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جمهوريّةٌ صغيرة يبلغ عدد سكّانها 6 ماليين نسمة، وهو بلدٌ "ميّال للهجرة" (عبد لبنان
الهادي 2006: 434؛ ديبه وآخرون 2016). وبينما يعيشُ خارج لبنان ما يقدّر بنحو

885.000 مهاجرٍ مَولودٍ في لبنان (دي بيل إير 2017)، تفيدُ بعض المصادر أنّ حوالي
14 مليون شخصٍ من أصل لبناني منتشرون في جميع أنحاء العالم (طويل 2015).
وفي الوقت نفسِه، كان لبنان وجهةً رئيسيّة لّالجئين والعمّال المهاجرين (دي بيل إير
2017). ومنذ الخمسینیّات، توافَد على هذا الكيان الصغير الجئون من بلدان مُختلِفة
في العالم العربي، وهي فلسطين والعراق ومؤخَّراً سوریا (منذ عام 2011). كما أنهّ

كان مقصداً تقليديّاً للعمّال المنزليّين والمهاجرين العامِلين من أفريقيا (مثل مصر
وإثيوبيا) وآسيا (مثل الفييلبّين). 

دون التقليل من أهميّة الديناميّات المعقّدة للهجرة في لبنان، ستركّز الورقة على
مشاركة المغتربين اللبنانيين وتفاعلِهم مع الحرب اللبنانية وسياسات ما بعدَ الحرب.
وستسلّط الضوء على مشاركة المغترِبين اللبنانيّين في التنميَة والشؤون السياسيّة،

مبيّنةً أن مجتمَعات الشتات اللبنانيّة تشارك في مختلف األنشطة االقتصاديّة
والمجتمعية والسياسية، دون أن تتمكّن تلك المشاركة من تجاوز الطبيعة الطائفيّة
للنظام السياسي اللبناني. بلْ قد يكون العكس هو الصحيح، فالتشرذمُ السياسيُّ

لمجتمعات الشتات اللبناني يُعيد إنتاج أنماط التعبئة الطائفيّة ويديمُها (سكولت عويس،
طبر2015).

 أوالً - مَوجات الهجرَة وخصائصُ الشتات
اللبنانّي

وقعت أحداث الهجرة في لبنان في مراحل مُتعاقِبة، ويُمكن وسمُ الشتات اللبناني
بصفتَين: "رياديّ" و "ناشئ عن النزاع": فهو رياديُّ بقدر ما هاجر اللبنانيّون بحثاً عن

فُرص اقتصاديّة جديدة (ستيل، 2013) ونتاجٌ للصراع أو متأثَّر به (كوينوفا 2011)، حيث
أنَّ الحروب المتكرِّرة وحلقات الصراع دفعت اللبنانيين إلى البحث عن بيئات أكثر

استقراراً. 

في القرن التاسع عشر، بَحث المهاجرون األوائل في لبنان عن وجهات جديدة في
أمريكا الالتينيّة والوسطى والشماليّة لتحسين سبلِ عيشهم االقتصاديّة والهروب من

التوتُّرات الطائفيّة. وفي أعقاب استقالل لبنان عن الحكم الفرنسي وقيام الدولة
اللبنانية في عام 1943، توَجّه اللبنانيّون إلى مَناطق جديدة، وهي أستراليا وأوروبا

الغربيّة (فرنسا) ودوَل الخليج وغرب أفريقيا. ومع اندِالع الحرب األهليّة من عام 1975
حتى عام 1990، فرّوا من حالة عدم االستِقرار والصراع واستقرّوا في أمريكا

الشماليّة وأستراليا.  كما أصبحت ألمانيا والسويد وجهةً شعبيّة للّبنانيّين والفلسطينيّين
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الذين هرَبوا من الصراع في جنوب لبنان أثناءَ العمليَات العسكرية اإلسرائيلية أواخرَ
السبعينيّات وأوائل الثمانينيّات. على أنّ الهجرة لم تهدأ مع نهاية الحرب، وبحكم فرص

العمل المحدودة وتكرُّر المواجَهات، مثل حرب تموز/يوليو 2006 بين حزب اهللا
وإسرائيل، توجّه اللبنانيّون إلى الخليج وأوروبا الغربيّة وأمريكا الشماليّة. وال ندري اليوم

ما إذا كانت القيود المتزايدة على أنظمة الهجرة الغربيّة والتدابير األمنية ضدَّ
المهاجرين في منطقة الخليج سوف تؤدّي إلى انخفاضٍ في الهجرة اللبنانية أم ال. 

وعلى الرغم من التباينات في مستوى مهارات اللبنانيين الذين هاجروا قبل الثمانينيات،
الحواالتفإنّ الشتات اللبناني عموماً يتمتّع بتعليم عالٍ (دي بيل إير 2017). وتشكِّل

، وبشكلٍ أساسيّ من الخليج وأيضا من الماليّة التي يُرسلها اللبنانيّون في الخارج
أفريقيا وأمريكا الشمالية، حوالي 15 إلى ٪20 من الناتِج القوميّ اإلجماليّ للبنان
(محمود 2016). وليسَ من الواضح ما إذا كانت هذه الحواالت قد عزّزت التنميَة

المجتمعيّة، ولكنَّها بالتأكيد ساهمت في دعم األُسَر واستِقرار االقتِصاد اللبنانيّ الراكِد من
خاللِ توفير السيولة وتدفُّقات رأس المال في اللحظات الحرِجة (محمود 2016).

ثانياً - الشتاتُ اللبنانيُّ ومجال دراسته
المعقّد: الروابط السياسيّة والمشارَكة في

شؤون الوَطن
إنّ الروابط السياسية بين الشتات اللبناني والوطن معقّدة ومتفاوِتة المستويات. وال
بدّ من قراءتها في سياق النظام المحلّي في لبنان، والذي غالباً ما يقوم على أساس

التقاسم الطائفيّ أو المذهبي. ففي النموذَج السياسيّ اللبنانيّ، يتمّ ضمان التمثيل من
خالل ترتيباتٍ طائفيّة محدّدة مسبقاً: الرئيسُ مسيحيٌّ مارونيّ، رئيسُ الوزراء سنّيّ،

ورئيس مجلس النوّاب شيعي. وتنقسم المقاعد التشريعيّة مناصفة بين المسلِمين
والمسيحيّين، وتتوافق تعيينات الخدمة المدنيّة مع الحصص الطائفية الثابِتة. وهناك

إجماع بين الباحثين األكاديميّين على أنّ هذا النموذج السياسيّ يُضعِف بناءَ المؤسّسات،
ويُشجِّع التركيبات الطائفيّة القائمة على أساس رعويٍّ يُقايض الخدَمات بالدعم

السياسيّ، سواءً على الصعيد المحلّيّ أو الوطنيّ. ويقف أعضاء كلِّ فئة أو طائفة وراءَ
زعيمِهم الطائفيّ، الذي يُعتبَر "حارسَ الطائفة"، لضمان مصالِحهم السياسيّة ونفوذهم

في السياسة الداخليّة في لبنان. 

ومن منظورٍ واسع، يُمكن القول إنّ الجاليات اللبنانيّة في الخارج حافظت على
اهتمامِها بشؤون الوطن (سكولت / طبر 2015)، وعبّرت عن رغبتِها في االعتراف بها
كقوّة سياسيّة في ديناميّات الحكم في لبنان. وكمثالٍ على ذلك، فقد سلَّط المغترِبون
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الضوء على ضرورة تَخصيص مقعدٍ برلمانيّ يمثِّل مصالحَ المغترِبين ويعبِّر عن مطالبِهم
(عبد الهادي 2006 : 445). كما ضغطت المجموعات من أصلٍ لبنانيّ على الحكومة

لمنحِهم الجنسيّة (جولين 2006)، وحشَد عددٌ ال يُحصى من منظَّمات ومَجموعات
الشتات من أجل إدخال مبدأ التصويت خارجَ البالد ليَكون لها رأي في العمليّات

السياسيّة في فترة ما بعد الحرب.

المغتربون اللبنانيون في حلقات الصراع: عوامل مخفِّفة للصراع
أم مذكِّية لالستقطاب؟

خاللَ فترات الصراع الرئيسيّة في البالد، مثل الحرب األهليّة في لبنان وحرب حزب
الله-إسرائيل في تموز/يوليو 2006، اعتقدَت مجموعات الشتات في لبنان أنّها تلعب
دَوراً في تَخفيف حدّة الصراع. بَيد أنّ أنماط استقطابِها كانت تُعيد، في الوقت نفسِه،

تكريسَ سياسات الصراع في لبنان وإدامتِها. 

وخالل الحرب األهليّة اللبنانيّة (1990-1975) وما أعقبّها (1990 فصاعداً)، أرسل
المغتربون مساهمات ماليّة وتبرُّعات ألسَرِهم ومجتمعاتِهم ومدنِهم (لبكي 2006؛

الحوراني 2007). كما أنّهم ضغطوا على حكوماتدوَلٍ مثلَ كندا وأستراليا خاللَ حرب
لبنان للترحيب بالفارّين من أتون العنف السياسيّ. ومع اندالع حرب تموز/يوليو 2006

بين حزب اهللا وإسرائيل، أرسَلت الجاليات اللبنانيّة في الخارج تبرُّعات ومواردَ لمساعدة
الهاربين من العنف في جنوب لبنان (الحوراني 2007)، ونظّمت الجالِيات في أفريقيا

وأمريكا الشماليّة احتِجاجات تُظهر التضامن مع مواطنيها (ليشتمان 2010). وحاول
الكنَديّون اللبنانيون أن يضغطوا على حكومة هاربر في كندا لتعيدَ النظر في موقفِها
المؤيد إلسرائيل في ذلك الوقت، ولكن مِن دون نجاح يُذكر (فاخوري غير منشور). 

على أنّه باستثناء مَظاهر التضامن والمساعدات الماليّة، لم يَقم اللبنانيّون الذين يَعيشون
في الخارج بتقديم مطالبَ موحّدة إلى بالدهم ولم يَتم تعبئتهم من أجل برامج مشتركة،

بل إنهم، على العكس، عززوا السياسات الحزبية واالستقطابية في لبنان (سكولت
وطبر 2015). ويُجادل لبكي (2006) أنَّ تجمُّعات الشتات المنتشِرة في كلِّ أصقاع

األرض قد عزَّزت مصالح األحزاب السياسيّة على أسُس طائفيّة، وذلك طوال الحرب
األهلية. فالمجتمَعُ الشيعيُّ في غرب أفريقيا قدّم مِنصّة دعم لحركة أمل، في جين سعى

المسيحيّون من اللبنانيّين في أمريكا الشمالية إلى تعزيز قاعِدة السلطة لألحزاب
المسيحيّة مثلَ القوّات اللبنانيّة. وفي الوقت نفسه، أنشأ القادة السياسيّون إبّان الحرب

منظّمات في الشتات وفقاً لخطوط طائفية. ففي حين أسَّس الموارِنة مبادرة "االتّحاد
الماروني العالميّ" في عام 1979، قام الدروز بعد بضع سنوات بتأسيس المؤتمر

الدوليّ للدروز. كما قام زعماءٌ شيعة بإنشاء مبادرةٍ للمهاجِرين الشيعة (لبَكي، 2006،

    المهجر اللبناني: جاليات تتغذى من الصراعات في البلد األم وتُغذّيها4



15). وفي ظلِّ هذا المناخ، وُضعت والءاتُ المغترِبين نفسِها داخلَ النظام الحزبيّ
الطائفيّ في لبنان. وقد أَحبَط ذلك ظهورَ برنامجٍ موحّد واستراتيجي لمغترِبي الشتات،

كان يُمكِن أن تكون له قوّةٌ في مبادرات حلِّ النزاع التي كان ينبغي أن تسعى إلى
وضعِ حدٍّ للحرب األهليّة في لبنان.

المغتربون في مَرحلةِ ما بعدَ الحرب

 ،انتشرت المنظّمات والنوادي في الشتاتفي فترة ما بعد الحرب (1990 فصاعداً)،
مُفصحةً عن رؤى متبايِنَة لهويّة لبنان وسياساته. وتُبيِن دراسةٌ لمبادراتٍ عبر اإلنترنت من

المغترِبين اللبنانيّين في كندا وفرنسا أنَّ المواقعَ اإللكترونيّة المسيحيّة والمسلِمة ال
تتواصل في الحقيقة مع بعضِها، ممّا يدلّ على أنّ هذه المبادرات مُتشرذِمة وفقاً

لالنقِسامات الدينيّة والسياسيّة (أسال 2012). 

وفي حين أنَّ بعض المواقع اإللكترونيّة تتعامل مع مجتمَعٍ لبناني عبروطنيّ، تَستهدِف
مواقعُ أخرى طائفةً دينيّةً أو فصيالً سياسيّاً معيَّناً، ممّا يشير إلى تشعُّب عالمات التماهي
والوالءات في مجتمعات الشتات. وبوجه عام، فإنَّ جمعيّات الشتات ذات التوجُّه الديني

مُهتمّة بالتواصل مع المُجتمع الديني العبروطني وبتوطيدِ روابط التضامن القائمة على
). فعلى سبيل المثال، أنشأ اللبنانيّون الشيعة في السنغال مؤسَّسات تُعزِّز 1الدين

اإلسالمَ الشيعيّ وروابط التضامن مع المجتمع الشيعيّ العبروطني (ليشتمان 2017).
أنديةً وجمعيّات تستهدِفوقد أنشأت بعضُ المجموعات في أوروبا وأمريكا الشماليّة

 .على وجه التحديد المجتمعَ اللبنانيّ المسيحيّ

ووَضعت جمعيّات الشتات جداوِل أعمالِها السياسيّة بحيث تَعكس الطيف السياسي
المستقطَب في لبنان في فترة ما بعد الحرب في تكتُّلَي 8 آذار/مارس و14 آذار/مارس

(أسال 2012). ومنذ انسِحاب القوّات العسكريّة السوريّة من لبنان في نيسان/أبريل
2005، انقسَم لبنان إلى تكتُّلين جامعَين، يُطلَق عليهما تحالفُ 8 آذار/ مارس مقابلَ
تحالف 14 آذار/مارس. ويقود تحالفَ 8 آذار حزبُ اهللا وحلفاؤه الشيعة، بما في ذلك

حزبُ أمل، والتيارُ الوطنيّ الحرّ ذو القاعدة المسيحيّة. ويَحتفظ التحالف بعالقات وثيقة
مع النظام السوري ويُدافع عن الجناح العسكري لحزب اهللا ضمنَ دولة ضعيفة ومِنطقة
مُضطربة. أمّا تحالف 14 آذار فيقودُه تيّار المستقبل السنيّ الذي أنشأه رئيس الوزراء

السابق رفيق الحريري، وهو يضمُّ الحلفاء السنّة الحاليّين واألحزاب المسيحيّة، وتحديداً
الكتائب والقوّات اللبنانية. وقد دعا تحالف 14 آذار منذ عام 2005 إلى تحرير لبنان من

سيطرة سوريا وتفكيكِ أسلحة حزب اهللا، التي تُصوَّر على أنّها هَيمنةٌ من الحزب على
سلطة الدولة اللبنانية. ومنذ عام 2011، عزّزت بدايةُ الصراع السوريّ الخالفات بين
هذين التحالفَين، ففي حين صَوّر تحالفُ 8 آذار انتفاضةَ سوريا عام 2011 على أنَّها
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مؤامرةٌ أجنبيّة، أدان تحالفُ 14 آذار قمعَ النظام السوريّ للثَورة التي انطلقت ضدّه
(فاخوري 2011). 

عدا عن أنَّه يَعكِس وَالءات الطوائف اللبنانيّة المنقسِمة محلّيّاً وخارجيّاً، فإن االنقِسام
في لبنان بعد عام 2005 يُعتبر جزءاً ال يَتجزّأ من السياق األوسَع إلرث الحرب والتحُّوالت

التي أحدثتها. وعلى هذا األساس، فإن ترْكةَ الحرب وتقسيمَ الوالءات واالنقسامات
الجيوسياسية وِفق المسارات الداخليّة والخارجيّة في لبنان قد وجدت صدىً لها في
مَيدان االغتِراب اللبناني. وتَربط بعضُ المبادرات الجماعيّة التي تأسَّست بعد الحرب

.وصنّف البعضُ اآلخر نفسَه وِفقاً لألحزاب 2األهليّة برامجَها بتراث حرب 1975-1990
. وقد مَوضع آخرون أنفسَهم في حلقة 3السياسيّة العبروَطنية الطائفية اللبنانية

االنقِسامات السياسيّة في لبنان بعد الحرب، حَول قضايا معيّنةٍ مثلَ دَور النظام السوري
في لبنان أو ترسانةِ حزب اهللا، وسعوا للتأثير على مسار لبنان من خاللِ الضغط وجمعِ

التبرُّعات والمناصَرة. في أوائل العقد األوّل من هذا القرن، سعَت بعض الجماعات
اللبنانيّة المقيمة في الواليات المتَّحدة والمرتبِطة بالتيّار الوطني الحرّ المسيحي والقوّات

اللبنانية، وهما حركتان ذاتا قاعدة مسيحيّة، إلى الضغط من أجل انسِحاب القوات
العسكريّة السورية من لبنان (كوينوفا 2011). كما دعمت هذه الجماعات قانونَ

محاسَبة الحكومة السورية الذي غذّى الحقاً قرار مجلس األمن 1559 الذي طالب
القوات األجنبيّة بمغادرة لبنان. 

وعزَّزت عواملُ محلِّيّة ودوليّة مُختلِفة تعبئة الناشطين المسيحيّين في الواليات
المتّحدة. ومنذ عام 2000 بدأ طيفٌ من جماعات المعارَضة المناوِئة لسوريا مثلَ

القوّاتِ اللبنانية وجماعةِ قرنة شهوان بالدعوة إلى إنهاء فترة الوصاية السورية وتنفيذ
اتِّفاق الطائف اللبناني الذي تمّ التوصُّل إليه بعد الحرب عام 1989 والذي أكَّد على

إعادة انتِشار القوّات السوريّة وانسحابِها. في عام 2002، أكّد المؤتمر الماروني
العالمي، الذي عُقد في الواليات المتحدة األمريكية، على ضرورة استِقالل لبنان عن

الهيْمنة العسكريّة والسياسيّة السوريّة. وفي الوقت نفسه، تحالفت حكومة بوش في
الواليات المتّحدة وحكومة شيراك في فرنسا آنذاك بهدف الحدّ من نفوذ النظام السوري

في لبنان. 

وقد حرِصت بعضُ جمعيّات االغتراب على دعمِ واستِمرار ما سُمّي بـ "ثورة األرز"، أو
مَوجة االحتِجاجات التي اندلعَت عام 2005 وتجمّع خاللها المواطنون اللبنانيّون

والمجموعات المناهِضة للسوريا في مواجهة الوجود العسكري السوري، فشجَّعوا
المشروعَ السياسيّ لتحالف 14 آذار في الخارج. وهو مشروعٌ يدعو إلى إقامة لبنان

 .4حرٍّ وسياديّ مُستقلٍّ عن مسار السياسة الخارجيّة في سوريا وأقرب إلى الغرب
وعلى النقيض من ذلك، عَزَّزت المؤسّساتُ اإلسالميّة اللبنانية في بلدان غرب أفريقيا

مثل السنغال روابطَ وثيقة مع األحزاب السياسيّة الشيعيّة ودعمَت الدَّور اإلقليميّ إليران
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في الشرق األوسط. ويَتلقّى حزبُ اهللا، وهو حزبٌ شيعي لبنانيّ له عالقاتٌ وثيقة مع
النظام السوري وإيران، الدعمَ المالي والموارِد من الطائفة الشيعيّة (سكولت أويس /

طبر 2015).

تفسير اختالفات لبنان في الشتات: استمرار الطائفية من خالل
مسارات خارجية

تأتي هذه االختالفات وأنماط االستقِطاب في سياقِ عدَّة عوامل. وقد أكَّدنا سابقاً أنّ
نموذج لبنان لتَقاسم السلطة الطائفيّة، إنّما يُشجِّع المنافسة الطائفيّة والتجزئة

السياسيّة. وقد اتَّخذ اللبنانيّون، منذ تأسيس دَولتهم في عام 1943، مواقفَ متضارِبة
حَول عالقات لبنان اإلقليميّة والدوليّة وما تَعنيه الهويّة الوطنية اللبنانية. وفي حين دعَت

بعضُ الفصائل إلى توثيق العالقات مع الغرب، دعا البعضُ اآلخر إلى إقامة روابطَ
إقليميّةٍ أقوى مع الدوَل العربيّة أو مع إيران. وكما يؤكِّد العديد من المؤلِّفين، فإنَّ

سياسة الشتات اللبنانيِّ ترتبط ارتباطاً معقّداً باالستِقطاب السياسيّ في البالد، عاكِسةً
بالتالي تَحالفاتِ لبنان المحلّيَّة والعابرة للحدود (أسال 2012؛ طبر 2014؛ بيرلمان

2014؛ سكولت/طبر 2015). 

وفي هذا السياق، تَزدهر األحزابُ السياسيّة القائمة على أسس طائفية من جراء دعم
المغتربين لتعزيز قاعدة قوَّتِها. فعلى سبيل المثال، أنشأ العديدُ من األطراف، مثل

"تيّار المستقبل" السنّيّ والتيّار الوطنيّ الحرّ المستنِد إلى المسيحيّين، مكاتبَ
للمغترِبين بهدفِ تعزيز المشارِكة مع الجالِيات اللبنانيّة في الخارج. ويَقوم جزءٌ
أساسيٌّ من هذه االستراتيجيّة على استِخدام العالقات مع الشتات اللبنانيِّ أثناء
االنتِخابات (بيرلمان 2014، طبر 2014). وهذا ما حدثَ في الفترة التي سبَقت

االنتِخابات البرلمانيّة عام 2009، حين انقسمَت الجالِيات اللبنانيّة في أستراليا ما بين
مؤيِّدٍ لتحالُف 14 آذار المناهِض لسوريا وتحالُف 8 آذار الموالي لسوريا، في انعكاسٍ

لالستِقطاب الذي كان يعمُّ البالد في ذلك الوقت. وقبل االنتِخابات، أغرَت األحزاب
السياسية في لبنان المغترِبين بالتصويت لها من خاللِ توفيرِ بطاقاتِ سفر مجّانيّة

وشراء األصوات (طبر، 2014). وفي الواقع، لوحِظ خالل االنتِخابات البرلمانيّة لعام
2009 تدفُّقُ أعداد كبيرة من المهاجرين اللبنانيّين في مطار بيروت (بيرلمان 2014). 

وفي سياقِ هذا المنطق من النزعات الطائفيّة العبروطنيّة، تَعمل الجالِيات اللبنانيّة في
الشتات على تقويَة الحزب السياسيّ الذي تتَّفق معه في لبنان، من خاللِ إرسال

المساعَدات أو الموارد أو التبرُّعات. من هذا المنظور، يَجب فهمُ سياسة الشتات في
لبنان على خلفيّة الهويّة العبروطنية، حيث تتضافر الجهودُ المحلّيّة والخارجيّة لتعزيز

السياسات اللبنانيّة الطائفية.
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ثالثاً -"مجالٌ اجتِماعيٌّ غنيٌّ عبروَطني":
مُجتمعات الشتات كجهاتٍ فاعِلة في مجاِل

التنمِيَة
لقد بيَّنّا أعاله أنَّ المشارَكة السياسيّة للمغتربين تتغذّى على سياسة الطائفيّة في لبنان.

وفي الوقت نفسِه، فإنّ انتشار المنظّمات الثقافيّة والخيريّة واالجتماعيّة- االقتصاديّة
في الشتات يُشير إلى "مجال اجتماعيّ عبروطنيّ" غني ومعقد، حيث نرى المغتربين

يروون سرديات ومشاريع متبايِنة. ولكنَّ الجالِيات اللبنانيّة طوَّرت عبر السنين أيضاً، في
المهجر، مجموعةً من المنظَّمات التربَويّة والخيريّة والثقافيّة، تُصنِّف نفسَها كمنظّماتٍ

. وقد عزّزت جمعيّاتٌ مِهنيّة وطالبِيّة لبنانِيّة مختلفة في جميع أنحاء العالم 5غيرِ سياسيّة
رؤيةً غير طائفية للبنان، تركز بدالً من ذلك على التنمِيَة وعلى إدماج كلّ المواطنين.
وفي السنَوات األخيرة، نشأت منظَّماتٌ مُهْتمّة بتوطيدِ الروابط االقتصاديّة مع لبنان

كجهات رئيسيّة فاعلة في النقاش المتعلِّق بالتنمِيَة. وفي عام 2013، تمَّ تأسيسُ
تحالُفٍ من منظّمات الشتات هو لبنان لروّاد األعمال، لتسريع تطوير "مناخٍ مشجِّع

للتكنولوجيا" في لبنان. إحدى هذه المنظمات في الشتات هي ليبنيت (Lebnet)، وهي
شبكةٌ من المِهَنيّين األمريكيّين من أصلٍ لبناني تسعى إلى تعزيز العالقات بين المهنيّين

اللبنانيين في أمريكا الشمالية وتقويَة العالقات مع روّاد األعمال في لبنان. وتُشجِّع بعض
المؤسّسات البحثيّة في الخارج على إنتاج المعرفة حَول الهجرة اللبنانية. من بين هذه

المؤسسات "مَركز مويس خير اهللا لدراسات الشتات اللبناني" في والية كارولينا
الشمالية، المعروف والذي يضمُّ باحثين أكاديميّين لبنانيّين ودوليّين. وباإلضافة إلى ذلك،

Le Liban أوFrancophone Libanais Web فإنَّ بعضَ مواقع المغترِبين مثل
Chouf أسال) الثقافية ماتَالمساه إيصال على زِّوترك الالسياسية هاِطبيعت على دّتؤك

2012). 

من هذا المنظور، بنى اللبنانيّون في المهجَر عالقاتٍ وهويّات متعدِّدة ال يُمكِن تحديدُها
بأنّها "طائفيّة" محضة أو تركِّز فقط على الشؤون الداخلية. ويوَضِّح عبد الهادي (2006)

على سبيل المثال أنّ الجاليات اللبنانيّة في كندا قد طوّرت "انتماءاتٍ متعدِّدة"،
ومصالح متراتِبة في "الوطن األمّ" و"الوطن المُضيف" على حدٍّ سواء، وكذلك في

القضايا العبروطنيّة اللبنانية. وتَحرِص بعض بوّابات الشتات مثل Vision Libanعلى
تقديم سرديّات في شتّى أرجاء المَعمورة حَول الثقافة اللبنانيّة والتقاليدِ األدبيّة وفنِّ

الطَّهْي والتراث. وتسعى نوادٍ أخرى إلى تسهيل إدماج لبنانيّي الخارج في البيئات
المُضيفة. ووجّهت بعضُ الجماعات مطالِبَ متنوِّعة لكَيْ تُبرهِن في الشتات على

مصالِحِها في "الوطن"، ، ففي عام 2017، قامَت حملةٌ عبر اإلنترنت قادَها لبنانيّون
مُغترِبون للضغط من أجلِ الحصول على تذاكرَ جوّيّة أرخصَ إلى بيروت بهدفِ تعزيز
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 .6العالقات مع الوطن وتعزيزِ الروابطِ االقتِصادية

على هذا األساس، سلَّطت بعضُ البحوث الضوءَ على العناصِر الخارجيّة اإليجابيّة التي
أوجدَها الشتاتُ اللبنانيُّ على التنمِيَة واستدامةِ سبُلِ العَيْش وإعادةِ اإلعمار في مراحلِ
الصراع (أدلبايو 2010؛ حوراني 2007؛ لبكي 2006). وقد نشَطت الشبكات الخاصّة

والجماعِيّة العبروطنيّة في تمويلِ المدارس وبناءِ المرافِق العامّة وتحسين الخدمات في
بعض المناطقِ المحرومةِ في شمال لبنان وجنوبِه. في أعقابِ حرب تموز/يوليو 2006،

قامَت تلك الشبكاتُ بتمويل المستشفَيات واستثمَرت في مبادراتِ الرعاية الصحِّيّة
(لبكي 2006). وتُبيِّن الدراسات االستِقصائيّة أنَّ الدعم الماليَّ الذي قدَّمه اللبنانيّون

المقيمون في نيجيريا في فترةِ ما بعد الحرب كان مفيداً لألُسَر المقيمة في بعض
المناطق النائيَة مثل مزيارة وجْوَيّا (أدلبايو، 2010، 72). ومن المهمّ أيضاً أن نذكرَ هنا

الرأسمالَ البشريّ والسياسيّ والفكريّ الذي رفَده أكاديميّون وخبراءَ ورجالُ أعمال
لبنانيّون مقيمون في الخارج من خاللِ المشاركة في مشاريعِ التنمية أو االستِشارات أو

 .7اتِّخاذ مواقف سياسية ما بعد الحرب

بَيد أنَّ جهود المغتربين في إعادة إعمار لبنان ما بعدَ الحرب ومساعداتهم المادّيّة كانت،
في اآلنِ عَيْنِه، مَوْضعَ خالف. فعلى سبيل المثال، أثار مشروع سوليدير – الذي أُنيطَت
له بعدَ الحرب بمُهمّةُ إعادة إعمار بيروت المدمَّرة، وموَّله رئيسُ الوزراء األسبَق رفيق
الحريري العائد لتوِّه من الخليج – جدالً حادّاً. وفي صميم المناقشات الساخِنة، طرحت

من خالل هذا المشروعِ مسألةُ ارتِباط لبنان المتزايدِ على االستِثمارات الخليجيّة ويُهمِّش
النقاش العامّ حَول كيفيّةِ إعادة بناء بيروت بعد حرب مدمِّرة عمرُها خمسة عشر عاما. 

زِد على ذلك أنَّ تحويالت المغتربين التي يَعتمِد عليها اقتِصاد لبنان بشكلٍ كبير ربَّما تكون
قد خَلقت مَظهراً كاذِباً من "القدرة على الصمود"، عندما حوَّلت االهتِمام عن عدم
مَقدرة الدوْلة اللبنانيّة على البدءِ بإصالحاتٍ هَيْكليّة لتعزيز اقتِصادها البطيء (تيرني

 2015).

رابعاً - استراتيجيّات الدَّوْلة اللبنانيَّة تِجاَه
الشتات

سيَظلُّ فَهمُ الروابط بين المغتربين في لبنان و "الوطن" ناقصاً ما لم نتناول
استراتيجيّة الدولة تجاهَ مُغتربيها ونتساءل عمّا إذا كانت مؤسّسات الدولة قد نَجحت

في صياغة استراتيجيّات إدماجٍ للمغتربين تستفيدُ فيها من إمكاناتهم في الخارج، وكيف
تمّ ذلك. 
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لعلّ الدولة اللبنانيّة أخفقت في تطوير جهاز مؤسّسي لصنع السياسات لتوجيه مساهمات
المغترِبين، ولعلَّها مَنحت حقوقاً كبيرة لشتاتها، غير أنّها، من منظور تاريخي، لم تَقف

في وجه الهجرة، ألنَّ األخيرة خفّفت البطالة وعزَّزت المساعداتُ الماليّة االقتِصادَ
الوطنيّ وسبلَ العيش المحلّيّة. وقد دأب صنّاع السياسة على مُغازلة المغترِبين

اللبنانيّين في خطاباتهم، مؤكّدين على أهميَّتهم االستراتيجيّة لرأسِ المال الثقافيّ
والسياسيّ واالقتِصادي اللبناني. وفي عام 1964، وافَقت الحكومة على إنشاء االتّحاد

اللبنانيّ العالميّ المكلّف بتمثيل جميع اللبنانيّين في الخارج وتوجيه مشاركتِهم في
تنميَة الوطن والسياسة. ومع ذلك، فإنّ االتِّحاد، الذي تطوّر الحقاً إلى الجامِعة اللبنانيّة

الثقافيّة في العالم، سقط فريسةَ االنقِسامات الداخليّة حين اندلعَت الحربُ اللبنانيّة
في الفترة 1990-1975. وفي عام 1994 فقط، أَنشأت الدولة اللبنانيّة وزارةّ

المغترِبين التي اندمَجت فيما بعد مع وزارة الخارجيّة. وفي العام نفسه، أصدَرت
الدولةُ اللبنانية قراراً بإنشاء هيئة تنميَة االستثمار في لبنان (إيدال) باعتبارِها "الوكالةَ

الوطنيّة لتشجيع االستثمار" الّتي تقدم، من بين مهامٍّ أخرى، المَشورة والحوافِز
للمُستثمِرين المُغترِبين. 

وفي السنوات األخيرة، أَطلقت وزارة الخارجيّة والمغترِبين مبادرةً للمغترِبين سُمِّيَت "
" التي تدعو اللبنانيّين المُغترِبين للمشاركة في مؤتمَر سنويٍّ الطاقة االغتِرابِيَة اللبنانيّة

للتداول حَول مسائلَ تقع في صميم التنميَة والتعمير واالستِثمارات. وقد وَضعت الطاقة
االغتِرابية اللبنانيّة منذ عام 2014 أربعةَ ركائزَ يُمكِن للمغتربين أن يُساهِموا من خاللها
Lebanon The) في تنمية لبنان. وتُعزِّز منصّة لبنان للتواصل عبر اإلنترنت والجوّال

Connect Online and Mobile Platform)ياتِالجال بين ةّوالتجاري ةّاالقتصادي صَالفر
to Invest) اللبنانيّة في جميع أنحاء العالم. ويَضع برنامج االستِثمار للبقاء

Stay)ةّواالقتصادي ةّالسياحي المشاريع في رونِستثمَي الذين بينِللمغتر َحوافز
واالجتماعية والبناء. ويُمكن للبنانيّين في الخارج أيضاً أن يتعاوَنوا مع وزارة الخارجية

ووزارة التربية والتعليم العالي في مشروع "المدارس اللبنانية" إلنشاء مدارسَ لبنانيّة
في الخارج تتَّبع المنهج الدراسيّ اللبنانيّ النموذجيّ. كما يُمكنهم المشاركة من خالل

مشروع "منازل الشتات" في ترميم العديد من المنازل القديمة. 

ويَجب اإلشادة بمبادرة "طاقة الشتات" (Energy Diaspora)لتشجيعِها سياسات
الحوار بين الدولة والمغترِبين وتحفيز مشاركة المغترِبين في شؤون الوطن. ومع ذلك،

فإنّ لبنان أبعدُ ما يكون عن تطوير استراتيجيّة للمشاركة السياسية للمغتربين. فقد
دفَع بالقضايا التي كان يَنبغي أن تكون في صميم توسيع نطاق المواطنة والتمثيل

السياسيّ في السنوات األخيرة إلى الصفوف الخلفيّة، وكانت للدولة عالقةٌ متوَتِّرة مع
توسيع نطاق المواطنة والحقوق السياسيّة لمختلف جماعات الشتات. وفي لبنان ما بعد
الحرب، أدّى اقتِراحُ منحِ الجنسيّة ألفرادٍ من أصل لبناني إلى مُناقشاتٍ حادّة. وقد دارَت
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المخاوف حولَ ما إذا كانت هذه المُمارسات يُمكن أن تعطِّل التوازنَ الديموغرافي
"اإلسالمي المسيحي"، وما إذا كانت بعضُ الفصائل السياسيّة تُحاوِل أن تسعى إلى

توسيع نطاق المواطَنة باتِّجاه مجموعاتٍ مُختارة معيَّنة لتعزيز قاعدتِها الديموغرافيّة في
النموذج الطائفيّ لتَقاسم السلطة في لبنان (جولين 2006). 

فإن انتقلنا إلى مسألةِ التمثيل السياسي، نجدُ أنّه، رغم موافقةِ الحكومة في عام 2008
على قانون التصويت من الخارج، فإنّ االنتِخابات لم تَجرِ أساسا منذ عام 2009 نتيجةَ
االستِعصاء السياسيّ فيما يتعلّق بقانون انتِخابيٍّ جديد والتدَهور الذي طرأ على لبنان

في ظلِّ حرب سوريا بعد عام 2011. وهكذا لم تمارس المجتمَعات المحلّيّة في الخارج
حق التصويت من الخارج. 

بَيد أنّه، وسط هذا الفراغ، من الصعب أن نحلِّل ضعفّ استراتيجية إشراك الشتات
اللبناني، إذ ال بدّ من وضع تلك التستراتيجية في سياق الوضع العام للحوكَمة السياسيّة

في الدولة، الّتي تَتنافس مع الشبكات غيرِ الرسمية أو تلك القائمة على المصالح
(فاخوري 2014). وفي حين أنّ الدولة اللبنانية تتميّزُ عموماً بضعفَ المؤسَّسات، فإن

الروابِط الطائفيّة تُحدِّد نبرةَ الحكم السياسي (ستيل 2014). هذه الديناميكيّة تمتدُّ إلى
العالقات بين الشتات والدولة في لبنان. وتَبرزُ األحزابُ السياسيّة والمبادرات التي
يقودُها القطاع الخاصُّ كأطرافٍ أقوى من الدولة في الوصول إلى الشتات ووضعِ

أجندةٍ للمشاركة فيه.

خامساً -  وساطات بَديلة: المُجتمَع الدولي
إزاء ضعف االستراتيجيّة الوطنيّة، وضعت المنظَّمات الدوليّة مبادراتٍ لتسخير إمكانيّات

الشتات في لبنان. ومن أبرز المبادرات برنامج "نقل المعرفة عبرَ المواطنين
" التابعان لبرنامج األمَم المتَّحدة عيش لبنان) ومبادرةُ "TOKTENالمغترِبين" (

 .(UNDP)اإلنمائي

ويَسعى برنامج نقلِ المعرفة عبر المواطنين المغترِبين إلى االستِفادة من القدرات
الفكريّة من خالل إقامة قصيرة في لبنان، يُدعى فيها المغتربون للعمل في مهمّة

استشاريّة أوفي مشاريعَ مدَّةُ كلٍّ منها ستّة أشهر في مجاالت بناءِ القدرات والحَوْكمة
والبحوث المُختلفة. ويعود الفضلُ إلى هذا البرنامج في تجميعِ "خبَراء محلّيّين-دوَليّين"

لَديْهم معرفةٌ بالعقلِيّة المحلّيّة وفي إتاحة الفرصة لمن يُفكِّر بالعودة الختِبار الوضعِ على
األرض (فاخوري 2015). واتَّخذ برنامج نقلِ المعرفة عبر المواطنين المغتربين في

لبنان في السنوات األخيرة بُعداً مَرناً يَسمح بنقلِ المعرفة عبر اإلنترنت بين مؤسّسات
الوطن واللبنانيّين في الخارج. 
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أمّا مبادرة "عيش لبنان" فهي أيضاً من بين مشاريع برنامج األمَم المتَّحدة اإلنمائي،
وتُشجِّع مشاريع مُشترَكة بين لبنان والمهجَر، األمر الذي من شأنِه أن يؤدّي إلى تنميَة
"التأثير السريع" في مَجاالت تمكين الشباب وتعليمِهم، واستعادة المناطق الخضراء،
وتحديثِ نظام الرعايَة الصحِّيّة، وخلق أنشطةٍ مُدِرَّة للدخل في المناطق المحرومة.
كما طوَّرت مبادرة ”عيش لبنان" مفهومَ "سفير النوايا الحسنة"، ودعت المغترِبين

البارِزين لدعم المبادرات اإلنسانيّة واالقتِصاديّة في لبنان. 

إنّ االستراتيجيّة الشاملة لكلٍّ من مبادرتَي "نقل المعرفة" و"عيش لبنان" تقوم على
تحويل مُجتمَعات الشتات اللبنانيّ إلى "شرَكاء ومحاوِرين في مجال التنميَة"، يُمكن أن

يُسهِموا في إنتاج المعرفة وتَمكين المجتمَعات المحلّيَة والحدّ من أَوْجُه اإلجحافِ
االجتِماعي واالقتِصادي في لبنان. وقد يَكون من الصعب تقييمُ تأثير هذين البرنامجين

على التنميَة المحلّيّة، ولكنْ يَكفي القَول إنّهما ساهما في نشر سرديّة تمكينيّة عن
الطرق المتنوِّعة التي يستطيعُ المغترِبون من خاللِها – عن بُعد أو من خالل الهِجرة

العكسية – المشاركةَ في التنميَة.

مالحظاتٌ ختاميّة: إضاءاتٌللحالَة السورِيّة؟
لقد هدفت هذه الورقةُ إلى مراجعةِ انخراط مجتمعات الشتاتِ اللبنانيّة المعقَّدة
والمركّبة في سياسات الحرب وما بعد الحرب. وقد أثبتَت أن مشاركتها ال يُمكن
التقاطُها إّال إن استعملنا عدسات مُختلفة. وفي حين أنّها استنسَخت االستقطابَ

الطائفيّ والجيوسياسيّ في لبنان، إال أنّها عملت أيضا كعناصر فاعليّةٍ في التنمية. إن
السرديّة التي تميّز هوياتهم الطائفية المستقطَبة أو مساهمتّهم في التنميَة تتجاهل

العالقات اإليجابيّة المتعددة التي شيّدوها في سياق اندماجِهم في مجتمعاتِهم الجديدة
في البلدان المضيفة (عبد الهادي 2006). وعلى هذا األساس، يمكن القول إنّ

مشاركة المغترِبين اللبنانيين قد تكون مفيدة من عدة نواحٍ فيما يَخصّ دور المغتربين
السوريين في تخفيف حدّة الصراع وإعادة البناء في فترة ما بعد النتهائه.

إن التداخل ما بين االنقسامات الدينيّة والسياسيّة في لبنان قد حدَّد شكل
مشاركة الجاليات اللبنانية في الخارج في سياسة الوطن. وقد شجَّعت

منظَّمات الشتات رؤى متباينَة لبناء الدولة. وفي حاالتٍ بعينها آثروا الوالءات
الدينية على الوالءات الوطنيّة.

إن غيابَ استراتيجيّة مُستدامة للدولة في مجال إدماج المغترِبين اللبنانيّين قد
أضعف مشاركةِ الجاليات اللبنانيّة. لقد قام صانِعو السياسات بمغازلة

المغترِبين وإشراكهم من خالل إنشاء نقاباتٍ وجمعيّات منذ الستينيات. بَيد أنَّ
إدماجَهم كمشاركين سياسيّين أو كمواطنين نَشطين ما زال شحيحاً. وتوَضِّح
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جملةُ أسباب امتناع الدولة اللبنانية عن بناءِ استراتيجيّة مستدامة للمغتربين.
فاألحزاب السياسية تتحصّل على مكاسبَ من تجزئة الشتات لتعزيز تحالفاتِها

القائمة على المصالح. وفي أحايين معيَّنة، مثلَ االنتِخابات أو فترات
االستِقطاب، نرى هذه األحزاب تُناشد مجتمعات الشتات باعتبارِها "عوامل
خّالقة" لتعبئتها من أجلِ تعزيز شبكاتِها وقاعدتها. وال شكَّ – بعد ذلك – أنَّ

هيمنة الشبكات الطائفيّة على المؤسَّسات الحكوميّة قد أَحبطت توطيدَ
استراتيجيّة موحِّدة للدولة تجاهَ المغترِبين.

ال تزالُ أهميّة مشاركة المغترِبين في االنتخابات في لبنان ما بعد الحرب غيرَ
واضحة حتى اآلن. ففي ضوء "الشلَل السياسيّ" الذي شهدَه لبنان منذ عام
2011، لم تَجر االنتِخابات، ولم يتمّ توسيعُ نطاقِ حقوقِ االنتِخاب إلى أعضاء

الشتات، ما أدّى إلى عدمِ وضوح الصورة فيما إذا كان المغتربون سيستطيعون
تغييرَ "قواعد اللعبة" في لبنان"، وكيف ستبدو العقَبات االنتخابيّة التي

سيواجهونها
إّال أنّه مع كلِّ هذه القيود، شارك الشتات اللبنانيُّ في البناء الوطنيّ من خالل

. وقد قام العديد من مشاريعِ التنميَة والمبادرات الخيريّة وجهود إعادة اإلعمار
اللبنانيّين البارزين في الخارج بتعزيزِ رأس المال البشريّ واالجتماعيّ للبنان

من خالل نشر نقلِ المعارف والمعايير الثقافيّة والسياسيّة. وقد أدّت المبادرات
التي انخرَط فيها المغتربون اللبنانيّون مع الحكومة اللبنانيّة والمنظَّمات
الدوليّة إلى مجموعةٍ متنوِّعة من المشاريع المحلّيّة في مجاالت التعميرِ

والتعليم والتنميَة.
استنادا إلى هذه األفكار، فإنّ المبادرات البحثيّة المهتمة بتقصّي كيف يمكن

للشتات السوريّ أن يلعب دوراً في إعادة اإلعمار ما بعدَ الصراع يجدر بها أن
تعمل على استِكشاف كيف يمكن للبنى السياسيّة واالقتصاديّة في مرحلة ما

بعد الصراع في سوريا أن تؤطر مساهمات المغتربين السوريّين: فإمّا أن
يكونوا بُناة أمّة أو يكونوا عناصرَ تَعمل على إدامةِ االنقِسامات داخلَ الدولة.
وفي الوقت نفسِه، من المتوقع أن إشراك مجموعات المغتربين السوريّين

في سوريا بعد انتهاء الصراع سيتمّ من خالل عدسة متعدِّدة الطبقات تتشكّل
من عدّة عوامل: طبيعةُ النظام السوريّ في المستقبل واستراتيجيّته تجاه
المغتربين وإدماج السوريّين والجماعات في الخارجِ والمواردِ التي تتصرَّف

فيها هذه المجموعات، باإلضافةِ إلى التحالفات والمظالمِ التي ستُفصِح عنها
هذه المجموعات في مجالِها االجتماعي العريض العبروطني.
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بعض األمثلة تشمل المجلس الوطني لثورة الرز ونادي حراس األرز في بريطانيا، إضافة إلى اللجنة الدولية لثورة األرز في4.
لبنان.

من مثل اتحاد الطالب اللبنانيين في بيركلي.5.

.6 See Lebanese Expats Lobby Online for Cheaper MEA Tickets,The Daily Star, 9 June 2017, http://
www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2017/Jun-09/409093-lebanese-expats-lobby-online-fo
r-cheaper-mea-tickets.ashx?utm_source=Magnet&utm_medium=Related%20Articles%20widget

&utm_campaign=Magnet%20tools

 قد اقتبسنا من أشخاص بارزين من مثل غسان سالمة وجورج قرم.7.
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