidates	marocaines	aux	prochaines	
élections,	«	elle	se	sent	moins	observée	»	(IPF.p.24).	Bruxelles	est	un	espace	de	liberté	et	d’ascension	
sociale,	la	preuve	en	est	son	amie	Samia,	exemple	de	réussite,	«	une	marocaine	moderne	émancipée	
»(IPF.p.25).	Elle	s’est	engagée	dans	la	politique	après	avoir	terminé	ses	études	avec	succès.

En	accédant	à	cette	ville	suite	à	sa	vengeance	assouvie,	à	la	mort	de	Johnny,	propriétaire	
de	la	boutique	érotique,	de	Fawzi,	son	prétendu	mari	et	de	son	père,	Fatima	se	débarrasse	de	sa	
tenue	islamique	au	profit	d’habits	modernes.	L’appartement	de	son	amie	Emma	constitue	un	lieu	
intermédiaire	 entre	Molenbeek	 et	Bruxelles,	 elle	 y	 effectue	 sa	mue.	Emma,	 autre	 exemple	 de	
femme	émancipée,	calme	néanmoins	ses	ardeurs,	comme	une	mère,	en	lui	apprenant	que	le	voile	
était	aussi	catholique	et	en	la	mettant	en	garde	contre	une	autre	forme	d’extrémisme	:	«	Et	toi,	tu	
te	veux	libre,	n’est-ce	pas	?	Eh	bien,	tu	n’y	arriveras	pas	si	tu	restes	enfermée	dans	la	colère,	dans	
le	ressentiment,	dans	la	frustration…	[…]Tous	ces	sentiments	négatifs,	le	ressentiment,	la	colère,	
etc.,	sont	les	pires	ennemis	des	gens	qui	se	veulent	libres.	Un	peu	de	légèreté,	Fati	!	Voltige	!	Joue-
nous	la	fée.	Souris	à	la	vie	(IPF.p.34).	Fatima	compte	suivre	le	parcours	de	Samia	et	celui	d’Emma	
en	s’installant	dans	l’espace	de	l’Autre.La	transgression	de	l’espace	de	l’Autre	est-il	permis	?	En	
quoi	cet	Autre	la	fascine,	le	luxe,	la	liberté,	le	savoir	?	Pourquoi	renonce-t-elle	à	sa	communauté	?
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IV- Transgression ou Intégration de l’espace de l’Autre
1- L’immigré dans le regard de l’autre
Fawzi,	le	mari	putatif,	voulant	connaître	la	nature	du	travail	de	Fatima,	l’a	suivie	jusqu’à	

son	entrée	dans	la	boutique	érotique.	Ayant	découvert	la	trahison,	il	se	sent	offensé	dans	sa	religion	
et	dans	son	honneur.	Il	se	rend	à	la	boucherie	islamique	de	Molenbeek	et	s’empare	d’un	couteau.	
C’est	la	deuxième	fois	qu’il	transgresse	l’espace	de	l’Autre.	Il	retourne	à	la	boutique,	qualifiée	d’«	
antre	du	Diable	»(IPF,	p.85),		que	Fatima	a	déjà	quitté.	Il	blesse	mortellement	Johnny,	propriétaire	
de	la	boutique.	Un	des	policiers	alertés	tire	sur	lui.	Deux	cadavres	jonchent	ainsi	la	rue.	Fatima	
sans	le	vouloir	se	sent	un	peu	coupable:	«sa	vengeance	sur	les	hommes	est	allée	bien	au-delà	de	
tout	ce	qu’elle	avait	imaginé.		Elle	avait	prévu	«	juste	quelques	petites	revanches	privées».	Cela	
ne	l’empêche	pas	d’avoir	une	pensée	fugitive	à	Fawzi	accusée	de	terroriste	islamiste,	Les	médias	
s’y	mêlent	:	«	Sa	photographie	s’est	étalée	dans	tous	les	journaux.	Lui,	un	terroriste	islamiste	?	
»	»(IPF,p.127).	Le	journaliste,	Eddy	Koekoek	installé	dans	un	café	avait	repéré	et	suiviFatima	et	
Fawzi,	parle	d’acte	terroriste	perpétré	par	les	deux	personnages	complices	alors	qu’il	ne	s’agit	que	
d’un	fait	divers,	un	drame	passionnel.Telle	est	l’image	que	les	médias	donnent	de	l’immigré	chaque	
fois	que	ce	dernier	s’implique	dans	un	acte	de	violence.	La	police	qui	n’a	trouvé	aucun	indice	qui	
le	lie	aux	terroristes	du	Proche-Orient,	écarte	la	thèse	du	journaliste	connu	être	pur	un	mythomane.	
Fatima	s’est	libérée	de	tout	un	passé.	Son	père	est	décédé	dix	jours	après	;	la	mère	est	rentrée	à	
son	village	natal.	C’est	tout	un	passé	qu’elle	enterre.Sans	niqab,	elle	quitte	l’appartement	de	ses	
parents	et	rend	la	clé	au	propriétaire.	Elle	lance	un	dernier	adieuaux	hommes	de	sa	communauté	
en	leur	disant:	«	Adieu,	hommes	verticaux,	hommes	obtus,		qui	causez	inlassablement,	ne	vous	
arrêtant	que	pour	 	 jauger,	mater,	 reluquer	»	(IPF,	p127)	Elle	s’installe	chez	Emma.	 	Fawzi	qui	
incarne	 tout	 un	 islam	mal	 digéré	 n’est	plus.	 	 Johnny	qui	 veut	 commercialiser	 son	 corps	 a	 été	
éliminé.	«Je	suis	enfin	moi-même	»,	savoure-t-elle		(IPF,	p.126).	«	Le	monde,	au	dehors,	ne	lui	
fait	plus	horreur,	puisqu’il	 est	 le	 sien,	puisque	c’est	elle	qui	 le	 crée	 […]	Sa	nouvelle	vie	peut	
commencer	»	(IPF.p.131),	rapporte	le	narrateur.	C’est	une	réponse	à	la	question	identitaire	posée	
au	départ	:	«	Que	suis-je	?	»	(IPF,	p.41).

Habillée	à	l’européenne,	Fatima	s’assoit	au	dernier	rang,	lors	d’un	débat	sur	«	l’attaque	du	
sex-shop	par	l’Etat	islamique	»	auquel	participent	des	intellectuels	de	renommée	internationale	:	
islamologue,	sociologue,	politologue,	historien	(Pierre	Deum,	Gilles	Kepel,	Pierre-Jean	Luizard,	
Rachid	Benzine)	pour	débattre	de	l’attaque	du	Sex-shop,	qualifié	d’acte	terroriste	(IPF,pp.109-122).	
Elle	se	hisse	au	rang	des	gens	du	savoir,	loin	du	fanatisme	des	uns	et	de	la	débauche	des	autres.	
Fatima	décide	de	 reprendre	 ses	études,	d’aller	 jusqu’au	bout	et	de	 s’engager	peut-être	dans	 la	
politique,	comme	Samia,	«	une	Marocaine	moderne,	émancipée	».Elle	se	 réconcilie	avec	elle-
même	et		se	voit	ouverte	sur	l’Autre.	Fière	de	ses	origines,	elle	s’appelle	toujours	Fatima.	Elle	
habite	désormais	avec	son	amie	Emma.	Elle	a	optédès	le	début	pour	une	religion	divine,	un	islam,	
qui	 ne	 suppose	 ni	 la	 crainte	 de	 l’enfer	 ni	 l’aspiration	 au	 paradis,	 l’islam	que	 prêche	Râbia	 al	
Adawya	:	«	première	mystique	de	l’islam	»	(IPF,	p.15).
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Fawzi,	 de	 son	 côté,	 n’a	 pas	 échappé	 aux	 injures,	 comme	Fatima.	Un	 automobiliste,	 le	
voyant	debout	sur	le	pont,	lui	a	crié	:	«	vas-y,	plonge,	fous-toi	à	l’eau,	un	Noraf	de	moins.»	(IPF,	
p.86).	Noraf,	pour	dire	Nord-Africain,	est	déjà	une	insulte	raciste.	Tel	le	versant	négatif	de	cette	
ville	attirante.	Tous	 les	 immigrés	sans	distinction	sont	semblables	(pute,	Moukère,	 terroriste)	(	
IPF,	pp.	43,	100,	127)	aux	yeux	d’une		catégorie	sociale	de	Bruxelles-Centre.	

Le	sex-shop,	autre	espace	clos,	est	vu	de	l’intérieur	par	Fatima	qui	rapporte	les	fantasmes	
des	clients	de	la	boutique	où	elle	se	venge	des	hommes	et	où	elle	venge	des	femmes	de	toutes	les	
nationalités	confondues,	victimes	d’exploitation	sexuelle	:	«	Je	me	venge	de	ceux	qui	rêvent	de	
m’emmurer	[…]	Je	venge	mes	sœurs	afghanes,	iraniennes,	marocaines…je	me	venge	de	Fawzi	»,	
s’écrie-t-elle	(IPF.p.49).	Voyeurisme,	exploitation	sexuelle,	racisme	constituent	le	versant	sombre	
de	Bruxelles	des	Belges.

4- Fatima, Bruxelles-Centre / le versant lumineux
Toutefois,	Bruxelles	 n’est	pas	 uniquement	 un	 espaced’exploitation	 sexuelle,	 un	 espace	

où	 le	 racisme	 se	 développe,	 elle	 est	 aussi	 le	 lieu	 de	 savoir,	 d’émancipation,	 d’une	 éventuelle	
carrière	politique	 :	ces	offres	constituent	 son	versant	 lumineux	«	C’est	quand	même	une	belle	
ville,	Bruxelles.	Une	ville	en	 forme	du	cœur	»	 (IPF,p.30),pense	Fatima.	Tout	oppose	 les	deux	
zones	dans	 l’esprit	de	Fatimaet	dans	celui	de	Fawzi.			

Dans	 les	 artères	 de	 Bruxelles,	 Fatima	 se	 détend	 :	 Elle	 prend	 le	 temps	 de	 contempler	
les	superbes	statues	nues,	d’examiner	des	affichettes	de	candidates	marocaines	aux	prochaines	
élections,	«	elle	se	sent	moins	observée	»	(IPF.p.24).	Bruxelles	est	un	espace	de	liberté	et	d’ascension	
sociale,	la	preuve	en	est	son	amie	Samia,	exemple	de	réussite,	«	une	marocaine	moderne	émancipée	
»(IPF.p.25).	Elle	s’est	engagée	dans	la	politique	après	avoir	terminé	ses	études	avec	succès.

En	accédant	à	cette	ville	suite	à	sa	vengeance	assouvie,	à	la	mort	de	Johnny,	propriétaire	
de	la	boutique	érotique,	de	Fawzi,	son	prétendu	mari	et	de	son	père,	Fatima	se	débarrasse	de	sa	
tenue	islamique	au	profit	d’habits	modernes.	L’appartement	de	son	amie	Emma	constitue	un	lieu	
intermédiaire	 entre	Molenbeek	 et	Bruxelles,	 elle	 y	 effectue	 sa	mue.	Emma,	 autre	 exemple	 de	
femme	émancipée,	calme	néanmoins	ses	ardeurs,	comme	une	mère,	en	lui	apprenant	que	le	voile	
était	aussi	catholique	et	en	la	mettant	en	garde	contre	une	autre	forme	d’extrémisme	:	«	Et	toi,	tu	
te	veux	libre,	n’est-ce	pas	?	Eh	bien,	tu	n’y	arriveras	pas	si	tu	restes	enfermée	dans	la	colère,	dans	
le	ressentiment,	dans	la	frustration…	[…]Tous	ces	sentiments	négatifs,	le	ressentiment,	la	colère,	
etc.,	sont	les	pires	ennemis	des	gens	qui	se	veulent	libres.	Un	peu	de	légèreté,	Fati	!	Voltige	!	Joue-
nous	la	fée.	Souris	à	la	vie	(IPF.p.34).	Fatima	compte	suivre	le	parcours	de	Samia	et	celui	d’Emma	
en	s’installant	dans	l’espace	de	l’Autre.La	transgression	de	l’espace	de	l’Autre	est-il	permis	?	En	
quoi	cet	Autre	la	fascine,	le	luxe,	la	liberté,	le	savoir	?	Pourquoi	renonce-t-elle	à	sa	communauté	?

Dr. Mohammed BahiMIGRATIONS ET ESPACE | Problématiques et défis

515



remarquer	l’absence	de	structure	culturelle	à	la	fin	du	débat	organisé,	suite	à	l’attaque	du	sex-shop	
en	affirmant	:	«	Allez	voir	à	Molenbeek,	il	n’y	pas	une	seule	librairie.	Enfin,	il	y	en	a	mais	pas	les	
vraies.	»,	autrement	dit,	les	librairies	sur	place	restent	alimentées	par	le	courant	islamique	ou	par	
des	livres	sans	intérêt.	Seul	le	discours	des	imams	y	est	présent.		L’animateur	belge	du	débat	lui	
répond	:	«	Chère	Madame,	je	n’irai	pas	voir	à	Molenbeek	»	(IPF,	p.122).	Cette	réponse	confirme	
l’absence	de	communication	entre	 les	deux	espaces	 :A	Molenbeek,	ni	encadrement	culturel	ni	
encadrement	politique,	les	jeunes	du	quartier	sont	laissés	entre	les	mains	des	fondamentalistes.	
Fatima	y	est	persécutée	par	les	siens.	Les	regards	des	hommes	faisant	partie	du	décor	se	focalisent	
sur	son	corps	:	«	On	m’examine,	on	me	détaille.	Comme	une	marchandise	»,	clame-t-elle	(IPF,	
p.22).			Chaque	fois	qu’elle	sort	de	chez	elle,	les	hommes	-ses	compatriotes	-	qui	occupent	la	rue	
à	 longueur	de	 journée	«	 l’observent.	Leurs	 yeux	 semblent	 soupeser	 quelque	 chose,	 comme	 la	
balance	d’un	marchand,	comme	un	trébuchet…Leurs	yeux,	l’arme	fatale.	Le	regard	»(	IPF.p.19),	
renchérit	le	narrateur.	C’est	pourquoi,	elle	s’écrie	:	«	Ils	m’épuisent	»	(IPF,	pp.16),	le	narrateur	
confirme	ce	jugement	à	propos	d’un	homme	la	regardant	en	ces	termes	:	«	Il	la	disséqua	du	regard	
»	(IPF,	pp.20).

3- Fatima : Bruxelles-Centre / versant sombre
Au	 centre-ville,	 comme	 dans	 son	 quartier,	 son	 corps	 n’échappe	 pas,	 non	 plus,	 au	

voyeurisme.	En	se	rendant	au	sex-shop,	«	elle	sent	le	regard	[d’un]	«homme		lécher	ses	cuisses	
dénudées	»	(IPF.pp.36).	Un	client,	qui	se	révélera	le	journaliste,	Eddy	Koekoekémet	des	propos	
vulgaires	et	 insultants	à	 l’égard	des	Africaines	en	voyantpasser	Fatima	devant	 le	café	où	il	est	
installé	 (IPF,p.42).	 Johnny,	 propriétaire	 du	 sex-shop,l’a	 auparavant,	 lui	 aussi,	 repérée	 dans	 un	
café	en	train	de	lire	un	livre.	Le	narrateur	rapporte	les	pensées	du	propriétaire	:	«	Quel	corps,	on	
pressent	la	souplesse	même	au	repos,	une	vraie	lionne,	une	liane	»	(IPF,p.39).	Il	ne	voit	en	elle	
que	le	beau	corps	à	commercialiser	:	«	Je	prends,	je	le	prends,	ce	corps.	»,	dit-il	(IPF,	p.40).	C’est	
le	corps	et	non	le	livre	qui	attire	son	attention.	Il	la	voit	comme	une	«	lionne	»et	une	«	liane	»	qui	
ne	peuvent	qu’ensorceler	les	clients.	C’est	un	corps/objet	«	exotique	»	(IPF,	pp.40,	74)	à	vendre.	
Fatima	accepte	son	offre	qui	consiste	à	danser	dans	son	sex-shop,	mais	elle	avait	auparavant	un	
plan	en	tête.	L’occasion	de	le	mettre	à	exécution	se	présente.

Fatima	et	Fawzi	font	tous	deux	face	au	racisme,	dans	la	rue	sur	le	pont	et	au	centre-ville,	
Fatima	entend	des	propos	qui	 lui	 renvoient	 l’image	qu’on	 se	 fait	de	 la	 femme	 immigrée.	 	Un	
automobiliste	qui	la	voit	sur	le	pont,	drapée	dans	son	voile,	lui	lance,	lui	aussi,	des	propos	également	
racistes	 :	«Hé,	attention,	ne	 reste	pas	 là,	 tu	 risques	de	 t’envoler,	avec	 ta	grand’voile	 !	».	Cette	
insulte	qui	sera	reprise	un	peu	plus	loin,	au	même	endroit	par	un	autre	automobiliste	(IPF,	pp.23,	
63)ne	la	dissuade	pas,	sa	détermination	à	exécuter	son	plan	est	totale.	Son	parcours	initiatique,	
avec	ses	différentes	épreuves	et	ses	études	l’ont	aidée	à	atteindre	sa	maturité	et	à	démonter,	selon	
un	plan	soigneusement	élaboréles	préjugés	sursapersonne	sur	les	deux	rives,	deux	aires	culturelles	
que	tout	sépare	:	«	Les	Marocains	de	Molenbeek	et	les	Belges	de	Bruxelles	»	(IPF,p.23).Les	deux	
espaces	sont	séparés	par	un	pont/canal,	symbole	de	frontière	culturelle	invisible.
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il	se	rend	une	deuxième	fois	à	Bruxelles-Centre	pour	se	venger	des	Belges	qui	ont	corrompu	sa	
femme	:	«	Il	est	en	«	territoire	étranger	»	(IPF,	p.87),	mais	cette	fois-ci,	il	est	armé.	Gare	à	qui	
oserait	se	mettre	en	travers	de	sa	route	!	»	rapporte	le	narrateur	(IPF,	p.87).	Il	se	voit	accomplir	«	
une	mission	sacrée	»,pense-t-il	(IPF,	p..86).	Les	termes	«	la	bannière	d’un	conquérant	»,«	pugilat	
»,«	rameuter,	valeureux	compatriotes	»,	«	conquérant	»,	«	armé	»	et	«	une	mission	sacrée	»	ont	une	
connotation	militaire	;	Fawzi	se	livre	à	une	guerre	sainte.	A	son	retour	à	Molenbeek,	il	se	sent	chez	
lui.	Une	frontière	s’établit	ainsi	entre	les	deux	zones	dans	l’esprit	des	uns	et	des	autres.		

La	ville	de	Bruxelles,	à	l’inverse,	est	décrite	comme	un	lieu	de	débauche	par	Fawzi,	espace	
corrompu	et	corrupteur.	C’est	ce	qu’il	ressent	en	regardant	les	vitrines	des	magasins,	désignées	
de	«	vitrines	diaboliques	»où	sont	exposés	des	dessous	féminins,	«	des	cuisses	pâles	et	des	bras	
et	des	seins	des	mannequins	figés,	si	peu	vêtus,	offerts	à	tous	les	regards	»(IPF,	p.82).Dans	la	rue,	
des	femmes	ne	sont	pas	discrètes,	des	statues	nues	sont	semées	par	le	diable	sur«	l’itinéraire	de	la	
perdition	»	(IPF,	p.83).Fawzi	se	retrouve	dans	un	espace	globalement	féminin	qu’il	juge	immoral,	
lui	qui	vient	d’un	espace	masculin	où	la	pudeur	affichée	demeure	de	rigueur.	Quand	sa	femme	se	
laisse	approcher	par	un	Belge,	il	s’enrage	:	«	l’ampleur	de	la	trahison…	Voilà	un	Belge	qui	vient	
vers	elle,	sur	le	trottoir.	Les	deux	corps	se	frôlent	et	elle	ne	fait	rien	pour	l’éviter,	pas	un	pas	de	
côté,	pas	d‘arrêt,	rien…La	maudite	!	Fawzi	fouille	dans	le	regard	du	Belge,	il	le	voit	mordre	les	
cuisses	dénudées	de	sa	femme	»	(IPF,	p.70).	Les	chapitres	«	La	trahison	»	et	«	Tout,	Tout,	Tout	
!»	 foisonnent	 de	 termes	 et	 d’expressions	 qui	 dévoilent	 la	 souffrance	 de	 Fawzi	 :«	 La	maudite	
»,	«	l’itinéraire	de	la	perdition	»,	«	Malédiction	!	»,	«	Quelle	indécence	!	»,«	aucun	sens	de	la	
pudeur	»,«	le	monde	à	l’envers	»	(IPF,	pp.	66,79).Ces	segments	textuels	révèlent	l’indignation	des	
pratiques	immorales	dans	le	club	érotique.	Une	autre	série	de	phrases	placent	cette	condamnation	
dans	le	cadre	de	la	religion	et	annoncent	implicitement	le	châtiment,	tel	est	le	sens	de	nombreux	
extraits:«signes	de	l’heure	qui	annoncent	L’Apocalypse…la	Fin	est	proche»,«	l’antre	du	Diable	
»,«	Ces	Belges	dévêtues,	ces	Belges	de	pierre	dévoient	nos	musulmanes	de	chair»,«	On	lui	vole	
sa	femme,	on	la	prostitue	et	on	se	moque	de	lui	»,«	La	musulmane	pervertie	par	les	Belges	»	(IPF,	
pp.73,	79,	80,	92).	Ils	traduisent	dans	la	bouche	de	Fawzi	la	corruption,	le	mépris,	 la	haine,	le	
jugement	dernier.	Il	découvre	que	sa	future	femme	danse	nue	dans	un	sex-shop.	Il	ne	décolère	pas	
et	accuse	les	Belges	de	tous	les	crimes.	Une	vengeance	se	profile	à	l’horizon.	Molenbeek	entre	en	
«	guerre	»	contre	Bruxelles,	pays	des	mécréants,	qui	l’humilie,	lui	et	sa	communauté.	

2- Fatima :Molenbeek /prison
A	l’inverse,	Fatima	a	des	représentations	différentes.	Sa	présence	à	Molenbeek	est	vécue	

comme	une	prison.	Un	quartier	englué	dans	les	traditions	archaïques,	traversé	par	le	mouvement	
fondamentaliste,	lui	empoisonne	la	vie,	«	Molenbeek,	ça	ne	me	donne	pas	trop	envie	de	sourire,	
surtout	dans	la	rue	»	(IPF,	pp.34),	avoue-t-elle.	Des	hommes	dans	la	rue	et	aux	cafés	à	longueur	de	
journée,	Oisifs	ou	vivant	de	petits	commerces.		Pour	elle,	Molenbeek,	c’est	le	vide	:	vide	politique.	
Vide	intellectuel.	«	Pour	Fawzi,	la	politique,	ça	ne	sert	à	rien,	c’est	pour	les	Belges.	»	(IPF,	p.64)	
Les	habitants	de	Molenbeek	ne	font	que	consommer,	comme	le	suggèrent	les	deux	points	de	vente	
que	sont	la	boucherie	islamique	et	la	boulangerie,	citées	à	plusieurs	reprises.	Une	auditrice	fait	
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il	se	rend	une	deuxième	fois	à	Bruxelles-Centre	pour	se	venger	des	Belges	qui	ont	corrompu	sa	
femme	:	«	Il	est	en	«	territoire	étranger	»	(IPF,	p.87),	mais	cette	fois-ci,	il	est	armé.	Gare	à	qui	
oserait	se	mettre	en	travers	de	sa	route	!	»	rapporte	le	narrateur	(IPF,	p.87).	Il	se	voit	accomplir	«	
une	mission	sacrée	»,pense-t-il	(IPF,	p..86).	Les	termes	«	la	bannière	d’un	conquérant	»,«	pugilat	
»,«	rameuter,	valeureux	compatriotes	»,	«	conquérant	»,	«	armé	»	et	«	une	mission	sacrée	»	ont	une	
connotation	militaire	;	Fawzi	se	livre	à	une	guerre	sainte.	A	son	retour	à	Molenbeek,	il	se	sent	chez	
lui.	Une	frontière	s’établit	ainsi	entre	les	deux	zones	dans	l’esprit	des	uns	et	des	autres.		

La	ville	de	Bruxelles,	à	l’inverse,	est	décrite	comme	un	lieu	de	débauche	par	Fawzi,	espace	
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des	femmes	ne	sont	pas	discrètes,	des	statues	nues	sont	semées	par	le	diable	sur«	l’itinéraire	de	la	
perdition	»	(IPF,	p.83).Fawzi	se	retrouve	dans	un	espace	globalement	féminin	qu’il	juge	immoral,	
lui	qui	vient	d’un	espace	masculin	où	la	pudeur	affichée	demeure	de	rigueur.	Quand	sa	femme	se	
laisse	approcher	par	un	Belge,	il	s’enrage	:	«	l’ampleur	de	la	trahison…	Voilà	un	Belge	qui	vient	
vers	elle,	sur	le	trottoir.	Les	deux	corps	se	frôlent	et	elle	ne	fait	rien	pour	l’éviter,	pas	un	pas	de	
côté,	pas	d‘arrêt,	rien…La	maudite	!	Fawzi	fouille	dans	le	regard	du	Belge,	il	le	voit	mordre	les	
cuisses	dénudées	de	sa	femme	»	(IPF,	p.70).	Les	chapitres	«	La	trahison	»	et	«	Tout,	Tout,	Tout	
!»	 foisonnent	 de	 termes	 et	 d’expressions	 qui	 dévoilent	 la	 souffrance	 de	 Fawzi	 :«	 La	maudite	
»,	«	l’itinéraire	de	la	perdition	»,	«	Malédiction	!	»,	«	Quelle	indécence	!	»,«	aucun	sens	de	la	
pudeur	»,«	le	monde	à	l’envers	»	(IPF,	pp.	66,79).Ces	segments	textuels	révèlent	l’indignation	des	
pratiques	immorales	dans	le	club	érotique.	Une	autre	série	de	phrases	placent	cette	condamnation	
dans	le	cadre	de	la	religion	et	annoncent	implicitement	le	châtiment,	tel	est	le	sens	de	nombreux	
extraits:«signes	de	l’heure	qui	annoncent	L’Apocalypse…la	Fin	est	proche»,«	l’antre	du	Diable	
»,«	Ces	Belges	dévêtues,	ces	Belges	de	pierre	dévoient	nos	musulmanes	de	chair»,«	On	lui	vole	
sa	femme,	on	la	prostitue	et	on	se	moque	de	lui	»,«	La	musulmane	pervertie	par	les	Belges	»	(IPF,	
pp.73,	79,	80,	92).	Ils	traduisent	dans	la	bouche	de	Fawzi	la	corruption,	le	mépris,	 la	haine,	le	
jugement	dernier.	Il	découvre	que	sa	future	femme	danse	nue	dans	un	sex-shop.	Il	ne	décolère	pas	
et	accuse	les	Belges	de	tous	les	crimes.	Une	vengeance	se	profile	à	l’horizon.	Molenbeek	entre	en	
«	guerre	»	contre	Bruxelles,	pays	des	mécréants,	qui	l’humilie,	lui	et	sa	communauté.	

2- Fatima :Molenbeek /prison
A	l’inverse,	Fatima	a	des	représentations	différentes.	Sa	présence	à	Molenbeek	est	vécue	

comme	une	prison.	Un	quartier	englué	dans	les	traditions	archaïques,	traversé	par	le	mouvement	
fondamentaliste,	lui	empoisonne	la	vie,	«	Molenbeek,	ça	ne	me	donne	pas	trop	envie	de	sourire,	
surtout	dans	la	rue	»	(IPF,	pp.34),	avoue-t-elle.	Des	hommes	dans	la	rue	et	aux	cafés	à	longueur	de	
journée,	Oisifs	ou	vivant	de	petits	commerces.		Pour	elle,	Molenbeek,	c’est	le	vide	:	vide	politique.	
Vide	intellectuel.	«	Pour	Fawzi,	la	politique,	ça	ne	sert	à	rien,	c’est	pour	les	Belges.	»	(IPF,	p.64)	
Les	habitants	de	Molenbeek	ne	font	que	consommer,	comme	le	suggèrent	les	deux	points	de	vente	
que	sont	la	boucherie	islamique	et	la	boulangerie,	citées	à	plusieurs	reprises.	Une	auditrice	fait	
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de	changer	d’habit	:	«	elle	s’était	mise	à	porter	le	hijab,	le	prétendu	«	voile	islamique	»,	serré	sur	
sa	tête	et	tombant	sur	une	djellaba	noire	»	(IPF,	p.9).	Elle	joue	le	jeu	et	passe	pour	une	fille	qui	
respecte	 la	morale	 et	 les	mœurs	du	quartier	de	 sa	 communauté	musulmane.	C’est	 la	première	
partie	 du	 plan.	 Son	 départ	 au	 centre	 de	Bruxelles	 ne	 soulève	 pas	 de	 soupçons	 de	 la	 part	 des	
habitants	de	son	quartier.	Elle	marque	un	arrêt	chez	son	amie	Emma	-	au	nom	symbolique-	qui	vit	
dans	un	appartement	au	centre-ville.	Emma	renvoie-t-elle	à	Emma	Bovary	ou	à	Emma,	mère	(en	
arabe	marocain	dialectal	et	en	langue	berbère)?	Fatima	troque	son	habit	islamique	contre	l’habit	
moderne	 (robe	 légère,	 lunettes	de	 soleil)	 et	 laisse	 tomber	en	cascade	 ses	beaux	cheveux	noirs	
(IPF,	p.68).	L’appartement	d’Emma	constitue	un	lieu	intermédiaire	où	elle	trouve	un	appui	auprès	
de	son	amie.		De	là,	elle	accède	au	sex-shop,	autre	lieu	clos	où	elle	exécute	la	deuxième	partie	
de	son	plan.	Fatima	et	Fawzi,	qui	l’a	suivie	sans	qu’elle	s’en	aperçoive,	se	retrouvent	ensemble	
pour	la	première	fois	dans	un	même	lieu	clos,	hors	de	leur	quartier	de	résidence.	Fawzi	Stitou	
découvre	la	nature	de	son	«	travail	»	et	son	corps	nu.	Il	ignorait	le	plan	secret	de	Fatima.	Quelles	
représentations	se	font	les	deux	personnages	de	ces	différents	espaces	qu’ils	arpentent	?

III- Représentation de l’espace des deux zones
1- Molenbeek de Fawzi en guerre contre Bruxelles 
Le	quartier	Molenbeek	est,	pour	Fawzi,	un	espace	conquis,	un	sentiment	de	victoire	sur	

l’Autre	 l’anime,	Molenbeek	 est	 assimilé	 à	Tanger	 (IPF,	 p.	 60).	 Il	 ne	 cache	pas	 sa	 satisfaction	
d’avoir	squatté	cette	partie	de	Bruxelles.	Le	quartier	constitue	la	propriété	de	sa	communauté,	il	
s’y	sent	en	sécurité	contrairement	à	Bruxelles-Centre	qu’il	qualifie	de	«	territoire	étranger	»	(IPF,	
p.87).	C’est	la	première	caractéristique	du	quartier	:	espace	conquis.	Il	éprouve	de	l’affection	pour	
son	quartieret	de	la	haine	pour	la	ville	belge.	Le	narrateur	rapporte	ses	paroles	et	ses	pensées	où	
l’on	lit	cette	conquête	à	travers	certains	termes	:

J’aime	bien	Bruxelles,	 finalement,	 on	 se	 croirait	 à	Tanger.	 Fawzi	 sourit	 à	 cette	 pensée	
qui	s’est	formée	dans	sa	tête.	IL	se	sent	chez	lui	chez	les	Belges	[…]	Chaque	fois	qu’il	arpente	
la	chaussée	de	Gand,	ces	mots	 lui	apparaissaient,	flottants	dans	 l’air,	 comme	 la	bannière	d’un	
conquérant.(IPF,	 p.60)

La	solidarité	des	habitants	de	Molenbeek	soudés	par	un	esprit	tribal	constitue	la	seconde	
caractéristique.	Si	sa	femme	est	agressée,	il	fera	appel	à	eux,	comme	le	révèle	ce	passage	où	se	
mêle	sa	voix	à	celle	du	narrateur	:	«	En	cas	de	pugilat	généralisé,	il	peut	toujours	rameuter	ses	
compatriotes.	Il	y	en	a,	assis	dans	le	café,	en	face.	On	a	insulté	ma	femme	!	A	l’aide,	Marocains	
des	environs	!	A	l’aide,	valeureux	compatriotes,	notre	honneur	est	en	jeu	!	»Cette	solidarité	du	
groupe	 se	 lit	 dans	 le	 soutien	 qu’apporte	Maati,	 l’épicier,	 l’ex-amant	 de	 la	 bière,	 à	 Fawzi.	 Ce	
dernier	accepte	de	lui	faire	des	rapports	sur	la	conduite	de	sa	future	épouse	en	cas	d’éventuels	
contacts	avec	des	Belges	(frôlements,	bises,	consommation	de	la	bière).	(IPF,	p.56).

Quand	il	découvre	que	sa	prétendue	femme	le	trahit,	il	déclare	la	guerre	à	cet	Autre	:	«	
l’honneur	se	lave	dans	le	sang	».	Il	retourne	à	Molenbeek,	«	territoire	marocain	»	(IPF,	p.83),	puis	
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La	fille/la	femme	ne	devrait	pas	laisser	une	mèche	de	cheveux	dépasser,	sinon	«	c’est	cent	
mille	ans	d’enfer	»,	selon	l’imam	de	Molenbeek	(IPF,p.13).	Fatima,	étudiante,	ayant	certains	outils	
d’analyse,	s’interroge	sur	le	sens	de	cette	Fatwa	«	qui	brûle.	Quoi	brûle	?	Dieu	nous	aurait	créés	
pour	un	instant	de	vie	et	une	éternité	d’enfer	?	Qui	peut	y	croire	?	Tout	cela	est	horrible,	horrible	
(IPF,	p.15)	Les	injonctions	de	l’imam	de	la	mosquée	du	quartier	-«	Faites	ceci,	ne	faites	pas	cela	
»	(IPF,	p.16)	-	accentuent	la	pression	qu’elle	subit	et	lui	dévoilent	combien	elle	est	prisonnière	de	
traditions	archaïques.

Dans	la	foulée,	elle	lit	sur	le	site	Internet	la	fatwa	de	l’imam	Maghraoui	de	Marrakech	
autorisant	les	filles	à	se	marier	à	l’âge	de	neuf	ans,	elle	se	rappelle	un	roman	ethnographique	sur	
le	mariage	des	fillettes	juives	marocaines	à	huit	ans,	il	y	a	un	siècle	dans	l’Atlas	et	dans	le	grand	
Sud	(IPF,	p.13),	puis	elle	fait	état	d’un	roman	de	Tahar	Ben	Jelloun	allant	dans	ce	sens,	allusion	au	
roman	Harrouda(IPF,	p.12).Elle	évoque	enfin	sa	présence	à	une	conférence	du	professeur	Arkoun	
qui	 prône	 un	 islam	modéré(IPF,	 p.17).Ses	 lectures,	 ses	 études	 supérieures	 et	 sa	 présence	 aux	
conférences	et	aux	débats	intellectuels	l’ont	aidée	à	prendre	rapidement	conscience	de	la	situation	
de	la	communauté	des	immigrés	en	général	et	de	la	femme	en	particulier	à	Molenbeek.

1- Comment en sortir ?
Fatima	interrompt	ses	études	momentanément	pour	l’exécution	de	son	plan.	Elle	se	veut	

même	être	«	Déesse	de	la	vengeance	»	(IPF,	p.49)	et«	Quand	elle	aura	assouvi	son	désir	de	se	
venger	des	hommes	[…]	elle	aura	le	temps	de	penser	à	autre	chose	»(IPF,	p.25).	Son	plan	ne	s’étale	
pas	dans	un	temps	indéterminé.	Il	s’inscrit	dans	un	temps	limité	:	«	Dans	un	mois,	toute	vengeance	
bue,	elle	s’en	 ira.	Apaisée.	Reprendra	ses	études.	Entrera	peut-être	en	politique	»,	pense-t-elle	
(IPF,	p.50).	Elle	disparaitra	de	la	scène	comme	le	traduit	la	suppression	du	sujet	«	Elle	»	dans	les	
deux	phrases	précédentes	et	renaîtra	autre	dans	un	espace	autre.	Sa	vengeance	prend	trois	formes	:	
1-	s’offrir	sans	se	donner,	répète-t-elle	:	«	je	m’offrirais	mais	ce	ne	serait	qu’une	illusion	:	je	ne	me	
donnerais	pas.	Je	ne	me	donnerai	à	personne	»,	«	s’offrir	et	se	refuser	»,	«	elle	s’offre,	ne	se	donne	
pas	»	(IPF,pp.20,	36,50);	2-	Écraser	les	hommes	par	son	savoir	;3-	faire	une	carrière	politique.	

Fawzi,	quant	à	lui,	se	venge	autrement	de	l’Autre	qui	lui	a	pris	sa	femme,	il	venge	son	
honneur	par	l’épée,	Il	compte	sur	l’esprit	tribal	de	sa	communauté	qui	a	la	vie	dure.	La	première,	
étudiante	à	l’université,	situe	sa	lutte	au	niveau	des	idées	;	le	second,	au	niveau	du	corps.	D’un	
côté	c’est	la	raison	qui	domine,	de	l’autre	ce	sont	les	sentiments	:	«	A	l’école,	plus	tard	au	collège,	
[Fawzi]	n’écoutait	que	distraitement,	 il	n’a	 retenu	que	quelques	règles	de	calcul,	un	minimum	
de	vocabulaire	».	Ses	«	quelques	certitudes		frisant	le	dogme	»	il	les	à	acquis	dans	les	cafés	de	
Molenbeek	ou	dans	ses	rues	»	en	scrutant	«	le	monde	et	l’élément	féminin	»	(IPF,	p.84).	Ainsi,	tout	
oppose	les	deux	protagonistes.	Ils	n’ont	pas	le	même	savoir,	ni	la	même	vision	des	deux	espaces.

Alors	que	Fawzi	tient	à	sa	communauté	et	à	ses	valeurs	traditionnelles	bien	qu’il	regrette	
de	ne	pas	avoir	appris	l’arabe,	Fatima,	qui	s’afflige,	elle	aussi,	de	ne	pas	avoir	appris	l’arabe,	mais	
pour	d’autres	raisons,	prépare	discrètement	un	plan	en	deux	phases	pour	les	quitter.		Elle	décide	
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de	changer	d’habit	:	«	elle	s’était	mise	à	porter	le	hijab,	le	prétendu	«	voile	islamique	»,	serré	sur	
sa	tête	et	tombant	sur	une	djellaba	noire	»	(IPF,	p.9).	Elle	joue	le	jeu	et	passe	pour	une	fille	qui	
respecte	 la	morale	 et	 les	mœurs	du	quartier	de	 sa	 communauté	musulmane.	C’est	 la	première	
partie	 du	 plan.	 Son	 départ	 au	 centre	 de	Bruxelles	 ne	 soulève	 pas	 de	 soupçons	 de	 la	 part	 des	
habitants	de	son	quartier.	Elle	marque	un	arrêt	chez	son	amie	Emma	-	au	nom	symbolique-	qui	vit	
dans	un	appartement	au	centre-ville.	Emma	renvoie-t-elle	à	Emma	Bovary	ou	à	Emma,	mère	(en	
arabe	marocain	dialectal	et	en	langue	berbère)?	Fatima	troque	son	habit	islamique	contre	l’habit	
moderne	 (robe	 légère,	 lunettes	de	 soleil)	 et	 laisse	 tomber	en	cascade	 ses	beaux	cheveux	noirs	
(IPF,	p.68).	L’appartement	d’Emma	constitue	un	lieu	intermédiaire	où	elle	trouve	un	appui	auprès	
de	son	amie.		De	là,	elle	accède	au	sex-shop,	autre	lieu	clos	où	elle	exécute	la	deuxième	partie	
de	son	plan.	Fatima	et	Fawzi,	qui	l’a	suivie	sans	qu’elle	s’en	aperçoive,	se	retrouvent	ensemble	
pour	la	première	fois	dans	un	même	lieu	clos,	hors	de	leur	quartier	de	résidence.	Fawzi	Stitou	
découvre	la	nature	de	son	«	travail	»	et	son	corps	nu.	Il	ignorait	le	plan	secret	de	Fatima.	Quelles	
représentations	se	font	les	deux	personnages	de	ces	différents	espaces	qu’ils	arpentent	?

III- Représentation de l’espace des deux zones
1- Molenbeek de Fawzi en guerre contre Bruxelles 
Le	quartier	Molenbeek	est,	pour	Fawzi,	un	espace	conquis,	un	sentiment	de	victoire	sur	

l’Autre	 l’anime,	Molenbeek	 est	 assimilé	 à	Tanger	 (IPF,	 p.	 60).	 Il	 ne	 cache	pas	 sa	 satisfaction	
d’avoir	squatté	cette	partie	de	Bruxelles.	Le	quartier	constitue	la	propriété	de	sa	communauté,	il	
s’y	sent	en	sécurité	contrairement	à	Bruxelles-Centre	qu’il	qualifie	de	«	territoire	étranger	»	(IPF,	
p.87).	C’est	la	première	caractéristique	du	quartier	:	espace	conquis.	Il	éprouve	de	l’affection	pour	
son	quartieret	de	la	haine	pour	la	ville	belge.	Le	narrateur	rapporte	ses	paroles	et	ses	pensées	où	
l’on	lit	cette	conquête	à	travers	certains	termes	:

J’aime	bien	Bruxelles,	 finalement,	 on	 se	 croirait	 à	Tanger.	 Fawzi	 sourit	 à	 cette	 pensée	
qui	s’est	formée	dans	sa	tête.	IL	se	sent	chez	lui	chez	les	Belges	[…]	Chaque	fois	qu’il	arpente	
la	chaussée	de	Gand,	ces	mots	 lui	apparaissaient,	flottants	dans	 l’air,	 comme	 la	bannière	d’un	
conquérant.(IPF,	 p.60)

La	solidarité	des	habitants	de	Molenbeek	soudés	par	un	esprit	tribal	constitue	la	seconde	
caractéristique.	Si	sa	femme	est	agressée,	il	fera	appel	à	eux,	comme	le	révèle	ce	passage	où	se	
mêle	sa	voix	à	celle	du	narrateur	:	«	En	cas	de	pugilat	généralisé,	il	peut	toujours	rameuter	ses	
compatriotes.	Il	y	en	a,	assis	dans	le	café,	en	face.	On	a	insulté	ma	femme	!	A	l’aide,	Marocains	
des	environs	!	A	l’aide,	valeureux	compatriotes,	notre	honneur	est	en	jeu	!	»Cette	solidarité	du	
groupe	 se	 lit	 dans	 le	 soutien	 qu’apporte	Maati,	 l’épicier,	 l’ex-amant	 de	 la	 bière,	 à	 Fawzi.	 Ce	
dernier	accepte	de	lui	faire	des	rapports	sur	la	conduite	de	sa	future	épouse	en	cas	d’éventuels	
contacts	avec	des	Belges	(frôlements,	bises,	consommation	de	la	bière).	(IPF,	p.56).

Quand	il	découvre	que	sa	prétendue	femme	le	trahit,	il	déclare	la	guerre	à	cet	Autre	:	«	
l’honneur	se	lave	dans	le	sang	».	Il	retourne	à	Molenbeek,	«	territoire	marocain	»	(IPF,	p.83),	puis	
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La	fille/la	femme	ne	devrait	pas	laisser	une	mèche	de	cheveux	dépasser,	sinon	«	c’est	cent	
mille	ans	d’enfer	»,	selon	l’imam	de	Molenbeek	(IPF,p.13).	Fatima,	étudiante,	ayant	certains	outils	
d’analyse,	s’interroge	sur	le	sens	de	cette	Fatwa	«	qui	brûle.	Quoi	brûle	?	Dieu	nous	aurait	créés	
pour	un	instant	de	vie	et	une	éternité	d’enfer	?	Qui	peut	y	croire	?	Tout	cela	est	horrible,	horrible	
(IPF,	p.15)	Les	injonctions	de	l’imam	de	la	mosquée	du	quartier	-«	Faites	ceci,	ne	faites	pas	cela	
»	(IPF,	p.16)	-	accentuent	la	pression	qu’elle	subit	et	lui	dévoilent	combien	elle	est	prisonnière	de	
traditions	archaïques.

Dans	la	foulée,	elle	lit	sur	le	site	Internet	la	fatwa	de	l’imam	Maghraoui	de	Marrakech	
autorisant	les	filles	à	se	marier	à	l’âge	de	neuf	ans,	elle	se	rappelle	un	roman	ethnographique	sur	
le	mariage	des	fillettes	juives	marocaines	à	huit	ans,	il	y	a	un	siècle	dans	l’Atlas	et	dans	le	grand	
Sud	(IPF,	p.13),	puis	elle	fait	état	d’un	roman	de	Tahar	Ben	Jelloun	allant	dans	ce	sens,	allusion	au	
roman	Harrouda(IPF,	p.12).Elle	évoque	enfin	sa	présence	à	une	conférence	du	professeur	Arkoun	
qui	 prône	 un	 islam	modéré(IPF,	 p.17).Ses	 lectures,	 ses	 études	 supérieures	 et	 sa	 présence	 aux	
conférences	et	aux	débats	intellectuels	l’ont	aidée	à	prendre	rapidement	conscience	de	la	situation	
de	la	communauté	des	immigrés	en	général	et	de	la	femme	en	particulier	à	Molenbeek.

1- Comment en sortir ?
Fatima	interrompt	ses	études	momentanément	pour	l’exécution	de	son	plan.	Elle	se	veut	

même	être	«	Déesse	de	la	vengeance	»	(IPF,	p.49)	et«	Quand	elle	aura	assouvi	son	désir	de	se	
venger	des	hommes	[…]	elle	aura	le	temps	de	penser	à	autre	chose	»(IPF,	p.25).	Son	plan	ne	s’étale	
pas	dans	un	temps	indéterminé.	Il	s’inscrit	dans	un	temps	limité	:	«	Dans	un	mois,	toute	vengeance	
bue,	elle	s’en	 ira.	Apaisée.	Reprendra	ses	études.	Entrera	peut-être	en	politique	»,	pense-t-elle	
(IPF,	p.50).	Elle	disparaitra	de	la	scène	comme	le	traduit	la	suppression	du	sujet	«	Elle	»	dans	les	
deux	phrases	précédentes	et	renaîtra	autre	dans	un	espace	autre.	Sa	vengeance	prend	trois	formes	:	
1-	s’offrir	sans	se	donner,	répète-t-elle	:	«	je	m’offrirais	mais	ce	ne	serait	qu’une	illusion	:	je	ne	me	
donnerais	pas.	Je	ne	me	donnerai	à	personne	»,	«	s’offrir	et	se	refuser	»,	«	elle	s’offre,	ne	se	donne	
pas	»	(IPF,pp.20,	36,50);	2-	Écraser	les	hommes	par	son	savoir	;3-	faire	une	carrière	politique.	

Fawzi,	quant	à	lui,	se	venge	autrement	de	l’Autre	qui	lui	a	pris	sa	femme,	il	venge	son	
honneur	par	l’épée,	Il	compte	sur	l’esprit	tribal	de	sa	communauté	qui	a	la	vie	dure.	La	première,	
étudiante	à	l’université,	situe	sa	lutte	au	niveau	des	idées	;	le	second,	au	niveau	du	corps.	D’un	
côté	c’est	la	raison	qui	domine,	de	l’autre	ce	sont	les	sentiments	:	«	A	l’école,	plus	tard	au	collège,	
[Fawzi]	n’écoutait	que	distraitement,	 il	n’a	 retenu	que	quelques	règles	de	calcul,	un	minimum	
de	vocabulaire	».	Ses	«	quelques	certitudes		frisant	le	dogme	»	il	les	à	acquis	dans	les	cafés	de	
Molenbeek	ou	dans	ses	rues	»	en	scrutant	«	le	monde	et	l’élément	féminin	»	(IPF,	p.84).	Ainsi,	tout	
oppose	les	deux	protagonistes.	Ils	n’ont	pas	le	même	savoir,	ni	la	même	vision	des	deux	espaces.

Alors	que	Fawzi	tient	à	sa	communauté	et	à	ses	valeurs	traditionnelles	bien	qu’il	regrette	
de	ne	pas	avoir	appris	l’arabe,	Fatima,	qui	s’afflige,	elle	aussi,	de	ne	pas	avoir	appris	l’arabe,	mais	
pour	d’autres	raisons,	prépare	discrètement	un	plan	en	deux	phases	pour	les	quitter.		Elle	décide	
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Les	rues	et	les	lieux	authentiques	dans	les	deux	espaces	Molenbeek	et	Centre-ville	créent	
un	effet	de	réel	qui	cautionne	les	événements	à	venir,	l’adhésion	du	lecteur	à	la	fiction	a	de	fortes	
chances	de	durer	jusqu’à	la	fin	du	récit.	Le	sex-shop	est	perçu	comme		lieu	de	débauche,	lieu	de	
violence.	Sa	description	ci-dessus	–«	violemment	éclairé	par	des	néons,	angelots	armés	d’arcs,	
bombardements	d’artillerie	»–prépare	le	lecteur	à	un	événement	dramatique.

Ainsi,	l’appartement	des	parents,	l’appartement	d’Emma,	amie	de	Fatima,	les	magasins	
et	le	sex-shop,	lieux	clos	privés,	et	la	rue,	espace	ouvert	public,	constituent	le	cadre	spatial	des	
actions.	Les	polarités	intérieure	(l’appartement	des	parents,	l’appartement	d’Emma,	les	magasins,	
le	sex-shop)	et	extérieure	(rues)	et	les	polarités	«	ici	»(Molenbeek,	espace	de	la	marge)	et	«	là-
bas	»	 (Centre-ville	de	Bruxelles,	 centre)	 retracent	 l’itinéraire	des	personnages	 et	 les	 lieux	des	
actions.	Ces	polarités	binaires	opposent	des	espacesdotés	de	valeurs	culturelles6:	austérité/richesse	
;	rigidité/liberté	;	pro	miscuité/ordre.	Les	sensations	visuelles,	auditives	et	olfactives	sont	mises	
en	œuvre	dans	la	construction	de	cette	topographie.	La	porte	de	l’appartement,	le	pont	et	la	porte	
de	Flandre,	l’appartement	d’Emma,	l’étroite	porte	du	sex-shop	se	dressent	comme	des	frontières	
qui	assurent	plus	ou	moins	le	passage	d’une	zone	à	l’autre,	d’un	lieu	à	l’autre.	Fatima,	«	enfermée	
»	dans	son	quartier	et	la	culture	de	sa	communauté,	décide	de	défoncer,	comme	ses	deux	amies,	
Emma	et	Samia,	avec	le	savoir	à	la	main,	ces	frontières	invisibles,	et	non	avec	un	couteau	à	la	
main,	à	la	manière	de	Fawzi	pour	qui,	«	L’honneur	se	lave	dans	le	sang	».	(IPF,	p.84)

II- Fatima, l’étudiante insoumise
Fatima	élabore	un	plan	de	sortie	en	deux	phases	:	se	venger	des	hommes	en	portant	l’habit	

islamique	à	Molenbeek,	puis	s’en	débarrasser	une	fois	à	Bruxelles-Centre	en	allant	danser	dans	
un	 sex-shop.	Pourquoi	 sa	 révolte	 ?	A	Emma,	 son	amie,	vivant	 au	 centre	de	Bruxelles,	 qui	 lui	
demande	pourquoi	elle	a	abandonné	ses	études	et	pourquoi	elle	a	l’air	d’être	en	colère,	elle	se	fie	
en	réitérant	son	malaise	:	«	Je	m’appelle	Fatima	et	j’habite	Molenbeek	et…je	suis	cernée,	je	suis	
dans	une	situation	impossible…la	pression	quotidienne	des	regards,	le	contrôle	social.	Tu	ne	peux	
pas	comprendre	»	(IPF	,pp.32-33).Fatima	a	auparavant	dévoilé	son	malaise	qui	la	tourmente	au	
psychiatre,	discrètement	consulté(IPF,p.	14).	

Auparavant,elle	 se	 demande	 :	 «	 quand,	 à	 quel	moment,	 le	 regard	 des	 hommes	 avait-il	
changé	?»		Elle	se	rend	compte	que	ce	regard	a	bien	changé	avec	«	les	formes…		les	hanches,	
les	fesses,	les	seins	qui	pointent….	»	qui	ont	pris	des	proportions	plus	grandes:	Elle	ne	peut	plus	
«	se	lover	dans	les	bras	de	son	père	»	:		«	Hchouma	!»		Tu	n’es	plus	une	petite	fille,	Fatima	»lui	
asséna	sa	mère	».	Le	narrateur	rapporte	d’une	part	les	pensées	de	Fatima	en	ces	termes.	:	«	Il	n’y	
aurait	plus	que	cela	;	la	hchouma,	la	honte,	la	pudeur.	»	Elle	vit	cette	nouvelle	étape	comme	«	la	
perte	de	l’innocence	»	(IPF.p.12).	Son	corps	devient	avec	l’âge	une	source	de	honte	au	sein	de	
sa	famille.	Les	paroles	de	la	mère	rapportées	encore	par	le	narrateur	confirment	le	changement	
de	leur	regard	envers	la	fille	:	«	Ses	seins	avaient	poussé	»,	«	ses	jambes	s’étaient	allongées	»,	
comme	disait	sa	mère	–	ça	claquait	comme	un	reproche	(IPF,p.11).	Tout	cela	au	nom	de	traditions	
infectées	d’un	islamisme	dévoyé.	Fatima	découvre,	chemin	faisant,	que	son	espace	corporel	est	
source	de	souffrances.
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reprises	dans	le	récit	(IPF,	pp.46,47,91).Outre	le	bâtiment	où	loge	Fatima,	d’autres	lieux	meublent	
le	quartier	avec	une	fonction	bien	déterminée	pour	chacun	:	la	boucherie	islamique	où	Fawzi	vient	
chercher	le	couteau	utilisé	dans	l’assassinat	de	Johnny,	le	propriétaire	du	sex-shop,		la	boulangerie	
où	Layla,	l’employée,	révèle	à	Fatima	qu’on	l’a	choisie		pour	le	mariage	avec	Fawzi,l’épicerie	où	
Maati,	l’ex-amant	de	la	bière,	chargé	de	rendre		compte	de	la	«	conduite	»	de	Fatima	qu’il	compte	
épouser	et	enfin	la	mosquée	où	le	père	envoie	Fatima	suivre	les	cours	de	l’imam	borné	dressent	la	
cartographie	de	Molenbeek.	Ce	quartier,	comme	l’appartement	des	parents	de	Fatima,	est	replié	
sur	 lui-même.	A	aucun	moment	n’est	signalée	 la	présence	à	Molenbeek	d’un	Belge	venant	de	
Bruxelles-Centre.	Le	quartier	demeure	fermé	à	l’Autre,	le	Belge.

2-2- Bruxelles- Centre- ville : Espace à deux versants 

L’espace	de	la	ville	de	Bruxelles	est	également	circonscrit	par	les	déplacements	des	deux	
personnages	qui	empruntent	 le	même	chemin.	Pour	s’assurer	de	 la	bonne	conduite	de	Fatima,	
Fawzi	emboîte	le	pas	à	Fatima	se	rendant	au	Centre-ville	se	présentant	comme	un	espace	ouvert,	
mais	il	faudrait	en	maitriser	les	codes.

La	topographie	du	Centre-ville,		avec	ses	deux	versants	contrastés	–	débauche/savoir		–,	est	
en	effet,	balisée		par	des	artères	et	des	places		aux	noms	réels		que	parcourent	ces	deux	personnages:	
la	 rue	Dansaert,	 la	place	du	Vieux-marché-aux-Grains,	 café	De	Markten	 (les	Marchés),	 la	 rue	
despoissonniers	(	où	habite	Emma,	amie	de	Fatima),		le	boulevard	Anspach,	la	rue		Henri	Mauss,	
le	palais	de	la	Bourse,	 l’église	Saint-Nicolas,	rue	du		Chou,	rue	Neuve,	rue	du	Damier,	rue	de	
Malines	(IPF,	pp.	24,	25,	26,29,36,37)	dressent	la	cartographie	du	Centre-ville.

Ces	différentes	rues	débouchent	sur	le	sex-shop,	où	se	produit	Fatima.	Des	clientsanonymes	
dans	des	cabinessuivent	à	travers	les	vitres	de	leurs	cabinesFatima	qui	se	fait	appeler	Dany	et	que	
l’on	présente	comme	la	Louve	venue	de	l’Afrique	du	Nord	(IPF,p.74).	C’est	le	lieu	où	elle	décide	
de	se	venger	des	hommeset	où	Fawzi	essaie	de	se	venger	de	Fatima	qu’il	accuse	de	trahison.Une	
description	du	club	érotique	par	Fawzi	en	résume	l’ambiance	:

[une]	 scène	qui	 se	 réduit	 à	une	 sorte	de	 lit	 	 rond,	 couleur	 lie	de	vin,	violemment	éclairé	
par	des	néons.	Au	mur,	un	décor	très	kitsch,	avec	des	angelots	armés	d’un	arc,	des	cœurs	
pourpres	à	foison,	des	étoiles	tellement	stylisées	qu’elles	ressemblent	à	des	bombardements	
d’artillerie	en	 technicolor.	 (IPF.	p.75)

Si	l’appartement	des	parents	est	vu	de	l’intérieur	par	Fatima,	le	sex-shop	est	exploré	par	
le	 regard	de	Fawzi,	 en	 tant	 que	 client	 et	 par	 celui	 de	Fatima,	 l’actrice.	L’austérité	du	premier	
contraste	avec	la	richesse	du	second,	une	sacralité	qui	émane	du	premier	s’oppose	à	une	ambiance	
orgiaque	de	 la	boutique	érotique,	polluée	et	malsaine,«	 l’air	vicié.	L’air	vicieux	»	où	s’étouffe	
Fatima(IPF,	 p.43).	L’appartement	 d’Emma	dans	 le	Centre-ville,	 amie	 intime	 de	Fatima,	 est	 le	
second	lieu	clos.	Celle-ci	y	marque	un	arrêt	pour	changer	d’habits.	Elle	s’y	installera	définitivement	
après	l’exécution	de	son	plan	de	vengeance.	Autre	lieu	est	le	Café	Falstaff	remplissant	une	autre	
fonction.		Le	journaliste	Eddy	Koekoek,	qui	donnera	son	interprétation	de	l’attaque	du	sex-shop	
en	préparation,	s’y	siège	(p.42).	
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Ces	différentes	rues	débouchent	sur	le	sex-shop,	où	se	produit	Fatima.	Des	clientsanonymes	
dans	des	cabinessuivent	à	travers	les	vitres	de	leurs	cabinesFatima	qui	se	fait	appeler	Dany	et	que	
l’on	présente	comme	la	Louve	venue	de	l’Afrique	du	Nord	(IPF,p.74).	C’est	le	lieu	où	elle	décide	
de	se	venger	des	hommeset	où	Fawzi	essaie	de	se	venger	de	Fatima	qu’il	accuse	de	trahison.Une	
description	du	club	érotique	par	Fawzi	en	résume	l’ambiance	:

[une]	 scène	qui	 se	 réduit	 à	une	 sorte	de	 lit	 	 rond,	 couleur	 lie	de	vin,	violemment	éclairé	
par	des	néons.	Au	mur,	un	décor	très	kitsch,	avec	des	angelots	armés	d’un	arc,	des	cœurs	
pourpres	à	foison,	des	étoiles	tellement	stylisées	qu’elles	ressemblent	à	des	bombardements	
d’artillerie	en	 technicolor.	 (IPF.	p.75)

Si	l’appartement	des	parents	est	vu	de	l’intérieur	par	Fatima,	le	sex-shop	est	exploré	par	
le	 regard	de	Fawzi,	 en	 tant	 que	 client	 et	 par	 celui	 de	Fatima,	 l’actrice.	L’austérité	du	premier	
contraste	avec	la	richesse	du	second,	une	sacralité	qui	émane	du	premier	s’oppose	à	une	ambiance	
orgiaque	de	 la	boutique	érotique,	polluée	et	malsaine,«	 l’air	vicié.	L’air	vicieux	»	où	s’étouffe	
Fatima(IPF,	 p.43).	L’appartement	 d’Emma	dans	 le	Centre-ville,	 amie	 intime	 de	Fatima,	 est	 le	
second	lieu	clos.	Celle-ci	y	marque	un	arrêt	pour	changer	d’habits.	Elle	s’y	installera	définitivement	
après	l’exécution	de	son	plan	de	vengeance.	Autre	lieu	est	le	Café	Falstaff	remplissant	une	autre	
fonction.		Le	journaliste	Eddy	Koekoek,	qui	donnera	son	interprétation	de	l’attaque	du	sex-shop	
en	préparation,	s’y	siège	(p.42).	
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2-Deux Espaces aux frontières invisibles
2- 1- Quartier Molenbeek : espace fermé
La	 découverte	 deBruxelles	 avec	 ses	 deux	 volets	 Molenbeek	 Centre-ville	 se	 déploie	

simultanément	par	le	parcours	des	deux	personnages,	Fatima	et	Fawzi,	qui	effectuent	un	même	va-
et-vient	entre	ces	deux	univers,	et	par	leurs	regards.	Le	point	de	départ	de	la	fiction	est	le	quartier	
Molenbeek,	et	le	point	d’arrivée	le	centre-ville,	au	sex-shop,	à	travers	les	rues	réelles	qui	lient	les	
deux	espaces.	Le	quartier	se	présente	comme	un	espace	clos,	séparé	de	Bruxelles,	espace	ouvert,	
par	un	pont	qui	trace	une	frontière.

Les	murs	de	l’appartement	des	vieux	parents	de	Fatima	à	Molenbeek,	vus	de	l’intérieur	
par	celle-ci,	sont	décorés	par	une	image	de	la	Mecque	et	un	tableau	avec	le	verset	coranique	«	
le	 trône	»	calligraphiée.	L’appartement	qualifié	de	«	sombre	»	donne	une	première	 impression	
au	 lecteur	des	sentiments	qui	animent	Fatima	Bencheikh,	personnage	principal.	Elle	porte	une	
djellaba noire et un voile islamique, avec du henné appliqué sur les mains lors de son dernier 
séjour	à	Marrakech.	Ce	sont	là	autant	d’informations	dévoilant	la	nationalité,	la	confession	et	le	
statut	social	(immigrés)	de	la	communauté	marocaine.	Cette	maison	abrite	deux	générations	:	les	
parents	et	leur	fille.		Les	deux	parents	se	sentent	enfermés	dans	un	«	pays	de	mécréants	»(IPF,	
p.8)	et	vivent	en	pensée	ailleurs	:	La	Mecque,	avec	le	verset	coranique	(le	trône)	connu	pour	sa	«	
protection	»	contre	tout	mal,	est	une	allusion	à	cet	ailleurs.	Leur	fille,	étudiante	à	l’université	libre	
de	Bruxelles,	se	sent,	à	son	tour,	enfermée,	elle,	dans	l’univers	de	sa	communauté.	Passionnée	
de	 lectures	 et	 d’arts,	 elle	 aspire	 à	 une	 émancipation	 qu’offre	 la	 ville	 belge.	Ainsi,	 elle	 vit	 un	
déchirement	:	est-elle	Marocaine,	Belge,	Belgo-marocaine	?«	Mon	quartier	?	Plutôt	le	leur.	Celui	
des	hommes.	L’espace	public	»	(IPF,	p.8),	dit-elle	en	sortant	de	chez	elle	pour	se	rendre	à	son	
travail	provisoire	en	ville	belge.	D’où	cette	question	qui	 la	 tourmente	 :	«	Qui	suis-je	?	»	(IPF,	
p.41).	Fatima	ne	sent	pas	chez	elle	à	Molenbeek.	Un	tel	sentiment	de	malaise	annonce	son	passage	
prochain	et	définitif	de	Molenbeek	au	Centre-ville.	Le	lecteur	est	ainsi	progressivement	préparé	à	
ce	 déménagement.

A	 la	 sortie	 de	 l’appartement	 de	 ses	 parents,	 Fatima	 délimite	 cet	 espace	 et	 les	 lieux	 le	
composant	par	le	regard	et	par	sa	marche	en	indiquant	les	rues	et	 les	lieux	empruntés	:	étangs	
d’Ixelles,	la	chaussée	de	Gand,	rue	de	la	Fourche,	la	boucherie	islamique,	la	boulangerie.	Un	pont	
marque	la	frontière	entre	les	deux	grands	espaces	:	«	un	canal	entre	les	Marocains	de	Molenbeek	
et	les	Belges	de	Bruxelles	(IPF,	p.23),	précise	le	narrateur.

Les	sensations	visuelles	et	auditives	s’associent	dans	la	perception	du	quartier	Molenbeek	
dans	un	premier	temps.	Espace	animé,	à	l’instar	des	villes	marocaines	ayant	perdu	leur	éclat,	telles	
que	les	villes	de	Casablanca	et	Tanger(IPF,	p.19).	Cette	description	dysphorique	annoncée	à	travers	
un	champ	 lexical	de	 la	violence	 -	«	Sang,	 sang,	 sang	»,«	couleurs	criardes,	 façades	 lépreuses,	
klaxon	intempestifs,	bourdonnement	incessant,	hommes	debout	»	(IPF,	p.18),	laisse	présager	des	
événements	malheureux	;	l’emploi	du	mot	«	sang	»	à	trois	reprises	sonne	comme	une	alerte.	Une	
anticipation	annonçant	l’assassinat	de	Johnny,	le	propriétaire	d’un	sex-shop,	revient	à	plusieurs	
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L’insoumise	de	la	porte	de	Flandre1,	roman	de	Fouad	Laroui,	a	pour	cadre	spatial,	Bruxelles	
où	coexistent	deux	communautés,	séparées	par	un	pont:	l’une	d’origine	maghrébine	au	quartier	
Molenbeek	 ;	 l’autre	 belge	de	 souche	 au	Centre-ville.	Elles	 se	 partagent	 inégalement	 ce	 grand	
espace	qui	est	circonscrit	par	les	déplacements	et	les	regards	de	deux	personnages	:	Mlle	Fatima	
Bencheikh	et	Fawzi	Stitou.	Fatima,	étudiante	brillante	à	l’université	refuse	de	se	soumettre	aux	
pressions	qu’elle	subit	des	deux	côtés	;	Fawzi,	chômeur,	vit	de	petit	commerce.	Structuration	de	
l’espace	de	Bruxelles	en	deux	parties,	représentation	des	deux	rives	de	la	ville,	-	Molenbeek	et	
Centre-ville	-,	et	risques	encourus	par	les	personnages	traversant	le	pont	dans	un	sens	ou	dans	
l’autre.		Telles	sont	les	trois	parties	de	notre	communication.

I- Structuration de l’espace de la ville  de Bruxelles

1- Espaces et lieux, quelle différence ?
Il	 convient	 Tout	 d’abord	 de	 préciser	 le	 sens	 du	 concept	 de	 l’espace.	 	 Qu’est-ce	 qui	

distingue	l’espace	du	lieu	?		Henri	Mitterrand	précise	que	«	le	lieu	se	détermine	par	une	situation	
topographique	»,	et	qu’il	existe	une	«	hiérarchie	des	lieux,	où	se	distinguent	des	lieux-ensembles	
[…],	 des	 lieux-sous-ensemble	 […],	 des	 lieux	 éléments	 »	 ;	 il	 fait	 aussi	 la	 distinction	 entre	 les	
classes	de	lieux	telles	que	«	fond	et	surface	»,	les	classes	fonctionnelles	telles	que	les	lieux	de	
la	vie	privée,	 les	lieux	du	travail	professionnel.	L’espace	est,	quant	à	lui,	envisagé	du	point	de	
vue	de	l’étendue,	du	volume,	de	la	lumière,	de	l’usage,	du	découpage	du	territoire	assigné	aux	
personnages,	de	leurs	points	de	vue,	de	leurs	mouvements,	de	leurs	actes	»2.L’espace	romanesque	
qui	ne	se	réduit	pas	à	l’espace	physique,	«	naît	alors	des	regards	du	personnage,	de	ses	gestes,	
de	 son	 écoute,	 de	 ses	perceptions,	 qui	 l’authentifient	 et	 le	 justifient	 »3.	 Jean	Wesisgerber,	 tout	
en	partageant	une	partie	de	cette	approche,	définit	 l’espace	romanesque	en	tant	que	produit	du	
langage	:	«	Comme	les	autres	composantes	du	récit,	[l’espace]	n’existe	qu’en	vertu	du	langage	
[…]	en	littérature,	il	naît	des	combinaisons	de	mots	imaginés	par	celui	qui	écrit.4»	Les	relations	
binaires	du	genre	proche/lointain,	haut/bas,	intérieur/extérieur	permettent	en	partie	d’appréhender	
un	espace	ou	un	lieu.	«	Ces	polarités,	dont	chacune	confronte	des	forces	ou	éléments	opposés,	
correspondent	[…]	à	des	relations	objectant	les	tensions	ou	impressions	enregistrées,	au	contact	
du	milieu	par	le	narrateur	et	les	personnages.5»		Les	sensations,	les	polarités	binaires	et	la	langue	
contribuent	ainsi	à	la	construction	de	l’espace	et	des	lieux.	L’homme	leur	donne	leur	existence	et	
leurs	fonctions.	D’où	la	difficulté	à	traduire	la	réalité	d’un	espace.
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2-Deux Espaces aux frontières invisibles
2- 1- Quartier Molenbeek : espace fermé
La	 découverte	 deBruxelles	 avec	 ses	 deux	 volets	 Molenbeek	 Centre-ville	 se	 déploie	

simultanément	par	le	parcours	des	deux	personnages,	Fatima	et	Fawzi,	qui	effectuent	un	même	va-
et-vient	entre	ces	deux	univers,	et	par	leurs	regards.	Le	point	de	départ	de	la	fiction	est	le	quartier	
Molenbeek,	et	le	point	d’arrivée	le	centre-ville,	au	sex-shop,	à	travers	les	rues	réelles	qui	lient	les	
deux	espaces.	Le	quartier	se	présente	comme	un	espace	clos,	séparé	de	Bruxelles,	espace	ouvert,	
par	un	pont	qui	trace	une	frontière.

Les	murs	de	l’appartement	des	vieux	parents	de	Fatima	à	Molenbeek,	vus	de	l’intérieur	
par	celle-ci,	sont	décorés	par	une	image	de	la	Mecque	et	un	tableau	avec	le	verset	coranique	«	
le	 trône	»	calligraphiée.	L’appartement	qualifié	de	«	sombre	»	donne	une	première	 impression	
au	 lecteur	des	sentiments	qui	animent	Fatima	Bencheikh,	personnage	principal.	Elle	porte	une	
djellaba noire et un voile islamique, avec du henné appliqué sur les mains lors de son dernier 
séjour	à	Marrakech.	Ce	sont	là	autant	d’informations	dévoilant	la	nationalité,	la	confession	et	le	
statut	social	(immigrés)	de	la	communauté	marocaine.	Cette	maison	abrite	deux	générations	:	les	
parents	et	leur	fille.		Les	deux	parents	se	sentent	enfermés	dans	un	«	pays	de	mécréants	»(IPF,	
p.8)	et	vivent	en	pensée	ailleurs	:	La	Mecque,	avec	le	verset	coranique	(le	trône)	connu	pour	sa	«	
protection	»	contre	tout	mal,	est	une	allusion	à	cet	ailleurs.	Leur	fille,	étudiante	à	l’université	libre	
de	Bruxelles,	se	sent,	à	son	tour,	enfermée,	elle,	dans	l’univers	de	sa	communauté.	Passionnée	
de	 lectures	 et	 d’arts,	 elle	 aspire	 à	 une	 émancipation	 qu’offre	 la	 ville	 belge.	Ainsi,	 elle	 vit	 un	
déchirement	:	est-elle	Marocaine,	Belge,	Belgo-marocaine	?«	Mon	quartier	?	Plutôt	le	leur.	Celui	
des	hommes.	L’espace	public	»	(IPF,	p.8),	dit-elle	en	sortant	de	chez	elle	pour	se	rendre	à	son	
travail	provisoire	en	ville	belge.	D’où	cette	question	qui	 la	 tourmente	 :	«	Qui	suis-je	?	»	(IPF,	
p.41).	Fatima	ne	sent	pas	chez	elle	à	Molenbeek.	Un	tel	sentiment	de	malaise	annonce	son	passage	
prochain	et	définitif	de	Molenbeek	au	Centre-ville.	Le	lecteur	est	ainsi	progressivement	préparé	à	
ce	 déménagement.

A	 la	 sortie	 de	 l’appartement	 de	 ses	 parents,	 Fatima	 délimite	 cet	 espace	 et	 les	 lieux	 le	
composant	par	le	regard	et	par	sa	marche	en	indiquant	les	rues	et	 les	lieux	empruntés	:	étangs	
d’Ixelles,	la	chaussée	de	Gand,	rue	de	la	Fourche,	la	boucherie	islamique,	la	boulangerie.	Un	pont	
marque	la	frontière	entre	les	deux	grands	espaces	:	«	un	canal	entre	les	Marocains	de	Molenbeek	
et	les	Belges	de	Bruxelles	(IPF,	p.23),	précise	le	narrateur.

Les	sensations	visuelles	et	auditives	s’associent	dans	la	perception	du	quartier	Molenbeek	
dans	un	premier	temps.	Espace	animé,	à	l’instar	des	villes	marocaines	ayant	perdu	leur	éclat,	telles	
que	les	villes	de	Casablanca	et	Tanger(IPF,	p.19).	Cette	description	dysphorique	annoncée	à	travers	
un	champ	 lexical	de	 la	violence	 -	«	Sang,	 sang,	 sang	»,«	couleurs	criardes,	 façades	 lépreuses,	
klaxon	intempestifs,	bourdonnement	incessant,	hommes	debout	»	(IPF,	p.18),	laisse	présager	des	
événements	malheureux	;	l’emploi	du	mot	«	sang	»	à	trois	reprises	sonne	comme	une	alerte.	Une	
anticipation	annonçant	l’assassinat	de	Johnny,	le	propriétaire	d’un	sex-shop,	revient	à	plusieurs	
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L’insoumise	de	la	porte	de	Flandre1,	roman	de	Fouad	Laroui,	a	pour	cadre	spatial,	Bruxelles	
où	coexistent	deux	communautés,	séparées	par	un	pont:	l’une	d’origine	maghrébine	au	quartier	
Molenbeek	 ;	 l’autre	 belge	de	 souche	 au	Centre-ville.	Elles	 se	 partagent	 inégalement	 ce	 grand	
espace	qui	est	circonscrit	par	les	déplacements	et	les	regards	de	deux	personnages	:	Mlle	Fatima	
Bencheikh	et	Fawzi	Stitou.	Fatima,	étudiante	brillante	à	l’université	refuse	de	se	soumettre	aux	
pressions	qu’elle	subit	des	deux	côtés	;	Fawzi,	chômeur,	vit	de	petit	commerce.	Structuration	de	
l’espace	de	Bruxelles	en	deux	parties,	représentation	des	deux	rives	de	la	ville,	-	Molenbeek	et	
Centre-ville	-,	et	risques	encourus	par	les	personnages	traversant	le	pont	dans	un	sens	ou	dans	
l’autre.		Telles	sont	les	trois	parties	de	notre	communication.

I- Structuration de l’espace de la ville  de Bruxelles

1- Espaces et lieux, quelle différence ?
Il	 convient	 Tout	 d’abord	 de	 préciser	 le	 sens	 du	 concept	 de	 l’espace.	 	 Qu’est-ce	 qui	

distingue	l’espace	du	lieu	?		Henri	Mitterrand	précise	que	«	le	lieu	se	détermine	par	une	situation	
topographique	»,	et	qu’il	existe	une	«	hiérarchie	des	lieux,	où	se	distinguent	des	lieux-ensembles	
[…],	 des	 lieux-sous-ensemble	 […],	 des	 lieux	 éléments	 »	 ;	 il	 fait	 aussi	 la	 distinction	 entre	 les	
classes	de	lieux	telles	que	«	fond	et	surface	»,	les	classes	fonctionnelles	telles	que	les	lieux	de	
la	vie	privée,	 les	lieux	du	travail	professionnel.	L’espace	est,	quant	à	lui,	envisagé	du	point	de	
vue	de	l’étendue,	du	volume,	de	la	lumière,	de	l’usage,	du	découpage	du	territoire	assigné	aux	
personnages,	de	leurs	points	de	vue,	de	leurs	mouvements,	de	leurs	actes	»2.L’espace	romanesque	
qui	ne	se	réduit	pas	à	l’espace	physique,	«	naît	alors	des	regards	du	personnage,	de	ses	gestes,	
de	 son	 écoute,	 de	 ses	perceptions,	 qui	 l’authentifient	 et	 le	 justifient	 »3.	 Jean	Wesisgerber,	 tout	
en	partageant	une	partie	de	cette	approche,	définit	 l’espace	romanesque	en	tant	que	produit	du	
langage	:	«	Comme	les	autres	composantes	du	récit,	[l’espace]	n’existe	qu’en	vertu	du	langage	
[…]	en	littérature,	il	naît	des	combinaisons	de	mots	imaginés	par	celui	qui	écrit.4»	Les	relations	
binaires	du	genre	proche/lointain,	haut/bas,	intérieur/extérieur	permettent	en	partie	d’appréhender	
un	espace	ou	un	lieu.	«	Ces	polarités,	dont	chacune	confronte	des	forces	ou	éléments	opposés,	
correspondent	[…]	à	des	relations	objectant	les	tensions	ou	impressions	enregistrées,	au	contact	
du	milieu	par	le	narrateur	et	les	personnages.5»		Les	sensations,	les	polarités	binaires	et	la	langue	
contribuent	ainsi	à	la	construction	de	l’espace	et	des	lieux.	L’homme	leur	donne	leur	existence	et	
leurs	fonctions.	D’où	la	difficulté	à	traduire	la	réalité	d’un	espace.
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■	S’appuyer	sur	son	propre	travail	de	soutien	aux	défenseures	de	l’environnement,	pour	
faciliter	le	travail	des	personnes	œuvrant	à	la	protection	des	terres,	des	denrées	alimentaires	
et	des	populations	contre	les	conséquences	du	changement	climatique.

■	Miser	sur	des	Campagnes	pour	consolider	la	paix	et	la	stabilité	sociale	au	Liban,	afin	de	
renforcer	la	compréhension	mutuelle	et	la	promotion	de	la	cohésion	sociale,	en	abordant	
des	mesures	pour	encourager	le	retour	des	déplacés	syriens.

	 Enfin,	 le	 dérèglement	 climatique	 est	devenu	 un	 enjeu	 capital	 dans	 l’ensemble	 de	 la	 société	
internationale.	Et	d’autre	part,	les	motifs	de	migration	se	juxtaposent	et	s'influencent	mutuellement,	les	
facteurs	économiques,	politiques	et	environnementaux	s'imbriquent	les	uns	dans	les	autres.	À	l’échelle	
internationale,	il	faut	entamer	une	amélioration	juridique	du	cadre	existant,	tout	en	s'efforçant	de	tenir	
en	compte	de	 la	 réalité	actuelle,	notamment	de	 la	nécessaire	protection	de	ceux,	qui	 sont	 forcés	de	
migrer	en	 raison	de	catastrophes	naturelles.	Chaque	fois	que	nous	émettons	de	gaz	à	effet	de	serre,	
nous	créons	une	persécution	politique	à	l'encontre	des	plus	vulnérables.	La	question	clé	serait;	Est-il	
possible	d’amender	la	Convention	de	Genève	et	notamment	son	article	1	A	§	2	en	vue	de	considérer	
les	dégradations	environnementales	comme	une	forme	de	persécution.	Mais	son	extension	envers	les	
déplacés	climatiques	risquerait-il	d’entraîner	un	nivellement	vers	le	bas	de	la	protection,	qui	leur	est	
accordée	 et	 réduirait	 leurs	perspectives	d’être	 accueillis	dignement	 ?
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A	l’échelon	International,	la	volonté	politique	de	l’État	libanais	vers	l’extérieur	devrait	se	focaliser	
sur les points suivants ;

■	Demander	une	assistance	technique	qui	apporte	son	soutien	à	des	groupes	de	défense	de	
l’environnement,	qui	présentaient	leurs	arguments	en	matière	de	droits	humain.

■	Opter	 une	 feuille	 de	 route	 fonctionnelle	 via	 les	 interconnexions	 identifiées	 dans	 les	
objectifs	 de	 développement	 durable	 (ODD)	 des	 Nations	 Unies.

■	 Solliciter	 un	 support	 financier	 de	 la	 part	 des	 bailleurs	 de	 fonds	 internationaux,	 afin	
de pouvoir réellement accélérer le processus d’intégration d’une part, et d’autre part la 
répartition	de	 la	 surcharge	de	 ces	migrants	 entre	 les	 états	 d’asiles.

Il	 est	opportun	à	 l’État	 libanais	de	définir	 les	politiques	nationales,	et	de	mettre	en	œuvre	des	
moyens,	 qui	 permettent	 de	 défendre	 le	 territoire	 national,	 de	 préserver	 ses	 caractéristiques	
fondamentales,	 d’assurer	 la	 pérennité	de	 ses	 richesses	naturelles,	 qui	 y	 sont	 exploitées,	 et	 d’y	
favoriser	 un	 développement	 économique	 et	 social	 harmonieux	 et	 durable.	 Le	 développement	
a	 toujours	rimé	avec	une	hausse	des	migrations.	Au	niveau	national,	 le	gouvernement	 libanais	
devrait	 assumer	 les	 points	 suivants	 :

■	Travailler	 avec	 plusieurs	 groupes	 ciblés	 dans	 le	 pays,	 afin	 de	 faire	 pression	 sur	 les	
parties	disruptives	pour	assurer	 la	défense	de	 l’espace	civique	dédié	à	 l’information,	 la	
participation,	et	la	mobilisation.	En	vue	de	contribuer	à	la	promotion	de	politiques	plus	
progressistes	 en	matière	 de	 climat.

■	Respecter	les	engagements	tenus	dans	les	COP	vers	une	transition	rapide	et	juste	d’une	
économie	moins	polluante,	qui	ne	laisse	personne	de	côté.	

■	Profiter	de	 la	dévaluation	de	 la	 livre	 libanaise	afin	de	rendre	 la	production	“Made	 in	
Lebanon”	plus	compétitive.	Dans	une	perspective	à	faire	baisser	les	émissions	de	gaz	à	
effet	de	serre,	et	à	aider	les	hommes	d’affaires	libanais	à	mieux	s’adapter	aux	effets	des	
changements	 climatiques.

■	 Opter	 pour	 une	 politique	 gouvernementale	 visant	 à	 respecter	 la	 coordination	
interministérielle.	 Afin	 de	 faciliter	 la	 coordination	 et	 d’éviter	 la	 controverse.

■	Passer	en	revue	la	gestion	des	ressources	hydrauliques.

■	Réformer	durablement	le	secteur	agricole	et	sa	chaîne	de	valeur	notamment	en	matière	
d’aménagement	du	territoire	et	de	rationalisation	des	investissements.

■	Travailler	sur	son	système	actuel	d’aide,	basé	sur	des	subventions	et	opérer	une	transition	
vers	un	programme	social	ciblé.
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■	S’appuyer	sur	son	propre	travail	de	soutien	aux	défenseures	de	l’environnement,	pour	
faciliter	le	travail	des	personnes	œuvrant	à	la	protection	des	terres,	des	denrées	alimentaires	
et	des	populations	contre	les	conséquences	du	changement	climatique.

■	Miser	sur	des	Campagnes	pour	consolider	la	paix	et	la	stabilité	sociale	au	Liban,	afin	de	
renforcer	la	compréhension	mutuelle	et	la	promotion	de	la	cohésion	sociale,	en	abordant	
des	mesures	pour	encourager	le	retour	des	déplacés	syriens.

	 Enfin,	 le	 dérèglement	 climatique	 est	devenu	 un	 enjeu	 capital	 dans	 l’ensemble	 de	 la	 société	
internationale.	Et	d’autre	part,	les	motifs	de	migration	se	juxtaposent	et	s'influencent	mutuellement,	les	
facteurs	économiques,	politiques	et	environnementaux	s'imbriquent	les	uns	dans	les	autres.	À	l’échelle	
internationale,	il	faut	entamer	une	amélioration	juridique	du	cadre	existant,	tout	en	s'efforçant	de	tenir	
en	compte	de	 la	 réalité	actuelle,	notamment	de	 la	nécessaire	protection	de	ceux,	qui	 sont	 forcés	de	
migrer	en	 raison	de	catastrophes	naturelles.	Chaque	fois	que	nous	émettons	de	gaz	à	effet	de	serre,	
nous	créons	une	persécution	politique	à	l'encontre	des	plus	vulnérables.	La	question	clé	serait;	Est-il	
possible	d’amender	la	Convention	de	Genève	et	notamment	son	article	1	A	§	2	en	vue	de	considérer	
les	dégradations	environnementales	comme	une	forme	de	persécution.	Mais	son	extension	envers	les	
déplacés	climatiques	risquerait-il	d’entraîner	un	nivellement	vers	le	bas	de	la	protection,	qui	leur	est	
accordée	 et	 réduirait	 leurs	perspectives	d’être	 accueillis	dignement	 ?
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A	l’échelon	International,	la	volonté	politique	de	l’État	libanais	vers	l’extérieur	devrait	se	focaliser	
sur les points suivants ;

■	Demander	une	assistance	technique	qui	apporte	son	soutien	à	des	groupes	de	défense	de	
l’environnement,	qui	présentaient	leurs	arguments	en	matière	de	droits	humain.

■	Opter	 une	 feuille	 de	 route	 fonctionnelle	 via	 les	 interconnexions	 identifiées	 dans	 les	
objectifs	 de	 développement	 durable	 (ODD)	 des	 Nations	 Unies.

■	 Solliciter	 un	 support	 financier	 de	 la	 part	 des	 bailleurs	 de	 fonds	 internationaux,	 afin	
de pouvoir réellement accélérer le processus d’intégration d’une part, et d’autre part la 
répartition	de	 la	 surcharge	de	 ces	migrants	 entre	 les	 états	 d’asiles.

Il	 est	opportun	à	 l’État	 libanais	de	définir	 les	politiques	nationales,	et	de	mettre	en	œuvre	des	
moyens,	 qui	 permettent	 de	 défendre	 le	 territoire	 national,	 de	 préserver	 ses	 caractéristiques	
fondamentales,	 d’assurer	 la	 pérennité	de	 ses	 richesses	naturelles,	 qui	 y	 sont	 exploitées,	 et	 d’y	
favoriser	 un	 développement	 économique	 et	 social	 harmonieux	 et	 durable.	 Le	 développement	
a	 toujours	rimé	avec	une	hausse	des	migrations.	Au	niveau	national,	 le	gouvernement	 libanais	
devrait	 assumer	 les	 points	 suivants	 :

■	Travailler	 avec	 plusieurs	 groupes	 ciblés	 dans	 le	 pays,	 afin	 de	 faire	 pression	 sur	 les	
parties	disruptives	pour	assurer	 la	défense	de	 l’espace	civique	dédié	à	 l’information,	 la	
participation,	et	la	mobilisation.	En	vue	de	contribuer	à	la	promotion	de	politiques	plus	
progressistes	 en	matière	 de	 climat.

■	Respecter	les	engagements	tenus	dans	les	COP	vers	une	transition	rapide	et	juste	d’une	
économie	moins	polluante,	qui	ne	laisse	personne	de	côté.	

■	Profiter	de	 la	dévaluation	de	 la	 livre	 libanaise	afin	de	rendre	 la	production	“Made	 in	
Lebanon”	plus	compétitive.	Dans	une	perspective	à	faire	baisser	les	émissions	de	gaz	à	
effet	de	serre,	et	à	aider	les	hommes	d’affaires	libanais	à	mieux	s’adapter	aux	effets	des	
changements	 climatiques.

■	 Opter	 pour	 une	 politique	 gouvernementale	 visant	 à	 respecter	 la	 coordination	
interministérielle.	 Afin	 de	 faciliter	 la	 coordination	 et	 d’éviter	 la	 controverse.

■	Passer	en	revue	la	gestion	des	ressources	hydrauliques.

■	Réformer	durablement	le	secteur	agricole	et	sa	chaîne	de	valeur	notamment	en	matière	
d’aménagement	du	territoire	et	de	rationalisation	des	investissements.

■	Travailler	sur	son	système	actuel	d’aide,	basé	sur	des	subventions	et	opérer	une	transition	
vers	un	programme	social	ciblé.
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soins	de	santé	au	Liban,	principalement	via	des	centres	de	santé	primaire	(PHC),	mais	également	
des	 hôpitaux,	 ou	 des	 services	 de	 santé	mobiles.

	 La	 migration	 entraine	 des	 conflits	 ethniques	 autour	 de	 l’appropriation	 des	 maigres	
ressources	 renouvelables,	 ainsi	 que	 des	 émeutes	 urbaines	 dans	 les	 lieux	 de	 destination42.	 Á	
signaler	que,	la	concurrence	de	la	main-d’œuvre	syrienne	moins	onéreuse	qu’à	celle	des	Libanais,	
est	particulièrement	 recherchée	pour	des	emplois	 temporaires,	peu	qualifiés.	Ce	qui	a	entrainé	
une	baisse	de	salaires.	Cependant,	des	incidents	sécuritaires	dus	à	l’infiltration	d’éléments	armés,	
et	de	terroristes	dans	les	camps	des	déplacés,	et	la	recrudescence	d’une	façon	significative	de	la	
criminalité	 au	Liban,	 renforcent	 la	méfiance	 et	 le	 rejet	 des	Libanais	 à	 leur	 égard.	

	 Selon	 le	 rapport	 vuls2018,	 les	 principaux	 problèmes	 à	 l'origine	 des	 tensions	
intercommunautaires	(libano-syriennes),	recueillis	en	2017	;	la	concurrence	pour	les	emplois	était	
la	principale	raison	citée	(38	%),	suivie	de	la	concurrence	pour	les	ressources	(11	%)	et	pour	les	
services (9 %) 43.	Ainsi,	la	demande	en	eau	sera	de	108,75	millions	de	litres	par	jour	par	rapport	au	
nombre	total	de	déplacés	syriens	enregistrés,	et	non	enregistrés.	Une	diminution	du	volume	d'eau	
des rivières, et du nombre de puits a été notée dans de nombreuses régions du Liban44.	

	 Le	 géographe,	 Fabrice	 Balanche*,	 souligne	 que	 ;	 «	 ce	 couple	 anxiogène	 (travailleur/
colonisateur)	 n’est	pas	 récent	 dans	 l’imaginaire	 social	 libanais	 ».	De	même,	 certains	Libanais	
soupçonnent	 aussi,	 que	 les	 Syriens	 utilisent	 l’argument	 humanitaire,	 et	 victimaire,	 pour	 venir	
s’installer	 définitivement	 au	 Liban,	 prenaient	 les	 emplois	 des	 nationaux.
* Un géographe ; spécialiste de la géographie politique de la Syrie, du Liban et du Proche-Orient 
en général

6. Solutions suggérées au niveau international et national 
	 Compte	 tenu	 de	 l’urgence	 du	 problème,	 le	 Liban	 serait-il	 capable	 de	 réduire	 sa	
vulnérabilité	aux	risques	climatiques,	et	d’assurer	sa	sécurité	alimentaire	?	Surtout	que	les	acteurs	
gouvernementaux/	 non	 gouvernementaux	 étrangers	 accordent	 une	 plus	 grande	 attention	 aux	
personnes	 les	 plus	 vulnérables.

	 Aujourd’hui,	on	peut	dire	qu’il	n’y	a	pas	de	solution	prête	pour	 régler	ce	problème	de	
façon	radicale	et	définitive.	Surtout	que	l’État	libanais,	avec	ses	moyens	modestes	et	ses	multiples	
considérations	politiques,	demeure	impuissant.	Il	peine	déjà	à	régler	les	problèmes	de	ses	propres	
citoyens.	 Il	 est	 donc	 illusoire	 et	 vain	 de	 lui	 demander	 d’organiser	 efficacement	 la	 présence	
d’étrangers	 sur	 son	 territoire…

	 Cependant,	le	gouvernement	libanais	a	un	rôle	moteur	à	jouer	au	sein	de	sa	communauté	
pour	contrecarrer	la	déstabilisation	nationale	et	mettre	fin	aux	menaces	intrinsèques	et	endogènes	
de	l'afflux	de	déplacés	syriens,	ce	qui	impose	tout	un	éventail	de	mesures	politiques	nationales	et	
internationales,	 à	mettre	 en	 application.

Dr. Georges AklMIGRATIONS ET ESPACE | Problématiques et défis

5. Impacts des migrants environnementaux au niveau national
	 Les	 catastrophes	 naturelles	 déplacent	 de	 vastes	 pans	 de	 population	 pendant	 de	 courtes	
durées,	tandis	que	les	facteurs	déterminants	à	action	lente	occasionneront	vraisemblablement	le	
déplacement	définitif	de	populations,	encore	bien	plus	nombreuses	sans	faire	pour	autant	les	gros	
titres	des	 journaux.	Effectivement,	 les	 sécheresses	successives	ayant	chassé	 les	Syriens	 ruraux	
vers	les	villes,	ont	accentué	l'instabilité	sociale,	et	ont	favorisé	l'éclatement	du	conflit	à	l'origine	
de	 l'un	des	plus	 importants	flux	de	migrants	actuel.

	 La	capacité	de	l’État	libanais	à	lutter	contre	la	pauvreté	est	limitée	en	raison	de	la	faiblesse	
des	moyens,	 qu’il	 consacre	 aux	 services	 de	 première	 nécessité.	Mais,	 il	 est	 évident	 que,	 nos	
communautés	 d’accueil	 sont	 particulièrement	 influencées	 à	 différents	 niveaux	 par	 l’afflux	 de	
ces	déplacés,	qui	amènent	avec	eux	un	caractère	culturel	différent.	Ensemble,	 les	locaux	et	 les	
déplacés sont invités à cohabiter dans un cadre de respect mutuel, il en découle bien des avantages 
diversifiés	dans	la	nourriture,	la	musique	et	le	folklore.	Mais	la	qualité	de	l’intégration	dépend	en	
particulier	du	fait,	que	le	déplacé	bénéficie	ou	non	de	réseaux	sociaux		préexistants	au	sein	de	la	
communauté	 accueillante.

	 Après	dix	ans	de	la	crise	syrienne,	un	quart	de	la	population	libanaise,	totale	de	près	de	6	
millions,	est	une	population	émigrante,	impacte	de	manière	négative	la	capacité	du	gouvernement	
à	assurer	les	prestations	de	base	du	service	public,	comme	l’éducation	ou	les	soins	de	santé.	Selon	
la	Banque	mondiale	(BM),	la	population	du	pays	a	également	subi	un	appauvrissement	significatif,	
avec	près	de	200	000	nouveaux	pauvres	depuis	le	début	de	la	crise	syrienne,	sont	venus	s’ajouter	
à	un	million	de	Libanais	vivant	déjà	sous	le	seuil	de	pauvreté.	Entre	250	000	et	300	000	Libanais,	
la	plupart	des	 jeunes	sans	qualifications,	auraient	également	perdu	 leurs	emplois	pendant	cette	
période40.	

	 Selon	la	carte	de	vulnérabilité	réalisée	en	juillet	2014,	les	communautés	les	plus	vulnérables	
du	Liban	 couvrent	 environ	 900	 km2	 (8,6	%	 du	 territoire).	 Évidemment,	 ces	 flux	 de	migrants	
syriens	ont	un	impact	sur	les	milieux	environnants	;	soit	directement	par	l'empiètement	sur	les	
écosystèmes	 fragiles,	 soit	 indirectement	 par	 les	 impacts	 environnementaux	 des	 déplacés,	 tels	
que	l'élimination	des	déchets	solides,	l'augmentation	des	taux	de	génération	des	eaux	usées	non-
traitées,	ainsi	qu'à	 la	vidange	des	 réservoirs	 sceptiques,	et	 l'abattage	 illégal	pour	 le	chauffage.

	 Le	 système	 scolaire	 public	 libanais	 a	 accueilli	 plusieurs	 milliers	 d’enfants	 syriens,	
qui	 représentent	désormais	 (10	%)	de	 l’effectif	 scolaire	global.	Avec	 le	 soutien	financier	de	 la	
communauté	 internationale,	 la	 capacité	 d’accueil	 pour	 les	 enfants	 déplacés	 syriens	 est	 passée	
progressivement	à	220	842	pour	l’année	scolaire	2017-2018.	Á	ce	chiffre,	il	faut	ajouter	62	905	
enfants	syriens	inscrits	dans	une	école	semi-privée,	ce	qui	amène	le	total	d’enfants	déplacés	syriens	
qui	reçoivent	une	éducation	formelle	à	283	747.	Ces	efforts	ont	donc	été	clairement	insuffisants,	
puisque	 (55	%)	des	enfants	n’ont	pas	pu	encore	 intégrer	 le	 système	scolaire41.

	 L’afflux	 des	 migrants	 syriens	 a	 provoqué	 une	 véritable	 asphyxie	 du	 système	 de	 santé	
publique.	Selon	le	HCR,	la	majorité	des	déplacés	syriens,	où	(87	%)	des	ménages,	ont	accès	à	des	
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est	en	usage	depuis	dix	ans,	elle	tente	à	limiter	les	dégâts	sanitaires	et	environnementaux	mais	à	
long	terme,	elle	n’est	pas	durable.	

Les deux photos ci-dessus montrent le déploiement des eaux non-traitées, qui polluent les ressources naturelles dans la région 
de la Bekaa

 L’agriculture libanaise dispose d’un grand potentiel pour garantir la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle des Libanais (en produisant la quantité de denrées alimentaires nécessaire), mais 
également	 fournir	 des	 emplois	 aux	 populations	 démunies	 installées	 dans	 les	 régions	 rurales.	

	 Par	ailleurs,	il	y	aurait	aujourd’hui	200	000	travailleurs	agricoles	syriens	supplémentaires	
(soit	20	%	des	déplacés	enregistrés)	au	Liban38.	Cette	arrivée	massive	de	nombreux	travailleurs	
syriens	a	entraîné	une	concurrence	entre	les	travailleurs	syriens	et	libanais	entrainant	une	baisse	
des	salaires	parmi	 les	 travailleurs	agricoles	notamment	dans	 les	 régions	de	 la	Bekaa.	Ainsi,	 le	
salaire	d’un	ouvrier	agricole	libanais	est	passé	de	23	à	16	dollars	américains	la	journée.	De	même,	
le	salaire	d’un	ouvrier	agricole	syrien	est	passé	de	2	à	1,3	dollars	américains	de	l’heure	pour	les	
hommes,	et	de	celui	des	ouvrières	syriennes	de	1,3	à	1	dollars	américains	de	l’heure.

	 L’industrie	 agroalimentaire	 libanaise	 constitue	 une	 partie	 importante	 de	 la	 production	
industrielle.	En	2011,	ce	secteur	agroalimentaire	contribuait	à	hauteur	de	(26,3	%)	de	la	valeur	
ajoutée	 de	 l’industrie,	 et	 employait	 (24,9	%)	 de	 la	main-d’œuvre	 dans	 le	 secteur	 industriel39.	
Toutefois,	les	industries	agroalimentaires	de	la	région	de	la	Bekaa	ne	pourraient	pas	survivre	sans	
la	main-d’œuvre	des	ressortissants	syriens.	Parallèlement,	 les	propriétaires	agricoles	et	urbains	
bénéficiaires	de	la	présence	des	Syriens	refusent	de	s’acquitter	des	taxes	municipales	sur	les	loyers	
payés	par	 ces	déplacés.	Par	 conséquent,	 ils	n’aident	pas	 les	municipalités	 à	 assumer	 les	 coûts	
supplémentaires	importants	qui	en	découlent,	tels	que	les	coûts	liés	à	la	gestion	de	l’eau	et	des	
déchets	solides.	Ce	qui	affecterait	le	bon	déroulement	de	l’infrastructure	des	services	de	première	
nécessité 
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	 Ces	camps	sont	le	fait	d’initiatives	privées,	voire	commerciales,	gérées	par	des	propriétaires	
de	terrains,	qui	cherchent	à	faire	de	l’argent	facile	sur	 le	dos	des	déplacés.	D’ailleurs,	ces	ITS	
n’accueillent	qu’un	peu	moins	de	 (20	%)	 37	des	émigrants	 syriens	au	Liban,	occupent	plus	de	
terres,	que	ceux	qui	vivent	ailleurs.	Évidemment,	ces	tentes	ne	peuvent	pas	pousser	verticalement,	
et	doivent	également	être	conformes	aux	spécifications	du	HCR	relatives	à	l'espacement	entre	les	
abris.	Ce	qui	implique	que,	ces	installations	temporaires	sont	gourmandes	en	terres	par	rapport	
aux	autres	formes	d’hébergements.	Notamment,	la	superficie	moyenne	d'un	ITS	est	de	10	000	m2	
(HCR,	2014).	Cela	équivaut	à	23	m2	par	personne.	Certains	camps	provisoires	construits	par	des	
propriétaires	fonciers	à	l'intérieur	des	zones	agricoles	commencent	à	ressembler	à	des	logements	
semi-permanents.	

	 La	plus	grande	concentration	(712	ITS)	se	trouve	dans	la	Bekaa.	Et	sont	situés	à	près	de	
1000	m	d’altitude,	sur	 le	plateau	entre	 le	Mont	Liban	et	Anti-Liban,	où	 les	hivers	sont	 froids.	
Les	maisons-tentes	 sont	 équipées	d’un	poêle	 au	 fuel.	Le	HCR	en	distribue	des	bons	de	 fuels,	
insuffisants	 pour	 la	 totalité	 de	 l’hiver,	 le	marché	 privé	 est	 en	 pénurie	 de	 carburant,	 en	 cas	 de	
grands	froids,	et	les	prix	s’envolent.	Ce	qui	met	en	péril	la	survie	des	personnes	vulnérables	aux	
les	 intempéries	d’hiver.	Au	moins	600	émigrants	 syriens	dans	 la	plaine	de	 la	Bekaa	ont	dû	se	
réinstaller	 ailleurs	 en	 raison	 des	 graves	 inondations	 ou	 des	 dommages	 causés	 à	 leurs	 abris.

	 Les	acteurs	humanitaires	ont	organisé	un	système	d’accès	à	l’eau,	respectant	le	standard	
minimum	 de	 35	 litre/jour/personne.	 La	 distribution	 d’eau	 potable	 se	 fait	 par	 camion	 (water	
trucking),	 ou	 par	 le	 raccord	 à	 un	 puits.	 Pour	 la	 collecte	 et	 l’évacuation	 des	 eaux-vannes	 et	
ménagères	dans	 les	 ITS,	 les	premières	 interventions	humanitaires	ont	 exclusivement	ciblé	des	
programmes	d’urgence,	implantant	les	standards	habituels	des	latrines	partagées	(une	latrine	pour	
une	quinzaine	de	personnes)	avec	un	exutoire	aérien	sur	le	«	canal	»	d’irrigation	ou	de	drainage	
existant	à	proximité	ou	créé	à	cet	usage.	Notamment	dans	la	Bekaa,	quatre	stations	d’épuration	
opérationnelles,	à	Yaat,	à	Zahlé,	à	Joub	Jenin,	et	à	Aytanite,	sont	administrées	par	l’autorité	des	eaux,	
une	institution	publique,	qui	en	refuse	l’accès	aux	citernes	de	vidanges.	Les	boues	de	vidange	sont	
en	majorité	déversées	dans	les	voiries,	qui	sont	reliées	à	ces	stations.	Cette	procédure	provisoire	

Ces deux photos satellites entre 2010 et 2020, un écart de dix ans, reflètent l’expansion insouciante des maisons-tentes de déplacés 
syriens, sur des terres arables, dans la région de la Bekaa sans prendre en compte les aspects socio-économiques et environnemen-
taux
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est	en	usage	depuis	dix	ans,	elle	tente	à	limiter	les	dégâts	sanitaires	et	environnementaux	mais	à	
long	terme,	elle	n’est	pas	durable.	

Les deux photos ci-dessus montrent le déploiement des eaux non-traitées, qui polluent les ressources naturelles dans la région 
de la Bekaa

 L’agriculture libanaise dispose d’un grand potentiel pour garantir la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle des Libanais (en produisant la quantité de denrées alimentaires nécessaire), mais 
également	 fournir	 des	 emplois	 aux	 populations	 démunies	 installées	 dans	 les	 régions	 rurales.	

	 Par	ailleurs,	il	y	aurait	aujourd’hui	200	000	travailleurs	agricoles	syriens	supplémentaires	
(soit	20	%	des	déplacés	enregistrés)	au	Liban38.	Cette	arrivée	massive	de	nombreux	travailleurs	
syriens	a	entraîné	une	concurrence	entre	les	travailleurs	syriens	et	libanais	entrainant	une	baisse	
des	salaires	parmi	 les	 travailleurs	agricoles	notamment	dans	 les	 régions	de	 la	Bekaa.	Ainsi,	 le	
salaire	d’un	ouvrier	agricole	libanais	est	passé	de	23	à	16	dollars	américains	la	journée.	De	même,	
le	salaire	d’un	ouvrier	agricole	syrien	est	passé	de	2	à	1,3	dollars	américains	de	l’heure	pour	les	
hommes,	et	de	celui	des	ouvrières	syriennes	de	1,3	à	1	dollars	américains	de	l’heure.

	 L’industrie	 agroalimentaire	 libanaise	 constitue	 une	 partie	 importante	 de	 la	 production	
industrielle.	En	2011,	ce	secteur	agroalimentaire	contribuait	à	hauteur	de	(26,3	%)	de	la	valeur	
ajoutée	 de	 l’industrie,	 et	 employait	 (24,9	%)	 de	 la	main-d’œuvre	 dans	 le	 secteur	 industriel39.	
Toutefois,	les	industries	agroalimentaires	de	la	région	de	la	Bekaa	ne	pourraient	pas	survivre	sans	
la	main-d’œuvre	des	ressortissants	syriens.	Parallèlement,	 les	propriétaires	agricoles	et	urbains	
bénéficiaires	de	la	présence	des	Syriens	refusent	de	s’acquitter	des	taxes	municipales	sur	les	loyers	
payés	par	 ces	déplacés.	Par	 conséquent,	 ils	n’aident	pas	 les	municipalités	 à	 assumer	 les	 coûts	
supplémentaires	importants	qui	en	découlent,	tels	que	les	coûts	liés	à	la	gestion	de	l’eau	et	des	
déchets	solides.	Ce	qui	affecterait	le	bon	déroulement	de	l’infrastructure	des	services	de	première	
nécessité 
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de	terrains,	qui	cherchent	à	faire	de	l’argent	facile	sur	 le	dos	des	déplacés.	D’ailleurs,	ces	ITS	
n’accueillent	qu’un	peu	moins	de	 (20	%)	 37	des	émigrants	 syriens	au	Liban,	occupent	plus	de	
terres,	que	ceux	qui	vivent	ailleurs.	Évidemment,	ces	tentes	ne	peuvent	pas	pousser	verticalement,	
et	doivent	également	être	conformes	aux	spécifications	du	HCR	relatives	à	l'espacement	entre	les	
abris.	Ce	qui	implique	que,	ces	installations	temporaires	sont	gourmandes	en	terres	par	rapport	
aux	autres	formes	d’hébergements.	Notamment,	la	superficie	moyenne	d'un	ITS	est	de	10	000	m2	
(HCR,	2014).	Cela	équivaut	à	23	m2	par	personne.	Certains	camps	provisoires	construits	par	des	
propriétaires	fonciers	à	l'intérieur	des	zones	agricoles	commencent	à	ressembler	à	des	logements	
semi-permanents.	

	 La	plus	grande	concentration	(712	ITS)	se	trouve	dans	la	Bekaa.	Et	sont	situés	à	près	de	
1000	m	d’altitude,	sur	 le	plateau	entre	 le	Mont	Liban	et	Anti-Liban,	où	 les	hivers	sont	 froids.	
Les	maisons-tentes	 sont	 équipées	d’un	poêle	 au	 fuel.	Le	HCR	en	distribue	des	bons	de	 fuels,	
insuffisants	 pour	 la	 totalité	 de	 l’hiver,	 le	marché	 privé	 est	 en	 pénurie	 de	 carburant,	 en	 cas	 de	
grands	froids,	et	les	prix	s’envolent.	Ce	qui	met	en	péril	la	survie	des	personnes	vulnérables	aux	
les	 intempéries	d’hiver.	Au	moins	600	émigrants	 syriens	dans	 la	plaine	de	 la	Bekaa	ont	dû	se	
réinstaller	 ailleurs	 en	 raison	 des	 graves	 inondations	 ou	 des	 dommages	 causés	 à	 leurs	 abris.

	 Les	acteurs	humanitaires	ont	organisé	un	système	d’accès	à	l’eau,	respectant	le	standard	
minimum	 de	 35	 litre/jour/personne.	 La	 distribution	 d’eau	 potable	 se	 fait	 par	 camion	 (water	
trucking),	 ou	 par	 le	 raccord	 à	 un	 puits.	 Pour	 la	 collecte	 et	 l’évacuation	 des	 eaux-vannes	 et	
ménagères	dans	 les	 ITS,	 les	premières	 interventions	humanitaires	ont	 exclusivement	ciblé	des	
programmes	d’urgence,	implantant	les	standards	habituels	des	latrines	partagées	(une	latrine	pour	
une	quinzaine	de	personnes)	avec	un	exutoire	aérien	sur	le	«	canal	»	d’irrigation	ou	de	drainage	
existant	à	proximité	ou	créé	à	cet	usage.	Notamment	dans	la	Bekaa,	quatre	stations	d’épuration	
opérationnelles,	à	Yaat,	à	Zahlé,	à	Joub	Jenin,	et	à	Aytanite,	sont	administrées	par	l’autorité	des	eaux,	
une	institution	publique,	qui	en	refuse	l’accès	aux	citernes	de	vidanges.	Les	boues	de	vidange	sont	
en	majorité	déversées	dans	les	voiries,	qui	sont	reliées	à	ces	stations.	Cette	procédure	provisoire	

Ces deux photos satellites entre 2010 et 2020, un écart de dix ans, reflètent l’expansion insouciante des maisons-tentes de déplacés 
syriens, sur des terres arables, dans la région de la Bekaa sans prendre en compte les aspects socio-économiques et environnemen-
taux

2010 2020

Dr. Georges AklMIGRATIONS ET ESPACE | Problématiques et défis

531



réduction	du	niveau	des	nappes	souterraines,	et	du	débit	des	puits,	et	des	fleuves	:	Le	débit	annuel	
moyen	du	Litani	est	ainsi	passé	de	275	à	125	millions	m3	entre	1965	et	2011.36

Dans	cette	région,	 le	domaine	de	 la	viticulture	est	vaste	:	où	 la	vigne	a	subi	 les	caprices	de	 la	
météo,	plusieurs	épisodes	de	gel,	voire	de	la	grêle.	Par	exemple,	le	thermomètre	peut	descendre	
jusqu'à	moins	22°C	en	hiver.	De	tels	froids	extrêmes	peuvent	provoquer	la	mort	du	pied	de	vigne.	
Sans	compter	des	semaines	de	canicule	en	été...

	 En	2010,	la	production	de	blé,	d’orge	et	de	pommes	de	terre	a	diminué	en	raison	de	la	
sécheresse	et	de	la	réduction	des	superficies	ensemencées.	Bien	que	la	production	de	blé	et	d’orge	
se	soit	redressée	en	2011	et	en	2012.	La	production	de	pommes	de	terre	est	demeurée	inférieure	
d’au	moins	(80	%)	par	rapport	à	2005,	principalement	en	raison	de	la	diminution	des	hectares	
plantés	20	000	ha	en	2005	(soit	46,8	%	de	la	superficie	cultivée	en	légumes	et	7,2	%	de	la	superficie	
totale	cultivée),	comparativement	à	12	000	ha	en	2012.	De	plus,	les	importations	en	provenance	
d’Arabie	saoudite,	et	d’Égypte	ont	rendu	la	culture	de	la	pomme	de	terre,	autrefois	une	entreprise	
rentable	et	importante,	vulnérable	aux	marchés	ouverts.	Ainsi,	les	cultivateurs	de	pommes	de	terre	
au	Liban	pourraient	éventuellement	perdre	leurs	moyens	de	subsistance	ou	profits,	parce	qu’ils	ne	
sont	pas	capables	de	planter,	et	cultiver	des	pommes	de	terre	comme	avant.	

	 Cette	région	incarne	parfaitement	les	maux	du	secteur	agricole,	aggravée	par	une	absence	
de	gestion	efficace	de	ses	ressources	en	eaux,	et	d’aménagement	des	terres	arables.	Depuis	 les	
années	50	et	60,	l’exode	rural	s’est	intensifié	et	les	paysans	se	sont	installés	sur	les	terres	fertiles	
sans	aucune	planification.	Par	ailleurs,	des	constructions	aléatoires	détruisent	les	terres	cultivables,	
qui	pourraient	potentiellement	être	utilisées	par	les	Libanais,	les	plus	démunis,	pour	assurer	leur	
propre	sécurité	alimentaire.	Pourtant,	l’expansion	périurbaine	dans	ces	zones	marginalisées	offrait	
des	services,	que	certaines	villes	n’ont	pas	en	particulier,	ceux	liés	à	la	qualité	de	leur	cadre	de	vie.	
Désormais,	il	convient	de	miser	sur	cet	avantage	pour	attirer	les	jeunes	diplômés,	et	limiter	leur	
flux	de	l’exode	rural.	

	 Généralement,	 plus	 de	 (80	%)	 des	 déplacés	 syriens	 trouvent	 un	 abri	 dans	 les	 secteurs	
urbanisés.	Cette	caractéristique	rend	leur	identification	difficile,	alors	que	l’adresse	déclarée	lors	
de	 l’inscription	au	HCR	a	pu	changer	de	multiples	 fois	 sans	 être	 remise	 à	 jour.	Alors	que	 les	
sites	d’habitat	temporaire,	les	ITS	(Informal	Tented	Settlements).	Constitués	de	maisons-tentes	en	
matériaux	légers	(non-pérennes)	serrées	les	unes	contre	les	autres,	sont	généralement	organisées	
autour	de	regroupements	familiaux,	ou	villageois.	Où	un	shawish	s’est	établi	en	chef	de	camp.
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	 En	fait,	la	coordination	a	un	rôle	important	à	jouer	dans	la	relation	de	l’aide	humanitaire	
avec	les	institutions.	Elle	ne	peut	pas	se	contenter	de	rester	dans	une	position	de	coordination	de	
la	réponse,	et	de	couverture	de	tous	les	besoins.	Mais	c’est	plutôt	dans	un	concept	diplomatique	
qu’elle	assure	un	réel	support	technique	sur	le	terrain	pour	les	plus	démunis.	Effectivement,	le	
travail	de	proximité	des	associations	libanaises	ont	permis	de	pallier	les	dysfonctionnements	de	
l’état	 central.

4. Zone d’étude : la Bekaa 
	 La	plaine	de	la	Bekaa,	région	de	notre	étude,	partage	une	longue	frontière	avec	la	Syrie,	
et	accueille	plus	de	(34	%)	des	ressortissants	syriens,	soit	360	000	déplacés	syriens	enregistrés.	
Il	s’agit	à	la	fois	du	nombre	absolu	le	plus	élevé	de	toutes	les	régions	libanaises,	et	la	proportion	
de	déplacés	la	plus	élevée	par	rapport	à	la	population	locale.	Leur	répartition	selon	les	cadastres	
de	la	Bekaa	est	la	suivante	;	Zahle	(16	%),	Baalbeck	(11	%),	Bekaa	el	ghalbeh,	(6	%)	Rachaya	
(1.07%)	 et	Hermel	 (0.57	%)	 34.	Une	 grande	 partie	 de	 ces	 déplacés	 travaille	 d’ailleurs	 dans	 le	
secteur	 agricole.

	 Cette	région	à	forte	production	agricole,	où	(50	%)	des	terres	agricoles	du	Liban	sont	situées	
dans	le	haut	bassin	du	Litani,	représente	le	pourcentage	le	plus	élevé	de	cultures	saisonnières	(60	
%)	comme	les	céréales,	les	pommes	de	terre,	les	légumes,	les	fruits	à	noyau	et	la	vigne.	La	Bekaa	
contient	également	le	pourcentage	le	plus	élevé	de	bovins	(43	%),	de	moutons	(72	%),	de	chèvres	
(51	%)	et	de	poules	pondeuses	(60	%).	La	vallée	de	 la	Bekaa	a	connu	au	cours	des	cinquante	
dernières	années	une	évolution	importante	dans	son	couvert	périurbain,	essentiellement	due	aux	
changements	 socio-économiques,	voire	politiques.	

	 Durant	 ces	 dernières	 décennies,	 les	 conditions	 climatiques	 se	 sont	manifestées	 dans	 la	
plaine	 de	 la	 Bekaa,	 par	 une	 sécheresse	 permanente	 d’intensité	 faible	 à	modérée,	 avec	 un	 pic	
de	 sécheresse	 de	 forte	 intensité,	 considérée	 «dangereuse»	 en	 2008,	 année	 de	 référence.	 Les	
changements	 climatiques	 possibles	 dans	 les	 années	 à	 venir	 prévoient	 une	 intensification	 des	
épisodes	 secs.	Les	 sécheresses	devraient	 survenir	15	 jours	 à	1	mois	plus	 tôt,	 les	 régions,	déjà	
sèches,	comme	la	Bekaa,	à	savoir	Hermel	seront	les	plus	touchées.	Quant	aux	facteurs	humains	
tels	 :	 L’accroissement	 de	 la	 population	 combiné	 à	 une	 augmentation	 du	 nombre	 de	 déplacés	
syriens,	constituent	une	pression	accrue	sur	les	ressources	environnementales.	Particulièrement,	
les	ressources	hydriques,	sont	de	plus	en	plus	vulnérables35.	Une	réduction	de	(6	à	8	%)	du	volume	
total	des	ressources	en	eau	est	prévue	avec	une	augmentation	de	1	°C,	et	(12	à	16	%)	pour	une	
augmentation	 de	 2	 °C.

	 En	effet,	les	nappes	phréatiques	de	la	Bekaa,	principale	source	d’irrigation,	sont	alimentées	
essentiellement	par	les	précipitations	hivernales.	La	culture,	durant	le	printemps	et	l’automne	dans	
la	Bekaa	est	principalement	affectée	par	la	disponibilité	de	l’eau,	et	les	températures	extrêmes.	
Tandis	que	durant	l’été,	elle	sera	très	vulnérable	pour	l’irrigation.	Ces	fluctuations	de	régime	de	
pluie	couplées	par	des	déficits	du	rechargement	de	la	nappe	phréatique	auront	des	conséquences	
immédiates	telles	:	Perte	de	rendement	des	grandes	cultures,	des	fruits	ou	des	légumes	de	plein	
champ.	Combinée	avec	une	surexploitation	des	ressources	en	eau.	Ces	évolutions	mènent	à	une	
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de	la	Bekaa	est	la	suivante	;	Zahle	(16	%),	Baalbeck	(11	%),	Bekaa	el	ghalbeh,	(6	%)	Rachaya	
(1.07%)	 et	Hermel	 (0.57	%)	 34.	Une	 grande	 partie	 de	 ces	 déplacés	 travaille	 d’ailleurs	 dans	 le	
secteur	 agricole.

	 Cette	région	à	forte	production	agricole,	où	(50	%)	des	terres	agricoles	du	Liban	sont	situées	
dans	le	haut	bassin	du	Litani,	représente	le	pourcentage	le	plus	élevé	de	cultures	saisonnières	(60	
%)	comme	les	céréales,	les	pommes	de	terre,	les	légumes,	les	fruits	à	noyau	et	la	vigne.	La	Bekaa	
contient	également	le	pourcentage	le	plus	élevé	de	bovins	(43	%),	de	moutons	(72	%),	de	chèvres	
(51	%)	et	de	poules	pondeuses	(60	%).	La	vallée	de	 la	Bekaa	a	connu	au	cours	des	cinquante	
dernières	années	une	évolution	importante	dans	son	couvert	périurbain,	essentiellement	due	aux	
changements	 socio-économiques,	voire	politiques.	

	 Durant	 ces	 dernières	 décennies,	 les	 conditions	 climatiques	 se	 sont	manifestées	 dans	 la	
plaine	 de	 la	 Bekaa,	 par	 une	 sécheresse	 permanente	 d’intensité	 faible	 à	modérée,	 avec	 un	 pic	
de	 sécheresse	 de	 forte	 intensité,	 considérée	 «dangereuse»	 en	 2008,	 année	 de	 référence.	 Les	
changements	 climatiques	 possibles	 dans	 les	 années	 à	 venir	 prévoient	 une	 intensification	 des	
épisodes	 secs.	Les	 sécheresses	devraient	 survenir	15	 jours	 à	1	mois	plus	 tôt,	 les	 régions,	déjà	
sèches,	comme	la	Bekaa,	à	savoir	Hermel	seront	les	plus	touchées.	Quant	aux	facteurs	humains	
tels	 :	 L’accroissement	 de	 la	 population	 combiné	 à	 une	 augmentation	 du	 nombre	 de	 déplacés	
syriens,	constituent	une	pression	accrue	sur	les	ressources	environnementales.	Particulièrement,	
les	ressources	hydriques,	sont	de	plus	en	plus	vulnérables35.	Une	réduction	de	(6	à	8	%)	du	volume	
total	des	ressources	en	eau	est	prévue	avec	une	augmentation	de	1	°C,	et	(12	à	16	%)	pour	une	
augmentation	 de	 2	 °C.

	 En	effet,	les	nappes	phréatiques	de	la	Bekaa,	principale	source	d’irrigation,	sont	alimentées	
essentiellement	par	les	précipitations	hivernales.	La	culture,	durant	le	printemps	et	l’automne	dans	
la	Bekaa	est	principalement	affectée	par	la	disponibilité	de	l’eau,	et	les	températures	extrêmes.	
Tandis	que	durant	l’été,	elle	sera	très	vulnérable	pour	l’irrigation.	Ces	fluctuations	de	régime	de	
pluie	couplées	par	des	déficits	du	rechargement	de	la	nappe	phréatique	auront	des	conséquences	
immédiates	telles	:	Perte	de	rendement	des	grandes	cultures,	des	fruits	ou	des	légumes	de	plein	
champ.	Combinée	avec	une	surexploitation	des	ressources	en	eau.	Ces	évolutions	mènent	à	une	
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pour	le	gouvernement	libanais,	il	convient	de	se	référer	aux	ressortissants	syriens	au	Liban	comme	
des	 «	 personnes	 temporairement	 déplacées.

	 Par	ailleurs,	en	l’absence	d’une	législation	domestique	sur	les	réfugiés,	ces	derniers	ont	
en	fin	de	compte	un	statut	légal,	qui	n’est	pas	différent	de	celui	des	étrangères,	dont	le	statut	est	
réglementé	par	 la	Law	Regulating	the	Entry	and	Stay	of	Foreigners	 in	Lebanon	and	their	Exit	
from	 the	 Country	 de	 1962.33

	 Le	 budget	 du	 ministère	 de	 l’Agriculture	 ne	 représente	 que	 (1-3	%)	 du	 budget	 global	
libanais.	Mais	le	Liban,	via	sa	stratégie	agricole	globale	(2015-2019)	serait	possible	de	s’appuyer	
pour	élaborer	un	plan	de	sauvetage.	Récemment,	ce	ministère	a	vu	son	budget	amputé	de	(11,4	%),	
cette	année	pour	atteindre	une	cinquantaine	de	millions	de	dollars.	Cette	baisse	des	financements	
portant	 principalement	 sur	 les	 subventions,	 qu’il	 attribuait	 jusqu’ici	 aux	petits	 agriculteurs.

	 La	loi-cadre	pour	la	protection	de	l’environnement	(444/2002),	divulguée	via	le	ministère	de	
l’Environnement,	acte	le	principe	de	la	protection	de	l’environnement	terrestre	et	aquatique	de	toutes	
les	sources	de	pollution.	Cependant,	ce	cadre	légal	concernant	les	questions	environnementales	
souffre	de	l’obsolescence	de	certains	textes,	de	l’absence	de	loi-cadre	permettant	de	hiérarchiser	
et	mettre	en	cohérence	des	 textes	parfois	contradictoires.	Les	modèles	validés	par	 le	ministère	
de	l’Environnement	sont	invalidés	par	le	ministère	de	l’Eau	et	de	l’Énergie.	Les	études	d’impact	
environnemental	 sont	 obligatoires	 depuis	 2012	 pour	 tout	 projet	 d’infrastructure	 d’envergure.	
Toutefois,	 dans	 la	 pratique	 celles-ci	 sont	 restées	 des	 procédures	 bureaucratiques	 plus	 que	 des	
outils	pour	l’aménagement,	la	gestion,	et	la	conservation	des	espaces	vitaux.	En	ce	qui	concerne	
le	réchauffement	climatique,	hormis	la	loi	359/1994	et	la	loi	738/2006	relatives	à	la	ratification	
de	 la	Convention-cadre	des	Nations	Unies	sur	 les	changements	climatiques	 (CCNUCC),	et	du	
Protocole	de	Kyoto	(KP)	respectivement,	aucune	législation	majeure	traite	directement	à	fond	du	
réchauffement	climatique	au	Liban.

	 Au	niveau	de	l’autorité	locale,	la	municipalité,	comme	dans	de	nombreux	autres	pays,	une	
entité	administrative,	est	plus	directement	affectée	par	la	présence	des	déplacés.	Elle	a	également	
la	responsabilité	de	préserver	la	qualité	environnementale.	Á	ce	titre,	les	pouvoirs	locaux	peuvent	
intervenir	 à	 tout	 projet	 localisé	 dans	 leur	 périmètre	 d’exercices.	 Et	 joue	 un	 rôle	 stabilisateur	
positif	dans	son	territoire,	même	s’il	n’est	pas	toujours	suffisamment	reconnu.	La	municipalité	a	
systématiquement	joué	le	rôle	de	modérateur	entre	les	communautés	syriennes	et	libanaises,	en	
tenant	compte	du	fait	que	la	solidarité	avait	laissé	place	à	la	lassitude,	aux	plaintes	à	propos	de	
la	concurrence	économique,	et	aux	craintes	de	mésententes	entre	les	ressortissants	syriens,	et	les	
acteurs	 armés.

	 On	peut	toutefois	se	demander	si	la	communauté	de	l’humanitaire	et	du	développement,	en	
a	fait	assez	pour	soutenir	leurs	efforts.	Á	signalé	que	HCR	et	ses	filiaux	ne	bénéficieront	de	l’aide	
internationale	que	de	manière	désorganisée.	Et	que	les	maigres	ressources	à	la	disposition	du	HCR	
sont	destinées	aussi	à	l’assistance	des	Libanais	vulnérables.	Plusieurs	ONG	développent	chacune	
des	solutions,	qui	leur	seront	adéquates	pour	apaiser	la	misère,	et	la	discrimination	sociale.	
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et	à	une	gestion	non-durable	de	ce	secteur.	Á	titre	d’exemple,	les	taux	de	pertes	sur	les	réseaux	
d’alimentation	en	eau	du	Liban,	sont	estimés	à	(40	%)	en	moyenne.	

	 Le	 Liban	 ne	 parviendra	 pas	 à	 répondre	 aux	 besoins	 hydriques	 des	 différents	 secteurs	
territoriaux,	que	ce	soit	d’un	point	de	vue	qualitatif	et	quantitatif.	La	multiplication	des	épisodes	
de sécheresse, et la variabilité des régimes pluviométriques sur l’année tendent à s’aggraver, et 
se concrétisent par une augmentation de la variabilité des régimes pluviométriques saisonniers 
;	 L’évolution	 des	 températures	 (augmentation	 de	 2	 °C	 depuis	 les	 années	 1970)	 se	 traduit	 par	
l’évolution	de	la	couverture	neigeuse,	perte	de	(30	%)	de	sa	surface,	et	de	(50	%)	de	son	épaisseur,	
et	sa	fonte	précoce	(10	à	15	jours).	Et	atteindra	une	diminution	de	(70	%)	de	sa	couverture	neigeuse	
avec	une	augmentation	de	4	°	C.	La	fonte	des	neiges	se	produira	au	début	du	printemps,	ce	qui	
ne	coïncide	pas	avec	une	forte	demande	d'eau	d'irrigation,	comme	la	saison	estivale.	De	plus,	la	
neige	passera	de	1	500	m	à	1	700	m	d'ici	2050	et	à	1900	m	d'ici	2090,	affectant	la	recharge	de	la	
plupart	des	sources	hydriques.	Effectivement,	deux	tiers	des	précipitations	proviennent	des	chutes	
de	neige,	et	non	pas	directement	de	la	pluie,	comme	la	fonte	des	neiges	s’infiltre	dans	les	réseaux	
karstiques	(Shaban	et	al.,	2004;.	Hreiche	et	al,	2006;	Shaban,	2009).

	 Les	besoins	en	eau	pour	l’usage	domestique	sont	fonction	de	la	croissance	démographique,	
cette	croissance	des	besoins	individuels	de	consommation	par	jour	épuise	les	stocks	aquifères.	En	
plus,	la	qualité	de	l’eau	dans	les	nappes	phréatiques	est	déjà	préoccupante	du	fait	de	l’infiltration	
de	polluants	(eaux	usées	rejets	industriels	…).	Á	plus	forte	raison,	l’eau	aurait	été	contaminée	par	
des	produits	biologiques	et	chimiques,	elle	contiendrait	un	niveau	de	métaux	lourds	dangereux	
(Aluminium,	Baryum,	Chrome,	Cuivre,	Nickel	et	Zinc)	non-conforme	aux	normes	internationales,	
la	charge	de	pollution	supplémentaire	des	eaux	usées	générées	par	les	populations	déplacées	est	
estimée	à	environ	40	000	tonnes	de	DBO5	par	an,	soit	environ	(34	%)	de	la	charge	de	DBO5	au	
niveau national32.	Couplée	par	la	multiplication	des	forages	incontrôlés,	dont	on	estime	qu'environ	
(70	%)	des	puits	opérationnels	sont	 illégaux,	en	raison	du	manque	d'application	des	exigences	
en	matière	 de	 licence	 (Banque	mondiale,	 2003),	 pèsera	 plus	 sur	 la	 facture	 de	 la	 santé,	 et	 du	
développement	 des	 populations	 à	 risque.	Particulièrement,	 les	 communautés	 à	 faibles	 revenus	
dépendent	des	ressources	en	eau	pour	la	production	agricole,	l’eau	potable,	et	l’usage	domestique.	
Á	signaler	que	les	coûts	d’allègements	de	la	pollution	sanitaires	sont	estimés	à	7,3	millions	de	
dollars	américains	par	an.

3.4 Rôles des autorités centrales et locales 
	 Le	Liban	a	déjà	adopté	l’agenda	2030	pour	le	développement	durable	et	les	objectifs	de	
développement	durable	(ODD).	En	plus,	le	plan	libanais	de	réponse	à	la	crise	(LCRP),	qui	fait	
partie	du	programme	régional	réfugié	et	résilience	(PRER),	vise	à	améliorer	la	résistance	du	Liban	
face	à	la	crise.	Il	s’agit	à	la	fois	d’aider	les	Libanais	et	 les	populations	déplacées.

	 Du	 point	 de	 vue	 gouvernemental,	 pas	 de	 possibilité	 d’intégration	 locale	 pour	 les	
ressortissants	syriens.	La	position	du	gouvernement	est	que	le	Liban	n’est	pas	un	pays	d’asile	et	
qu’en	conséquence.	Pour	le	gouvernement	libanais,	les	deux	seules	solutions	durables	pour	les	
déplacés	syriens	sont	soit	leur	retour	en	Syrie,	soit	leur	réinstallation	vers	des	pays-tiers.	Ainsi,	
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pour	le	gouvernement	libanais,	il	convient	de	se	référer	aux	ressortissants	syriens	au	Liban	comme	
des	 «	 personnes	 temporairement	 déplacées.

	 Par	ailleurs,	en	l’absence	d’une	législation	domestique	sur	les	réfugiés,	ces	derniers	ont	
en	fin	de	compte	un	statut	légal,	qui	n’est	pas	différent	de	celui	des	étrangères,	dont	le	statut	est	
réglementé	par	 la	Law	Regulating	the	Entry	and	Stay	of	Foreigners	 in	Lebanon	and	their	Exit	
from	 the	 Country	 de	 1962.33

	 Le	 budget	 du	 ministère	 de	 l’Agriculture	 ne	 représente	 que	 (1-3	%)	 du	 budget	 global	
libanais.	Mais	le	Liban,	via	sa	stratégie	agricole	globale	(2015-2019)	serait	possible	de	s’appuyer	
pour	élaborer	un	plan	de	sauvetage.	Récemment,	ce	ministère	a	vu	son	budget	amputé	de	(11,4	%),	
cette	année	pour	atteindre	une	cinquantaine	de	millions	de	dollars.	Cette	baisse	des	financements	
portant	 principalement	 sur	 les	 subventions,	 qu’il	 attribuait	 jusqu’ici	 aux	petits	 agriculteurs.

	 La	loi-cadre	pour	la	protection	de	l’environnement	(444/2002),	divulguée	via	le	ministère	de	
l’Environnement,	acte	le	principe	de	la	protection	de	l’environnement	terrestre	et	aquatique	de	toutes	
les	sources	de	pollution.	Cependant,	ce	cadre	légal	concernant	les	questions	environnementales	
souffre	de	l’obsolescence	de	certains	textes,	de	l’absence	de	loi-cadre	permettant	de	hiérarchiser	
et	mettre	en	cohérence	des	 textes	parfois	contradictoires.	Les	modèles	validés	par	 le	ministère	
de	l’Environnement	sont	invalidés	par	le	ministère	de	l’Eau	et	de	l’Énergie.	Les	études	d’impact	
environnemental	 sont	 obligatoires	 depuis	 2012	 pour	 tout	 projet	 d’infrastructure	 d’envergure.	
Toutefois,	 dans	 la	 pratique	 celles-ci	 sont	 restées	 des	 procédures	 bureaucratiques	 plus	 que	 des	
outils	pour	l’aménagement,	la	gestion,	et	la	conservation	des	espaces	vitaux.	En	ce	qui	concerne	
le	réchauffement	climatique,	hormis	la	loi	359/1994	et	la	loi	738/2006	relatives	à	la	ratification	
de	 la	Convention-cadre	des	Nations	Unies	sur	 les	changements	climatiques	 (CCNUCC),	et	du	
Protocole	de	Kyoto	(KP)	respectivement,	aucune	législation	majeure	traite	directement	à	fond	du	
réchauffement	climatique	au	Liban.

	 Au	niveau	de	l’autorité	locale,	la	municipalité,	comme	dans	de	nombreux	autres	pays,	une	
entité	administrative,	est	plus	directement	affectée	par	la	présence	des	déplacés.	Elle	a	également	
la	responsabilité	de	préserver	la	qualité	environnementale.	Á	ce	titre,	les	pouvoirs	locaux	peuvent	
intervenir	 à	 tout	 projet	 localisé	 dans	 leur	 périmètre	 d’exercices.	 Et	 joue	 un	 rôle	 stabilisateur	
positif	dans	son	territoire,	même	s’il	n’est	pas	toujours	suffisamment	reconnu.	La	municipalité	a	
systématiquement	joué	le	rôle	de	modérateur	entre	les	communautés	syriennes	et	libanaises,	en	
tenant	compte	du	fait	que	la	solidarité	avait	laissé	place	à	la	lassitude,	aux	plaintes	à	propos	de	
la	concurrence	économique,	et	aux	craintes	de	mésententes	entre	les	ressortissants	syriens,	et	les	
acteurs	 armés.

	 On	peut	toutefois	se	demander	si	la	communauté	de	l’humanitaire	et	du	développement,	en	
a	fait	assez	pour	soutenir	leurs	efforts.	Á	signalé	que	HCR	et	ses	filiaux	ne	bénéficieront	de	l’aide	
internationale	que	de	manière	désorganisée.	Et	que	les	maigres	ressources	à	la	disposition	du	HCR	
sont	destinées	aussi	à	l’assistance	des	Libanais	vulnérables.	Plusieurs	ONG	développent	chacune	
des	solutions,	qui	leur	seront	adéquates	pour	apaiser	la	misère,	et	la	discrimination	sociale.	
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et	à	une	gestion	non-durable	de	ce	secteur.	Á	titre	d’exemple,	les	taux	de	pertes	sur	les	réseaux	
d’alimentation	en	eau	du	Liban,	sont	estimés	à	(40	%)	en	moyenne.	

	 Le	 Liban	 ne	 parviendra	 pas	 à	 répondre	 aux	 besoins	 hydriques	 des	 différents	 secteurs	
territoriaux,	que	ce	soit	d’un	point	de	vue	qualitatif	et	quantitatif.	La	multiplication	des	épisodes	
de sécheresse, et la variabilité des régimes pluviométriques sur l’année tendent à s’aggraver, et 
se concrétisent par une augmentation de la variabilité des régimes pluviométriques saisonniers 
;	 L’évolution	 des	 températures	 (augmentation	 de	 2	 °C	 depuis	 les	 années	 1970)	 se	 traduit	 par	
l’évolution	de	la	couverture	neigeuse,	perte	de	(30	%)	de	sa	surface,	et	de	(50	%)	de	son	épaisseur,	
et	sa	fonte	précoce	(10	à	15	jours).	Et	atteindra	une	diminution	de	(70	%)	de	sa	couverture	neigeuse	
avec	une	augmentation	de	4	°	C.	La	fonte	des	neiges	se	produira	au	début	du	printemps,	ce	qui	
ne	coïncide	pas	avec	une	forte	demande	d'eau	d'irrigation,	comme	la	saison	estivale.	De	plus,	la	
neige	passera	de	1	500	m	à	1	700	m	d'ici	2050	et	à	1900	m	d'ici	2090,	affectant	la	recharge	de	la	
plupart	des	sources	hydriques.	Effectivement,	deux	tiers	des	précipitations	proviennent	des	chutes	
de	neige,	et	non	pas	directement	de	la	pluie,	comme	la	fonte	des	neiges	s’infiltre	dans	les	réseaux	
karstiques	(Shaban	et	al.,	2004;.	Hreiche	et	al,	2006;	Shaban,	2009).

	 Les	besoins	en	eau	pour	l’usage	domestique	sont	fonction	de	la	croissance	démographique,	
cette	croissance	des	besoins	individuels	de	consommation	par	jour	épuise	les	stocks	aquifères.	En	
plus,	la	qualité	de	l’eau	dans	les	nappes	phréatiques	est	déjà	préoccupante	du	fait	de	l’infiltration	
de	polluants	(eaux	usées	rejets	industriels	…).	Á	plus	forte	raison,	l’eau	aurait	été	contaminée	par	
des	produits	biologiques	et	chimiques,	elle	contiendrait	un	niveau	de	métaux	lourds	dangereux	
(Aluminium,	Baryum,	Chrome,	Cuivre,	Nickel	et	Zinc)	non-conforme	aux	normes	internationales,	
la	charge	de	pollution	supplémentaire	des	eaux	usées	générées	par	les	populations	déplacées	est	
estimée	à	environ	40	000	tonnes	de	DBO5	par	an,	soit	environ	(34	%)	de	la	charge	de	DBO5	au	
niveau national32.	Couplée	par	la	multiplication	des	forages	incontrôlés,	dont	on	estime	qu'environ	
(70	%)	des	puits	opérationnels	sont	 illégaux,	en	raison	du	manque	d'application	des	exigences	
en	matière	 de	 licence	 (Banque	mondiale,	 2003),	 pèsera	 plus	 sur	 la	 facture	 de	 la	 santé,	 et	 du	
développement	 des	 populations	 à	 risque.	Particulièrement,	 les	 communautés	 à	 faibles	 revenus	
dépendent	des	ressources	en	eau	pour	la	production	agricole,	l’eau	potable,	et	l’usage	domestique.	
Á	signaler	que	les	coûts	d’allègements	de	la	pollution	sanitaires	sont	estimés	à	7,3	millions	de	
dollars	américains	par	an.

3.4 Rôles des autorités centrales et locales 
	 Le	Liban	a	déjà	adopté	l’agenda	2030	pour	le	développement	durable	et	les	objectifs	de	
développement	durable	(ODD).	En	plus,	le	plan	libanais	de	réponse	à	la	crise	(LCRP),	qui	fait	
partie	du	programme	régional	réfugié	et	résilience	(PRER),	vise	à	améliorer	la	résistance	du	Liban	
face	à	la	crise.	Il	s’agit	à	la	fois	d’aider	les	Libanais	et	 les	populations	déplacées.

	 Du	 point	 de	 vue	 gouvernemental,	 pas	 de	 possibilité	 d’intégration	 locale	 pour	 les	
ressortissants	syriens.	La	position	du	gouvernement	est	que	le	Liban	n’est	pas	un	pays	d’asile	et	
qu’en	conséquence.	Pour	le	gouvernement	libanais,	les	deux	seules	solutions	durables	pour	les	
déplacés	syriens	sont	soit	leur	retour	en	Syrie,	soit	leur	réinstallation	vers	des	pays-tiers.	Ainsi,	
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	 En	particulier	les	sécheresses,	en	tant	qu’aléa	climatique,	peuvent	devenir	un	risque	par	la	
rupture de l’équilibre entre les besoins d’une société, et les ressources potentielles apportées par 
un	milieu	donné	(Charre,	1977)	28.	Surtout,	si	les	réserves	hydriques	ne	sont	pas	assez	rechargées	
à	la	fin	de	l’hiver,	ou	pendant	des	périodes	consécutives,	il	risque	d’y	avoir	une	sécheresse	plus	
intense	lors	de	la	saison	agricole.	Globalement,	la	proportion	des	terres	subissant	une	sécheresse	
constante	passera	de	(2	%	à	10	%)	d’ici	à	2050	29,	entraîne	des	pertes	de	revenus	pour	les	ménages,	
dont	il	s’agit	des	récoltes,	du	bétail	ou	de	la	pêche.	En	d’autres	termes,	les	ménages	les	moins	
favorisés	sont	aussi	les	plus	vulnérables	aux	chocs	climatiques.	Toute	migration	liée	à	la	sécheresse	
est	aussi	une	migration	économique,	et	vice-versa.	Or,	peu	de	ménages	pourraient	adapter	leurs	
activités	agricoles	aux	chocs	climatiques,	ou	s’orienter	vers	des	activités	moins	dépendantes	de	
l’environnement.	Où	s’orienter	vers	des	activités	génératrices	de	revenus.	

	 Le	 rapport	de	 l'ONU	souligne	que	 (91	%)	des	 familles	de	 ressortissants	 syriens	 au	Liban,	
souffrent,	 à	 différents	 degrés,	 d'insécurité	 alimentaire,	 (53	%)	 étant	 dans	 une	 situation	 d'insécurité	
"légère",	(36	%)	dans	une	situation	"modérée",	et	2%	souffrant	d'insécurité	alimentaire	"sévère",30	,31

Au	 Liban,	 les	 petits	 exploitants	 agricoles	 ne	 bénéficient	 ni	 d’informations,	 ni	 de	 conseils	
concernant	les	pratiques	agricoles	à	adopter,	ni	d’accès	à	la	recherche,	ou	au	financement,	couplés	
avec	l’inefficacité	des	réseaux	d’irrigation,	le	morcellement	des	parcelles	agricoles,	et	l’absence	
de	protection	 sociale	pour	 les	 travailleurs	agricoles.

	 Autres	 facteurs	 conjoints	 ;	 l’inondation	 du	 marché	 local	 par	 les	 fruits	 et	 les	 légumes	
syriens.	Cette	 tendance	est	renforcée	par	 la	dévaluation	de	 la	monnaie	syrienne	combinée	à	 la	
compétitivité	des	coûts	de	production	en	Syrie	par	rapport	à	ceux	en	vigueur	au	Liban.	En	plus,	
elle	s'est	renforcée	en	marge	de	la	dégradation	de	la	situation	sécuritaire	dans	la	région.	De	même,	
la	 fermeture	 des	 postes-frontières	 libano-syriens	 reliant	 le	Liban	 au	 reste	 du	Moyen-Orient,	 a	
obligé	 de	 nombreux	 agriculteurs	 d'expédier	 leurs	 produits	 agricoles	 à	 destination	 des	 pays	 du	
Golfe	par	voie	maritime,	un	procédé	 (25	%)	de	plus,	que	 les	voies	 routières.

Dans	ce	constat,	la	réduction	de	la	production	des	denrées	alimentaires	coûterait	300	millions	de	
dollars	américains,	avec	la	flambée	du	prix	de	la	nourriture,	les	produits	alimentaires	coûteraient	
470	millions	de	dollars	américains,	au	Liban	en	2020.	Aggravant	la	malnutrition,	et	facilitant	la	
propagation	des	nouvelles	épidémies	liée	aux	changements	climatiques.	Contre	177,9	milliards	de	
dollars	américains	pour	les	risques	de	maladies,	et	47,2	milliards	pour	l'augmentation	des	risques	
de	décès.	

Une pénurie d’eau 
	 L’eau	est	une	ressource	 rare	au	Proche-Orient.	Mais	 le	Liban	a	 la	chance	d’être	mieux	
loti	en	ressource	hydrique,	par	rapport	aux	autres	pays	avoisinants.	Sa	topographie	chaotique,	à	
majorité	karstique	(70	%),	permet	une	large	distribution	des	précipitations,	en	conséquence,	cinq	
zones	agroclimatiques	distinctes	jalonnent	le	territoire	national.	Afin	de	maitriser	l’exploitation	
de	cette	ressource,	et	de	préserver	sa	qualité,	 le	pays	des	cèdres	se	 trouve	devant	une	 impasse	
pour	déployer	des	efforts	constructifs,	Notamment,	les	impacts	du	réchauffement	climatique	se	
conjuguent	à	une	demande	croissante	sur	les	ressources	hydriques	superficielles	et	souterraines,	
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Également,	réduisant	les	activités	d'écotourisme,	ce	qui	porte	atteinte	au	moyen	d'existence	des	
communautés.	Signalant	que	les	forêts	libanaises	sont	considérées	comme	un	puits	de	carbone.	
En	absorbant	plus	de	dioxyde	de	carbone,	qu’elles	n’émettent	avec	-143,87	Gg	de	CO2	comme	
élimination	 nette.	 Pourtant	 les	 incendies	 de	 forêts	 perpétuelles	 causées	 par	 les	 températures	
croissantes	et	les	négligences	administratives	exposeraient	le	couvert	forestier	libanais	aux	risques	
de	 dégradation	 irréversible.

Secteur agroalimentaire et sécurité alimentaire
 Le secteur agricole emploierait près de (25 %) de la population active libanaise, et 
représenterait	 (80	%)	du	PIB	dans	 les	 zones	 rurales.	Néanmoins,	 la	 population	 agricole,	 et	 sa	
densité	 sont	 également	 sur	 une	 tendance	 à	 la	 baisse.	 La	 diminution	 annuelle	 moyenne	 de	 la	
population	agricole	entre	1999	et	2007	a	été	estimée	à	(5,4	%)	(FAO,	2010).	Environ	(36	%)	des	
terres sont cultivables au Liban, mais les terrains agricoles sont à l’heure actuelle d’à peine 231 
000	hectares	et	la	moitié,	seulement	sont	irrigués.	Pourtant,	une	diminution	de	la	superficie	des	
terres	arables,	et	des	terres	cultivées	permanentes	de	(7,2	%)	a	été	signalée	entre	1990	et	2005	
(FAO,	 2010).

	 Bien	que	le	Liban	importe	(80	%)	de	ses	besoins	alimentaires,	qu’il	s’agisse	de	produits	
agricoles	 ou	 agro-industriels.	 Ledit	 secteur	 contribue	 de	 manière	 significative	 aux	 émissions	
nationales	de	GES,	avec	879	éq	CO2	Gg.,	ce	qui	représente	(3	%)	des	émissions	nationales	en	
2015.	Sa	principale	source	des	émissions	de	GES	est	la	catégorie	de	la	fermentation	entérique	
avec	(45	%	des	émissions	de	ce	secteur),	suivie	par	celles	«	les	sols	agricoles	»	avec	(33	%)	et	la	
gestion	 du	 fumier	 (22	%)	 respectivement27.	

	 Le	dernier	rapport	du	Centre	de	recherche	et	d’études	agricoles	libanais	(Creal)	affirme	
que	:	«	La	production	agricole	libanaise	va	s’effondrer	en	2020,	si	rien	n’est	fait	pour	aider	les	
agriculteurs	à	passer	cette	“annus	horribilis”.	La	raison	de	cet	arrêt	aussi	brutal	que	violent	est	
connue.	C’est	la	crise	bancaire	et	financière,	qui	met	en	danger	les	saisons	agricoles	de	l’année	
en	cours	et,	plus	sûrement	encore,	celles	à	venir	en	2021.	En	outre,	lourdement	endetté,	le	Liban	
dépend	également	de	l’importation	des	produits	alimentaires,	qu’il	consomme.	C’est	le	cas,	par	
exemple,	du	blé	et	d’autres	céréales	».

	 Quant	 au	 secteur	 agroalimentaire,	 rien	 n’a	 été	 fait	 pour	maintenir	 son	 développement.	
En	contrepartie,	on	a	favorisé	le	commerce	à	travers	notamment	la	signature	d’accords	de	libre-
échange.	Ce	qui	a	abouti	à	une	agriculture	locale,	peu	compétitive,	face	aux	productions	étrangères,	
qui	 sont	 toutes,	 de	 surcroît,	 subventionnées.	

	 L’agriculture	est	naturellement	sensible	aux	conditions	climatiques,	ainsi	les	fluctuations	
extrêmes	de	la	température	pourraient	avoir	des	conséquences	graves	sur	la	production	agricole,	
car	les	températures	extrêmement	élevées	pourraient	réduire	la	productivité	agricole	ou	modifier	
les	 variations	 saisonnières	 des	 plantes.	Ainsi,	 avec	 ces	 perturbations	 climatiques,	 les	 enjeux	
sur	notre	 sécurité	alimentaire	 seront	 amplifiés,	 causant	des	changements	dans	nos	productions	
vivrières	 et	 notre	 qualité	 alimentaire.
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élimination	 nette.	 Pourtant	 les	 incendies	 de	 forêts	 perpétuelles	 causées	 par	 les	 températures	
croissantes	et	les	négligences	administratives	exposeraient	le	couvert	forestier	libanais	aux	risques	
de	 dégradation	 irréversible.

Secteur agroalimentaire et sécurité alimentaire
 Le secteur agricole emploierait près de (25 %) de la population active libanaise, et 
représenterait	 (80	%)	du	PIB	dans	 les	 zones	 rurales.	Néanmoins,	 la	 population	 agricole,	 et	 sa	
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avec	(45	%	des	émissions	de	ce	secteur),	suivie	par	celles	«	les	sols	agricoles	»	avec	(33	%)	et	la	
gestion	 du	 fumier	 (22	%)	 respectivement27.	

	 Le	dernier	rapport	du	Centre	de	recherche	et	d’études	agricoles	libanais	(Creal)	affirme	
que	:	«	La	production	agricole	libanaise	va	s’effondrer	en	2020,	si	rien	n’est	fait	pour	aider	les	
agriculteurs	à	passer	cette	“annus	horribilis”.	La	raison	de	cet	arrêt	aussi	brutal	que	violent	est	
connue.	C’est	la	crise	bancaire	et	financière,	qui	met	en	danger	les	saisons	agricoles	de	l’année	
en	cours	et,	plus	sûrement	encore,	celles	à	venir	en	2021.	En	outre,	lourdement	endetté,	le	Liban	
dépend	également	de	l’importation	des	produits	alimentaires,	qu’il	consomme.	C’est	le	cas,	par	
exemple,	du	blé	et	d’autres	céréales	».

	 Quant	 au	 secteur	 agroalimentaire,	 rien	 n’a	 été	 fait	 pour	maintenir	 son	 développement.	
En	contrepartie,	on	a	favorisé	le	commerce	à	travers	notamment	la	signature	d’accords	de	libre-
échange.	Ce	qui	a	abouti	à	une	agriculture	locale,	peu	compétitive,	face	aux	productions	étrangères,	
qui	 sont	 toutes,	 de	 surcroît,	 subventionnées.	

	 L’agriculture	est	naturellement	sensible	aux	conditions	climatiques,	ainsi	les	fluctuations	
extrêmes	de	la	température	pourraient	avoir	des	conséquences	graves	sur	la	production	agricole,	
car	les	températures	extrêmement	élevées	pourraient	réduire	la	productivité	agricole	ou	modifier	
les	 variations	 saisonnières	 des	 plantes.	Ainsi,	 avec	 ces	 perturbations	 climatiques,	 les	 enjeux	
sur	notre	 sécurité	alimentaire	 seront	 amplifiés,	 causant	des	changements	dans	nos	productions	
vivrières	 et	 notre	 qualité	 alimentaire.
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	 Face	à	un	 tel	conflit,	qui	n’en	finit	pas,	de	plus	en	plus	des	émigrants	syriens	adoptent	
des	 mécanismes	 d’adaptation	 négatifs,	 tels	 que	 l’endettement,	 ou	 la	 réduction	 de	 la	 quantité	
de	nourriture.	Alors	que	 les	besoins	en	eau,	et	en	nourriture	sont	une	nécessité,	 les	problèmes	
liés	 au	 logement	 sont	 également	 devenus	 une	 priorité.	 Le	 gouvernement	 libanais	 refusant	 la	
création	de	camps	formels,	une	grande	partie	des	déplacés	Syriens	vivent	dans	des	campements	
informels,	dans	des	appartements,	qu’ils	louent	très	cher,	dans	des	immeubles	en	construction	et	
des	locaux	commerciaux.	Des	habitats	inadaptés	et	dépourvus,	pour	la	plupart,	d’accès	à	l’eau	et	
à	l’assainissement.	Conjointement	avec	les	changements	climatiques,	la	misère	touche	toujours	
davantage	 les	 couches	 sociales	 marginalisées.

Secteur énergétique 
	 La	part	du	Liban	aux	émissions	globales	de	gaz	à	effet	de	serre	est	de	(0.06	%)	uniquement.	
Le	dioxyde	de	carbone	est	le	gaz	à	effet	de	serre	principal	émis	au	Liban,	résultant	surtout	de	la	
consommation	de	combustibles	fossiles	pour	la	production	d’énergie,	et	le	transport	routier.	Qui	
compte	pour	(62	%)	et	(23	%)	respectivement	des	émissions	nationales,	le	secteur	des	procédés	
industriels	occupe	la	troisième	place	(8	%)	des	émissions	nationales,	suivi	par	le	secteur	des	déchets	
(3	%),	 la	principale	source	d'émissions	de	CH4	au	Liban,	représentant	(87,5	%)	des	émissions	
nationales	totales	de	CH4.	Les	émissions	du	secteur	agricole	et	le	changement	d’affectation	des	
terres	et	la	foresterie	comptent	(3	%)	des	émissions	nationales26.	En	2013,	251	Mégawats	a	été	la	
valeur	estimée	de	la	demande	croissante	sur	l'électricité,	en	raison	des	déplacés	syriens	au	Liban	
(Banque	mondiale,	2013).

Secteur du Tourisme 
	 Une	 relation	étroite	 existe	entre	 le	 tourisme	et	 le	 climat.	Ce	dernier	 influence	un	 large	
éventail	de	 ressources	de	 l’environnement.	Au	pays	des	cèdres,	 le	 tourisme	est	principalement	
centré	sur	le	tourisme	récréatif.	Désormais,	la	perturbation	de	l’écosystème	peut	nuire	implicitement	
au	 tourisme.

	 Les	principales	ressources	naturelles	du	Liban	sont	l’abondance	de	sa	ressource	hydrique,	
la	richesse	de	sa	biodiversité	naturelle,	et	les	sites	naturels	remarquables	(réserves	naturelles	forêts	
…),	forment	un	capital	unique,	qui	doit	être	employé	au	service	de	la	qualité	de	cadre	de	vie,	et	de	
l’économie	touristique.	Mais	elles	sont	sujettes	aux	dégradations	majeures	engendrées;

	 Soit	par	une	urbanisation,	qui	se	propage	vers	de	nouveaux	espaces	naturels	de	valeur,	
faisant	perdre	au	Liban	un	des	atouts	majeurs	de	son	attractivité	et	de	sa	qualité	de	vie.	Entre	la	fin	
de	la	guerre	civile	en	1990	et	2010,	l’urbanisation	du	territoire	libanais	est	passée	de	(83,1	%	à	87,2	
%).	Elle	pourrait	même	atteindre	(90	%)	à	l’horizon	de	2030.	On	estime	que	(84	%)	du	territoire	
libanais	ne	disposent	toujours	pas	de	plans	directeurs	adéquats,	ce	qui	a	permis	une	construction	
chaotique,	des	changements	dans	la	couverture	et	l'utilisation	des	terres	(MoE,	2012).

	 Soit	par	des	changements	progressifs	du	climat,	provoquant	d’importantes	perturbations	
à	l’héritage	naturel	national,	à	la	pollution	des	eaux,	à	l’air,	à	la	déforestation,	et	à	la	destruction	
de	 l’habitat.	Raccourcissant	 ainsi	 la	 saison	de	 ski,	 l'attraction	principale	du	 tourisme	hivernal.	

Dr. Georges AklMIGRATIONS ET ESPACE | Problématiques et défis

syrien.	Sans	oublier	qu’auparavant	 le	Liban	a	été	 laissé	 seul	brutalement,	 face	à	une	 situation	
similaire	qui	 le	dépasse	 :	 celle	des	 camps	de	déplacés	palestiniens.	

Secteur économique du Liban 
	 L’économie	libanaise	est	principalement	fondée	sur	le	secteur	tertiaire.	De	même,	le	Liban	
demeuré	très	dépendant	de	ses	importations.	Le	déficit	de	la	balance	commerciale	libanaise	avait	
atteint	son	seuil	le	plus	élevé	(-2.3	milliards	de	dollars)	en	février	2012	21.	Entre	2004	et	2011,	on	
constate	que	le	pouvoir	d’achat	des	classes	populaires	a	été	considérablement	affecté.	

	 Des	 récentes	études	 indiquent	que	 le	produit	 intérieur	brut	 (PIB)	du	Liban	atteint	45.7	
milliards	de	dollars	américains	au	début	de	l’année	2015.	Avec	un	PIB	par	habitant	de	17	462	
dollars	américains,	un	taux	de	croissance	moyen	de	(2	%)	(pour	la	période	comprise	entre	2001	
et	2015)	et	un	taux	d’inflation	d’environ	(1.1	%)	22.	De	2008	à	2011,	la	croissance	économique	et	
l’inflation	alimentaire	ont	augmenté	suite	à	l’arrivée	au	Liban	d’un	million	et	demi	de	déplacés	
syriens.	

	 Une	étude	conjointe	du	ministère	de	l'Environnement	et	du	Programme	des	Nations	unies	
pour	le	développement	a	évalué	le	coût	du	réchauffement	climatique	sur	l'économie	libanaise.	Elle	
indique	que	si	la	production	de	gaz	à	effet	de	serre	demeure	inchangée,	en	2020,	le	réchauffement	
climatique pourrait coûter 21,2 milliards de dollars américains au Liban23.

	 Le	réchauffement	climatique	pourrait	avoir	un	coût	direct	sur	l’économie	nationale.	Cela	
imposerait	au	Liban	des	coûts	d'environ	320	millions	de	dollars	américains	en	2020,	et	23	200	
millions	 de	 dollars	 américains	 en	 2080.

	 Le	ralentissement	de	la	croissance	réduirait	le	produit	intérieur	brut	(PIB)	du	Liban	d'environ	
1	600	millions	de	dollars	américains,	soit	(3	%)	d'ici	2020,	(14	%)	en	2040,	(32	%)	en	2080.	Ce	PIB	
perdu	 constituerait	 un	 coût	 réel,	 ou	 une	 réduction	 du	 bien-être	 économique	 du	Liban24.	

	 Le	réchauffement	climatique	coûtera	donc	16	400	de	dollars	américains	à	chaque	ménage	
en	2020.	Suivant	la	même	logique,	les	coûts	totaux	grimperaient	respectivement	à	80,7	milliards	
de	dollars	américains	en	2040	et	à	1	009	milliards	de	dollars	américains	en	2080.	Chaque	ménage	
devrait	alors	débourser	57	300	de	dollars	américains	en	2040,	et	721	900	de	dollars	américains	en	
2080.	

	 Les	 (40	%)	de	 la	population	 libanaise	en	âge	du	 travail	 sont	 soit	au	chômage,	 soit	des	
travailleurs	indépendants	ou	évoluent	dans	des	secteurs	informels,	qui	ne	sont	pas	couverts	par	le	
code	 du	 travail.	 C’est	 notamment	 le	 cas	 des	 agriculteurs,	 et	 des	 employés	 domestiques.

	 Depuis	 2011,	 le	 chômage	 des	 jeunes	 aurait	 augmenté	 de	 (50	%),	 suite	 à	 l’arrivée	 des	
émigrants	syriens25.	On	estime	qu’entre	(30	et	56	%)	des	emplois	au	Liban	sont	liés	à	l’économie	
informelle.	La	crise	syrienne	a	un	impact	économique	et	social	considérable	au	Liban	connaissant	
déjà	 des	 difficultés	 internes.	
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de	nourriture.	Alors	que	 les	besoins	en	eau,	et	en	nourriture	sont	une	nécessité,	 les	problèmes	
liés	 au	 logement	 sont	 également	 devenus	 une	 priorité.	 Le	 gouvernement	 libanais	 refusant	 la	
création	de	camps	formels,	une	grande	partie	des	déplacés	Syriens	vivent	dans	des	campements	
informels,	dans	des	appartements,	qu’ils	louent	très	cher,	dans	des	immeubles	en	construction	et	
des	locaux	commerciaux.	Des	habitats	inadaptés	et	dépourvus,	pour	la	plupart,	d’accès	à	l’eau	et	
à	l’assainissement.	Conjointement	avec	les	changements	climatiques,	la	misère	touche	toujours	
davantage	 les	 couches	 sociales	 marginalisées.

Secteur énergétique 
	 La	part	du	Liban	aux	émissions	globales	de	gaz	à	effet	de	serre	est	de	(0.06	%)	uniquement.	
Le	dioxyde	de	carbone	est	le	gaz	à	effet	de	serre	principal	émis	au	Liban,	résultant	surtout	de	la	
consommation	de	combustibles	fossiles	pour	la	production	d’énergie,	et	le	transport	routier.	Qui	
compte	pour	(62	%)	et	(23	%)	respectivement	des	émissions	nationales,	le	secteur	des	procédés	
industriels	occupe	la	troisième	place	(8	%)	des	émissions	nationales,	suivi	par	le	secteur	des	déchets	
(3	%),	 la	principale	source	d'émissions	de	CH4	au	Liban,	représentant	(87,5	%)	des	émissions	
nationales	totales	de	CH4.	Les	émissions	du	secteur	agricole	et	le	changement	d’affectation	des	
terres	et	la	foresterie	comptent	(3	%)	des	émissions	nationales26.	En	2013,	251	Mégawats	a	été	la	
valeur	estimée	de	la	demande	croissante	sur	l'électricité,	en	raison	des	déplacés	syriens	au	Liban	
(Banque	mondiale,	2013).

Secteur du Tourisme 
	 Une	 relation	étroite	 existe	entre	 le	 tourisme	et	 le	 climat.	Ce	dernier	 influence	un	 large	
éventail	de	 ressources	de	 l’environnement.	Au	pays	des	cèdres,	 le	 tourisme	est	principalement	
centré	sur	le	tourisme	récréatif.	Désormais,	la	perturbation	de	l’écosystème	peut	nuire	implicitement	
au	 tourisme.

	 Les	principales	ressources	naturelles	du	Liban	sont	l’abondance	de	sa	ressource	hydrique,	
la	richesse	de	sa	biodiversité	naturelle,	et	les	sites	naturels	remarquables	(réserves	naturelles	forêts	
…),	forment	un	capital	unique,	qui	doit	être	employé	au	service	de	la	qualité	de	cadre	de	vie,	et	de	
l’économie	touristique.	Mais	elles	sont	sujettes	aux	dégradations	majeures	engendrées;

	 Soit	par	une	urbanisation,	qui	se	propage	vers	de	nouveaux	espaces	naturels	de	valeur,	
faisant	perdre	au	Liban	un	des	atouts	majeurs	de	son	attractivité	et	de	sa	qualité	de	vie.	Entre	la	fin	
de	la	guerre	civile	en	1990	et	2010,	l’urbanisation	du	territoire	libanais	est	passée	de	(83,1	%	à	87,2	
%).	Elle	pourrait	même	atteindre	(90	%)	à	l’horizon	de	2030.	On	estime	que	(84	%)	du	territoire	
libanais	ne	disposent	toujours	pas	de	plans	directeurs	adéquats,	ce	qui	a	permis	une	construction	
chaotique,	des	changements	dans	la	couverture	et	l'utilisation	des	terres	(MoE,	2012).

	 Soit	par	des	changements	progressifs	du	climat,	provoquant	d’importantes	perturbations	
à	l’héritage	naturel	national,	à	la	pollution	des	eaux,	à	l’air,	à	la	déforestation,	et	à	la	destruction	
de	 l’habitat.	Raccourcissant	 ainsi	 la	 saison	de	 ski,	 l'attraction	principale	du	 tourisme	hivernal.	
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syrien.	Sans	oublier	qu’auparavant	 le	Liban	a	été	 laissé	 seul	brutalement,	 face	à	une	 situation	
similaire	qui	 le	dépasse	 :	 celle	des	 camps	de	déplacés	palestiniens.	

Secteur économique du Liban 
	 L’économie	libanaise	est	principalement	fondée	sur	le	secteur	tertiaire.	De	même,	le	Liban	
demeuré	très	dépendant	de	ses	importations.	Le	déficit	de	la	balance	commerciale	libanaise	avait	
atteint	son	seuil	le	plus	élevé	(-2.3	milliards	de	dollars)	en	février	2012	21.	Entre	2004	et	2011,	on	
constate	que	le	pouvoir	d’achat	des	classes	populaires	a	été	considérablement	affecté.	

	 Des	 récentes	études	 indiquent	que	 le	produit	 intérieur	brut	 (PIB)	du	Liban	atteint	45.7	
milliards	de	dollars	américains	au	début	de	l’année	2015.	Avec	un	PIB	par	habitant	de	17	462	
dollars	américains,	un	taux	de	croissance	moyen	de	(2	%)	(pour	la	période	comprise	entre	2001	
et	2015)	et	un	taux	d’inflation	d’environ	(1.1	%)	22.	De	2008	à	2011,	la	croissance	économique	et	
l’inflation	alimentaire	ont	augmenté	suite	à	l’arrivée	au	Liban	d’un	million	et	demi	de	déplacés	
syriens.	

	 Une	étude	conjointe	du	ministère	de	l'Environnement	et	du	Programme	des	Nations	unies	
pour	le	développement	a	évalué	le	coût	du	réchauffement	climatique	sur	l'économie	libanaise.	Elle	
indique	que	si	la	production	de	gaz	à	effet	de	serre	demeure	inchangée,	en	2020,	le	réchauffement	
climatique pourrait coûter 21,2 milliards de dollars américains au Liban23.

	 Le	réchauffement	climatique	pourrait	avoir	un	coût	direct	sur	l’économie	nationale.	Cela	
imposerait	au	Liban	des	coûts	d'environ	320	millions	de	dollars	américains	en	2020,	et	23	200	
millions	 de	 dollars	 américains	 en	 2080.

	 Le	ralentissement	de	la	croissance	réduirait	le	produit	intérieur	brut	(PIB)	du	Liban	d'environ	
1	600	millions	de	dollars	américains,	soit	(3	%)	d'ici	2020,	(14	%)	en	2040,	(32	%)	en	2080.	Ce	PIB	
perdu	 constituerait	 un	 coût	 réel,	 ou	 une	 réduction	 du	 bien-être	 économique	 du	Liban24.	

	 Le	réchauffement	climatique	coûtera	donc	16	400	de	dollars	américains	à	chaque	ménage	
en	2020.	Suivant	la	même	logique,	les	coûts	totaux	grimperaient	respectivement	à	80,7	milliards	
de	dollars	américains	en	2040	et	à	1	009	milliards	de	dollars	américains	en	2080.	Chaque	ménage	
devrait	alors	débourser	57	300	de	dollars	américains	en	2040,	et	721	900	de	dollars	américains	en	
2080.	

	 Les	 (40	%)	de	 la	population	 libanaise	en	âge	du	 travail	 sont	 soit	au	chômage,	 soit	des	
travailleurs	indépendants	ou	évoluent	dans	des	secteurs	informels,	qui	ne	sont	pas	couverts	par	le	
code	 du	 travail.	 C’est	 notamment	 le	 cas	 des	 agriculteurs,	 et	 des	 employés	 domestiques.

	 Depuis	 2011,	 le	 chômage	 des	 jeunes	 aurait	 augmenté	 de	 (50	%),	 suite	 à	 l’arrivée	 des	
émigrants	syriens25.	On	estime	qu’entre	(30	et	56	%)	des	emplois	au	Liban	sont	liés	à	l’économie	
informelle.	La	crise	syrienne	a	un	impact	économique	et	social	considérable	au	Liban	connaissant	
déjà	 des	 difficultés	 internes.	

Dr. Georges AklMIGRATIONS ET ESPACE | Problématiques et défis

539



venaient	travailler,	seuls,	laissant	les	familles	en	Syrie.	Selon	le	rapport	de	situation	inter-agences	
de	l’ONU	datant	du	9	janvier,	2019,	souligne	que	850	camps	informels	accueillant	70	000	déplacés	
dont	39	900	enfants	sont	menacés	par	 les	 intempéries,	et	 le	 froid	extrême.	

3.2 L’afflux des migrants de toutes sortes au Liban.
	 Avant	 la	 crise	 syrienne,	 la	 pyramide	 des	 âges	 au	Liban	 était	 en	 forme	 de	 cône,	 car	 la	
majorité	de	 la	population	(53	%)	appartient	à	une	 tranche	d’âge	comprise	entre	20	à	59	ans15.	

	 Depuis	le	début	du	conflit	syrien	en	2011,	le	Liban	accueille	près	de	1.5	millions	de	déplacés	
syriens	au	Liban16,	dont	seuls	919	578	sont	officiellement	enregistrés.	Selon	les	chiffres	du	Haut-
Commissariat	des	Nations	Unies	pour	les	Réfugiés	(HCR),	à	la	fin	du	mois	de	septembre	2019	au	
Liban	,	la	majorité,	soit	(52	%),	sont	des	femmes.	En	matière	de	tranches	d’âge,	les	moins	de	18	
ans	sont	les	plus	nombreux	représentant	plus	de	(55	%)	du	total.	Les	18-59	ans	représentent	quant	
à	eux	à	peu	près	(42	%).	Les	personnes	âgées	(plus	de	60	ans)	sont	peu	nombreuses	puisqu’elles	
représentent	moins	de	(3	%)	des	réfugiés17.

	 Suite	à	la	crise	syrienne,	près	de	30	000	Palestiniens	de	Syrie	déplacés	au	Liban	ne	dépendent	
pas	du	HCR,	mais	de	l'Office	de	secours	et	de	travaux	des	Nations	Unies	pour	les	déplacés	de	
Palestine	dans	le	Proche-Orient	(UNRWA)18, et qui pour la plupart rejoignent d’autres déplacés 
palestiniens,	présents	dans	le	pays	depuis	des	décennies,	dans	un	des	douze	camps	officiels	que	
compte	 le	pays.	Alors	que	 ces	derniers	 représentaient	 encore	près	de	 (10	%)	de	 la	population	
libanaise	en	2014.	

	 Désormais,	la	part	que	représentent	les	jeunes	et	les	femmes	au	Liban,	a	considérablement	
augmenté.	De	fait,	les	femmes	et	les	jeunes	constituent	une	grande	portion	des	déplacés	syriens	
présents au Liban19.	La	majorité	des	 réfugiés	héberge,	 souvent	dans	des	habitations	 insalubres	
comme	des	bâtiments	inachevés	ou	des	garages,	tandis	que	les	plus	pauvres	vivent	dans	des	camps	
informels20.	Ainsi,	ces	nouveaux	locataires	génèrent	de	plus	de	gaz	à	effet	de	serre	particulièrement	
à	 l’usage	du	 transport,	de	 l’électricité,	du	chauffage,	de	 la	climatisation,	et	de	 l’utilisation	des	
appareils	ménagers.	Par	ailleurs,	en	2015,	le	ministère	de	l'Environnement	estime	que	1000	tonnes	
de	déchets	solides	sont	produits	quotidiennement	par	les	déplacés	syriens	(Moe,	2015).

	 Le	niveau	de	la	pauvreté	touchait	(27	%)	de	la	population	libanaise,	avec	la	crise	syrienne,	
aurait	donc	augmenté	de	(4	%).	Aujourd’hui	(32	%)	de	la	population	libanaise	sont	considérées	
comme	pauvres.	Parallèlement,	 (70	%)	des	déplacés	syriens	ne	peuvent	combler	 leurs	besoins	
nutritifs	 de	 base.

	 De	manière	générale,	 la	main-d’œuvre	syrienne	est	très	 recherchée	dans	des	domaines,	
qui	ne	nécessitent	pas	de	qualifications	particulières	(secteurs	du	bâtiment,	ou	de	l’agriculture).	
De	fait,	au	Liban,	près	de	(92	%)	des	émigrants	syriens	travaillent	sans	un	contrat.	Par	ailleurs,	la	
moitié	 d’entre	 eux	 occupe	 des	 emplois	 saisonniers	 ou	 temporaires.	

3.3 Les secteurs vitaux faces aux intempéries climatiques et socio-économiques 
	 Il	faut	penser	le	territoire	celui	des	collectivités.	Depuis,	l’éclatement	de	la	crise	en	Syrie,		
en	2011,	 le	Liban	n’avait	 pas	 encore	développé	d’infrastructures	 en	 capacité	de	 répondre	 à	 la	
demande	de	sa	population,	à	plus	forte	raison	accrue	par	les	migrations	provoquées	par	le	conflit	
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des	 déplacés	 syriens,	 afin	 de	 ne	 pas	 les	 rendre	 visibles,	 mais	 n’a	 pas	 d’objection	 concernant	
l’assistance	 fournie	 à	 eux.	

	 Loin	des	chiffres	et	des	statistiques,	ce	n’est	plus	un	secret	de	dire,	que	la	crise	syrienne	va	
crescendo,	et	annonce	désormais	l’émergence	de	problèmes	insolubles.	Et	rien	n’indique	qu’une	
solution	 de	 rechange	pourrait	 pointer	 à	 l’horizon.

3.1 Le réchauffement climatique au Liban
	 En	 général,	 la « peur des migrants » devienne	 un	moteur	 pour	 l’action	 en	 faveur	 de	
l’environnement.	Surtout	que	la	concentration	de	dioxyde	de	carbone	a	augmenté	de	plus	de	(33	
%)	et	n’a	jamais	été	aussi	élevée	depuis	420	000	ans.	Sur	le	terrain,	la	fiction	est	déjà	devenue	
réalité.	Ainsi,	les	conséquences	du	réchauffement	climatique	seront	selon	toute	probabilité	plus	
prononcées	pour	certains	groupes,	par	exemple	les	populations,	dont	leurs	moyens	de	subsistance	
dépendent	de	l’agriculture	et	des	activités	côtières,	surtout	pour	les	communautés,	qui	sont	déjà	
vulnérables,	 désavantagées,	 et	 victimes	 de	 discrimination.

	 Il	 faut	 reconnaître	 que	 la	 dégradation	 de	 l’environnement	 est	 un	 concept	 social	 et	
spatial	 ;	 hormis	 d’événements	 climatiques,	 et	 environnementaux	 ;	 la	 rareté	 des	 ressources	 en	
eau,	la	dégradation	des	sols,	les	effets	du	changement	climatique.	Où	les	gens	fuient	leurs	zones	
sinistrées	pour	rester	en	vie.	Il	y	faut	aussi	des	facteurs	de	répulsion,	non-climatiques,	qui	restent	
une	variable	clé,	social	ou	économique.	Tels	que	;	 la	croissance	démographique,	 les	politiques	
gouvernementales,	 les	 écarts	 en	matière	 de	 revenus,	 et	 le	 taux	 de	 chômage	 élevé.

	 Les	populations	touchées	ne	consentent	pas	à	partir,	que	lorsque	leur	intégrité	physique	
devient	menacée	en	raison	des	contextes	d’insécurité	alimentaire	générés	par	 le	 réchauffement	
climatique,	 voire	 par	 les	 conflits,	 qui	 en	 résultent	 par	 la	 précarité	 des	 ressources	 de	 survie.	
Désormais,	les	causes	politiques	sont	étroitement	liées	à	la	sphère	économique.	Ce	sont	les	États	
qui	font	les	réfugiés	(Emmanuel	Marx,	1990).	Ainsi,	la	migration	se	développe	autour	des	enjeux	
politiques.
Le	Liban	s'est	engagé	à	maintenir	un	seuil	de	réchauffement	en	deçà	de	2	degrés	lors	de	l'accord	
de	Paris	 (COP21)	 en	décembre	2015,	 et	 à	 réduire	 ses	 émissions	de	 (15	%)	d'ici	 à	 2030	 12.	 Si	
ces	promesses	sont	respectées,	le	coût	du	réchauffement	climatique	en	2020	n'atteindra	que	15,2	
milliards	de	dollars	américains,	soit	des	économies	de	(28	%)	13.

	 Sous	 l’effet	 du	 réchauffement	 climatique,	 le	 cas	 libanais	 ne	 fera	 pas	 exception.	 Des	
changements	 climatiques	 seraient	manifestés	 par	 la	 diminution	 des	 pluies	 (-	 10	 à	 20	%)	 d'ici	
à	l'année	2040,	et	de	la	neige	(-	40	%),	en	passant	par	les	sécheresses	et	les	inondations,	et	les	
températures	passeront	d'environ	1	°C	sur	la	côte,	à	2	°C	sur	le	continent,	et	d'ici	2090,	elles	seront	
supérieures	de	3,5	°C	à	5	°C.	Ces	perturbations	devraient	être	accompagnées	d'un	changement	
significatif	des	niveaux	bioclimatiques,	ainsi,	le	niveau	oroméditerranéen	devrait	disparaître	du	
Liban	en	2080,	alors	que	 le	niveau	bioclimatique	aride	devrait	augmenter	de	(5	à	15	%)	de	 la	
superficie	 nationale.	Ce	 qui	 rallonge	 les	 épisodes	 de	 la	 sécheresse,	 sur	 l’ensemble	 du	 pays,	 il	
deviendra	9	jours	de	plus	en	2040,	et	18	jours	de	plus	par	2090.	Des	milliers	de	décès	se	culminent	
entre	2	483	et	5	254	par	an	jusqu'en	2030,	directement	imputables	au	changement	climatique14.

	 De	 longues	 dates,	 des	 Syriens	 travaillaient	 au	 Liban,	 qu’ils	 soient	 saisonniers	 dans	
l’agriculture,	dans	la	construction,	gardiens	d’immeubles,	etc.	De	manière	générale,	les	hommes	
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des	 déplacés	 syriens,	 afin	 de	 ne	 pas	 les	 rendre	 visibles,	 mais	 n’a	 pas	 d’objection	 concernant	
l’assistance	 fournie	 à	 eux.	

	 Loin	des	chiffres	et	des	statistiques,	ce	n’est	plus	un	secret	de	dire,	que	la	crise	syrienne	va	
crescendo,	et	annonce	désormais	l’émergence	de	problèmes	insolubles.	Et	rien	n’indique	qu’une	
solution	 de	 rechange	pourrait	 pointer	 à	 l’horizon.

3.1 Le réchauffement climatique au Liban
	 En	 général,	 la « peur des migrants » devienne	 un	moteur	 pour	 l’action	 en	 faveur	 de	
l’environnement.	Surtout	que	la	concentration	de	dioxyde	de	carbone	a	augmenté	de	plus	de	(33	
%)	et	n’a	jamais	été	aussi	élevée	depuis	420	000	ans.	Sur	le	terrain,	la	fiction	est	déjà	devenue	
réalité.	Ainsi,	les	conséquences	du	réchauffement	climatique	seront	selon	toute	probabilité	plus	
prononcées	pour	certains	groupes,	par	exemple	les	populations,	dont	leurs	moyens	de	subsistance	
dépendent	de	l’agriculture	et	des	activités	côtières,	surtout	pour	les	communautés,	qui	sont	déjà	
vulnérables,	 désavantagées,	 et	 victimes	 de	 discrimination.

	 Il	 faut	 reconnaître	 que	 la	 dégradation	 de	 l’environnement	 est	 un	 concept	 social	 et	
spatial	 ;	 hormis	 d’événements	 climatiques,	 et	 environnementaux	 ;	 la	 rareté	 des	 ressources	 en	
eau,	la	dégradation	des	sols,	les	effets	du	changement	climatique.	Où	les	gens	fuient	leurs	zones	
sinistrées	pour	rester	en	vie.	Il	y	faut	aussi	des	facteurs	de	répulsion,	non-climatiques,	qui	restent	
une	variable	clé,	social	ou	économique.	Tels	que	;	 la	croissance	démographique,	 les	politiques	
gouvernementales,	 les	 écarts	 en	matière	 de	 revenus,	 et	 le	 taux	 de	 chômage	 élevé.

	 Les	populations	touchées	ne	consentent	pas	à	partir,	que	lorsque	leur	intégrité	physique	
devient	menacée	en	raison	des	contextes	d’insécurité	alimentaire	générés	par	 le	 réchauffement	
climatique,	 voire	 par	 les	 conflits,	 qui	 en	 résultent	 par	 la	 précarité	 des	 ressources	 de	 survie.	
Désormais,	les	causes	politiques	sont	étroitement	liées	à	la	sphère	économique.	Ce	sont	les	États	
qui	font	les	réfugiés	(Emmanuel	Marx,	1990).	Ainsi,	la	migration	se	développe	autour	des	enjeux	
politiques.
Le	Liban	s'est	engagé	à	maintenir	un	seuil	de	réchauffement	en	deçà	de	2	degrés	lors	de	l'accord	
de	Paris	 (COP21)	 en	décembre	2015,	 et	 à	 réduire	 ses	 émissions	de	 (15	%)	d'ici	 à	 2030	 12.	 Si	
ces	promesses	sont	respectées,	le	coût	du	réchauffement	climatique	en	2020	n'atteindra	que	15,2	
milliards	de	dollars	américains,	soit	des	économies	de	(28	%)	13.

	 Sous	 l’effet	 du	 réchauffement	 climatique,	 le	 cas	 libanais	 ne	 fera	 pas	 exception.	 Des	
changements	 climatiques	 seraient	manifestés	 par	 la	 diminution	 des	 pluies	 (-	 10	 à	 20	%)	 d'ici	
à	l'année	2040,	et	de	la	neige	(-	40	%),	en	passant	par	les	sécheresses	et	les	inondations,	et	les	
températures	passeront	d'environ	1	°C	sur	la	côte,	à	2	°C	sur	le	continent,	et	d'ici	2090,	elles	seront	
supérieures	de	3,5	°C	à	5	°C.	Ces	perturbations	devraient	être	accompagnées	d'un	changement	
significatif	des	niveaux	bioclimatiques,	ainsi,	le	niveau	oroméditerranéen	devrait	disparaître	du	
Liban	en	2080,	alors	que	 le	niveau	bioclimatique	aride	devrait	augmenter	de	(5	à	15	%)	de	 la	
superficie	 nationale.	Ce	 qui	 rallonge	 les	 épisodes	 de	 la	 sécheresse,	 sur	 l’ensemble	 du	 pays,	 il	
deviendra	9	jours	de	plus	en	2040,	et	18	jours	de	plus	par	2090.	Des	milliers	de	décès	se	culminent	
entre	2	483	et	5	254	par	an	jusqu'en	2030,	directement	imputables	au	changement	climatique14.

	 De	 longues	 dates,	 des	 Syriens	 travaillaient	 au	 Liban,	 qu’ils	 soient	 saisonniers	 dans	
l’agriculture,	dans	la	construction,	gardiens	d’immeubles,	etc.	De	manière	générale,	les	hommes	
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Néanmoins,	d’autres	facteurs	 interviennent	 implicitement	à	ce	sujet.	En Afrique, la production 
agricole ne permet plus de vivre convenablement, souligne Ibrahim Thiaw*. « Cela n’est pas 
uniquement dû à la désertification, rectifie le géographe Luc Cambrézy*. Beaucoup de jeunes 
Africains refusent de se remettre à l’agriculture pour des raisons de pénibilité».

	 Il	est	essentiel	de	reconnaitre	que	des	migrations	mal	gérées	constituent	un	risque	:	risque	
de	déstabilisation,	également	risque	pour	le	respect	des	droits	fondamentaux,	et	la	protection	des	
personnes	 déplacées.	

	 Aussi	 bien	 au	 niveau	 des	 politiques	 locales	 que	 des	 traités	 internationaux,	 les	 statuts	
juridiques adéquats sont nécessaires pour assurer la protection des migrants, notamment 
environnementaux.	 Cependant,	 il	 faut	 voir	 le	 revers	 de	 la	 médaille,	 la	 majorité	 des	 sociétés	
d’accueil	 sont	 parmi	 les	 populations	 les	 plus	 touchées	 par	 le	 réchauffement	 climatique.	 Ces	
personnes	vivent	 souvent	 sur	des	 terres	marginales,	 et	 dans	des	 écosystèmes,	particulièrement	
sensibles	aux	modifications	de	l’environnement.	Elles	sont	très	attachées	à	leurs	terres	ancestrales,	
sur	 lesquelles	 reposent	 leurs	 moyens	 de	 subsistance,	 et	 leur	 identité	 culturelle.

	 Néanmoins,	la	diminution	de	la	diversité	biologique,	et	la	destruction	de	l’habitat	peuvent	
poser	 des	 défis	 aux	 communautés	 d’accueil,	 dépendant	 de	 leur	 environnement	 naturel	 pour	
assurer	leur	subsistance.	Ce	qui	pourrait	les	persuader	à	changer	leur	style	de	vie	et	culturelle	pour	
s’adapter	 aux	 changements	du	 climat,	 et	 de	 leur	milieu	vital.
* Ibrahim Thiaw est un fonctionnaire mauricien qui est secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la 
lutte contre la désertification depuis 2019
* Le géographe Luc Cambrézy.  Chargé de recherches à l'ORSTOM (en 1995). - Directeur de recherche à l'Institut de 
Recherche pour le Développement (en 2007)

3. Le Liban et ses migrants 
	 Le	territoire	national	est	le	patrimoine	commun	du	peuple	libanais,	le	devoir	de	chaque	
génération	est	de	le	transmettre	dans	l’intégralité	de	ses	richesses	aux	générations	futures,	après	
en	avoir	fait	usage	raisonné,	et	l’avoir	développé	selon	des	voies,	qui	n’altèrent	pas	son	potentiel	
de	 résilience.

	 Une	réalité	incontournable,	le	pays	des	cèdres,	une	plaque	tournante	au	niveau	régional,	
classé	comme,	le	second	plus	petit	pays	du	Proche-Orient	densément	peuplé,	et,	aussi	bien,	compte	
parmi	 les	dix	pays	 les	plus	densément	peuplés	du	monde.

	 Le	Liban,	non-signataire	de	la	convention	de	Genève	(1951),	a	refusé	d’accorder	le	statut	
de	réfugiés	aux	populations	fuyant	les	combats.	L’usage	officiel	est	du	mot	déplacé,	au	lieu	de	
réfugié.	Ce	pays	a	le	pourcentage	le	plus	élevé	de	réfugiés	dans	le	monde.	Il	accueille	actuellement	
près d'1,5 millions des déplacés, soit un tiers de sa population, dont une personne sur quatre, qui 
y	vit	est	un	émigrant.	Beaucoup	d'entre	eux,	vivent	dans	des	zones	rurales,	où	les	infrastructures	
publiques	et	les	ressources	naturelles	sont	soumises	à	beaucoup	de	tensions.	Plus	de	la	moitié	vit	
dans	l’extrême	pauvreté	(ONU	info,	2019).	Cela	a	forcément	un	impact	sur	l’utilisation	de	nos	
ressources	naturelles,	non-renouvelables	et	paysagères.	

	 Globalement,	 l’hypersensibilité	de	ce	sujet	au	Liban,	est	marquée	par	 la	problématique	
inextricable	des	réfugiés	palestiniens11.	Le	gouvernement	libanais	refuse	l’installation	de	camps	
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	 Globalement,	 la	 proportion	 des	 terres	 exposées	 à	 une	 sécheresse	 extrême	 pourrait	
passer	de	(1	%)	actuellement	à	(30	%)	d’ici	à	la	fin	du	XXIème siècle9.	Un	argument	majeur	dans	
l’intensification	 des	 conflits,	 pour	 l’appropriation	 des	 ressources	 naturelles,	 de	 plus	 en	 plus	
limitées.

	 Le	rapport	de	2007	du	Deuxième	groupe	de	travail	du	Groupe	d’experts	intergouvernemental	
sur	l’évolution	du	climat	(GIEC)	estime	que,	les	rendements	de	l’agriculture	pluviale	pourraient	
perdre	jusqu’à	(50	%)	d’ici	à	2020.	Les	auteurs	dudit	rapport	notent	également	que	«	la	production	
agricole,	 et	 notamment	 l’accès	 à	 la	 nourriture	 pourraient	 être	 gravement	 compromis	 par	 les	
fluctuations	climatiques	dans	de	nombreux	pays,	et	régions	d’Afrique	».	Selon	ledit	rapport,	les	
rendements	des	cultures	en	Asie	centrale	et	du	Sud	pourraient	chuter	de	(30	%)	d’ici	au	milieu	du	
XXIème siècle10.

 À long terme, les changements climatiques risqueraient bien d’aggraver les régimes, et 
la	 distribution	 de	 différentes	 maladies	 infectieuses,	 ce	 qui	 pourrait	 entraîner	 une	 propagation	
de	maladies	 diarrhéiques,	 ainsi	 qu’une	modification	 de	 la	 prévalence	 de	 certains	 vecteurs	 de	
transmission	des	maladies,	 tel	que	 l’anophèle,	vecteur	du	paludisme,	de	même,	accompagnées	
par	 des	 mauvaises	 récoltes,	 et	 une	 progression	 de	 la	 malnutrition.	 Suite	 aux	 phénomènes	
météorologiques	extrêmes,	 les	dégâts	 infligés	à	 l’infrastructure	du	service	de	 la	santé	publique	
vont	 s’accentuer	 progressivement	 dans	 différentes	 contrées.	

2.1 Les inégalités socioéconomiques et droits humains vis-à-vis les réfugiés environnementaux
	 Une	«	multitude	de	causes	»	entre	en	compte	dans	les	flux	de	migrations	:	interactions	entre	
changements	climatiques,	dégradation	environnementale,	instabilité	politique,	menace	sécuritaire,	
croissance	démographique,	etc.	En	général,	la	population	avec	leur	mode	de	vie	moderne	est	un	
élément	moteur	 des	 émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre.	 Surtout,	 les	 pays	 riches,	 industrialisés,	
émetteurs	historiques	de	CO2,	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	par	habitant	sont	plus	élevées	
que	les	tiers	pays.	Alors	que,	ce	sont	les	sociétés	les	plus	vulnérables,	qui	paient	la	tribune.

	 Des	millions	de	personnes	souffrent	déjà	des	effets	des	catastrophes	extrêmes	exacerbées,	
par	 le	 réchauffement	 climatique	 :	 de	 la	 sécheresse	 prolongée	 en	Afrique	 subsaharienne,	 aux	
tempêtes	 tropicales,	 qui	 balaient	 l’Asie	 du	 Sud-Est,	 les	 Caraïbes	 et	 le	 Pacifique.

	 Á	signaler	que,	les	fluctuations	extrêmes	de	la	température	pourraient	aggraver	et	amplifier	
les	inégalités	existantes,	particulièrement	aux	groupes	les	plus	vulnérables	de	la	population,	comme	
les	 enfants,	 les	 personnes	 âgées,	 et	 les	 personnes	malades.	 Ces	 déplacements	 forcés	 affectent	
tout un éventail de droits ; du droit à l’eau, à l’assainissement, et à l’alimentation, au droit à un 
logement convenable, à l’éducation et au développement et toucheront probablement de manière 
plus	grave	les	enfants,	et	les	jeunes	déjà	en	raison	de	leurs	besoins	métaboliques,	physiologiques	
et	développementaux.	Ses	conséquences	deviendront	de	plus	en	plus	graves	et	extrêmes	avec	le	
temps,	créant	ainsi	une	situation	catastrophique	pour	les	générations	actuelles	et	à	venir.	

	 Effectivement,	 les	 futures	 générations	 subiront	 les	 effets	 de	 plus	 en	 plus	 graves	 du	
réchauffement	 climatique,	 si	 les	 gouvernements	 ne	 prennent	 pas	 des	 mesures	 immédiates.	
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Néanmoins,	d’autres	facteurs	 interviennent	 implicitement	à	ce	sujet.	En Afrique, la production 
agricole ne permet plus de vivre convenablement, souligne Ibrahim Thiaw*. « Cela n’est pas 
uniquement dû à la désertification, rectifie le géographe Luc Cambrézy*. Beaucoup de jeunes 
Africains refusent de se remettre à l’agriculture pour des raisons de pénibilité».

	 Il	est	essentiel	de	reconnaitre	que	des	migrations	mal	gérées	constituent	un	risque	:	risque	
de	déstabilisation,	également	risque	pour	le	respect	des	droits	fondamentaux,	et	la	protection	des	
personnes	 déplacées.	

	 Aussi	 bien	 au	 niveau	 des	 politiques	 locales	 que	 des	 traités	 internationaux,	 les	 statuts	
juridiques adéquats sont nécessaires pour assurer la protection des migrants, notamment 
environnementaux.	 Cependant,	 il	 faut	 voir	 le	 revers	 de	 la	 médaille,	 la	 majorité	 des	 sociétés	
d’accueil	 sont	 parmi	 les	 populations	 les	 plus	 touchées	 par	 le	 réchauffement	 climatique.	 Ces	
personnes	vivent	 souvent	 sur	des	 terres	marginales,	 et	 dans	des	 écosystèmes,	particulièrement	
sensibles	aux	modifications	de	l’environnement.	Elles	sont	très	attachées	à	leurs	terres	ancestrales,	
sur	 lesquelles	 reposent	 leurs	 moyens	 de	 subsistance,	 et	 leur	 identité	 culturelle.

	 Néanmoins,	la	diminution	de	la	diversité	biologique,	et	la	destruction	de	l’habitat	peuvent	
poser	 des	 défis	 aux	 communautés	 d’accueil,	 dépendant	 de	 leur	 environnement	 naturel	 pour	
assurer	leur	subsistance.	Ce	qui	pourrait	les	persuader	à	changer	leur	style	de	vie	et	culturelle	pour	
s’adapter	 aux	 changements	du	 climat,	 et	 de	 leur	milieu	vital.
* Ibrahim Thiaw est un fonctionnaire mauricien qui est secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la 
lutte contre la désertification depuis 2019
* Le géographe Luc Cambrézy.  Chargé de recherches à l'ORSTOM (en 1995). - Directeur de recherche à l'Institut de 
Recherche pour le Développement (en 2007)

3. Le Liban et ses migrants 
	 Le	territoire	national	est	le	patrimoine	commun	du	peuple	libanais,	le	devoir	de	chaque	
génération	est	de	le	transmettre	dans	l’intégralité	de	ses	richesses	aux	générations	futures,	après	
en	avoir	fait	usage	raisonné,	et	l’avoir	développé	selon	des	voies,	qui	n’altèrent	pas	son	potentiel	
de	 résilience.

	 Une	réalité	incontournable,	le	pays	des	cèdres,	une	plaque	tournante	au	niveau	régional,	
classé	comme,	le	second	plus	petit	pays	du	Proche-Orient	densément	peuplé,	et,	aussi	bien,	compte	
parmi	 les	dix	pays	 les	plus	densément	peuplés	du	monde.

	 Le	Liban,	non-signataire	de	la	convention	de	Genève	(1951),	a	refusé	d’accorder	le	statut	
de	réfugiés	aux	populations	fuyant	les	combats.	L’usage	officiel	est	du	mot	déplacé,	au	lieu	de	
réfugié.	Ce	pays	a	le	pourcentage	le	plus	élevé	de	réfugiés	dans	le	monde.	Il	accueille	actuellement	
près d'1,5 millions des déplacés, soit un tiers de sa population, dont une personne sur quatre, qui 
y	vit	est	un	émigrant.	Beaucoup	d'entre	eux,	vivent	dans	des	zones	rurales,	où	les	infrastructures	
publiques	et	les	ressources	naturelles	sont	soumises	à	beaucoup	de	tensions.	Plus	de	la	moitié	vit	
dans	l’extrême	pauvreté	(ONU	info,	2019).	Cela	a	forcément	un	impact	sur	l’utilisation	de	nos	
ressources	naturelles,	non-renouvelables	et	paysagères.	

	 Globalement,	 l’hypersensibilité	de	ce	sujet	au	Liban,	est	marquée	par	 la	problématique	
inextricable	des	réfugiés	palestiniens11.	Le	gouvernement	libanais	refuse	l’installation	de	camps	
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	 Globalement,	 la	 proportion	 des	 terres	 exposées	 à	 une	 sécheresse	 extrême	 pourrait	
passer	de	(1	%)	actuellement	à	(30	%)	d’ici	à	la	fin	du	XXIème siècle9.	Un	argument	majeur	dans	
l’intensification	 des	 conflits,	 pour	 l’appropriation	 des	 ressources	 naturelles,	 de	 plus	 en	 plus	
limitées.

	 Le	rapport	de	2007	du	Deuxième	groupe	de	travail	du	Groupe	d’experts	intergouvernemental	
sur	l’évolution	du	climat	(GIEC)	estime	que,	les	rendements	de	l’agriculture	pluviale	pourraient	
perdre	jusqu’à	(50	%)	d’ici	à	2020.	Les	auteurs	dudit	rapport	notent	également	que	«	la	production	
agricole,	 et	 notamment	 l’accès	 à	 la	 nourriture	 pourraient	 être	 gravement	 compromis	 par	 les	
fluctuations	climatiques	dans	de	nombreux	pays,	et	régions	d’Afrique	».	Selon	ledit	rapport,	les	
rendements	des	cultures	en	Asie	centrale	et	du	Sud	pourraient	chuter	de	(30	%)	d’ici	au	milieu	du	
XXIème siècle10.

 À long terme, les changements climatiques risqueraient bien d’aggraver les régimes, et 
la	 distribution	 de	 différentes	 maladies	 infectieuses,	 ce	 qui	 pourrait	 entraîner	 une	 propagation	
de	maladies	 diarrhéiques,	 ainsi	 qu’une	modification	 de	 la	 prévalence	 de	 certains	 vecteurs	 de	
transmission	des	maladies,	 tel	que	 l’anophèle,	vecteur	du	paludisme,	de	même,	accompagnées	
par	 des	 mauvaises	 récoltes,	 et	 une	 progression	 de	 la	 malnutrition.	 Suite	 aux	 phénomènes	
météorologiques	extrêmes,	 les	dégâts	 infligés	à	 l’infrastructure	du	service	de	 la	santé	publique	
vont	 s’accentuer	 progressivement	 dans	 différentes	 contrées.	

2.1 Les inégalités socioéconomiques et droits humains vis-à-vis les réfugiés environnementaux
	 Une	«	multitude	de	causes	»	entre	en	compte	dans	les	flux	de	migrations	:	interactions	entre	
changements	climatiques,	dégradation	environnementale,	instabilité	politique,	menace	sécuritaire,	
croissance	démographique,	etc.	En	général,	la	population	avec	leur	mode	de	vie	moderne	est	un	
élément	moteur	 des	 émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre.	 Surtout,	 les	 pays	 riches,	 industrialisés,	
émetteurs	historiques	de	CO2,	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	par	habitant	sont	plus	élevées	
que	les	tiers	pays.	Alors	que,	ce	sont	les	sociétés	les	plus	vulnérables,	qui	paient	la	tribune.

	 Des	millions	de	personnes	souffrent	déjà	des	effets	des	catastrophes	extrêmes	exacerbées,	
par	 le	 réchauffement	 climatique	 :	 de	 la	 sécheresse	 prolongée	 en	Afrique	 subsaharienne,	 aux	
tempêtes	 tropicales,	 qui	 balaient	 l’Asie	 du	 Sud-Est,	 les	 Caraïbes	 et	 le	 Pacifique.

	 Á	signaler	que,	les	fluctuations	extrêmes	de	la	température	pourraient	aggraver	et	amplifier	
les	inégalités	existantes,	particulièrement	aux	groupes	les	plus	vulnérables	de	la	population,	comme	
les	 enfants,	 les	 personnes	 âgées,	 et	 les	 personnes	malades.	 Ces	 déplacements	 forcés	 affectent	
tout un éventail de droits ; du droit à l’eau, à l’assainissement, et à l’alimentation, au droit à un 
logement convenable, à l’éducation et au développement et toucheront probablement de manière 
plus	grave	les	enfants,	et	les	jeunes	déjà	en	raison	de	leurs	besoins	métaboliques,	physiologiques	
et	développementaux.	Ses	conséquences	deviendront	de	plus	en	plus	graves	et	extrêmes	avec	le	
temps,	créant	ainsi	une	situation	catastrophique	pour	les	générations	actuelles	et	à	venir.	

	 Effectivement,	 les	 futures	 générations	 subiront	 les	 effets	 de	 plus	 en	 plus	 graves	 du	
réchauffement	 climatique,	 si	 les	 gouvernements	 ne	 prennent	 pas	 des	 mesures	 immédiates.	
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2. Le réchauffement climatique
	 La	Terre	a	toujours	évolué	au	fil	des	ères	géologiques,	et	cette	évolution	s’est	accompagnée	de	
fluctuations	thermiques	mondiales.	Durant	lesquelles,	le	climat	de	la	Terre,	résultat	du	changement	
de	la	pluviométrie,	et	d’un	cycle	hydrologique,	a	déjà	connu	des	cycles	de	réchauffement	et	de	
refroidissement,	duraient	entre	des	milliers	et	des	millions	d’années.	De	même,	ces	cycles	étaient	
causés	par	d’autres	facteurs	naturels,	comme	les	changements	dans	l’orbite	terrestre,	l’intensité	du	
soleil,	ou	l’activité	des	volcans.

	 Cependant,	la	période	de	réchauffement	actuelle	est	plus	rapide	que	les	précédentes.	Cette	
occurrence	 se	manifeste	 par	 des	 événements	 climatiques	 plus	 fréquents,	 et	 d’une	 plus	 grande	
violence	 telles	que	sécheresses,	 tempêtes	et	 inondations...	 Il	est	clair	que	c’est	 l’humanité,	qui	
a	causé	 la	plus	grande	partie	du	 réchauffement	observé	au	cours	des	100	dernières	années,	en	
libérant	de	gaz	(CO2,	CH4,	N2O,…)	retenant	la	chaleur,	communément	appelés	gaz	à	effet	de	
serre,	 afin	 d’alimenter	 nos	 vies	modernes.

	 Les	climatologues	ont	averti	qu’un	réchauffement	climatique	de	2	°C	pourrait	avoir	des	
effets	dangereux	sur	l’humanité.	Si	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	provenant	des	activités	
de	l’Homme	continuent	à	grimper	sans	contrôle,	la	Terre	pourrait	se	réchauffer	de	plus	de	4	°C	
d’ici	la	fin	du	siècle.	Ainsi,	d’ici	à	2099,	il	faut	s’attendre	à	une	hausse	moyenne	de	la	température	
comprise	entre	1,8	°C	et	4	°C.

	 Le	dérèglement	climatique	n’est	pas	directement	à	l’origine	du	déplacement	des	migrants	
climatiques.	Plus	de	(90	%)	des	catastrophes	naturelles,	en	cause	sont	liées	à	la	météo,	elle-même	
liée	au	réchauffement	climatique7.	Les	changements	climatiques	occasionneront	des	mouvements	
de	populations,	en	faisant	de	certaines	régions	de	la	planète,	des	lieux	beaucoup	moins	vivables,	
rendant	moins	sûr	l’approvisionnement	en	nourriture	et	en	eau,	et	en	aggravant	la	fréquence	et	
la	violence	des	aléas	tels	(les	inondations	et	 les	tempêtes…).	Les	conséquences	migratoires	de	
phénomènes	dits	«	lents	»	:	la	montée	du	niveau	des	mers,	ou	la	dégradation	des	sols,	et	l’érosion	
des	littoraux,	affecteraient	aujourd’hui	plus	de	la	moitié	de	la	surface	terrestre.

	 Ensemble,	une	accélération	continue	des	taux	de	dilatation	thermique,	et	de	la	fonte	de	
glaciers	provoquent	une	élévation	du	niveau	global	des	mers,	d’environ	4	mm/an.	Et	atteindra	
les	zones	côtières	surpeuplées.	De	même,	cette	élévation	du	niveau	des	mers	pourrait	entraîner	
l’intrusion	de	l’eau	saline	et	contaminerait	l’eau	aquifère,	réduisant	l’approvisionnement	qualitative	
de	 la	masse	d’eau	destinée	aux	usages	domestiques	et	agricoles.

	 L’afflux	de	réfugiés	n’est	pas	une	«	crise	»,	c’est	le	début	d’un	grand	mouvement	planétaire,	
et	plus	précisément	d’un	effondrement	global.	L’ouragan	Katrina,	par	exemple,	qui	s’est	abattu	sur	
la	côte	méridionale	des	États-	Unis	en	août	2005,	et	a	occasionné	le	déplacement	temporaire	de	plus	
d’un million de personnes8.	Cet	ouragan	a	été	davantage	qu’un	simple	épisode	météorologique	:	
les	dégâts,	qu’il	a	occasionnés	dans	le	Golfe	du	Mexique,	étaient	le	résultat	d’un	médiocre	état	de	
préparation	aux	catastrophes,	d’un	sous-investissement	constant	dans	les	mesures	de	protection	à	
mettre	en	place	autour	des	villes,	ainsi	que	de	la	destruction	systématique	des	zones	humides	dans	
le	delta	du	Mississippi,	qui	auraient	peut-être	pu	atténuer	l’impact	de	la	tempête.	
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vie	ou	leurs	conditions	de	vie,	sont	contraintes	de	quitter	leur	foyer	habituel,	ou	le	quittent	de	leur	propre	
initiative,	temporairement	ou	définitivement,	et	qui,	de	ce	fait,	se	déplacent	à	l’intérieur	de	leur	pays	ou	
en	sortent	»5.

	 Par	ailleurs,	le	mot	«	réfugié	»	avait	une	vraie	résonance	au	sein	du	grand	public,	sensible	
à	la	notion	implicite	de	contrainte.	D’autre	part,	ce	mot	véhicule	des	connotations	moins	négatives	
que	le	mot	«	migrant	»,	qui	laisse	supposer	un	déplacement	volontaire	à	la	recherche	d’un	mode	
de	vie	plus	attrayant.

	 De	 même,	 quoique	 l’expression	 «	 réfugiés	 climatiques	 »	 pose	 problème,	 on	 continue	
de	l’utiliser	en	partie,	parce	qu’il	n’existe	pas	d’autre	expression	satisfaisante.	Alors	que,	les	«	
évacués	du	climat	»	renvoient	à	des	mouvements	temporaires	à	l’intérieur	de	frontières	nationales.	

1.1 Les réfugiés environnementaux dans la région Mena 
	 Dans	une	perspective	géographique	et	culturelle,	en	parallèle	à	l’historicité	des	mouvements	
migratoires	 dans	 la	 région	 d’Afrique	 du	Nord,	 et	 le	Moyen-Orient	 (MENA),	 les	 dynamiques	
migratoires	actuelles	en	Afrique	du	Nord,	et	le	Moyen-Orient	s’inscrivent	dans	une	tradition	forte	
de	mobilités.	Cette	région	est	de	longue	date,	l’un	des	carrefours	migratoires	les	plus	importants	
au	monde,	en	raison	de	sa	situation	entre	les	deux	principales	zones	de	destination	des	migrations	
internationales,	l’Europe	et	le	golfe	Persique.	Elle	comporte	en	outre	de	nombreuses	populations	
pastorales	 et	 nomades,	 traditionnellement	 mobiles,	 comme	 l’illustrent	 les	 travaux	 de	 Dawn	
Chatty*	 (Université	 d’Oxford).	 En	 plus,	 les	 liens	 complexes	 entre	 le	 changement	 climatique,	
et	 les	migrations	d’Afrique	du	Nord	et	du	Moyen-Orient	sont	de	plus	en	plus	affectés	par	des	
sécheresses	à	répétition,	une	désertification	galopante,	et	un	manque	souvent	cruel	de	politiques	
publiques	adéquates	pour	faire	face	à	ces	aléas.	

	 À	 titre	 d’exemples,	 les	 sociétés	 complexes	 de	 l’Egypte	 et	 de	 la	Mésopotamie,	 se	 sont	
constituées	à	partir	des	populations	ayant	fui	les	terres	de	pâturage	en	voie	de	sécheresse	pour	
gagner	les	zones	riveraines.	De	même,	l’expansion	musulmane	au	VIIIème	siècle	en	Méditerranée,	
et	en	Europe	méridionale	a	été	soutenue,	dans	une	certaine	mesure,	par	la	sécheresse	sévissant	au	
Moyen-Orient.	Actuellement,	plus	de	300	000	migrants	et	réfugiés	ont	traversé	la	Méditerranée	
pour	se	rendre	en	Europe	en	2016.

	 Une	étude	publiée	le	17	mars	2015	dans	les	Comptes	Rendus	de	l’Académie	des	Sciences	
des	Etats-Unis	va	même	plus	loin.	En	affirmant	que,	cette	tendance	aux	sécheresses	longues,	et	
intenses	 dans	 le	 bassin	méditerranéen	 se	 confirme,	 et	 que	 l’activité	 humaine	 en	 est	 la	 cause.
Entre	2006	à	2010,	soit	les	cinq	années,	qui	ont	précédé	le	«	printemps	Syrien	»	de	2011,	la	Syrie	
a	 subi	 la	plus	grave	sécheresse	 jamais	enregistrée	dans	 la	 région,	provoquant	des	catastrophes	
agricoles	majeures,	 et	 forçant	 les	 communautés	marginalisées,	 ruinées	 à	migrer	 vers	 d’autres	
parties	plus	prospères.	Ce	qui	a	contribué	au	déclenchement	d’une	guerre	fratricide6.
* Dawn Chatty, FBA: est une anthropologue sociale et universitaire américaine, spécialisée dans le Moyen-Orient, 
les tribus pastorales nomades et les réfugiés
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a	 subi	 la	plus	grave	sécheresse	 jamais	enregistrée	dans	 la	 région,	provoquant	des	catastrophes	
agricoles	majeures,	 et	 forçant	 les	 communautés	marginalisées,	 ruinées	 à	migrer	 vers	 d’autres	
parties	plus	prospères.	Ce	qui	a	contribué	au	déclenchement	d’une	guerre	fratricide6.
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Les impacts des déplacés syriens
dans le secteur agricole de la Bekaa,

sous la perspective du réchauffement climatique.

Dr. Georges AKL
Département de Géographie

Université Libanaise

1.Les réfugiés environnementaux du monde 
	 Les	 risques	 humains	 sont	 majeurs,	 et	 la	 probabilité	 de	 migrations	 est	 forte.	 Selon	
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), près de 192 millions de personnes, soit 
(3	 %)	 de	 la	 population	 mondiale,	 vivent	 aujourd’hui	 hors	 de	 leur	 lieu	 de	 naissance.1

	 À	 l’échelle	 internationale,	 la	 question	 des	 migrations	 environnementales	 est	 un	 sujet	
d’actualité,	tant	pour	la	communauté	scientifique,	que	pour	les	acteurs	de	terrain,	et	les	décideurs	
politiques.	Les	dynamiques	migratoires	environnementales	sont	complexes,	et	de	nombreux	autres	
éléments	influencent	les	choix	migratoires	des	ménages.	Chaque	année,	ce	chiffre	est	supérieur	
à	celui	des	déplacements	liés	aux	violences,	et	aux	conflits	(10,8	millions	en	2018,	NDLR).	La	
population	humaine	 serait	 affectée	par	 les	 changements	 climatiques.	Les	 estimations	 actuelles	
vont	de	25	millions	à	un	milliard	d’individus	d’ici	à	2050	2.	Ainsi,	d’ici	à	2050,	une	personne	sur	
45	dans	le	monde	aura	été	déplacée	par	le	changement	du	climat.

	 L’étude	Agence	Française	de	Développement	 (AFD)-Banque	mondiale	suggère	que,	 le	
changement climatique a un impact (direct et indirect) sur les conditions de vie des populations 
et,	 en	 conséquence,	 sur	 la	 migration.	Mais	 les	 facteurs	 socio-économiques,	 et	 notamment	 la	
perspective	 d’emploi	 plus	 favorable	 dans	 les	 régions	 de	 destination,	 demeure	 dominante3.

L’expression " réfugiés climatiques "
	 La	Convention	des	Nations	Unies	de	1951,	et	son	protocole	de	1967	relatif	au	statut	des	
réfugiés	 indiquent	 clairement	 à	 l’existence	 d’une	 «	 persécution	 »	 ainsi	 qu’au	 franchissement	
d’une	frontière.	À	propos	de	l’expression	«	réfugié	environnemental	»	(Environmental	Refugees)	
apparue	au	début	des	années	1990,	signifie	à	la	fois	:	réfugiés	climatiques,	ou	écologiques,	ou	
écoréfugiés4.	Quant	à	l’expression	“déplacés	environnementaux”,	point	de	controverse,	est	plus	
adaptée,	 aux	 déplacements	 internes	 et	 internationaux,	 forcés	 et	 volontaires.	

	 Faut-il	 qualifier	 les	 personnes	 déplacées	 par	 les	 changements	 du	 climat	 de	 «	 réfugiés	
climatiques	»	ou	de	«	migrants	climatiques	»	?	Ce	n’est	pas	seulement	affaire	de	sémantique,	
car	 selon	 que	 l’on	 acceptera	 l’une	 ou	 l’autre	 définition.	 Les	 implications	 au	 regard	 du	 droit	
international	 se	 traduiront	par	des	obligations	bien	 réelles	pour	 la	communauté	 internationale.

	 L’Organisation	internationale	pour	les	migrations	(OIM)	propose	la	définition	suivante:	
«	On	appelle	migrants	environnementaux,	les	personnes	ou	groupes	de	personnes	qui,	pour	des	raisons	
impérieuses	liées	à	un	changement	environnemental	soudain	ou	progressif,	influant	négativement	sur	leur	
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