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بيروت

خريجو لبنان يتمنون الهجرة.. والظروف تتحكم في تحقيق الحلم للتنمية  ال�����ش��راك��ة  م��رك��ز  ي��ب��ت��غ��ي 
هذه  اإ���ش��دار  خ��ال  م��ن  والدميقراطية 
ال��ن�����ش��رة امل��و���ش��وع��ي��ة، وذل���ك ب��اإت��اح��ة 
الفر�شة اأمام نخبة من ال�شباب ال�شحافيني 
لنقل احلقيقة كما هي دون اال�شطرار اإىل 

تدوير الزوايا اأو اإر�شاء الإماءات اأحد.

• اأن 	 �شتحاول  ن�شرة  راأيك"  "�شو 
بكل  ال�شاب  امل��واط��ن  �شوت  تكون 
ت��ن��وع��ات��ه وق���د ن��ق��ل��ت ك��م��ا ه��ي، 
ال�شحافيني  حتليات  عنها  وغابت 
زيادة  دون  هو  كما  الواقع  لتعك�س 

اأو نق�شان.

• راأيك" ن�شرة �شتكون م�شاحة 	 "�شو 
ال�شباب  اآراء  فيها  تتجمع  عامة 
م���ن خم��ت��ل��ف امل��ح��اف��ظ��ات، وم��ن 
هذا  لتقول  االن��ت��م��اءات،  خمتلف 
هو لبنان املتنوع االأقدر على حتمل 
االجتاهات كافة، اإذا اأح�شنا اإدارة 

االختاف والتنوع.

• ال�شباب 	 �شتدفع  راأيك" ن�شرة  "�شو 
ق�شايا  يف  راأي��ه  باإبداء  للم�شاركة 
بني  اخ��ت��اف  مو�شوع  ت�شكل  ق��د 
اللبنانية،  االجتماعية  املكونات 
ب�شورة حمايدة و�شفافة وم�شتقلة.

• "�شو راأيك" ن�شرة �شتجعل ال�شباب 	
على اطاع وا�شع الآراء غريهم من 
اأخرى  اإىل مناطق  املنتمي  ال�شباب 

وطوائف ومذاهب اأخرى.

• من 	 �شتجعل  ن�شرة  راأيك"  "�شو 
هدفًا  املن�شودة  املدنية  ال��دول��ة 
�شقفًا  تكون  اأن  اأج��ل  من  اإعاميًا 
ي��ن�����ش��وي حت��ت��ه ك��ل االجت��اه��ات 
والطائفية  واملذهبية  املناطقية 

والوطنية.
االإدارة

لماذا هذه النشرة؟

األف باء املدافعة

كتاب يحكي عن 
التخطيط حلمات 
املدافعة وحت�شيل 

احلقوق
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ي�ش���كل امل�شتقبل ودخ���ول �ش���وق العمل ال�شغ���ل ال�شاغل 
لل�شب���اب اللبناين، اإال اأن اأبع���اده مل تعد حم�شورًة بال�شعيد 
املحلي، بل ا�شبحت تغلب عليها اأحالم الهجرة يف ظل و�شع 
اقت�ش���ادي �شعب يع�شف بلبنان منذ فرتة، حيث القليل من 

الوظائف والكثري من طالبي العمل.
يف �شنوات الدرا�شة االأخرية، بات ال�شاب اللبناين يرغب 
يف ال�شفر اأو الهجرة، �شاعيا وراء وظيفة حمرتمة تكون على 
ن له لقمة العي����ش اال ان هذه الرغبة  م�شت���وى طموح���ه وتوؤمِّ
ت�شع���ف لدى ال�شابات ال ل�شبب �ش���وى ان العادات والتقاليد 

يف جمتمعاتنا ال�شرقية متنع ذلك على الفتاة.
»مل���اذا نتعلم و�شنجل�ش يف نهاية املطاف يف املنزل، الراتب غري كاٍف، 
ننتظ���ر فر�شة للعمل يف اخلارج«، عبارات ردده���ا ق�شم كبري من ال�شباب 
وال�شاب���ات الذي���ن تخرجوا حديثا �شواء من اجلامع���ات اأو املعاهد الفنية، 

وهم ُيحاولون الدخول يف معمعة احلياة العملية.
يف�ش���ل عل���ي ملح���م )22 عام���ا( اال�شتق���رار يف لبن���ان والبحث عن 
الوظيف���ة املثالية، التي طامل���ا حلم بها طوال فرتة الدرا�ش���ة، والتي ُتقق 
ل���ه املدخول الذي يريده، واملكانة االإجتماعية، وباإ�شرار على عدم التنازل 
عن ه���ذا امل�شتوى، يف حني ان عبا�ش مرت�ش���ى )21 عاما( يخالف نظرة 
ملحم فهو يرف�ش فك���رة اإنتظار الوظيفة املثالية وم�شتعد للعمل ولو ب�شكل 
موؤق���ت يف وظيفة منا�شبة، اإىل اأن ُتتاح له الفر�شة التي يطمح اإليها مقابل 

البقاء يف وطنه االأم.

ندى أيوب
ام���ا حممد زرق���ط )23 عاما( اأك���د ان »فر�ش 
العم���ل يف اخل���ارج متاح���ة بن�شبة اكرب وه���ي اف�شل 
م���ن حي���ث الرات���ب والتقدمي���ات الوظيفي���ة«، معربا 
ع���ن رغبته مببا�ش���رة مرا�شلة العديد م���ن ال�شركات 
�شعي���ا منه لتوفري فر�شة منا�شب���ة، من جهتهما جون 
ق�ش���ري واأحم���د ايوب ي�شاط���ران زميلهم���ا يف الكلية 
عينه���ا حممد زرقط راأيه، فقد ا�شفا ل�«اهمال الدولة 
اللبنانية وعدم و�ش���ع �شيا�شة اقت�شادية ت�شاعد على 

ايجاد فر�ش عمل لل�شباب اللبناين«.
من جهتها اأكدت ن�ش���رين �شعيفي )20 عاما( انها �شتبحث عن عمل 
يف لبن���ان ول���و ان ن�شبة توفر فر�ش العمل �شئيلة النه���ا لن ت�شتطيع ال�شفر 
للعمل خارج لبنان ب�شبب عادات وتقاليد املجتمع ال�شرقي رغم انها تتمنى 
ذل���ك، وتت�ش���ارك يا�شم���ني مه���دي )19 عاما( م���ع ن�شري���ن يف طموحها 
بالهج���رة اال انه���ا ت�شعر باالحب���اط الن رف�ش العائلة له���ذا الطرح يحول 
دون تقيق���ه، وت�شدد هبة امل�شمار )21 عاما( على �شوابية كالم ن�شرين 
ويا�شمني بالقول »لوال العائلة واملجتمع لكنت االن م�شتقرة يف احدى الدول 
التي ترتم حاملي ال�شهادات وتوفر لهم فر�ش العمل«، اما ليندا مرت�شى 
)22 عاما( لديها �شبب مغاير يرغمها على البقاء وحماولة ايجاد فر�شة 
عم���ل يف لبنان وهو ان زوجه���ا مقيم يف لبنان لكنه���ا ت�شتطرد بالقول »يف 

حال وجدنا فر�شة للعمل �شويا يف اخلارج لن نرتدد«.        

البقاع

ال عمل... تتابع الدراسة.. ونسافر
مل يختل���ف ال�شباب يف منطقة البق���اع يف االإجابة على �شوؤال: ماذا �شتفعل 
بعد تخّرجك؟ اجلميع �شيبحث عن عمل يف دولة )لبنان( ال فر�ش عمل فيها. 
معظمه���م ال ح���ّل اأمامه �شوى الهج���رة، والبع�ش �شيبقى داخ���ل البلد الأ�شباب 

اجتماعية.
�شتح���اول نور اأبو حم���دان )28 عام���ًا - زحلة( اإكم���ال الدرا�شة يف حال 
تخّرجه���ا وعدم احل�شول على فر�شة عمل. ولك���ن »بعد ذلك ال جمال اأمامي 
�ش���وى ال�شف���ر اإذا مل اأح�شل عل���ى عمل منا�شب. مع اأين اأرغ���ب يف البقاء هنا 

الأين اأحب وطني.
اأم���ا علي فرح���ات )22 عامًا - بيت �شاما( فريى ال ح���ل اأمامه �شوى »اأن 
اأ�شاف���ر الأعمل واأتزوج واأبني عائل���ة. لبنان مير بظروف قا�شية وال �شيء يوحي 
اأنن���ا قد ن�شل اإىل حل���ول مل�شاكله. مع العلم اأنه عندم���ا ن�شافر نخ�شر العائلة، 

االأ�شدقاء واملجتمع«.
و�شتبحث غدير عي�شى )23 عامًا - م�شغرة( عن عمل ينا�شب اخت�شا�شها 
واإال �شتختار ال�شفر، »ال �شيء هنا ي�شجعنا على البقاء اأو ميكن اأن ن�شنع هنا. 

مع اأننا �شنخ�شر عالقاتنا االجتماعية التي ال جندها يف مكان اآخر«.
وبع���د ح�شوله على ال�شهادة اجلامعية يق���ول قا�شم �شليمان )27 عامًا - 
الك���رك( »�شاأل���ف بها مناقي�ش بزع���رت«، »رغبتي اأن اأهاجر واأت���رك البلد« وال 
بل���د اأجنبي ي�شتقبل اللبنانيني حاليًا، وهنا عن���دك وا�شطة تقدر تعي�ش، ما يف 

وا�شطة املوت اأ�شرف اإلك«.
بع���د تخرجه �شيبحث اأحمد ال�شيقة )21 عام���ًا( عن فر�شة عمل، »لكن 
الو�ش���ع امل���اأزوم يف لبنان مينعن���ا من احل�ش���ول عليها. ال بدي���ل اأمامي �شوى 

ال�شفر وترك النا�ش الذين تربيت معهم.

وع���دم توفر فر�ش العمل هو العامل االأ�شا�ش ال���ذي يدفع نور حمود )19 
عامًا – رياق( للتفكري برتك البلد والهجرة، �شاأحاول التفتي�ش عن عمل الأبقى 
ق���رب اأهل���ي ويف وطني، لكن يب���دو اأن ذلك �شعب للغاية وال ح���ل اأمامي �شوى 

الهجرة.
و�شتكم���ل م���روة فقي���ه )20 عام���ًا( درا�شتها العلي���ا اإذا مل جت���د عماًل، 
»وبعدها �شيك���ون اأ�شهل ال�شفر للخارج والعمل هن���اك، الراتب اأف�شل واملركز 

اأح�شن«.
اأما عل���ي �شبيب )22 عامًا( فيقول: �شاأفت�ش ع���ن اأي عمل عندما اأتخّرج 
لتاأمني حيات���ي واإذا ا�شطررت لل�شفر فمن اأجل تاأمني عمل براتب جيد واأعود 

�شريعًا، »كيف اأترك عائلتي واأ�شدقائي«.
تبادر عبري حممودي )22 عامًا(: م�شتحيل اأن اأفكر بال�شفر – اأعمل باأي 

�شيء كي ال اأ�شافر - اأحب تراب الوطن ولن اأغادره.
لك���ن من���ى اأبو زيد )22 عامًا( �شتحاول التفتي����ش عن عمل »واإذا مل اأجد 

�شاأ�شطر لل�شفر لكني �شاأكون بعيدة عن اأهلي«.
اإذا مل اأج���د عماًل �شاأتابع درا�شتي«. تقول نق���اء �شيت )21 عامًا(، »واإذا 
ح�شل���ت عل���ى راتب جي���د ومركز مرموق �شاأت���رك البلد، ال اأترك���ه للراحة بل 

لتاأمني عمل«.
وعل���ى رغ���م و�شفها للبلد باأن���ه، »ال �ش���يء ي�شاعد على البق���اء وال ي�شجع 
عل���ى احلياة في���ه، ال عمل وال بيئة نظيفة، لكني ال اأفك���ر بال�شفر«، تقول زينب 
كنعان )22 عامًا(، وت�شيف: �شاأكمل تعليمي وحاول اأن اأجد عماًل واإال �شاأتابع 

درا�شاتي العليا.

نانو غصن



البقاع األوسط

صيدا

على الرغم من معاي�شتهم اليومية ل�شعوبة احلياة يف لبنان 
اإال اأن بع�شهم ال زال متم�شكًا بالبقاء فيه والن�شال لتطوير ذاته 
عل���ى اأر�ش الوطن.. يف حني اأن البع�ش االآخر فقد االإميان كليًا 

بقدرات الوطن على تاأمني اأدنى متطلبات احلياة له.
يقول اإيهاب املي�ش: بعد اإنهاء درا�شتي، �شاأغو�ش يف املجال 
ال���ذي در�شته )الطريان املدين( من جهة حيازة درجة املا�شرت 
والدكت���وراه وال�شع���ي لتعل���م املهن���ة املرتبطة مب�شتقبل���ي. وقد 
يدفعني لل�شف���ر عامل طلب العلم والتعرف عل���ى اأ�شاليب عمل 
جدي���دة. اأما عن عوامل البقاء يف لبنان فهي للم�شاركة يف بناء 

اأ�ش�ش وطن دميقراطي.
يف ح���ني يقول حممد: »�شاأفعل مثلما يفعل املئات من �شباب 
لبنان، عندما اأنهي درا�شتي )�شاأكون عاطاًل من العمل(، غياب 
الدولة ه���و احلافز الذي يدفعني ملغادرة لبنان والعمل خارجه« 
بالن�شبة ملحمد ال يوجد اأي عامل للبقاء يف لبنان« ما يف وال ن�ش 

عامل، �شو بدي �شل اإعمل بلبنان«.
توؤك���د م���الك طع���ان على اأنه���ا �شتعم���ل عن���د االنتهاء من 
درا�شته���ا »لكن ل�شو تعلمت« وتقول »فك���رة ال�شفر غري موجودة 
عن���دي اإال الأ�شباب طارئة، لكن طاملا يتوف���ر عمل ومعا�ش جيد 
وعي�ش���ة منا�شب���ة �شاأبقى يف لبن���ان و)ما برتك لبن���ان حتى لو 

ا�شتغلت �شو ما كان(«.

ال�شخ�شي���ة للمواطن.. االأمر الوحيد ال���ذي يدفعني للبقاء هو 
حبي لعائلتي ال غري«.

عندما ينته���ي »عمرو املي�ش« من مرحل���ة التعليم اجلامعي 
وبناء« على االخت�شا�ش الذي يدر�شه �شيكمل يف مهنة املحاماة، 
»بعد االنتهاء من املرحل���ة االأكادميية يفكر كل �شخ�ش بال�شفر 
جلن���ي املال وتوفري معي�ش���ة الئقة، راودتني ه���ذه الفكرة كثريًا 
الأن ال�شفر تتوفر فيه عوامل عدة منها: الراتب العايل، امل�شكن 
وبع����ش مقوم���ات احلياة، تب���وء مراكز مهمة يف اخل���ارج، كما 
واأن هن���اك بع�ش الت�شهيالت التي ت�شاعد على االإنتاج والنجاح 
اأك���ر من لبنان. باالإ�شافة اإىل العوامل ال�شيا�شية واالأمنية، اأما 
عن عوام���ل البقاء يف لبن���ان فاأهمها وجود االأه���ل واالأ�شحاب 

وتاأ�شي�ش بع�ش االأعمال التي ال ميكن تركها.
»بالطب���ع �شاأبحث ع���ن عمل بع���د اإنهاء تخ�ش�ش���ي« تقول 
�شن���ا البوار�شي، ت�شيف: »عوامل ال�شف���ر حمدودة، كاأن ال اأجد 
جم���ااًل ملمار�شة اخت�شا�ش���ي يف بلدي، اأو ال اأج���د عماًل يوازي 
طموحاتي.. اأما عن عوامل البقاء يف البلد فتكون على ال�شعيد 
االجتماع���ي كالتعل���ق باالأه���ل واالأ�شدق���اء اأو حتى وج���ود اأوالد 
يف مرحل���ة ما، واأن متل���ك االإميان الكايف ب���اأن الو�شع يف لبنان 

�شيتح�ّشن.

اآم���ال عراج���ي اأي�ش���ًا توؤك���د بانهاعندم���ا �شتبح���ث عن عمل 
ينا�شبه���ا بع���د اإنه���اء درا�شتها. وم���ن العوامل الت���ي ت�شجعها على 
ال�شف���ر »البطال���ة، االأج���ور املتدني���ة، ع���دم توفر عم���ل قريب من 
�شكن���ي، ظروف البلد االقت�شادية، ع���دم توفر �شمانات، اكت�شاب 
اخل���ربة من خارج لبن���ان«..... ولكنها لن تفك���ر بال�شفر يف حال« 
ت�شن الو�شع االقت�شادي احلايل للبنان، توفر فر�ش عمل، توفر 

معي�شة وتعليم وطبابة اأف�شل من الذي نحن عليه«.
نرم���ني �شالح: »ل�شت واثق���ة باأنني �شاأكم���ل درا�شتي ويف حال 
اأكمل���ت طبعًا �شاأت���زوج بعد االنتهاء م���ن الدرا�شة )�ش���و بتنفعني 
ال�شه���ادات؟! علقها ف���وق املجلى؟!( وتكمل طبعًا ل���ن اأترك لبنان 

الأي �شبب من االأ�شباب )بي�شل يف اأمل(.
اأم���ا ربيع فقال: »عندما انهي تعليم���ي �شاأبحث عن عمل، على 
االأرج���ح خارج لبن���ان، لتاأ�شي�ش حياة اأف�شل مبعا����ش اأف�شل، والأن 
العوام���ل الت���ي تدفعن���ي للخروج من لبن���ان كثرية، منه���ا: العامل 
االأمني، ع���دم وجود رئي����ش للجمهورية ومتديد الن���واب الأنف�شهم 

ورائحة الزبالة..«.
من���ال عرفات: »توقف���ت عن اإكمال تعليم���ي الأين بب�شاطة اأرى 
�شه���ادة اأخ���ي معلق���ة على احلائ���ط ومل ي�شتف���د منها لع���دم توفر 
عم���ل ل���ه باخت�شا�شه. لذا ق���ررت اأن اأعلم نف�ش���ي بنف�شي، وهذا 
م���ا يدفعني لل�شفر خ���ارج الوطن اإ�شاف���ة اإىل اال�شتهانة باحلقوق 

شو بدّي ضل إعمل في لبنان

2016 اأيار   - الرابع  العدد   -  PCDD والدميقراطية  للتنمية  ال�شراكة  مركز  عن  ت�شدر   - دورية  غري  2ن�شرة 

ليلى عبد الغني

نشوة حماد
تتنوع ا�شباب الهجرة من لبن���ان باهدافها وا�شكالها ولكن رغم 
كل ذلك تظل الن�شبة االأكرب من الهجرة هي هجرة ال�شباب "اجليل 

اجلديد".
اأك���دت مروة ورد على �شعيه���ا لل�شفر بعد �شوؤالها عن خمططتها 
حني ت�ش���ل على �شهادته���ا اجلامعي���ة )اإعالن���ات(، وقالت: "لن 
اح�ش���ل على فر�ش���ة عمل بالتاأكي���د يف هذا البلد فم���ن االأف�شل اأن 
اأنه���ي درا�شتي واأبحث عن فر�شة خارجه" واآمل ذلك. اأهم العوامل 
الت���ي دفعتني للبحث ع���ن هجرة هي عدم تقدي���ر �شهادتي اأو عملي 
يف لبن���ان فال�شيا�شي���ون يرون جمال االإعالن���ات جمااًل غري مهم وال 
اأح���د يقّدر اأن هذا العمل يحت���اج اإىل جهد كبري كما قالت. وترى اأن 
فر�شتها يف االإبداع يف هذا املجال �شتكون يف بالد اأخرى ولي�ش هنا، 
ولكن رغم ذلك يعز عليها ال�شفر وت�شايقها فكرة االبتعاد عن اأهلها 
وم���كان والدتها ون�شاأته���ا، فهي تب لبنان رغم قل���ة فر�ش النجاح 

فيه. 
اأم���ا عبري هري�ش فكان له���ا راأي اآخر، فهي �شتبحث عن عمل يف 
لبنان فور تخرجه���ا، الأنها توؤمن يف اإمكانية اإيجاد عمل، وبراأيها اأن 
العي�ش يف لبنان بجنب اأ�شرتها وبيئتها �شي�شعرها باالأمن واال�شتقرار 

ويبعدها عن وح�شة الغربة والعي�ش يف بلد ال تنتمي له.
�شارة بقاعي كانت تائهة يف خيارتها، فهي مل تاأخذ فكرة الهجرة 
على حممل اجل���د، ولكنها اأي�شًا ال ت�شتبعده، فهي �شتبحث عن عمل 
بع���د تخرجها واأ�شاف���ت: "اإن مل اأجد فر�شة جي���دة فمن املمكن اأن 

اأفكر يف ال�شفر رغم اأين ال اأرغب يف ترك اأهلي واالبتعاد عنهم.
وكان���ت الأماين حجازي تخطيطات خمتلف���ة، فهي بعد تخرجها 
�شتبحث عن عمل موؤقت ومن ثم �شتتابع درا�شتها العليا، واإن �شاقت 
به���ا ال�شبل ووجدت فر�شة جي���دة خارجًا فه���ي �شت�شافر باحثة عن 
حي���اة جديدة، ولكنها اأي�ش���ًا كغريها جتد فكرة االبتع���اد عن اأهلها 

وموطن ن�شاأتها فكرة قا�شية و�شعبة.
حما�ش���ة جن���ا اأبو طيون كانت وا�شحة، فه���ي لن جتعل اي عائق 

يحد م���ن طموحها توؤمن اأبو طيون اأن النج���اح ياأتي تدريجيًا، فبعد 
ح�شوله���ا عل���ى �شهادتها اجلامعي���ة �شتبحث عن عم���ل واإن مل جتد 
�شتعم���ل يف اأي عمل متوا�شع لكي ت�شل على مدخول ي�شمح لها اأن 
تكمل درا�ش���ات عليا، واأ�شافت تلك �شتك���ون اأول خطوة. اأما الثانية 
فه���ي اإدخ���ار املال الأمتكن م���ن تاأ�شي�ش عمل خا�ش ب���ي يبعدين عن 

احتياجي للجوء اإىل وظائف اأخرى.
واأك���دت اأنها ال تفكر يف اللجوء اإىل ال�شف���ر والغربة طاملا هناك 

اأمل يعي�ش داخلها.
اأما ال�شاب تي�شري الزعرتي، فهو طالب يف جمال الطب وطبيعة 
درا�شت���ه �شتجعله يلج���اأ اىل ال�شفر، ولكنه رغم ذل���ك يجد اأن فكرة 
الع���ودة اإىل الوطن فك���رة ال م�شتقبل لها، الأن فر�ش���ة عمله �شتكون 
رمب���ا �شئيلة، ولكنه يرتدد يف قوله حني يرى واقع االبتعاد عن وطنه 

واأهله.
تختل���ف نظرة اأمينة �شبح للمو�ش���وع قلياًل، فهي لي�شت مواطنة 
لبنانية، بل فل�شطيني���ة، وفر�شة احل�شول على عمل �شتكون �شعبة، 
ولكنه���ا رغ���م ذلك قالت اأنه���ا �شتحاول البحث ع���ن عمل ولكنها يف 
نهاي���ة املطاف �شتلج���اأ اإىل الهج���رة اإذ اأقفلت كل االأب���واب اأمامها. 
وعن���د �شوؤاله���ا اإن كان���ت هناك عوام���ل ممكن اأن جتعله���ا تبقى يف 
لبن���ان اأكدت لنا اأن حبها للبنان واأهلها هو الدافع االأقوى لها للبقاء 

يف البلد.
ر�ش���ا عا�شي ت���ب لبنان، ت���رى اجلانب امل�ش���يء يف كل �شيء، 
عا�شي نفت وجود اأي نية لها يف ال�شفر، وعند انتهائها من درا�شتها 
�شتبح���ث فورًا عن عمل يف لبنان، فهي ترى اأن لبنان موطن للبنانني 
واأن �شاف���ر كل املواطن���ني، فم���ن �شيطور لبنان؟ ه���ي باقية رغم كل 
الظ���روف وحتى ل���و واجهت امل�شاع���ب، واأ�شافت ال حي���اة من دون 

تعب.
فاطم���ة ح�شن���ني اأي�ش���ًا فل�شطينية ولك���ن لديها اأم���ل يف العمل 
والتطور، فبعد ح�شولها على �شهادتها �شتلجاأ اىل دورات وتدريبات 

يف جم���ال عمله���ا لك���ي تك�ش���ب خ���ربة وت�شبح ق���ادرة عل���ى العمل 
باحرتافية. اأما فكرة ال�شفر فهي واردة لديها لعدة اأ�شباب، فرباأيها 
اال�شتم���رار يف اأي عم���ل يف لبن���ان غري م�شمون، كم���ا اأن الراتب يف 
اخل���ارج اأعل���ى بكثري م���ن الراتب يف لبن���ان، خا�شة اأنه���ا خمت�شة 
باالإع���الن. وه���ي ال ت���رى اأي تقدي���ر له���ذا االخت�شا����ش يف لبنان، 
ح�شني���ني اأي�شًا تب التجديد، فحبها لل�شف���ر والهجرة اأي�شًا �شببه 
�شغفه���ا بالتعرف على جمتمع اآخر وع���ادات جديدة وحياة جديدة، 
واأك���دت اأن حبه���ا للحياة اجلدي���دة والنجاح لن ين�شيه���ا حزنها يف 

االبتعاد عن عائلتها واأقاربها يف حال تاأمنت لها الهجرة.
روان ق���دورة �شتلجاأ فورًا اإىل تقدمي طلب للهجرة بعد تخرجها، 
فهي فقدت اأمل يف احل�شول على عمل يف لبنان الأن لبنان من وجهة 
نظره���ا ه���و بلد �شيا�شي وكل �ش���يء فيها بحاج���ة اىل وا�شطة، وهي 
لي�ش���ت تابعة الأي ط���رف �شيا�شي اإذا براأيها ه���ي لن جتد عمل، كما 
اأنه���ا بح���ال وجدت عم���ل فاأك���دت اأن راتبها لن يكون رات���ب جيد اأو 

كاف. واإن ال�شيء الذي �شريبطها يف لبنان فهو عائلتها فح�شب.
اأم���ا جنية العل���ي، فاإنها تتاأم���ل باإيجاد عمل له���ا بعد تخرجها، 
وبح���ال مل جتد �شيء وخا�شة اأنها فل�شطينية فهي �شتلجاأ اإىل ال�شفر 
بحث���ًا ع���ن عمل وفر�ش���ة جيدة، ولكنها قب���ل اأن تبا�ش���ر يف مو�شوع 
الهج���رة �شتبحث جاهدة عن عم���ل و�شتحاول تاأ�شي����ش عمل وحياة 
م�شتق���رة يف لبن���ان الأنه���ا ت�شع���ر باالنتم���اء اإىل املكان الت���ي ولدت 

وعا�شت به.
ن���ور ح�شن ال تفك���ر اأب���دًا يف ال�شف���ر، الأن عائلته���ا ترف�ش هذا 
املو�ش���وع، وقالت اأنا �شاأظل اأبحث عن عم���ل اإىل حني اأن اأجد �شيء 

يجعلني اأبني م�شتقبلي يف لبنان.
املواطنون والالجئون يف لبن���ان ي�شعرون باالنتماء له، ولكن قلة 
فر����ش العمل والروات���ب املتدنية االأجر وغالء املعي�ش���ة جتعل اأغلب 
ال�شب���اب يهربون منه تاركني اأهلهم وذكرياتهم اإىل عامل اآخر ليبنوا 

حياة جديدة توؤمن لهم اأ�شا�شيات املعي�شة.

باقون رغم كل الظروف وإال...
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بـين التعّلق بالوطن والبحث عن مستقبل

ماذا نفعل إذا بقينا؟

إلى الخارج.. در
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حال سمسم

فالنتين نسر

زهراء وهبي

يف ال�شم���ال، ال حدي���ث يف الو�ش���ط اجلامع���ي �ش���وى حماول���ة 
ال�شباب احل�شول على فر�ش عم���ل خارج البلد بعد التخّرج. لكن 
معظمهم يواج���ه تديًا يتمثل بالعائلة، يح���اول ال�شباب االلتفاف 

عليه.
وغ�شان خليل )24 عامًا( ما زال يبحث عن عمل بعد تخرجه. 
ويح���اول الو�شول اإىل ح���ل خارج لبنان، »الأن فر����ش العمل هناك 
اأف�شل ويتعاملون معنا بطريقة اأح�شن، مع العلم اأن االأكل يف لبنان 

اأطيب«.
تنظ���ر غزال اخلال���د )20 عامًا( اإىل االأف���ق البعيد وت�شمت 
برهة بعد �شماعها االأ�شئلة ثم تقول: بعد تخرجي، ال �شيء يدفعني 
للبقاء هنا. حتمًا �شاأ�شعى اإىل ال�شفر، رمبا الأكمل درا�شاتي اأو اأجد 

فر�شة عمل، ماذا اأفعل اإذا بقيت؟
لكن اآمنة علوان )22 عام���ًا( تخطط للعمل يف �شلك التعليم. 
»اإال اإذا وج���دت عري�ش���ًا وعملت معه باخلارج«. م���ن حديثها يبدو 
اأنه���ا متاأك���دة اأن العري�ش ال ميكن اأن يك���ون يف الوطن. علوان من 
جه���ة اأخرى تواج���ه تديًا وهو عالقته���ا باأهلها وكي���ف ميكن اأن 

ترتكهم يف البلد وت�شافر.
و�شتح���اول ف���رح �شم�ش���م )22 عام���ًا( البحث ع���ن عمل بعد 
تخرجه���ا، »لكن اإذا مل اأجد فال خي���ار اأمامي �شوى ال�شفر والعمل 
يف اخل���ارج، الأن الظروف االقت�شادية هنا �شعبة للغاية«. وت�شيف 
�شم�ش���م: ال �شيء يجربين على البقاء �ش���وى الروابط العائلية واإن 

االإن�شان ال يجد نف�شه اإال يف بيئته ووطنه.
وترغب نور �شي���ف )21 عامًا( البقاء يف الوطن بعد التخرج، 
لكن ترب���ط ذلك باحل�شول على فر�شة عم���ل، »واإذا مل اأجد هذه 

الفر�شة فال خيار اأمامي �شوى ال�شفر«.
ويدر����ش �ش���ادي اخلطي���ب )22 عام���ًا( الهند�ش���ة وكل همه 
احل�شول عل���ى فر�شة عمل وم�شتوى معي�ش���ي معقول، »وهذا غري 
متوفر يف لبنان، لذا اخليار هو الهجرة، مع اأن رغبتي اأن اأبقى هنا 

ب�شبب العالقات االجتماعية«.
و�شتح���اول فاطم���ة غم���راوي )19 عامًا( البح���ث عن فر�شة 
عمل تالئم اخت�شا�شه���ا، واإال ال�شفر اإىل اخلارج لتاأمني م�شتقبل 
اأف�ش���ل والو�شول اإىل موقع مرموق. وما ن���راه هنا مزيدًا من �شوء 

االأو�شاع االقت�شادية واالأمنية.
اأما مريا عبو�ش )18 عامًا( فاإنها اأ�شرية حب الوطن والعائلة 
لكنه���ا تعاين من ع���دم وجود وظائف، ما ي�شعه���ا يف موقع اخليار 

ال�شعب.
وته���دف منى خليل )19 عامًا( اإىل الزواج من اإن�شان ال يحب 
ال�شف���ر كي تبق���ى يف الوطن، ولكن اإذا مل اأج���د فر�شة عمل و�شاء 

الو�شع االأمني اأكر فال بد من الرحيل اإىل اخلارج«.
وبعد تخرجها �شتحاول رمي دبو�ش )19 عامًا( احل�شول على 
فر�شة عم���ل والبديل هو ال�شفر اإىل اخلارج حي���ث يعي�ش االإن�شان 
بنظ���ام يحرتم االإن�شان وحقوقه ويوؤم���ن العلم للجميع »لكن هناك 

من مينعني من ذلك وهو الرابط االأ�شري«.
وال تواج���ه رام���ا احللبي )20 عامًا( اأي عام���ل يدفعها للبقاء 

يف لبنان، »ال الو�شع االأمني ي�شاعد وال توفر فر�ش العمل، ال خيار 
اأمامي بعد التخرج �شوى �شد الرحيل اإىل اخلارج«.

وتقول فاطمة �شب�شبي )19 عامًا(: »بعد التخرج �شاأ�شعى اإىل 
احل�ش���ول عل���ى فر�شة عمل ولك���ن منذ االآن اأت�ش���اءل: هل الدخل 
�شيك���ون كافيًا؟ ما مينعني م���ن ال�شفر هو عائلتي واإذا تزوجت من 

اإن�شان يعمل هنا«.
بع���د تخرج���ه من كلي���ة ال�شيدلة �شيح���اول نبي���ل اأنو�ش )21 
عامًا( فتح �شيدلية، ولكن اإذا مل اأ�شتطيع تاأمني راأ�شمال لذلك، ال 
يبق���ى اأمامي �شوى ال�شفر والعم���ل يف اخلارج. هنا تكاليف احلياة 
باهظ���ة، ال �شم���ان اجتماعي فعل���ي وال تاأم���ني للم�شتقبل لكن لكل 

�شيء ثمن �شيكون من ذلك على ح�شاب تاأ�شي�ش العائلة.
»�شاأبح���ث ع���ن عمل بعد التخ���رج لكني ل�ش���ت متفائلة«. تقول 
�شم�ش �شب�شبي )18 عامًا(. اإن مل اأجده �شاأهاجر من اأجل املعي�شة 

واحلياة، لكن عالقتي بالعائلة �شت�شكل تديًا اأمامي.
وت���رى اكتم���ال �شم�شم )25 عام���ًا( اأن فر�شه���ا الإيجاد عمل 
منا�ش���ب تكمن خارج البلد اإىل جان���ب احل�شول على خربة جيدة 

»لكن اأهلي يرف�شون اأن اأعي�ش مبفردي خارج البلد«.
وي�ش���كل الو�شع االأمني يف لبن���ان الهاج�ش االأ�شا�ش الذي يقف 
يف وج���ه منى خليل )19 عام���ًا( يف بحثها عن فر�شة عمل، لكنها 

يف املقابل ال ي�شتطيع ال�شفر الأ�شباب عائلية.

ح���ال ال�شباب يف منطقة �ش���ور حالهم يف املناط���ق االأخرى، 
رغبتهم يف ال�شفر اإما الإيجاد فر�ش عمل اأو اإكمال درا�شاتهم.

وت���رى �شارة مول���د اأن كل العوامل االقت�شادي���ة واالجتماعية 
والنف�شية تدفع ال�شباب اإىل ال�شفر. »يف حني ال �شيء ي�شجعنا على 

البقاء �شوى عامل عدم القدرة على تاأمني م�شاريف الهجرة«.
ويطم���ح حممد االأم���ني اإىل ال�شف���ر الإكمال درا�شات���ه العليا، 
»�شاأ�شاف���ر الأطلع على ح�شارات اأخ���رى ودرا�شتها. لكن اإذا تي�شر 

الو�شع هنا فاأبقى«.
ويبقى ه���دف بي�شان ن�ش���ر االأ�شا�شي هو اإكم���ال الدرا�شة ثم 

ويقول ه���الل جفال: اأريد اأن اأعمل �شم���ن اخت�شا�شي، لكن 
�شيق �شوق العمل يدفعني للتفكري بالهجرة على الرغم من تعلقي 

بالعائلة والوطن.
بعائلت���ي  بال�شف���ر »الأين متعل���ق  اأحم���د عط���وي،  يفك���ر  وال 

واأ�شدقائي ووطني واأريد العمل الأجل ت�شني بلدي«.
وي�ش���دد اأ�شامة دياب على اأن اله���دف االأول للتعليم هو اإيجاد 
فر�ش���ة عمل، »واأنا ل���ن اأهاجر �شاأبقى اأفت�ش ع���ن هذه الفر�شة، 
اإال اإذا اأردت اإكم���ال درا�شت���ي و�شاأ�شع���ى لتوف���ري فر�شة عمل بعد 

التخرج.

ال�شفر لالطالع على املجتمعات االأخرى وخ�شو�شًا »ماذا يوجد هنا 
الأبقى«؟

وتوؤك���د رمي زيون عزمها عل���ى ال�شفر الإيجاد فر�ش���ة عمل »وما 
يجربين على البقاء هنا هو العائلة«.

ويرى ح�شني ما�شي اأن النظام اللبناين القائم على املح�شوبيات 
واملحا�ش�ش���ات م�شوؤول عن عدم توفر فر�ش عمل لل�شباب »�شاأحاول 
احل�ش���ول على عم���ل �شم���ن اخت�شا����ش و�شاأبقى يف لبن���ان ب�شبب 
تعلقي بالوطن على الرغم اأن لن اأح�شل على حقوقي، اأماًل اأن ياأتي 

التغيري.

يب���دو اأن معظم ال�شباب الذي يتابع الدرا�شة اجلامعية، ي�شعى 
للح�ش���ول على فر�شة عمل خ���ارج الوطن، لكن عوائق كثرية تقف 
يف طريقه. يف حني اأن بع�شهم ي�شر على البقاء يف لبنان وحماولة 

اإيجاد فر�شة عمل على الرغم من كل �شيء.
تق���ول مروة ع�شاف )22 عامًا( تدر����ش الكيمياء يف اجلامعة 
اللبناني���ة: بع���د تخرجي �شاأح���اول احل�شول عل���ى عمل من خالل 
»وا�شط���ة« واإذا مل اأتوف���ق بذل���ك، �شاأحاول احل�ش���ول على فر�شة 
خارج البلد، لكني لن اأن�شى وطني االأم وال اأن�شى فريوز وهي تغني: 

»بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بجنوبك بحبك«.
وم���ا زالت نور �شبيت���ي )19 عامًا( يف ال�شن���ة االأوىل �شحافة 
لكنه���ا اأخذت قراره���ا، »اإن االأج���ور وظروف العم���ل االأف�شل هي 

خارج البلد، لذلك اأفكر بال�شفر بعد تخرجي، وملاذا اأبقى«؟

واالأولوي���ة يف حي���اة ليلى بري )20 عامًا( ه���ي ح�شولها على 
ال�شه���ادة اجلامعي���ة وبعد ذل���ك، »اأفكر يف ال�شف���ر للح�شول على 

فر�شة عمل، ما يربطني بالبلد هو وجود اأهلي رفاقي«.
وتهدف زهراء قاروط )19 عامًا( لل�شفر اإىل اخلارج الإكمال 
درا�شته���ا واحل�شول على درجة دكتوراه يف عل���وم احلياة. »والأننا 
ال جن���د فر�ش عمل هنا يف لبنان �شاأ�شع���ى للح�شول على عمل يف 
اخل���ارج ولكن اإذا ت�شن الو�شع الع���ام وانتخب رئي�ش للجمهورية 

وح�شلت انتخابات نيابية فمن املمكن اأن اأبقى يف البلد«.
ويرى حممد عي�شى )19 عامًا( اأن فر�ش العمل يف اخت�شا�شه 
)هند�ش���ة ات�شاالت( �شب���ه مفقودة يف لبنان ما يعن���ي اأن ال بديل 

اأمامه �شوى الهجرة لتاأمني امل�شتقبل.
وتخطط اإميان ب�شام )20 عامًا( مل�شتقبلها بعد التخرج قائلة: 
�شوف اأتزوج واإذا حظيت بفر�شة عمل خارج لبنان توؤمن يل دخاًل 

منا�شب���ًا فال مانع لدي من ال�شفر، ال �شب���ب يبقيني يف البلد �شوى 
اأهلي وخ�شو�شًا اأبي«.

اأم���ا ذوالفق���ار املق���داد )20 عام���ًا( ال���ذي يدر����ش حما�شبة 
ومعلوماتي���ة ل���ه راأي خمتل���ف اإذ يو�ش���ح قائ���اًل: ل���ن اأ�شافر، بعد 
تخرج���ي �شاأفت����ش ع���ن عم���ل منا�ش���ب عل���ى الرغ���م اأين ال اأملك 
»وا�شطة« تف�شح املجال يل باحل�شول على وظيفة، لكني �شاأبقى يف 

الوطن قرب اأهلي ورفاقي.
ر ه���ادي �ش���ور )20 عامًا( نف�ش���ه للتفتي�ش  ومن���ذ االآن يح�شّ
ع���ن عمل بع���د التخرج واإذا مل يج���د ال مانع لديه م���ن ال�شفر اإىل 
اخل���ارج، »حيث اأعي�ش ب�شالم، واأح�شل على راتب مالئم ومعاملة 
اإن�شانية، لكني االآن ال اأ�شتطيع ال�شفر الأين ال اأملك املال الالزم وال 

»الوا�شطة«.
ويقدم ح�شني العوطة )19 عامًا( وعدًا اأنه �شيعود اإىل الوطن 
يوم���ًا م���ا اإذا �شافر اإىل اخل���ارج وهذا ما هو مرج���ح ب�شبب غياب 

فر�ش العمل واالأجور.
وت���رى با�شم���ة ر�شا )22 عام���ًا( اأنها ل���ن تغ���ادر لبنان بعد 
التخرج، و�شتبحث عن عم���ل، »وملاذا اأ�شافر ال اأطيق العي�ش بعيدًا 

عن االأهل واالأ�شدقاء، واالأهم ال اأطيق العي�ش بعيدًا عن الوطن«.



يب��دو اأن معظ��م ال�ش��باب الذي يتابع درو�ش��ه 
اجلامعية اأو املهنية ب�شدد حزم حقائبه وال�شفر 
اإىل خارج لبنان بعد التخّرج. يف خمتلف املناطق 
اللبنانية وعلى الرغم من تعلق ال�شباب بعائاتهم 
يل��غ تفكريه��م  ذل��ك مل  لك��ن  وب��راب وطنه��م، 
بامل�ش��تقبل. معظم ال�شباب �شيحاول التفتي�س من 
فر�ش��ة عمل لكنهم يربطونها »بالوا�ش��طة«، تلك 
الكلم��ة ال�ش��حرية الت��ي تفتح االأبواب املو�ش��دة 
اأم��ام ال�ش��باب للح�ش��ول عل��ى فر�ش��ة عم��ل. من 
جه��ة اأخ��رى يب��دو اأن الفتي��ات تواجه��ن عوائق 
اأخ��رى تتمثل بع��دم القدرة عل��ى مواجهة االأهل 
الذين يرف�شون �شفر الفتيات للعمل خارج لبنان، 
لكن ت�ش��اعد االأزمة االقت�ش��اية وحاجة النا�س 
اأم��ام  املج��ال  �شتف�ش��ح  للق��وت  لتاأم��ني مداخي��ل 
الفتيات لل�شفر. لكن يبقى ال�شوؤال مطروحًا، ملاذا 

يهاجز ال�شباب؟
اأال توج��د اإمكانية لتاأم��ني فر�س عمل لهم يف 

وطنهم الذي اأحبوه؟ �شوؤال بر�شم امل�شوؤولني.

اقليم الخروب
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برج حمود

الهجرة بسبب 
غياب فرص العمل

سافر ما بسافر

الوطن غاٍل وحياتنا أغلى
يب����دو اأن رغبة معظم ال�شباب اأن يبقوا يف الوطن بني اأهلهم 
واأ�شدقائه����م لكن الظ����روف االقت�شادي����ة واالجتماعية تدفعهم 

اإىل البحث عن فر�ش عمل اأف�شل خارج لبنان.
يدر�����ش و�شام عبدو هند�ش����ة ميكانيك يف جامعة LIU لكنه 
يعم����ل حاليًا يف اإحدى منظم����ات املجتمع املدين، يرغب عبدو يف 
البق����اء بالبلد »الأجل اأهلي واأ�شدقائي وك�شب اخلربة يف حميطي 
االجتماع����ي، لكن الرواتب هنا لي�ش����ت كافية، واإذا رغبت ال�شفر 
فم����ن اأجل تاأمني راتب اأعلى وم�شتوى معي�شي اأف�شل. الو�شع هنا 

حمدود ذو �شقف متدين«.
اأم����ا اأحمد اأبو مرعي فهو طالب �شنة ثالثة حقوق و�شنة اأوىل 
�شريع����ة، ينتظر تخرج����ه ليبحث عن عمل ينا�ش����ب اخت�شا�شه، 
»لكن ال يوجد يف ال�شوق اللبناين فر�ش عمل ينا�شب اخت�شا�شي 
مما ي�شطرين للبحث عن عمل خارج لبنان وخ�شو�شًا يف الدول 
العربي����ة«. يتنه����د اأبو مرعي وي�شي����ف: ليت االقت�ش����اد اللبناين 
ينتع�����ش عّلي اأجد وظيفة واأح�شل على رات����ب معقول، واأعتقد لو 

بداأ قطاع النفط يف العمل لتاأّمن فر�ش عمل وبقيت يف الوطن.
ويخت�ش����ر اأحم����د قرب�ش����ي )طال����ب هند�ش����ة الكرتوني����ة( 
املو�ش����وع قائاًل: بعد التخ����رج، بالتاأكيد �شاأبحث عن فر�شة عمل 
خ����ارج لبنان حيث الرواتب اأف�ش����ل وال�شمانات موجودة وهناك 
نظ����ام ترقية، لكن ال يوجد اأي عامل يجعلن����ي اأت�شبث بالبقاء يف 

البلد.
و�شتجّرب ن����ور �شاتيال )طالبة حق����وق( حظها يف احل�شول 
على فر�شة عمل كمحامية، لكنها ت�شتدرك، »يف اخلارج الرواتب 
اأف�شل وفر�ش العمل اأكر. واأو�شاعنا الداخلية لي�شت جيدة. لكن 
عائلتي ت�شكل عائقًا ل�شفري. طموحي على املدى البعد هو ال�شفر 
والهج����رة. و)ي�شرتط رام����ي طاي�ش )حما�شب����ة( اأن يجد عماًل 

الأن لبن����ان بلد االزم����ات وامللفات »ال�شعب����ة«، الأن لبنان يخ�شر 
اأدمغت����ه يوم����ًا بعد ي����وم، الأن لبن����ان حطم الرق����م القيا�ش����ي بن�شبة 
البطال����ة، الأن لبنان يغرد خارج �شرب اجلي����ل ال�شاب اللبناين..... 
»الأن« م�شتم����رة، الأن احل����ل ال ي����زال مفق����ودًا يف ظل انع����دام فر�ش 
العمل مع غالء املعي�شة. لكن يبقى الوطن يف خما�ش االأزمات وطنًا 

الأبنائه.
جورج حبي����ب اإيليا )23 عامًا(، متخ�ش�����ش يف احلقوق، يبدو 
متفائاًل الأنه بعد تخرجه من اجلامعة �شيقدم �شنوات علمه ل�شركات 
ع����دة و�شيخ�ش����ع لتدريب كي ميكنه من الدخ����ول اإىل اأي �شركة بكل 
ق����وة وعزم. من جه����ة اأخرى، ي�ش����ري ج����ورج اإىل اأن مداخيل لبنان 
لي�شت باملغرية يف ظل توفر يد عاملة اأجنبية كبديل. على الرغم من 
العي�ش ال�شعب اإال اأن االأهل واالأقارب ي�شاهمون يف بقائه يف البلد.

�شيمون فهد )25 عامًا( طالب �شحافة �شيمار�ش مهنة التعليم 
لدى اإنهائه الدرا�شة باالإ�شافة اإىل الدرو�ش اخل�شو�شية، »الأنه ويف 
هذا البلد على ال�شخ�ش اأن يقوم باأعمال عدة لتاأمني حاجاته و�شد 
اأق�شاط����ه يف البنوك »بح�شب تعبري �شيم����ون. قلة فر�ش العمل تدفع 
�شيمون لل�شفر لكنه يلفت اإىل اأنه على الرغم من امل�شكالت يف البلد 

ال يزال جمياًل باأهله.
يوؤك����د اإيل����ي وهب����ي )23 عام����ًا( متخ�ش�����ش يف التج����ارة، اأنه 
�شيلتح����ق باجلي�ش اللبناين الأن وظيفة الدولة هي ال�شمانة الوحيدة 
يف البل����د. ويرى اإيل����ي اأن االأزمة ال�شيا�شية ه����ي ال�شبب الرئي�ش اإذا 

اأراد مغادرة البلد الأن ال�شعب و�شل اإىل مكان جمهول جراء جتاهل 
ال�شا�ش����ة له. م�شيف����ًا اأن ال عام����ل يدفعه للبق����اء اإذا حظي بفر�شة 

املغادرة.
ت�شر كارن كمي����ل ال�شانع )24 عامًا( طالب����ة عالقات عامة، 
على البقاء يف لبنان حتى النهاية يف وقت ال يقدر ال�شيا�شييون قيمة 
ه����ذا البلد. وبنظر كارن، اأن حبها للبلد يجعلها ال ترى االأمور �شيئة 
لهذه الدرج����ة م�شرية اإىل اأنها �شتمار�ش مهن����ة التعليم، الأنها مهنة 

تخريج االأجيال التي تب الوطن.
يرى خمل�ش عثمان )20 عامًا( متخ�ش�ش يف اإدارة االأعمال، 
اأن����ه اإذا مل يجد عم����اًل يف لبنان �شي�شط����ر اإىل ال�شفر. عوامل عدة 
تدف����ع مبخل�����ش لل�شفر منها املعي�ش����ة والعقلية اللبناني����ة »املتخلفة« 

بح�شب تعبريه لكن العائلة ت�شتبقيه يف البلد.
يج����د م����روان عنبوت )26 عام����ًا( متخ�ش�����ش يف احلقوق، اأن 
املجاالت خ����ارج البلد اأ�شمل اأما اأ�شلوب العي�����ش الالئق فمتوفر لذا 
فهو ل����ن يفت�ش عن عمل يف لبنان ومبجرد اإنهائ����ه الدرا�شة �شيغادر 

البلد.
ال تخف����ي اأنطواني����ت ب����دران )23 عام����ًا(، طالب����ة �شحاف����ة، 
اأن عمله����ا التطوع����ي يف املحمي����ة يرف����ع معنوياتها يف بل����د تقل فيه 
املعنوي����ات. لكن من املوؤكد اأن كل �شخ�ش يطمح باال�شتقرار وتاأمني 

حياة اأف�شل لذا اإن مل جتد اأنطوانيت عماًل هنا �شت�شافر.
ال تهتم غوى زاخي )22 عامًا( متخ�ش�شة باملحا�شبة، مباهية 
العم����ل الأن لبن����ان بل����د ال يع����رتف باالخت�شا�ش����ات، وبراأيها ميكن 
ل�شخ�����ش اأن يعمل باخت�شا�ش غري مطلع عليه لكنه مع التدريب قد 

يتمكن م����ن تقيق اإجناز فيه. وتوؤكد غوى اأن للعائلة دورًا كبريًا يف 
اإبقائها يف البلد.

عام����ل النفايات هو ال�شب����ب الرئي�شي لدفع توم����ي اأكرادوميان 
)21 عامًا( متخ�ش�ش يف احلق����وق، اإىل مغادرة لبنان م�شريًا اإىل 
اأن البل����د مل يعد يحتمل اأكر وهو قاب����ل لالنفجار بدون فر�ش عمل 

وو�شع معي�شي �شعب.
ترى دينا معو�����ش )23 عامًا( اأن اال�شتقرار االأمني وال�شيا�شي 
والرات����ب من االأ�شب����اب التي تدفعها ملغ����ادرة لبنان. ف����اإن مل تتوفر 
فر�ش����ة العم����ل يف جماله����ا اإدارة اأعمال �شت�شاف����ر اإىل بلد جتد فيه 

فر�شتها وتقق اأحالمها.
تعقي����دات لبن����ان ال�شيا�شية ت�ش����كل م�شاألة �شعب����ة ي�شعب حلها 
بالن�شب����ة ل������ اإميار خوري )22 عامًا(، هي ت�شع����ى للخروج من هذه 
االأج����واء، اأجواء بعيدة عن امل�شاكل التي ي�شهدها البلد. لكنها تبقى 
متاأملة اإن توفرت فر�شة عمل تتالقى وطموحاتها �شتبقى يف البلد.

ت�ش����ر ريتا عماتوري )25 عامًا( متخ�ش�شة يف الرتجمة، على 
البق����اء يف لبن����ان م�شرية اإنه����ا تنت�شب للدولة ول����ن تفكر يف يوم من 

االأيام بالهجرة الأنها وبب�شاطة تب هذا البلد ب�شيئاته وح�شناته.
ي�شتغ����رب خال����د ب����ن احم����د )24 عامًا( م����ن �شوؤالن����ا اإياه عن 
العوامل الت����ي تبقيه يف البلد ويجيب �شاحكًا »رائحة البلد الزكية«. 
لكنه يجيب مرة اأخرى اأن االنتماء للوطن يجعله يفكر بالبقاء ورغم 
ذل����ك ل����ن يت����واين اإذا �شنحت ل����ه الفر�شة خارج����ًا ليعمل يف جمال 

الت�شوير. 
»ب�شافر، ما ب�شافر« رمبا بتنا نحتاج اإىل زهرة واأوراقها لتقرير 
امل�ش����ري، لكن البلد يحتاجنا، يحت����اج اىل جيل ال�شباب لينب�ش من 

جديد اإىل جديد احلياة اللبنانية.

ينا�ش����ب قدراته و�شهادت����ه واإال... »ال�شفر حي����ث ظروف املعي�شة 
اأف�ش����ل«. وي�شيف: لكني اأ�شعر بانتمائ����ي اإىل عائلة وجمتمع اإذا 

�شافرت �شاأتعذب قبل اأن اأتاأقلم، اأرجو اأن اأجد عماًل هنا.
وتل����م �شريين بعلبكي )حقوق( اأن ت�شبح قا�شية يف لبنان، 
»واإذا مل يتي�ّش����ر ذلك �شاأعمل كمحامية، لكن الو�شع االأمني هنا 
وتراج����ع الق����درة االقت�شادي����ة يدفعاين للتفك����ري بالهجرة حيث 
الروات����ب اأف�ش����ل واأجد االأم����ن واالأم����ان«. وت�شي����ف: اإذا ت�شن 
الو�ش����ع االقت�ش����ادي وا�شتطعت احل�شول عل����ى »وا�شطة« الأكون 

قا�شية فاأبقى.
ويطم����ح ريان اجلمل )حقوق( اإىل العمل يف اإحدى منظمات 
االأمم املتح����دة يف لبن����ان واإال فباب الهجرة اأمام����ه للعمل خارج 

لبنان.
وي�شع����ى فوؤاد )علوم كمبيوتر( من����ذ االآن اإىل تاأ�شي�ش �شركة 
جتاري����ة »حتى يكون عملي جاهزًا بعد التخرج واأ�شمن بقائي يف 
البلد، واإال ال حل اأمامي �شوى ال�شفر والتعب خارج البلد. مع اأين 
ل اأن اأبقى قرب عائلتي واأن اأبني عائلة �شغرية داخل البلد. اأف�شّ
وت�شر �شايل )كلية الهند�شة( اأن تزاول املهنة التي در�شتها، 
»لك����ن الو�ش����ع االأمن����ي املتده����ور وغ����الء املعي�شة يدفع����اين اإىل 
الهج����رة احلياة يف اخلارج اأف�شل وال�شمانات اأح�شن. رغبتي اأن 

اأبقى يف الوطن ولكن..
ويب����دو اأن هبة عرابي )كلي����ة الهند�شة( قد اتخذت قرارها، 
بال�شفر »فر�ش العمل يف اخلارج وا�شعة، والرواتب مغرية وهناك 

االأمن واال�شتقرار، لكن اأفكر دائمًا باأهلي والوطن.
عل����ى الرغ����م من اهتم����ام ال�شب����اب واإظهار حبه����م لوطنهم 
وعائالته����م لك����ن البح����ث ع����ن م�شتقبل اآم����ن وم�شتق����ر اأهم يف 

روؤيتهم.

هديل سهلي

مانويال مشيك


