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مجتمع وإقتصاد
تحقيق خالل السنوات الماضية ،دخلت مجموعات سكانية جديدة على الخريطة الديموغرافية للبنان ،ما خلق
هرمًا سكانيًا يوصف بالـ»معجزة» ،ال يحدث إال في ّحاالت الحرب ،وال يمكن أن ّيبقى صامدًا إال بـ»الصدفة» .الصدفة
نفسها التي منعت البلد إلى اليوم من االنهيار ،إل أن هذا ال ينفي أن البلد متجه إلى انفجار حتمي بين مختلف
الجماعات غير المتجانسة الموجودة فيه

التركيبة السكانية في لبنان :الصدفة تمنع
إيفا الشوفي
منذ عـقــود تغيب ثقافة األرق ــام في
سياسات الدولة اللبنانية .فاألرقام
هي معطيات تنتج منها معلومات
خ ـط ـي ــرة ت ـس ـعــى الـ ـق ــوى امل ـس ـي ـطــرة
ع ـلــى ّ ال ــدول ــة إلـ ــى إخ ـف ــائ ـه ــا .لــذلــك،
ي ـت ـعــذر فـعـلـيــا إجـ ــراء دراسـ ــة دقيقة
عـ ــن ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن األمـ ـ ـ ــور ال ـش ــائ ـك ــة.
ق ـ ــد ي ـ ـكـ ــون إحـ ـ ـص ـ ــاء عـ ـ ــدد ال ـس ـك ــان
أخـ ـط ــر هـ ــذه الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ،مل ــا ل ــه مــن
انعكاسات على الحياة السياسية،
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ومل ــا
لهذه األرقام من عالقة بإرث الحرب
األهلية وسياسة تفريغ الــدولــة من
ال ـق ــدرات .دراس ــات ع ـ ّـدة ص ــدرت عن
ّ
م ـن ـظ ـم ــات م ـخ ـت ـل ـفــة ،إل أن جـمـيــع
األرقــام املعلنة وال ــواردة هنا تدخل
ف ــي إط ـ ــار ال ـت ـق ــدي ــرات امل ـب ـن ـيــة عـلــى
تحليالت ومالحظات.
بـ ـحـ ـس ــب خ ـ ـ ـبـ ـ ــراء ت ـ ـحـ ــدثـ ــت إل ـي ـه ــم
«األخبار» ،يضم هذا البلد الصغير
ّ
أقـ ــلـ ــه  6م ـج ـم ــوع ــات س ـك ــان ـي ــة ذات
ح ـج ــم ك ـب ـي ــر :ل ـب ـن ــان ـي ــن ،س ــوري ــن،
فلسطينيني ،عمال أجانب ،عامالت
م ـنــازل ومـكـتــومــي الـقـيــد ،وباملقابل
ي ـصـ ّـدر كـتـلــة كـبـيــرة مــن اللبنانيني
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــارج .لـ ـ ـه ـ ــذه «الـ ـخـ ـلـ ـط ــة»
ال ـس ـك ــان ـي ــة ت ــأثـ ـي ــرات وان ـع ـك ــاس ــات
عـ ــديـ ــدة فـ ــي ظـ ــل غـ ـي ــاب س ـي ــاس ــات
سكانية تقوم على مبدأ االندماج.

الفلسطينيون
يصرفون في
المناطق اللبنانية
نحو  600مليون
دوالر سنويًا
(مروان طحطح)

«خلطة» سكانية

قـ ـ ـ ّـدرت م ــدي ــري ــة اإلحـ ـص ــاء امل ــرك ــزي
عـ ــام  2007عـ ــدد ال ـس ـك ــان املـقـيـمــن
فــي لـبـنــان (لبنانيني ونـسـبــة قليلة
ج ـدًا مــن غير اللبنانيني باستثناء
املخيمات الفلسطينية) بـ  3ماليني
و 759ألــف نسمة .الـيــوم ،بعد مرور
 8سـ ـ ـن ـ ــوات ،ال نـ ـع ــرف ف ـع ـل ـي ــا ع ــدد
ّ
اللبنانيني املقيمني ،لكن التقديرات
تـبــدأ ب ـ  4مــايــن و 200ألــف نسمة،
وتـ ـص ــل إل ـ ــى  4م ــاي ــن و 700أل ــف
ّ
وفـ ــق ت ـق ــدي ــرات ال ـب ـنــك الـ ــدولـ ــي .إل
أنـ ــه ب ــن ال ــرق ـم ــن هـ ـن ــاك مـجـمــوعــة
حجمها  500أل ــف شـخــص يتعامل
معها صانعو السياسات بالطريقة
التي تخدم مصالحهم .الرقم األكثر
اعـتـمــادًا لــدى الـخـبــراء هــو  4ماليني
و 200أل ــف ق ـيــاســا إل ــى نـسـبــة نمو
ال ـ ـس ـ ـكـ ــان .يـ ـتـ ـس ــاوى ت ـق ــري ـب ــا ع ــدد
اإلنــاث والــذكــور في الهرم السكاني
اللبناني وفق الباحث في الجامعة
األميركية جاد شعبان ،الذي شارك
في إحصاء عن مختلف املجموعات
السكانية في لبنان عام .2011
ّ
يشكل السوريون (حاليًا) ثاني أكبر
كتلة سكانية بـعــدد يـقــارب مليونًا
و 100ألف نسمة .يرفض شعبان ما
يشاع عن أن األزمة السورية أدخلت
إل ــى ل ـب ـنــان م ـل ـيــون ش ـخــص جــديــد،
يقول« :عام  2011قمنا بتقدير عدد
ال ـس ـكــان ،وت ـبـ ّـن أن ه ـنــاك  400ألــف
ع ــام ــل س ـ ــوري .آن ـ ــذاك ك ــان الـجـمـيــع
راضـ ــن ع ـن ـهــم ،ألن ـهــم يستغلونهم
ف ــي ال ـع ـم ــل .ع ـنــد بـ ــدء األح ـ ـ ــداث فــي
سوريا كان من الطبيعي أن يحضر
ه ــؤالء عــائــاتـهــم لـحـمــايـتـهــم» .هــذا
ّ
يفسر ّ
سر لجوء عدد كبير من األسر
الـ ـس ــوري ــة إل ـ ــى ل ـب ـن ــان مـ ــن م ـنــاطــق
بعيدة نسبيًا عــن ال ـحــدود .بحسب
شـعـبــان ،إن ع ــدد الــذيــن ل ـجــأوا إلــى
لـبـنــان ي ـق ــارب  700أل ــف ف ـقــط ،وهــم
بـمـعـظـمـهــم ع ــائ ــات ال ـع ـم ــال الــذيــن
ك ــان ــوا ي ـع ـم ـل ــون ه ـن ــا ق ـب ــل األزمـ ـ ــة،
وتسجلوا جميعهم لــدى مفوضية
ش ـ ــؤون ال ــاج ـئ ــن ،م ــا ج ـعــل ال ـعــدد

ي ـصــل إل ــى ه ــذا ال ـح ــد .ال ـ ـ  400ألــف
عامل هم ذكور تراوح أعمارهم بني
 20و  50عامًاّ ،أما الــ 700ألف الذين
لجأوا ،فهناك نحو  %60منهم إناث،
م ــع وج ــود ع ــدد كـبـيــر م ــن األط ـف ــال.
هــذا الـعــدد الضخم دخــل فـجــأة إلى
لبنان ،ما خلق هرمًا سكانيًا نــادرًا
جدًا ال يحدث إال في حاالت الحروب.
يـحـتــل الـفـلـسـطـيـنـيــون جـ ــزءًا كـبـيـرًا
م ــن ال ـه ــرم ال ـس ـكــانــي ف ــي ل ـب ـنــان ،إذ
بلغ عددهم عام  2011ـ وفق شعبان
ـ  300ألــف نسمة ،يـضــاف إليهم 50
أل ـف ــا ل ـج ــأوا م ــن س ــوري ــا ،م ــا يجعل
العدد اإلجمالي  350ألف فلسطيني.
يلفت شعبان إلى أن الهرم السكاني
لـ ـلـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن مـ ـ ـش ـ ــاب ـ ــه لـ ـلـ ـه ــرم
اللبناني ،إذ تتساوى أعداد الذكور
واإلن ــاث ،وجــزء كبير منهم يقع في
الفئة العمرية ما دون  30عامًا.
يــدخــل أيـضــا ضمن الـهــرم السكاني
ف ـئ ــة ال ـع ـم ــال األجـ ــانـ ــب (وال سـيـمــا
م ــن م ـص ــر والـ ـ ـس ـ ــودان وب ـن ـغ ــادش
وس ـي ــري ــان ـك ــا…) ال ـت ــي ت ـض ــم 200
ّ
ويقدر شعبان
ألف نسمة عام ،2011
أنها أصبحت اليوم  250ألف نسمة،
معظمهم ذك ــور مــن الـفـئــة الـعـمــريــة
ال ــواقـ ـع ــة بـ ــن  20و  50عـ ــامـ ــاّ .أمـ ــا
ّ
عــامــات امل ـنــازل ،فـقــد كــن نـحــو 250
ألفًا عام  ،2011وأصبحن اليوم نحو
 350أل ـفــا ،وهــو رقــم يشمل الـلــواتــي
ي ـم ـل ـكــن إقـ ــامـ ــات ،والـ ـل ــوات ــي دخ ـلــن
بطريقة غـيــر شــرعـيــة ،وال ـلــواتــي لم
ّ
يجددن إقاماتهن .تــراوح أعمارهن
أي ـ ـضـ ــا ب ـ ــن  20و 50ع ـ ــام ـ ــا .ي ـل ـفــت
ش ـع ـب ــان إل ـ ــى ف ـئ ــة س ـك ــان ـي ــة أخـ ــرى
مـهـ ّـمـشــة ،هــي مـكـتــومــو الـقـيــد ،التي
تـضــم ـ حـســب تـقــديــراتــه ـ نـحــو 150

أل ــف ن ـس ـمــة %70 ،مـنـهــم ت ـحــت سن
الثالثني.

بلد الـ  4ماليين فقير
ه ـكــذا إذًا ،يــوجــد ف ــي ل ـب ـنــان حــالـيــا
م ـج ـم ــوع ــات س ـكــان ـيــة ال تـتـجــانــس
فـ ـ ــي مـ ـ ــا بـ ـيـ ـنـ ـه ــا ولـ ـ ـه ـ ــا خ ـص ــائ ــص
ّ
معينة وتأثيرات كبيرة .هذا العدد
ال ـك ـب ـي ــر م ــن ال ـس ـك ــان امل ـك ـت ــوم ــن ال
يشكل صدمة بالنسبة إلى شعبان،
ّ
ّ
وتمدد
«فالبلد كان دائمًا في تقلص
س ـك ــان ــي دائ ـ ـمـ ــن» .يـ ـش ــرح شـعـبــان
أن مــوضــوع الـتـغـ ّـيــر الــديـمــوغــرافــي
ل ـيــس ج ــديـ ـدًا ،ف ـع ـنــدمــا كـ ــان لـبـنــان
م ـس ـت ـق ـرًا ،أي ق ـبــل عـ ــام  ،2005كــان
البلد يزداد كل صيف بمعدل مليون
ونصف إلى مليوني سائح ،ما كان
يشكل ضغوطًا كبيرة على السير،
الكهرباء ،املياه… لكن آنذاك لم نكن
ن ــرى ه ــذه ال ـع ـن ـصــريــة وال ـت ــوت ــرات،
ألن هـ ـ ــؤالء ال ـس ـي ــاح ك ــان ــوا ي ــأت ــون
ل ـ ـصـ ــرف أم ـ ــوالـ ـ ـه ـ ــم ،ب ـي ـن ـم ــا م ـع ـظــم
املــوجــوديــن فــي البلد الـيــوم ُيـ َـعـ ّـدون
فقراء ،وهو ما خلق هذه التوترات.
ّ
ف ــالـ ـت ــوزع ال ـط ـب ـقــي لـ ـه ــؤالء واضـ ــح،
وف ـ ــق األسـ ـ ـت ـ ــاذ فـ ــي م ـع ـه ــد ال ـع ـل ــوم
االجـتـمــاعـيــة ح ـســان ح ـم ــدان ،حيث
إن أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  %80م ـ ــن ال ــاج ـئ ــن
السوريني والفلسطينيني و %95من
العمال والعامالت األجــانــب إضافة
إل ــى  %30م ــن الـلـبـنــانـيــن يـنـتـمــون
إل ـ ــى ال ـط ـب ـق ــة ال ـف ـق ـي ــرة وامل ـه ـم ـش ــة.
هــذه التركيبة تـكـ ّـون مجتمعًا %70
منه فـقــراء ،على األق ــل .فــي الـحــاالت
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،ي ـظ ـهــر ال ـخ ـطــر املـتـمـثــل
بـ ــاالن ـ ـف ـ ـجـ ــار االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي .ي ــؤك ــد
ش ـع ـبــان أن ال ـب ـلــد م ـق ـســوم طـبـقـيــا،

ألن املــوضــوع الــديـمــوغــرافــي ليست
أهـمـيـتــه بــالـعــدد ،بــل بالخصائص.
ف ـهــو مــرت ـبــط ب ـخ ــوف طـبـقــة معينة
من تكاثر الفقراء لينتقل البحث إلى
قدرة البلد على االحتمال.

ّ
«متفجر»
مجتمع

عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــديـ ــن االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي
واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ،ي ـ ــوض ـ ــح ح ـ ـمـ ــدان
أن الـ ـنـ ـسـ ـي ــج االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي لـ ـه ــذه
الـفـئــات غير متجانس حتى فــي ما
بـيـنـهــا ،فــالـعــاقــات بــن اللبنانيني
ي ـش ــوب ـه ــا الـ ـت ــوت ــر والـ ـقـ ـل ــق بـسـبــب
ُ
غـ ـي ــاب آلـ ـي ــات ان ـ ــدم ـ ــاج ت ـس ـه ــم فــي

التركيبة السكانية الحالية
ّ
تشكل مجتمعًا متفجرًا  %70منه
فقراء ومهمشون
تـجــاوز االنقسامات األولـيــة ،فكيف
بـ ـ ــاألحـ ـ ــرى سـ ـتـ ـك ــون ع ــاقـ ـتـ ـه ــم مــع
الـ ـجـ ـم ــاع ــات األخ ـ ـ ـ ـ ــرى .ل ـ ــم ي ـس ــاع ــد
النموذج االقتصادي في لبنان على
تعزيز عملية االنــدمــاج واالنـخــراط
ف ــي امل ـج ـت ـمــع ك ـف ــرد م ـن ـتــج ،ب ــل كــان
ي ـ ـجـ ــري الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع ال ـل ـب ـنــان ـيــن
بصفتهم سلعة للتصدير ،وبسبب
هذه السياسة جرى تفكيك األرياف
وإه ـمــال ـهــا وإحـ ُـض ــار س ـكــان ـهــا إلــى
املــدي ـنــة ،كــذلــك شـ ِّـجــع الـشـبــاب على
الهجرة بحثًا عن العمل .باختصار،
ه ــذا الـنـمــوذج الـقــائــم عـلــى تشجيع
ال ـ ـ ــري ـ ـ ــوع لـ ـ ــن ي ـ ـسـ ــاعـ ــد فـ ـ ــي ت ـم ـت ــن
ال ـعــاقــات بــن الـلـبـنــانـيــن ،وبينهم
وبني املجموعات السكانية األخرى.

وب ــال ـت ــال ــي ،إن أي ع ـن ـصــر سـكــانــي
ّ
«طــارئ او مستجد» سيشكل ،برأي
املقيمني ،خطرًا على املــوارد القليلة
لـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن ،م ـ ــا ي ـ ـهـ ــدد ب ــان ـف ـج ــار
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــراع ـ ـ ــات .يـ ـ ــؤكـ ـ ــد حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدان أن
العنصرية س ـتــزداد ،وستتضاعف
ظ ــاه ــرة الـتـهـمـيــش االج ـت ـمــاعــي في
األح ـ ـيـ ــاء ال ـف ـق ـي ــرة ،ح ـي ــث سـتــرتـفــع
ّ
التسول واإلتـجــار بالبشر،
معدالت
مــا يـعـنــي فـعـلـيــا أن ـنــا أم ــام مجتمع
ّ
متفجر.
ّ
يـ ـ ــرى شـ ـعـ ـب ــان أن ج ـم ـي ــع ال ـف ـئ ــات
غـيــر الـلـبـنــانـيــة لــديـهــا أث ــر إيـجــابــي
ع ـ ـلـ ــى االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي م ــن
نــاحـيــة االس ـت ـهــاك ،مــا ع ــدا الـعـمــال
السوريني الذين يستهلكون بشكل
قليل قبل لجوء أســرهــم إلــى لبنان.
الـفـلـسـطـيـنـيــون ي ـصــرفــون بــالـسـنــة،
ح ـســب دراسـ ـ ــة صـ ـ ــادرة عـ ــام ،2010
« 600مليون دوالر في املناطق» .أما
الــاج ـئــون ال ـس ــوري ــون ،فيحصلون
ُ
على مساعدات تصرف جميعها في
أسواق لبنان ،واألرقام الصادرة عن
املفوضية وبرنامج األغذية العاملي
ت ـث ـبــت ذلـ ــك .ي ـش ـيــر ش ـع ـبــان إل ــى أن
تأثير العمال األجــانــب والسوريني
والـ ـع ــام ــات امل ـن ــزل ـي ــات ع ـل ــى س ــوق
ال ـع ـم ــل ال ـل ـب ـن ــان ــي هـ ــو ت ــأث ـي ــر غـيــر
م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــر ،ألنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ال ي ـ ـتـ ــوج ـ ـهـ ــون
بـمـعـظـمـهــم إل ــى امل ـه ــن ال ـت ــي يـتــركــز
طلب اللبنانيني عليها .لكن حمدان
يـ ـ ـ ــرى أن الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن لـ ـ ــن ي ـك ـت ـف ــوا
ب ــامل ـس ــاع ــدات م ــع مـ ــرور ال ــوق ــت ،بل
سـيـبــدأون بــالـعـمــل .تشير تـقــديــرات
ُ
األم ــم املـتـحــدة (ل ــم تـنـشــر بـعــد) إلــى
 100ألف شخص عامل من الوافدين
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدد ،ي ـ ـع ـ ـم ـ ـلـ ــون ف ـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف

