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جدول بتوزيع األسر التي تستفيد وفق تطور الدخل.

روزيت فاضل

ب��ّي��ن��ت دراس������ة ع���ن "ال��م��س��اه��م��ة 
على  وأث���ره���ا  للمغتربين  ال��م��ال��ي��ة 
األوض�����اع ال��م��ع��ي��ش��ي��ة ف���ي ل��ب��ن��ان" 
أع��ده��ا ال��م��رص��د ال��ج��ام��ع��ي ل��ل��واق��ع 
االج���ت���م���اع���ي واالق�����ت�����ص�����ادي ف��ي 
ج����ام����ع����ة ال����ق����دي����س ي����وس����ف أن 
يرسلها  التي  المالية  المساعدات 
ال���ش���ب���اب ل��ع��ائ��الت��ه��م ف���ي ل��ب��ن��ان 
ه����ي ب���م���ث���اب���ة ال����رئ����ة ال����ت����ي ت��ض��خ 
األوك��س��ي��ج��ي��ن الس��ت��م��راري��ة حياة 

ذويهم في لبنان. 
ب��ال��ن��س��ب��ة ال����ى ال����دراس����ة ال��ت��ي 
ق��دم��ت��ه��ا ال���ب���روف���س���ورة ش��وغ��ي��ك 
ك��اس��ب��اري��ان، ف��ق��د ارت���ك���زت على 
حيث   2012 ال��ع��ام  أن��ج��ز  تحقيق 
اع���ت���م���دت ع���ي���ن���ة ع���ش���وائ���ي���ة م��ن 
المناطق  ألفّي أسرة، من مختلف 
على  الدراسة  وتحتوي  اللبنانية، 
7471 ح��ول  شخصّية  معلومات 
ه�����ذه األس������ر و3356 م����ن  ف������ردًا 

اليها. مغتربًا ينتمون 
ال��دراس��ة أن 55 وبينت حبكة 

المغتربين يقومون  المئة من  في 
المئة  ف��ي   25 م��ال��ي��ة،  بتحويالت 
م��ن��ه��م ب��ط��ري��ق��ة م��ن��ت��ظ��م��ة. وق���د 
لكسباريان،  وفقًا  ايضًا،  أظهرت 
العائالت  من  المئة  في   61,4 أن 
ت��س��ت��ع��م��ل ال���ت���ح���وي���الت م���ن اج��ل 
المئة من أجل  الغذاء و58,9 في 
ف��ي  و53,9  ال���س���ك���ن  م���ص���اري���ف 
حياتهم  تحسين  أج��ل  م��ن  المئة 

اليومية. 
الصحافي  المؤتمر  وقائع  وفي 
ال���ذي ع��ق��دت��ه ك��اس��ب��اري��ان أم��س 
لعرض مضمون الدراسة في حرم 
– الجامعة  ف��ي  اإلنسانية  العلوم 

ط���ري���ق ال����ش����ام، غ����اب أي ح��ض��ور 
وزاري أو رسمي، ال سيما من وزارة 
ال��خ��ارج��ي��ة وال��م��غ��ت��رب��ي��ن ل��الط��الع 
في  محاور   4 نتائج  ملخص  على 
خصائص  أواًل،  وه���ي  ال���دراس���ة، 
األسر واألشخاص الذين يتلقون 

ت����ح����وي����الت م����ال����ّي����ة م����ن ال����خ����ارج، 
التي  والعوامل  المغتربون  وثانيًا، 
ت��ح��دد ال��ت��ح��وي��الت، وث���ال���ث���ًا، أث��ر 
التحويالت على ظروف حياة هذه 
األسر، ورابعًا، اثر التحويالت على 

مداخيل األسر ومصاريفها. 
ب��داي��ة، ذك���رت ك��س��ب��اري��ان في 
الصغيرة  األس��ر  أن  األول  المحور 
ه�����ي ال����ت����ي ت���ت���ل���ق���ى ت����ح����وي����الت، 
أكبر سنًا ونسبة  افرادها  ويكون 
النساء فيها اعلى. ولفتت إلى ان 
نسبة النساء المسؤوالت عن هذه 

األس����ر ه���ي األع���ل���ى. ول��ف��ت��ت ال��ى 
أن ن��س��ب��ة ال��ج��ام��ع��ي��ات ف��ي األس��ر 
أعلى  هي  تحويالت  تتلقى  التي 
مساعدة  تتلقى  ال  التي  تلك  من 
م��ال��ي��ة م��ن ال��خ��ارج. وت��ظ��ه��ر أيضًا 
اس��ر ال  ال��ى  المنتمين  ال��رج��ال  ان 
ت��ت��ل��ق��ى م���س���اع���دات م���ن ال���خ���ارج، 
ي���ك���ون م��دخ��ول��ه��م ال���م���ال���ي أع��ل��ى 
م���ن ال���رج���ال ال��م��ن��ت��م��ي��ن ال���ى اس��ر 
بالنسبة  لكن  ت��ح��وي��الت.  تتلقى 
الى النساء ال يوجد فرق على هذا 

المستوى.

الخليج وأفريقيا 
والعوامل  المغتربين  دور  وع��ن 
أظهرت  التحويالت،  تحدد  التي 
للرجال  العالية  النسبة  ال��دراس��ة 
بين المغتربين، مع ميل متصاعد 
ل���دى ال��ن��س��اء ل��ل��ه��ج��رة. وف���ي لغة 
األرق�����ام، ي���دل ال��ت��ح��ق��ي��ق ع��ل��ى ان 
ن��س��ب��ة ال����رج����ال ال���ذي���ن ي��رس��ل��ون 
األم����وال اع��ل��ى م��ن نسبة ال��ن��س��اء، 
في   42 مقابل  المئة  ف��ي   62 أي 

المئة. 
ت����وق����ف����ت ك�����اس�����ب�����اري�����ان ع��ن��د 

ال�������ع�������دد األك�������ب�������ر م�������ن ال����ش����ب����اب 
إل���ى 70,9 في  ون��س��ب��ت��ه��م ت��ص��ل 
مالية  م��س��اع��دات  ي��رس��ل��ون  المئة 
في   44,2 لبنان،  ف��ي  لعائالتهم 
ال��م��ئ��ة ي���ق���وم���ون ب���ذل���ك ب��ان��ت��ظ��ام 
و25 في المئة بطريقة متقطعة. 
أم�����ا م���غ���ت���رب���و ب����ل����دان ال��خ��ل��ي��ج، 
األكبر،  النسبة  يشكلون  والذين 
ف���ه���م أك���ث���ر م����ن ي���رس���ل األم������وال 
بنسبة 66,3 في المئة، باإلضافة 
الى المغتربين في افريقيا بنسبة 
عددهم  رغ��م  على  المئة،  في   67

الضئيل في العّينة. 
م�����ت�����وس�����ط  أن  وال�������������الف�������������ت 
ال���ت���ح���وي���الت ال��س��ن��وي��ة ال��م��رس��ل��ة 
وأف��ري��ق��ي��ا  الخليجية  ال��ب��ل��دان  م��ن 
ك��اآلت��ي: تحويل  األعلى وج��اء  هو 
مغترب  من  أميركي  دوالر   8100
مقابل تحويل 9000 الخليج  من 

دوالر م���ن م��غ��ت��رب ف���ي أف��ري��ق��ي��ا، 
ي���ل���ي���ه���ا ال����ت����ح����وي����الت م�����ن اوروب�������ا 

بمعدل 4300 دوالر. 
م���س���اه���م���ة  ن����س����ب����ة  أن  ي�����ذك�����ر 
ال���م���غ���ت���رب���ي���ن ال���ج���ام���ع���ي���ي���ن ه��ي 
األعلى وتصل إلى 61 في المئة. 
ال��م��وض��وع  ه��ذا  ف��ي  واستخلصت 
نسبة  ه���ي  ال��م��ئ��ة  ف���ي   63,4 أن 
المنتجين  ال��م��غ��ت��رب��ي��ن  م��س��اه��م��ة 
وه���ي ت��ف��وق م���ا ه���ي ع��ل��ي��ه 36,6

ف���ي ال��م��ئ��ة وه���ي ن��س��ب��ة ال���ذي���ن ال 
ينتجون.

ال����ث����ال����ث، رأت  ال����م����ح����ور  وف������ي 
ال����ت����ح����وي����الت  أن  ك�����اس�����ب�����اري�����ان 
ال����غ����ذاء،  ب��ت��وف��ي��ر  أواًل  س���اه���م���ت 
ث���م ش����راء م��س��ك��ن ل�����3 ف���ي ال��م��ئ��ة 
م���ن األس�����ر، ك��م��ا ان��ه��ا م���ّول���ت في 
األدوات  ش������راء  اس����اس����ي  ش���ك���ل 

الجديدة. التكنولوجية 
وت���وق���ف���ت ع���ن���د اإلن����ف����اق ع��ل��ى 
الدراسة  أظهرته  وال��ذي  الطبابة 
األسر  ل��دى  ثقاًل  األكثر  كالحمل 
من  مالّية  مساعدات  تتلقى  التي 
الدراسة  تستثن  ولم  المغتربين. 
م��ن  ال���م���ئ���ة  ف����ي   41,4 ن��س��ب��ة  أن 

األس�����ر ال���ت���ي ت��ت��ل��ق��ى ت��ح��وي��الت، 
ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ه����ذه ال��م��س��اع��دات 
س��ي��م��ا  وال  ال�������دراس�������ة،  إلك�����م�����ال 

منهم. للجامعيين 
خ���ت���ام���ًا، ت��ط��رق��ت إل����ى ال��م��ح��ور 
الدراسة  فيه  بينت  ال��ذي  األخير 
الى  اساسًا  ت��ؤدي  التحويالت  ان 
ت��ح��س��ي��ن م���س���ت���وى ال���ح���ي���اة ل���دى 
التفاصيل، أن نسبة  األسر. وفي 
ال���ع���ائ���الت ال���ت���ي ل��دي��ه��ا م��دخ��وال 
لبنانية  ليرة   1200000 م��ن  اق��ل 
21,8 م�����ن  ت���ن���خ���ف���ض  ش����ه����ري����ًا، 
ف��ي ال��م��ئ��ة ل��ألس��ر ال��ت��ي ال تتلقى 
المئة  ف��ي   15,9 ال���ى  ت��ح��وي��الت، 
المدخول  ويصبح  تتلقاها.  للتي 
الشهري لتلك األسر اعلى بنسبة 
مقابل  ليرة   2893000( ضئيلة 
ت���ؤدي  ك��م��ا  ل����ي����رة(.   2766000
الى  لكاسباريان  التحويالت وفقًا 
المداخيل  توزيع  في  اكثر  عدالة 
بين افراد العائلة، وتشكل 40,2
في المئة من مدخول األسرة. كما 
أظ���ه���رت ال����دراس����ة اي���ض���ا ارت���ف���اع 
نسبة المديونية لدى األسر التي 
ال تتلقى مساعدات إلى 31,9 في 
النسبة  ه���ذه  وت��ن��خ��ف��ض  ال��م��ئ��ة، 
ال���ى 22,4 ف��ي ال��م��ئ��ة ع��ن��د األس��ر 

التي تتلقى تحويالت.
المؤتمر  أن  إل���ى  أخ��ي��رًا  ون��ش��ي��ر 
مدير  ألقاها  بكلمة  بدأ  الصحافي 
منشورات الجامعة األب سليم عبو، 
اعتبر فيها أن الدراسة حملت في 
طياتها تفاصيل دقيقة عن حياة 
العائالت، وهي في ذاتها تفرض 
ع��ل��ي��ن��ا ت��ح��ل��ي��ل دق���ي���ق ل���إج���اب���ات 
ال��م��ت��ف��رع��ة. وش�����دد ع��ل��ى أن كل 
م��ا ذك��رت��ه ال��ع��ّي��ن��ة ه��و ن��م��وذج من 
قصص حياتية تحمل الكثير من 
وذك��ري��ات خفية،  بصمات خاصة 
داع���ي���ًا إل����ى م���ق���ارب���ة ال����دراس����ة من 

زاوية نفسية واجتماعية.
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دراسة جامعية عن "املساهمة املالية للمغتربين وأثرها على لبنان"
61,4% من العائالت تصرف التحويالت املالية على الغذاء




