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بلبنان.  متبّدلة«  »انطباعات  يف  املشاركني  من  العديد  يرتبط   
فبعضهم ُولَد وترعرع فيه، وآخرون انتقلوا إليه أو تهّجروا إليه كراشدين. 
وفلسطينية  سورية  مجتمعات  إىل  ينتمون  وآخرون  لبنانيّون،  بعضهم 
متواجدة يف لبنان. وبعٌض أىت من أجزاء مختلفة من العامل للعمل يف البالد.

األبيض  للبحر  الرشقيّة  الشواطئ  عىل  يقع  صغري  بلد  لبنان   
املتوّسط، ويحوي أربعة ماليني مواطن وحوايل املليويّن نازح وعامل أجنبّي 
من  األكب  العدد  تضم  التي  الدولة  لبنان  يجعل  ما  الدول،  من  عدد  من 

السكان. لعدد  نسبًة  النازحني 

إّن تاريخ لبنان مع الهجرة يعود إىل حقبات ماضية بعيدة. فقد   
الهجرة  وفلسطني،  وسوريا  اليوم،  لبنان  فيها  مبا  املنطقة،  شعوب  عرفت 
البحر  الفينيقيون رّواد  إىل الخارج كام إىل الدول اإلقليميّة. وتاريخيّا، كان 

التجارة. ألغراض  املتوّسط  عب  يسافرون 

خالل أيام الحكم العثامين، حرضت العديد من األقليّات لإلقامة   
يف املنطقة. ويف املقابل، دفعت األزمات اإلقتصاديّة والسياسيّة التي سادت 
يف بداية القرن التاسع عرش  بالعديد إىل السفر إىل أوروبا، وغرب أفريقيا، 
التي  العديد بسبب املجاعة  وأمريكا، وغريها، بحثاً عن األمان. كام هاجر 
استقبل  نفسها،  الفرتة  ويف  األوىل.  العاملية  الحرب  خالل  املنطقة  رضبت 
لبنان األرمن الهاربني من اإلبادة بحّقهم. وبعد عقود قليلة، وتبعاً  إلنشاء 
إرسائيل يف العام 1948، وصل الفلسطينيّون املهّجرون من منازلهم. واليوم، 
ما زال العديد من الفلسطينيني يعيشون فيام يُطلق عليها إسم »مخيّامت 

لبنان. ضمن  إجتامعيّاً  معزولة  مناطق  عن  عبارة  الالجئني«، وهي 

يف األعوام األخرية، أّدت الحرب األهلية اللبنانية من عام 1975    
إىل 1990 بأعداد كبرية من الشعب إىل املغادرة واللجوء اىل بالد أُخرى. ويف 
منتصف وأواخر التسعينيات، بدأ العاملون السوريون - الذين كانوا يشّكلون 

جزءاً كبرياً من اليد العاملة يف لبنان- بالتوافد إىل لبنان. وتبعهم عاّمل من 
دول مثل رسيالنكا، مص، الفيليبني، أثيوبيا، السودان، وبنغالدش. وبسبب 
العائالت  من  العديد  2011، عبت  الـ  يف  اندلعت يف سوريا  التي  الحرب 

لبنان وبقيت فيه. السورية الحدود بحثاً عن امللجأ يف 

وما زالت العديد من التقارير تتناول هذه املسائل، فبريوت مركز   
واملراسلني  والباحثني،  األخبار،  غرف  من  للعديد  وقاعدة  مألوف  صحفّي 
الحكوميّة  غري  املنظاّمت  مكاتب  من  العديد  لبنان  يف  ويوجد  األجانب. 
املحليّة والدوليّة ، مبا فيها تلك العاملة عىل قضايا اإلغرتاب والنزوح. لذا، 
يُقّدم لبنان مثاالً هاّماً للتفكري يف قضايا الهجرة، وهو الهدف املتوّخى من 

املنشور. هذا  ي�ة � ل�ن �ن


