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"عودة املهجرين إلى قراهم" يف اليسوعية
مناقشة كتاب آني تابت وشوهيك كاسباريان
ّ
لمناسبة صدور كتاب آني طعمة
ت� ��اب� ��ت وش ��وه� �ي ��ك ك ��اس� �ب ��اري ��ان
"ع � � ��ودة ال �م �ه �ج��ري��ن إل � ��ى ق��راه��م
ف � ��ي ل � �ب � �ن� ��ان :ال� � � ّ�دام� � ��ور وال� �ب� �ي ��ره
وك �ف��رق �ط��ره" ،ن��ظ�م��ت م�ن�ش��ورات
جامعة ال�ق� ّ�دي��س ي��وس��ف ودائ��رة
علم االجتماع واألنثروبولوجيا في
ّ
ّ
اإلنسانية،
كلية اآلداب والعلوم
ط ��اول ��ة م �س �ت��دي��رة ع ��ن "ال �ل �ج��وء
ال �ق �س��ري وال � �ع� ��ودة إل� ��ى م�س�ق��ط
ّ
اإلنسانية
الرأس" ،في حرم العلوم
 طريق الشام.ّ
وتحدثت عميدة كلية اآلداب
ال�ب��روف�س��ورة كريستين بابكيان
ع� ّ�س��اف ع��ن ّ
أهمية ال��دراس��ة التي
ت �ط��رح إش �ك��ال� ّ�ي��ة م��ا زال ��ت مؤلمة
لكثيرين ،وأش��ارت إل��ى أن تعدد
ّ
البحثية يطرح مقاربات
األدوات
ّ
ّ
جدية لهذه اإلشكالية.
وم ��ن ج�ه�ت��ه ،ق � ّ�دم ال�ب��روف�س��ور
فيليب ف ��ارك ،م��داخ�ل��ة ع��ن أزم��ة

ال �ل �ج��وء ال �ح��ال� ّ�ي��ة غ �ي��ر ال�م�س�ب��وق��ة
وت� � �ط � � ّ�رق ال� � ��ى أس� �ب ��اب� �ه ��ا وس �ب��ل
ومعالجتها.
وأشارت أستاذة األنثروبولوجيا
ف� � ��ي ك � �ل� � ّ�ي� ��ة اآلداب ّوال � �ع � �ل� ��وم
ّ
اإلنسانية البروفسورة آني طعمة
تابت في مداخلتها ،إل��ى أن هذا
ال�ك �ت��اب ي��أت��ي ك�ن�ت��ائ��ج ل�م�ش��روع
دول� � � ��ي أط� �ل� �ق ��ه م� ��رك� ��ز ت �ن �س �ي��ق
ال� �ب� �ح ��وث ف ��ي االت � �ح� ��اد ال �ع��ال �م��ي
ّ
ّ
الكاثوليكية ،وذكرت
للجامعات
ّ
ب � ��أن ج��ام �ع��ة ال� �ق ��دي ��س ي��وس��ف
ك��ان��ت أول م��ن اك� ّ�ب على دراس��ة
ّ
المهجرين ف��ي لبنان عام
مسألة
.1987
وق��ال��ت أس �ت��اذة ع�ل��م االج�ت�م��اع
ّ
الكلية شوهيك كاسباريان:
في
"قمنا باستقصاء عبر استمارات
أسئلة ،سمح لنا بجمع معلومات
عن التهجير واالنتقال إلى أماكن
س�ك��ن ج��دي��دة وع ��ن ال �ع��ودة إل��ى

مسقط ال��رأس .وأجرينا من جهة
ث��ان �ي��ة ،م �ق��اب��الت م ��ع م�س��ؤول�ي��ن
م �ح �ل �ي �ي��ن ،س �م �ح��ت ل �ن ��ا ب ��إع ��ادة
تشكيل الذاكرة وفهم أكبر لطرق
تنظيم البلدات بعد العودةّ .
وتم
ُ
تحليل ه��ذه المعلومات وق� ّ�دم��ت
ف��ي ال �ك �ت��اب م��ن خ ��الل ال �م��راح��ل
ال� �ث ��الث ال �ت ��ي ط �ب �ع��ت ال�ت�ه�ج�ي��ر،
أي ال �ه��رب وال �س �ك��ن ف��ي أم��اك��ن
االستقبال والعودة".
واع � �ت � �ب ��ر االق � �ت � �ص � ��ادي ك �م��ال
ح� � �م � ��دان أن ال � � �ع� � ��ودة ت ��زام� �ن ��ت
م� ��ع خ� � �ي � ��ارات اق � �ت � �ص� � ّ
�ادي� ��ة ع �ل��ى
المستوى الرسمي لم تساعد في
استكمالها .ف��االق�ت�ص��اد الريعي
الذي يعتمد على البناء ،لم يشجع
ال�ن�م��وذج ال��ذي ك��ان س��ائ� ً�دا قبل
ُّ
التهجير ،أي الزراعة ،وبما أن تركز
الريع كان في بيروت ،لم تستطع
ّ
اقتصادية
المناطق تقديم بدائل
عمادها الزراعة.

