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 عامة: مقدمة            
 

 ،أسباب هجرتهم ودوافعهالى إلى خصائص المغتربين وا   ي ةف بصورة رئيستهدف هذه الدراسة إلى التعر  
 طبيعة عالقتهم ببلدهم األم.و 

(، -1استمارة ضمت سبعة أسئلة ذات صلة مباشرة بالموضوع )انظر ملحق رقم  تعد  أ  ولهذا الغرض 
ومن مختلف كافة  ي ةالطوائف اللبنانمن  ينمستطلع 2005 عي نة من وشملت 20131ن ف ذت عام 
جرى االستعالم عن أوضاع في لبنان، وقد  ي ةنسبة الطوائف اإلجمالاستنادًا إلى  اختيارها تمالمناطق، 

 :المغتربين اعتمادًا على إجابات ذوويهم المقيمين في لبنان، حيث توز عت العي نة على النحو اآلتي
 565 فيما تم  المطلوب االستعالم عنهم، وقد مغتربينالب مباشرة عالقة ي ةال تربطهم أ اً مستطلع

 هذه االستمارات.استبعاد نتائج بعد 
 1440 م عالقات قربى مباشرة مع المغتربين وهم الفئة التي تم تحليل بياناتها تربطه اً مستطلع

 فيما يلي.
معطيات عن  عدة أ ضيفتلكن  والمقابلة في جمع المعلومات، االستمارةتخدام اعتمد المسح على اس

 . -القريب من المغترب -نفسه المستطلع
"، مع التأكيد على أنه تم تثبيت جميع ي ةاالحتمال ي ةالطبقة العنقود" ي ةعلى منهج اختيار العينةاعتمد 

جل أعامل الصدفة في البيانات ومن  وذلك الستبعاد، الذي تم فيه المسح شهرالذات  في مواليدال
 التقليل من أخطاء المعاينة.

 
عمدت هذه الدراسة إلى إجراء بعض التصنيفات لضرورات التحليل في بعض األحيان، فأجرت تبويبًا 

، كما عمدت إلى تبويب عند الحاجة لتسهيل قراءة النتائج -عدا الموارنة – ي ةالطوائف المسيحلكافة 
 سنوات الهجرة وفقًا لما يلي:

  حيث ي عتقد أن موجات من الهجرة تسبب بها االجتياح اإلسرائيلي للبنان1984قبل العام ،. 
  قبل اتفاق الطائف ي ةوهي فترات الحروب األهل 1994 -1985بين. 
 1995- 2006 فترات االستقرار األمني النسبي في لبنان وبدء عمليات إعادة اإلعمار. 
  بها العدوان اإلسرائيلي على  تسبب قد كون يالنتائج التي يمكن أن  وذلك لقراءة 2006بعد

 لبنان.
والعنممممممممماوين ذات الصممممممممملة باألسمممممممممئلة المممممممممواردة فمممممممممي االسمممممممممتمارة،  لمممممممممم تمممممممممدرض الدراسمممممممممة كمممممممممل المواضممممممممميع

 الهامة فقط. ي ةاإلشارة إلى المواضيع ذات الدالالت اإلحصائ بل عمدت إلى
 

 جرى تبويب الدراسة وفق خمسة مواضيع:
وحلل القسم فيها،  ةالوارد ي ةالعامة للدراسة واألسئلة األساس ي ةالقسم األول أبرز النتائج األولاستعرض 
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ألبرز النتائج بحسب سبب الثاني أبرز النتائج بحسب بلد االغتراب، فيما عرض القسم الثالث 
 االغتراب.

أما القسم الرابع فقد عرض ألهم النتائج بحسب مكان اإلقامة األساسي قبل االغتراب، وأخيرًا عرض 
 القسم الخامس ألهم النتائج بحسب طائفة المغترب.

 
 تلخيص أبرزها كما يلي: يمكنأظهرت الدراسة عددًا من النتائج، 

بممممممممممممنفس الطريقممممممممممممة لجهممممممممممممة اسممممممممممممتقرارها أو عممممممممممممدم  ال يبممممممممممممدو أن كممممممممممممل الطوائممممممممممممف تتصممممممممممممرف .1
اسمممممممممممممتقرارها نهائيمممممممممممممًا فمممممممممممممي بلمممممممممممممد المهجمممممممممممممر، لكمممممممممممممن ممممممممممممممن الواضمممممممممممممح أن  الطوائمممممممممممممف التمممممممممممممي 
اسمممممممممممتطاعت أن تعممممممممممميت فمممممممممممي المهجمممممممممممر ضممممممممممممن مجتمعمممممممممممات كبيمممممممممممرة ومتجانسمممممممممممة )أميركممممممممممما 

سمممممممممتراليا(، قمممممممممد اسمممممممممتقرت بشمممممممممكل كبيمممممممممر وبيمممممممممة، أفريقيممممممممما أو حتمممممممممى أالشممممممممممالية، أميركممممممممما الجن
يها أنهممممممممما هممممممممماجرت ممممممممممع عائالتهممممممممما دد األسمممممممممرة لممممممممماتوسمممممممممط أفمممممممممر فمممممممممي أماكنهممممممممما وتبمممممممممي ن ممممممممممن م

 لالستقرار شبه النهائي.
 

تبممممممممممي ن أن السممممممممممبب الرئيسممممممممممي للهجممممممممممرة لممممممممممدى أغلممممممممممب الطوائممممممممممف هممممممممممو األوضمممممممممماع المادي ممممممممممة  .2
وهمممممممممو أممممممممممر منطقمممممممممي بالنسمممممممممبة لبلمممممممممد شمممممممممهد سلسممممممممملة ممممممممممن الحمممممممممروب الداخليمممممممممة والخارجيمممممممممة 

العممممممممل للشمممممممباب. ممممممممع عمممممممدم قمممممممدرة الدولمممممممة فمممممممي كثيمممممممر ممممممممن األحيمممممممان علمممممممى تممممممموفير فمممممممرص 
أمممممممممما معظمممممممممم المممممممممذين هممممممممماجروا بسمممممممممبب الوضمممممممممع األمنمممممممممي والسياسمممممممممي فكمممممممممانوا ممممممممممن الطائفمممممممممة 

 المسيحية وقد غادروا لبنان في فترات مبكرة جدًا.
 

قضممممممممممماء  –تبمممممممممممي ن أن الطوائمممممممممممف المختلفمممممممممممة التمممممممممممي تقممممممممممميم فمممممممممممي نفمممممممممممس المكمممممممممممان الجغرافمممممممممممي  .3
ممممممممممما كتهمممممممممماجر إلممممممممممى نفمممممممممس وجهممممممممممة السممممممممممفر،  غالبمممممممممًا ممممممممممما، -ن علممممممممممى وجممممممممممه التحديممممممممممدمعمممممممممي  

 .تتقارب أسباب هجرتها والخصائص العامة لمغتربيها
 

وفيممممممممممما يلممممممممممي أبممممممممممرز النتممممممممممائج العامممممممممممة التفصمممممممممميلي ة المتعلقممممممممممة بخصممممممممممائص المغتممممممممممربين وأممممممممممماكن 
  انتشارهم:
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 :أواًل: النتائج العامة
 

 

من بين الطوائف  األعلىهي  ي ةنسبة المغتربين من الطائفة السن  تبي ن أن  التوّزع الطائفي: .1
 ي ة، ثم الطائفة المارون(%29.6) ي ة، تليها الطائفة الشيع(%32.3)األخرى في لبنان 

رسم  % )أقليات(.0.8% )دروز(، و6.4. أما باقي الطوائف فتراوحت نسبهم بين (17%)
تصل إلى حوالي  -عدا الموارنة – ي ةالطوائف المسيح كل ر أن نسبةوي قد  . 1بياني رقم

 وفقًا للجدول التالي:% 13.8
 

  
عدد 
 األسر

 عدد
 األفراد

نسبة الطائفة من 
 المجموع اإلجمالي لألفراد

 

 32.3 682 408 ةسنّ 
 29.7 627 380 ةشيع

 17 359 290 موارنة
 6.4 135 109 دروز

 6.2 130 110 روم أرثوذكس
 4.2 89 71 روم كاثوليك

 2.6 54 45 أرمن
 1 21 11 ون علوي

 0.8 16 16 أقليات
 100.0 2113 1440 المجموع

 
على النحو  طوائفهمبحسب فرد / أسرة توزعوا  1.47 المغتربة األسرة متوسط عدد أفرادبلغ  .2

 التالي:

 

وعلوي
 ن

روم  ةشيع ةسنّ 
 كاثوليك

روم  أرمن موارنة دروز
 أرثوذكس

متوسط ال أقليات
 العام

 متوسط
 أفراد األسرة

1.91 1.67 1.65 1.25 1.24 1.24 1.20 1.18 1.00 1.47 

 باقي الطوائف. تة والشيعة قد هاجروا مع أسرهم أكثر مما فعلأن العلويين والسن   يدلوهذا 
 

 هاجروا بسبب الوضع  أن المغتربين الذين بحسب سبب الهجرةمتوسط أفراد األسرة  يشير
فرد( قد غادروا مع  1.33فرد( وحتى بسبب الوضع المادي ) 1.43السياسي واألمني )

 شيعة
29.7% 

 سنة
32.3% 

 موارنة
17.0% 

 دروز
6.4% 

 علويون
1.0% 

روم 
 كاثوليك
4.2% 

روم 
 أرثوذكس
6.2% 

 أرمن
2.6% 

 أقليات
0.8% 

 طائفة المغترب -1: رسم بياني رقم
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 .1ألسباب أخرى  من سفرهمعائالتهم، أكثر 
  ظهرت عالقة طردي ة بين عدد سنوات الهجرة ومتوسط أفراد األسرة، حيث وصل متوسط

/ أسرة، وهو متوسط يكاد يكون فرد 1.57إلى نحو  1984أفراد األسرة المهاجرة قبل عام 
إلى حد بعيد  ما يؤشر إلى أن هذه األسر قد استقرت األعلى بين األسر التي تم قياسها،

 في بلد المهجر.
  أما متوسط أفراد األسرة بحسب وجهة سفر المغترب فتشير إلى أن الذين هاجروا إلى

فرد على  1.44فرد و 1.59ستراليا قد هاجروا مع أغلب أفراد عائالتهم )ألى ا  أفريقيا و 
 التوالي(.

 
 :الوضع االجتماعي للمغترب .3

   يبدو من  على النحو الذينة المستجوبة بحسب الوضع االجتماعي للمغترب توزعت العي
ن أن ي  حيث يتب -2الرسم البياني رقم: 

% هم من المتزوجين، يليهم 72.7نحو 
 %(.23.1العازبون )

 توجهوا إلى دول الخليج  أغلب العازبين
بالدرجة  ي ةوأوروبا وكان ذلك ألسباب مال

 .بالدرجة الثانية ي ةدراساألولى ثم 
  كن لدى أغلب المتزوجين وجهة سفر تلم

لة،   ي ةهم ألسباب مادبسافر أغلوقد مفض 
 .-شمللّم  - ي ةواجتماع

 ( وكان السبب الرئيسي في 54.5سافر أغلب المطلقين إلى أوروبا ،)% ذلك هو العامل
 المادي.

 ( وكان السبب الرئيسي وراء ذلك الحصول 50) األرامل إلى أوروبا أيضاً  سافر أغلب%
 .ي ةواالجتماع ي ةوبالتالي الحصول على التقديمات الصح ي ةعلى جنس

 
 :سنوات االغتراب .4

  يبدو من  على النحو الذيتوزعت العينة المستجوبة بحسب سنوات المغادرة لدى المغترب
بين السنوات التي هاجر  والفتةحيث تبي ن عدم وجود فروقات كبيرة  -3 الرسم البياني رقم:

                                       
 .2أنظر ملحق رقم ي ةلالطالع على كافة الجداول التفصيل - 1

 متزوج
72.7% 

/  أعزب
 عزباء

23.1% 

 خاطب
3.4% 

 مطلق
0.5% 

 أرمل
0.2% 

/  منفصل
 هاجر
0.1% 

الوضع االجتماعي  -2: رسم بياني رقم
 للمغترب
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 ي ةفيها األفراد أو عائالتهم، ويعود ذلك إلى أن التصنيف المعتمد يراعي الفواصل الزمن
  لألزمات والحروب التي مر بها لبنان.

  بدت أوروبا وكأنها وجهة السفر
ظر عن سنوات الن لة بغض  المفض  

وحتى ما  1984الهجرة )قبل العام 
 (.2006بعد العام 

  ن  إعلى كل األحوال يمكن القول 
 كانتالشيعة والعلويين أكثر هجرة 

، لكن هجرات 1994قبل عام 
 –لديهم ة لم تتوقف ولم يكن السن  

 ي ةلفترة زمن ميزة -على األرجح
 على أخرى في هذا المجال.

  1985أغلب هجراتهم كانت بعد العام  ن  إبالنسبة للموارنة والروم الكاثوليك يمكن القول. 
 .1995أما أغلب الدروز فقد هاجروا بعد العام 

 
 

 :االغتراب ان: خصائص المغترب بحسب بلدثانياً 
 

 

 مقدمة:
أن  -4يظهر من الرسم البياني المرفق رقم: 

طوائفهم بغض النظر عن  -أغلب المغتربين
 قصدوا أوروبا - ي ةومناطق تواجدهم األساس

بالدرجة األولى، فدول الخليج  -%(27.4)
 .ي ةستراليا فأميركا الشمالفأ

طائفة عند اإلشارة إلى –الحقًا تبين سوكما 
، فإن أغلب المغتربين باتجاه أوروبا -المغترب
روم كاثوليك والقليات، واألرمن، من األكانوا 

موارنة. فيما كان أغلب الذين لاوروم أرثوذكس و 
ة والدروز توجهوا إلى دول الخليج من السن  
 ة والعلويين.من السن   فغالبيتهمستراليا أوالشيعة، أما الذين توجهوا إلى 

 اوروبا
27.4% 

 دول الخليج
 استراليا 17.9%

14.4% 
 أميركا

11.3% 

 كندا
8.6% 

 أفريقيا
7.6% 

أميركا 
 الالتينية
7.1% 

 آسيا
دول عربية  3.5%

 أخرى
1.6% 

أميركا 
 الوسطى
0.6% 

 بلدان االغتراب -4: رسم بياني رقم

بين أعوام 
1995- 
2006 
39.4% 

بعد عام 
2006 
23.9% 

بين أعوام 
1985- 
1994 
18.5% 

قبل عام 
1984 
18.2% 

 سنوات االغتراب -3: رسم بياني رقم
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 بحسب بلدان المهجر وذلك كما يلي: خصائص المغتربينمن الدراسة سوف تتم دراسة  القسمفي هذا 
 دول الخليج: .1

  يليهم المسلمون %(47.6السن ة ) المسلمين من همأغلب المغتربين إلى دول الخليج ، 
  .%(22.8الشيعة )

 (.28.8من العازبين ) الفتةنسبة  %( مع66.4) غالبيتهم من المتزوجين%  
 ( وهم من القوى العاملة الشابة 58.5يتردد أغلبهم إلى لبنان مرة في السنة ،)%

 %(. 94.4والنشطة )
 (.22شمل )لم  ال%( ثم تبعهم آخرون بهدف 61.1) ي ةسافر ألسباب ماد معظمهم% 
  ( ثم تبعهم آخرون 40.5) 2006 -1995غادرت النسبة األكبر منهم بين أعوام%

سابقًا كانوا يقيمون النسبة األكبر منهم  مع اإلشارة إلى أن  %(. 31) 2006بعد عام 
 في بيروت والشوف وطرابلس.

 فرد. 1.15أفراد األسرة المغتربة في دول الخليج  يبلغ متوسط عدد 
 

 أفريقيا: .2
 نسبة المتزوجين %(، و 85.1الشيعة ) المسلمين أغلب المغتربين إلى أفريقيا هم من

 %(.82)منهم 
 (، وهم 21.7%( ومرة كل سنتين )42.2إلى لبنان بين مرة في السنة ) يتردد أغلبهم%

 %(. 83.2من القوى العاملة الشابة والنشطة )
  شمل لم  ال%( ثم تبعهم آخرون بهدف 75.8) ي ةمعظمهم ألسباب مادسافر

(17.4.)% 
  ( وبين أعوام 29.8) 1984غادرت النسبة األكبر منهم على فترتين: قبل عام%

من المقيمين سابقًا في هم النسبة األكبر منهم  ، علمًا أن  %(42.2) 2006و  1995
 وبنت جبيل وصور. ي ةالجنوب يةالضاح

  فرد وهي تكاد تكون من أعلى  1.59يبلغ متوسط عدد أفراد األسرة المغتربة في أفريقيا
المغترب  فيها المتوسطات وتعكس بالتالي حالة االستقرار في هذه المنطقة التي يعيت

 مع أفراد أسرته.
 

 :ّيةأميركا الشمال .3
 الموارنة و %(، 32.2الشيعة )المسلمين هم من  ي ةأغلب المغتربين إلى أميركا الشمال
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 .%(19.7ة )السن  المسلمين %( و 24.3)
  (.20.5الفتة من العازبين )%( مع نسبة 75.3متزوجون )غالبيتهم% 
 (، وهم من القوى العاملة الشابة 45.2إلى لبنان مرة في السنة ) يتردد أغلبهم%

 %(. 88.7والنشطة )
 ( ثم تبعهم آخرون بسبب الوضع السياسي 33.5) ي ةألسباب ماد نحو ثلثهم سافر%

 .%(19.2واألمني )
  كان معظمهم %(، وقد 53.6) 2006 -1995منهم بين أعوام  األعلىغادرت النسبة

 وزحلة. ي ةالجنوب يةالمقيمين سابقًا في بيروت والضاح من
 فرد. 1.2 ي ةبلغ متوسط عدد أفراد األسرة المغتربة في أميركا الشمال 

 
 كندا: .4

  يتوزعون على النحو  نهمإ إذ ،المغتربين إلى كندا طوائففروقات بين تقريبًا ال توجد
 %(24.3شيعة ) (،%27.6، موارنة )(%28.7التالي: سن ة )

 ( مع نسبة من العازبين71.3معظمهم متزوجون )%  (.27.1)تصل إلى% 
 ( وهم من القوى العاملة الشابة 58.6يتردد أغلبهم إلى لبنان مرة كل سنتين ،)%

 %(. 91.2والنشطة )
 فيما تقاربت %(35.9) برز العامل المادي باعتباره الدافع األبرز للهجرة إلى كندا ،

، %(17.1الوضع السياسي واألمني ) شملت:نسب األسباب األخرى التي 
 %(.15.5لدراسة )ا%( و 16.6) -لّم شمل -يجتماعواال

 كان معظمهموقد  ،وما بعدها 1995بين أعوام  %(68) غادرت النسبة األكبر منهم 
 .ي ةالجنوب يةبيروت والضاح من المقيمين سابقًا في

  فرد 1.21بلغ متوسط عدد أفراد األسرة المغتربة في كندا 
 

 أوروبا: .5
 شيعة ال، يليهم المتنوعة %(40) ي ةأغلب المغتربين إلى أوروبا هم من الطوائف المسيح

 %(.25.7%(، والسن ة )26.9)
 ( مع نسبة 70.3معظمهم متزوجون )%(.27.2من العازبين ) مهمة% 
 ( وهم من 31.2%( ومرة كل سنتين )48.4يتردد أغلبهم إلى لبنان مرة كل سنة ،)%
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 %(. 88.1ة الشابة والنشطة )القوى العامل
 لّم شمل -ي ةتتقارب األسباب التي دعت المغتربين للهجرة إلى أوروبا فهي اجتماع- 

 %(.20.2%( وبسبب الدراسة )26.6بنسبة ) ي ة%( وماد28.3بالدرجة األولى )
  من  كان معظمهم%(، وقد 66.2) 1995غادرت النسبة األكبر منهم بعد أعوام

 بيروت وقضاءي المتن وبعبدا. المقيمين سابقًا في
  فرد 1.21بلغ متوسط عدد أفراد األسرة المغتربة في أوروبا 

 
 ستراليا:أ .6

  (15.4%(، والموارنة )61.3ستراليا هم من السن ة )أأغلب المغتربين إلى%. 
 ( مع نسبة 76.4معظمهم متزوجون )%( والخاطبين 12.5من العازبين ) الفتة%

(10.8)%. 
 معًا(، وهم من 75.4أغلبهم إلى لبنان بين مرة كل سنة ومرة كل سنتين ) يتردد %

سنة(، إضافة إلى نسبة  45و  19بين  -%83.9القوى العاملة الشابة والنشطة )
حالة على  اً مؤشر  يمكن اعتبار ذلكسنة، و  18% من الذين تقل أعمارهم عن 16.1

 استقرار المغترب إلى حد بعيد في تلك المنطقة.
 لّم  -ي ة%( ثم تبعهم آخرون ألسباب اجتماع48.2) ي ةر معظمهم ألسباب مادساف

 .%(25.6) شمل
  المغتربون إذ تصل نسبة  فيهالم يتبين وجود فروقات كبيرة في الفترات التي سافر

 -1985 %، والذين غادروا بين أعوام25.6إلى  1984الذين غادروا قبل أعوام 
فتصل إلى  2006 -1995%، أما الذين غادروا بين أعوام 23.3إلى  1994

 طرابلس وبيروت وعكار. ةيمن المقيمين سابقًا قي أقض كان معظمهم%، وقد 37
  فرد 1.44ستراليا أبلغ متوسط عدد أفراد األسرة المغتربة في 

 
 :ّيةأميركا الالتين .7

 (50.7من الشيعة ) هم ي ةأغلب المغتربين إلى أميركا الالتين%. 
 ( مع نسبة 82.7معظمهم متزوجون )%(13.3من العازبين ) الفتة%. 
 ( وهم من القوى العاملة الشاب  37.3يتردد أغلبهم إلى لبنان مرة في سنة ،)% ة والنشطة

 سنة(. 45و  19بين  -96%)
 لّم شمل -ي ة%( ثم تبعهم آخرون ألسباب اجتماع50) ي ةسافر معظمهم ألسباب ماد 
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(22.7)%. 
  المغتربون إذ تصل نسبة  فيهالم يتبين وجود فروقات كبيرة في الفترات التي سافر

 -1985%، والذين غادروا بين أعوام 28.7إلى  1984الذين غادروا قبل أعوام 
إلى  نسبتهم فتصل 2006 -1995أما الذين غادروا بين أعوام  .%26.7إلى  1994
 وزحلة والشوف. ي ةالجنوب يةمن المقيمين سابقًا في الضاح كان معظمهم%، وقد 30.7

  فرد. 1.3 أميركا الالتينيةبلغ متوسط عدد أفراد األسرة المغتربة في 
 
 أميركا الوسطى: .8

 ( 58.3أغلب المغتربين إلى أميركا الوسطى هم من الموارنة)%. 
 ( مع نسبة 91.7معظمهم متزوجون )%يعني أن  %(، ما8.3من األرامل ) الفتة

 استقرت في تلك المناطق ال تزال محافظة على وجودها فيها.أن العائالت التي سبق 
  (، وهم يتوزعون بين القوى العاملة 50سنتين )الإلى لبنان مرة في  نصفهميتردد%

سنة  18سنة( وبين أفراد بأعمار تقل عن  45و  19بين  6.76ة والنشطة )الشاب  
(33.3.)% 
 لّم  -ي ة%( ثم تبعهم آخرون ألسباب اجتماع41.7) ي ةألسباب ماد سافر معظمهم

%(، وهو ما يشير إلى استقرار كبير لدى هذه الفئة من المغتربين حيث 33.3) شمل
 .هاجروا

  1995%( وبين أعوام 50) 1984غادرت النسبة األكبر منهم على فترتين: قبل عام 
المتن وعكار  أقضية قًا فيمن المقيمين ساب كان معظمهم%( وقد 25) 2006 -

 والشوف
  فرد. 1.09 أميركا الوسطىبلغ متوسط عدد أفراد األسرة المغتربة في 
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 :االغتراب أسبابحسب ب: خصائص المغترب ثالثاً 
 

 

 مقدمة:
أكثر ما هاجر المغتربون ألجله كان ألسباب 

%(، ثم بسبب لم  الشمل 43.5مادي ة )
أنظر  .%(13ألسباب دراسي ة ) %(، ثم22.4)

 -5الرسم البياني رقم: 
ي ظهر هذا القسم من الدراسة خصائص 

 االغتراب. أسبابحسب بالمغتربين 
 

 :بحسب الطائفةأسباب االغتراب  .1
 ي ةأكثر من هاجر ألسباب ماد 

ة السن   المسلمين وا منوبسبب الوضع السياسي واألمني كان ،-شمللّم ال -ي ةواجتماع
 .ي ةوكل الطوائف المسيحوالشيعة 

  على 29.9% و20.8ة والموارنة )هاجر بسبب الدراسة كان السن  أكثر من %
 التوالي(.

 ي ةباقي الطوائف المسيحمن الموارنة و من كان  ي ةأغلب من هاجر للحصول على جنس 
 .(على التوالي %23.8% و45.7)
 الموارنة من كان  ي ةواالجتماع ي ةعلى التقديمات الصح أغلب من هاجر للحصول

 (.على التوالي %35.1% و32.4والدروز )
 

 :بحسب الوضع االجتماعي .2
 متزوجين، من ال -النظر عن أسباب هجرتهم بغض   -المغتربين ي ةتكاد تكون غالب

 %( عازبون. 70.4باستثناء أولئك الذين هاجروا بسبب الدراسة حيث تبي ن أن أغلبهم )
 

 :بحسب مرات التردد إلى لبنان .3
  مرة في  بمعد ل -النظر عن أسباب هجرتهم بغض   -لبنانغالبًا ما يتردد المغتربون إلى

 ي ةأو صح ي ةن أن األفراد الذين غادروا للحصول على تقديمات اجتماعالسنة، لكن تبي  
 أو أنهم غادروا بسبب الوضع األمني يترددون مرة كل سنتين أو أنهم ال يترددون أبدًا.

الحصول 
على 

تقديمات 
صحية 
;  واجتماعية

1.8% 

 ال جواب
3.8% 

الحصول 
 على جنسية

الوضع  5.0%
السياسي 
 واألمني
10.6% 

 دراسي
13.0% 

لّم )اجتماعي 
 (الشمل

22.4% 

 مادي
43.5% 

 أسباب االغتراب -5: رسم بياني رقم
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 :األساسي بحسب مكان اإلقامة .4

  كانوا من  -شمللّم ال -ي ةوألسباب اجتماع ي ةماد ألسباب واغادر  الذينن يالمغتربمعظم
 وطرابلس. ي ةالجنوب يةمناطق ذات طابع مديني: بيروت والضاح المقيمين السابقين في

 كانوا من المقيمين السابقين في مدينة  ي ةدراس ألسبابالذين غادروا ن يالمغترب معظم
 % على التوالي(.15% و 27بيروت وقضاء المتن )

 كانوا من المقيمين السابقين في  ي ةعلى الجنس للحصول أغلب المغتربين الذين هاجروا
 %(.12.4%( وقضاء بعبدا )16.2قضاء عكار )

 بسبب الوضع األمني كانوا من المقيمين السابقين في  واهاجر  أغلب المغتربين الذين
 %(.9.9%( وقضاء المتن )10.8) ي ةالجنوب ية%( والضاح44.4مدينة بيروت )

  فرد، وبسبب  1.43لمغتربين بسبب الوضع األمني والسياسي لبلغ متوسط أفراد األسرة
التي تؤيد مسألة أن األفراد و/ أو  ي ةفرد وهي من النسب العال 1.33الوضع المادي 

بشكل شبه  استقروا مع أسرهم في بلد االغتراب قد عائالتهم الذين غادروا لهذه األسباب
 .تام

 
 بحسب وجهة بلد االغتراب: .5

  وللحصول على تقديمات  ي ةواجتماع ي ةغادروا ألسباب مادأغلب المغتربين الذين
 .وأوروباستراليا وأتوجهوا إلى دول الخليج  ي ةصح

 (.42.7توجهوا إلى أوروبا ) ي ةأغلب المغتربين الذين غادروا ألسباب دراس% 
 (, 28.6غادروا إلى أوروبا ) ي ةأغلب المغتربين الذين غادروا للحصول على الجنس%

 %(.19%(، أميركا )22.9ستراليا )أ
  أما أغلب الذين غادروا بسبب الوضع السياسي واألمني فتوجهوا إلى أوروبا

 %(.13.9%(، كندا )20.6%(، أميركا )33.2)
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 :ّية: خصائص المغترب بحسب مكان إقامته األساسرابعاً 
 

 

 مقدمة:
أن  -6يظهر من الرسم البياني المرفق رقم: 

محافظة جبل لبنان هي المحافظة األولى التي 
موضوع الدراسة  –كان يقيم فيها المغتربون 

 %( يليهم المقيمون في مدينة بيروت.33.6)
فتتصدر مدينة  ةيأما على مستوى األقض

قائمة  ي ةالجنوب يةطرابلس والضاحو بيروت 
 األماكن التي كانت مصدرًا أساسيًا للمغتربين.

  .-2م في الملحق رق ي ةالجداول التفصيل راجع
في هذا القسم من الدراسة سوف تتم اإلشارة 

 تالي:قبل الهجرة وذلك على النحو ال ي ةإقامتهم األساس أماكنلى خصائص المغتربين بحسب إ
 

 بيروت: .1
  ( 34.3أغلب المغتربين الذين كانوا يقيمون في بيروت توجهوا نحو أوروبا،)%  كندا و

طبيعي  %(، وهو أمر15.9%( ودول الخليج )16.1) ي ةأميركا الشمالو %(، 18.2)
 بالنسبة للعاصمة التي تضم مختلف المذاهب والطوائف.

 ي ةأكثر من نصف المغتربين الذين كانوا يقيمون في بيروت هم من الطائفة السن 
 عدا الموارنة –المختلفة  ي ةومن الطوائف المسيح( %23.6) %(، و من الشيعة51)
(14.3%). 
 8945 -19المغتربين الذين كانوا يقيمون في بيروت تراوحت أعمارهم بين  % من 

 القوى العاملة. ي ةغالبمن بين سنة وهم 
 المغتربين الذين كانوا يقيمون في بيروت يترددون إلى لبنان بين مرة في السنة  معظم

من الذين  (%6.4) ضئيلة %(، مع وجود نسبة40.9%( ومرتين في السنة )40.1)
ما زالت يقيم فيها  كان دون أبدًا ما يؤشر إلى أن صلة المغترب بالمنطقة التيال يترد
 إلى حد ما. قوية

  من الذين كانوا يقيمون في بيروت هم متزوجون  71.7المغتربين أكثر من ثلثي %
 %(.26مع وجود نسبة مهمة من العازبين )

 بيروت
24.4% 

 جبل لبنان
33.6% 

 الجنوب
5.5% 

 النبطية
5.1% 

 البقاع
7.8% 

  -بعلبك
 الهرمل

3.8% 

 الشمال
19.7% 

مكان اإلقامة األساسية  -6: رسم بياني رقم
 للمغترب
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  وقد  ،%(38.8) ي ةألسباب ماد غادرواأغلب المغتربين الذين كانوا يقيمون في بيروت
 لمّ  – ي ةسباب اجتماعأل . أما الذين غادروا2006 -1995معظمهم بين أعوام  غادر
 من وكان معظمهم، 2006بعد عام  فمعظمهم غادر%( 23.1)وتبلغ نسبتهم  -شمل

 .إخوة المغترب
  فرد 1.6بلغ متوسط أفراد أسرة المغتربين الذين كان يقيمون في بيروت 

 
 لبنان:جبل  .2

  ( 30.5أغلب المغتربين الذين كانوا يقيمون في جبل لبنان توجهوا نحو أوروبا،)%  مع
 .%(12.7% و 12) ي ةفريقيا وأميركا الالتينأوجود نسب متقاربة توجهت إلى 

 فيمكن إيجاز النتائج على النحو التالي: ةيأما على صعيد األقض 
  والشوف توجهوا إلى دول الخليج عاليه و أغلب المقيمين السابقين في بعبدا

 .وأوروبا
 أغلب المقيمين السابقين في جبيل وكسروان توجهوا إلى أوروبا. 
 توجهوا إلى أفريقيا وأوروبا  ي ةالجنوب يةأغلب المقيمين السابقين في الضاح

 .ي ةوأميركا الالتين
  المغتربين الذين كانوا يقيمون في جبل لبنان هم من الشيعة أكثر من نصف

 %(27.6%( والموارنة )37.1)
 91.7 19% من المغتربين الذين كانوا يقيمون في جبل لبنان تراوحت أعمارهم بين- 

 القوى العاملة. ي ةغالبمن سنة وهم  45
 أغلب المغتربين الذين كانوا يقيمون في جبل لبنان يترددون إلى لبنان مرة في السنة 

 يقيم فيها. انك %( ما يعكس صلة المغترب بالمنطقة التي41.5)
 71.3 في جبل لبنان هم متزوجون مع  سابقاً  % من المغتربين الذين كانوا يقيمون

 %(.26.2مالحظة وجود نسبة مهمة من العازبين )
 ( 38.1) ي ةأغلب المغتربين الذين كانوا يقيمون في جبل لبنان غادروا ألسباب ماد%

بعد  ي ةوالثان 1984سافر معظمهم في فترتين زمنيتين مختلفتين األولى قبل عام  وقد
، وهو ما يعكس تأثر المقيمين في هذه المنطقة بتدهور األوضاع 2006عام 

 نتيجة الحرب. ي ةاالقتصاد
 فرد 1.4المغتربين الذين كان يقيمون في جبل لبنان  بلغ متوسط أفراد أسرة 
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 2:ّيةالجنوب والنبط .3
  توجهوا نحو أوروبا  ي ةالذين كانوا يقيمون في محافظتي الجنوب والنبطأغلب المغتربين

 أفريقيا ودول الخليج بنسب متقاربة بين القارات الثالث إلى حد بعيد.و 
 فيمكن إيجاز النتائج على النحو التالي: ةيأما على صعيد األقض 

 وأوروبا  %(23.7ج )أغلب المقيمين السابقين في صيدا توجهوا إلى دول الخلي
(42.1)%. 

  ( وأوروبا 33.9توجهوا إلى أفريقيا ) صورأغلب المقيمين السابقين في%
(35.7)% 

 ي ةأغلب المقيمين السابقين في جزين توجهوا إلى دول الخليج وأميركا الشمال 
 % لكل منهما.27.3بنسبة 

 توجهوا إلى دول الخليج وأفريقيا وأوروبا  ي ةأغلب المقيمين السابقين في النبط
 )نحو ثلث النسبة لكل بلد(.

 ( 37.7أغلب المقيمين السابقين في بنت جبيل توجهوا إلى أفريقيا وأستراليا %
 % على التوالي(.20.8و

 ي ةأغلب المقيمين السابقين في مرجعيون توجهوا إلى أوروبا وأميركا الالتين 
 % على التوالي(.28.1% و31.3)

 ( 50أغلب المقيمين السابقين في حاصبيا توجهوا إلى دول الخليج.)% 
  هم من  ي ةالمغتربين الذين كانوا يقيمون في محافظتي الجنوب والنبطأكثر من نصف

 % على التوالي(.79.6 -%57.8الشيعة )
 ( 91.7الغالبية الساحقة%)  من المغتربين الذين كانوا يقيمون في محافظتي الجنوب

القوى العاملة مع نسبة هامة  ي ةسنة وهم غالب 45 -19تراوحت أعمارهم بين  ي ةوالنبط
تصل إلى  ي ةسنة في محافظة النبط 18عن  أعمارهممن المغتربين من الذين تقل 

على األقل من  –%، وهو ما يدل على هجرة العائالت بأكملها واستقرارها 24.1
 عرض أسباب الهجرة. عند سابقاً وهو ما ظهر  في بلد المهجر -ي ةاالقتصاد ي ةالناح

  يترددون إلى لبنان  ي ةيقيمون في محافظتي الجنوب والنبطأغلب المغتربين الذين كانوا
% على التوالي( ما يعكس صلة المغترب بالمنطقة التي 50% و61.2ة )مرة في السن  

                                       
توصل البحث إليها  النتائج التين وجود فروقات مهمة في النتائج بين المحافظتين لذا تم عرض أبرز لم يتبي   - 2

 السيما منها قضاء جزين.و  ةيباعتبارها وحدة متجانسة، لكن تمت اإلشارة إلى الفروقات األبرز على صعيد األقض
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أقل ترددًا على  هم ي ةيقيم فيها، كما يعني أن المقيمين السابقين في محافظة النبط
 لبنان من نظرائهم المقيمين السابقين في محافظة الجنوب.

 هم متزوجون  ي ةأغلب المغتربين الذين كانوا يقيمون في محافظتي الجنوب والنبط
 % على التوالي(.86.1% و 81.9)
 غادروا ألسباب  ي ةأغلب المغتربين الذين كانوا يقيمون في محافظي الجنوب والنبط

% 33.6) شمللّم ال – ي ة% على التوالي(، وألسباب اجتماع45.4% و48.3) ي ةماد
 (. على التوالي %28.7و
  في محافظة الجنوب من الذين هاجروا  السابقينسافر معظم المغتربين من المقيمين

)ما عكس  2006بعد عام الشمل  لمّ ، وبسبب 1995ابتداًء من عام  ي ةألسباب ماد
في محافظة  السابقينة تأثير عدوان تموز(. أما معظم المغتربين من المقيمين بشد  
، فيما هاجر 1985كان ذلك ابتداًء من عام ف ي ةهاجروا ألسباب ماد نمن الذي ي ةالنبط

 .2006 -1995الشمل بين أعوام  بسبب لم  آخرون 
 1.7ظة الجنوب في محافيقيمون سابقًا  وابلغ متوسط أفراد أسر المغتربين الذين كان 

 ي ةالمعدالت األعلى بين المناطق اللبنان منفرد، وهي  2 ي ةفرد وفي محافظة النبط
القادمين ، وهو ما يؤيد النتائج السابقة لجهة استقرار القسم األكبر من المغتربين كافة
 هاتين المنطقتين حيث هاجروا.من 

 
 3:الهرمل -البقاع وبعلبك .4

  يقيمون سابقًا في محافظة البقاع توجهوا نحو أوروبا المغتربين الذين كانوا أغلب
الهرمل نحو دول  -%(، فيما توجه أغلب المقيمين السابقين في محافظة بعلبك30.5)

% لكل من المنطقتين(، وذلك دون لحظ أي استثناء في ذلك 30.9الخليج وأوروبا )
 .ةيعلى صعيد األقض

 ة من نصف المغتربين الذين كانوا يقيمون سابقًا في محافظة البقاع هم من السن   أكثر
هم من المقيمين %( 70.4الشيعة ) وأغلب%(، 20.7الكاثوليك ) %( والروم27.4)

للسكان  ي ةالهرمل، وهو انعكاس طبيعي للتركيبة الطائف -في محافظة بعلبكالسابقين 
 في هذه المناطق.

                                       
 راجع المالحظة السابقة. - 3
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 المغتربين الذين كانوا يقيمون سابقًا في محافظتي البقاع وبعلبك العظمى من ي ةالغالب- 
 القوى العاملة. ي ةسنة وهم غالب 45 -19الهرمل تراوحت أعمارهم بين 

 69.1و% 66.5يترددون إلى لبنان مرة في السنة ) في المحافظتين أغلب المغتربين %
 المغترب بوطنه األم. ارتباطعلى التوالي( ما يعكس 

  77.8% و73.8هم متزوجون ) نمحافظتيالأغلب المغتربين الذين كانوا يقيمون في% 
 (.على التوالي

 ي ةأغلب المغتربين الذين كانوا يقيمون في محافظة البقاع غادروا ألسباب ماد 
%( 28.7) شمل لمّ  -ي ة، وألسباب اجتماع1984%( معظمهم غادر قبل عام 45.7)

%(، فيما يبدو أن السبب األبرز لهجرة المغتربين 20.1) ، وللدراسة1985بعد عام 
%( وقد 60.5الهرمل هو السبب المادي ) –من المقيمين السابقين في محافظة بعلبك 

في هذه  ي ة، وهو ما يعكس شدة الحاجة الماد2006غادر معظمهم قبل عام 
 المحافظة. 

  فرد  1.2في محافظة البقاع بلغ متوسط أفراد أسر المغتربين الذين كان يقيمون سابقًا
فرد، وهو ما يؤشر إلى أن أغلب المغتربين في  1.03الهرمل  –وفي محافظة بعلبك 

 يكونوا ضمن عائالت. الهرمل لم -محافظة بعلبك
 

 الشمال: .5
  ستراليا أالمغتربين الذين كانوا يقيمون سابقًا في محافظة الشمال توجهوا نحو أغلب

(52.8.)% 
 فيمكن إيجاز النتائج على النحو التالي: أغلب المقيمين  ةيأما على صعيد األقض

ستراليا باعتبارها وجهة سفر أتوجهوا إلى  محافظة الشمال ةيفي كافة أقض السابقين
لة ي ةرئيس بشري وزغرتا قد سافر منها أفراد إلى أميركا  ةين أن أقضيتبي   لكن، ومفض 
 نه أفراد نحو كندا وأوروبا.، فيما يبدو أن قضاء البترون قد اغترب مي ةالشمال

 ة المغتربين الذين كانوا يقيمون في محافظة الشمال هم من السن   نحو ثالثة أرباع
(71.7.)% 
 69.1 من المغتربين الذين كانوا يقيمون في محافظة الشمال تراوحت أعمارهم بين %

 القوى العاملة. ي ةسنة وهم غالب 45 -19
  في جبل لبنان يترددون إلى لبنان مرة كل سنتين  كانوا يقيمون أغلب المغتربين الذين

 ( ما يعكس صلة المغترب بالمنطقة التي يقيم فيها.34.3)
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 71.3 من المغتربين الذين كانوا يقيمون سابقًا في محافظة الشمال هم متزوجون %
 %(.20.4%( مع وجود نسبة مهمة من العازبين )69.1)
 ي ةافظة الشمال غادروا ألسباب مادأغلب المغتربين الذين كانوا يقيمون في مح 

%( وقد سافر معظمهم في فترتين زمنيتين 11.3) ي ة%( وللحصول على الجنس52.8)
 .2006 -1985تمتدان ما بين أعوام 

  ما يعكس فرد 1.6 الشمالبلغ متوسط أفراد أسرة المغتربين الذين كان يقيمون في ،
 هذه المحافظة.انقطاع المغترب إلى حد بعيد عن وطنه األم في 

 
 

 بحسب الطائفة: الخصائص العامة للمغتربخامسًا: 
 

 

 مقدمة:
في خصائص المغتربين بحسب  دراسة وجود اختالفات وتباينات كبيرة في بعض األحيانالأظهرت 
ة منها مكان إقامة المغترب ومدى تأثره باألوضاع طوائفهم ، ويعود السبب في ذلك إلى عوامل عد 

األمني ة والسياسي ة والحروب التي مر  بها لبنان، ومنها المستوى االقتصادي والتعليمي للمغترب وألسرته، 
في وقت  غترابهاجروا إلى بلدان االأن ومنها أيضًا وجود أقارب أو حتى معارف من نفس البلدة سبق 

 سابق.
لتبيان األسباب  طوائفهمفي هذا القسم من الدراسة سوف تتم اإلشارة إلى خصائص المغتربين بحسب 

 والظروف المتعلقة بهجرة كل طائفة.
  الشيعة:المسلمون  .1

  بشكل يتركز انتشار الشيعة
%( 23.8أساسي في أوروبا )

%(، ودول 21.9في أفريقيا )و 
وأميركا %( 13.7الخليج )
وأميركا الالتيني ة  ي ةالشمال

% على 12.1و 12.3%)
التوالي(. انظر الرسم البياني 

 -7رقم: 
  ثلث المغتربين الشيعة كانوا

 ي ةالجنوب يةمقيمين في الضاح

دول عربية 
 أخرى
0.8% 

 آسيا
3.8% 

 استراليا
4.6% 

 كندا
7.0% 

أميركا 
 الالتينية
12.1% 

أميركا 
 الشمالية
12.3% 

دول 
 الخليج

13.7% 
 أفريقيا

21.9% 

 أوروبا
23.8% 

 بلدان الهجرة لدى الشيعة -7: رسم بياني رقم
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محافظة منهم في  %(13.7و)، مدينة بيروتمنهم في %( 19.5)، و%(35.7)
هو ( وبيروت العاصمة ي ةالجنوب يةضاحالفت بالنسبة لجبل لبنان )الالمر . واألي ةالنبط

 .ي ةقادمة من مناطق مدين من الشيعة المغتربين في هاتين المنطقتينأن النسب األعلى 
 
 لّم  - ي ة%(، واجتماع53.9) ي ةللهجرة لدى الشيعة هي: أسباب ماد ي ةاألسباب األساس

 وذلك على النحو التالي: %(25.4) -شمل
  كانت بين  -لّم شمل - ّيةواجتماع ّيةألسباب مادأغلب الهجرات التي تمت

 % على التوالي(.42.1% و 38.8) 2006 -1995أعوام 
  وهي  1995كانت ابتداًء من عام  بداعي الدراسةأغلب الهجرات التي تمت

 .ال تزال مستمرة حتى اآلن
  كانت قبل عام  بسبب الوضع األمني والسياسيأغلب الهجرات التي تمت

1994 (85.2.)% 
 ( 87.2أغلب الشيعة المغتربين هم متزوجون)%. 
 ( ومرة كل 43.9يتراوح تردد المغترب الشيعي إلى وطنه األم بين مرة في السنة )%

 عدم انقطاع المغترب كليًا عن وطنه األم. يعكس%(، وهذا 25.7سنتين )
  فرد. 1.6يبلغ متوسط عدد أفراد األسر المغتربة حوالي 

 
  ة:السنّ المسلمون  .2

  في السن ة يتركز انتشار
دول و %(، 27.4ستراليا )أ

%( وأوروبا 26.4الخليج )
%(، وبذلك تفوق 22.9)

نسبتهم نسبة الشيعة 
الموجودين في دول الخليج 

أنظر الرسم  بنحو مرتين.
 -8 البياني رقم:

 
 المغتربين  أكثر من ثلث

كانوا مقيمين في مدينة السن ة 

أميركا 
 الوسطى
0.3% 

 أفريقيا
1.8% 

 آسيا
دول عربية  2.1%

 أخرى
2.2% 

أميركا 
 الالتينية
2.5% 

 أميركا
6.9% 

 كندا
7.6% 

 أوروبا
 دول الخليج 22.9%

26.4% 

 استراليا
27.4% 

 بلدان الهجرة لدى السّنة -8: رسم بياني رقم
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 –أيضًا الفت المر واأل، منهم كانوا مقيمين في طرابلس %33.4%( و38.6بيروت )
 هاتين المنطقتين ة المغتربين فيأن تكون النسب األعلى لدى السن   -كما لدى الشيعة

 .ي ةقادمة من مناطق مدين
 
 لّم  - ي ة%(، واجتماع50.6) ي ةة هي: أسباب مادللهجرة لدى السن   ي ةاألسباب األساس

وذلك على النحو  - وهي بذلك تقارب النسب الموجودة لدى الشيعة ،%(26) - شمل
 التالي:
  كانت بين  -لّم شمل - ّيةواجتماع ّيةألسباب مادأغلب الهجرات التي تمت

 % على التوالي(.50.3% و 40.6) 2006 -1995أعوام 
  (.57.9) 2006كانت بعد عام  بداعي الدراسةأغلب الهجرات التي تمت% 
  كانت بين أعوام  ي ةالتي كانت بداعي الحصول على جنسأغلب الهجرات

1995- 2006 (58.3)% 
  كانت بين أعوام  بسبب الوضع األمني والسياسيأغلب الهجرات التي تمت

1985- 1994 (43.9)% 
 الفتة%(، مع وجود نسبة 69.9هم متزوجون ) من الطائفة السن ية أغلب المغتربين 

 %(21.3للفئات العازبة ) ي ةإضاف
 ( 41.5إلى وطنه األم بين مرة في السنة ) ةيالسن  من الطائفة تراوح تردد المغترب ي%

 عدم انقطاع المغترب كليًا عن وطنه األم. يعكس%(، وهذا 36.8ومرة كل سنتين )
  فرد. 1.7يبلغ متوسط عدد أفراد األسر المغتربة حوالي 

 
 الموارنة: .3

 كندا و %( 16.2الشمالي ة )ا أميركا %(، تليه31.8في أوروبا ) يتركز انتشار الموارنة
 -9%(، أنظر الرسم البياني رقم: 13.1%( وأستراليا )13.9)
 في قضاء  بحسب مكان اإلقامة السابق على النحو التالي:ن الموارنة بو المغتر  يتوز ع

 %(.13.4%( ومدينة بيروت )15.6%( وقضاء بعبدا )17.8المتن )
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 للهجرة  ي ةاألسباب األساس
لدى الموارنة هي: أسباب 

 ي ة%(، ودراس28.7) ي ةماد
لم   - ي ة%( واجتماع22.8)

%( والحصول 15.3) -شمل
%(، 13.4) ي ةعلى جنس

ع تنو   وهذا األمر يدل على
أسباب الهجرة لدى األفراد 
المغتربين الموارنة بخالف ما 
سبقت اإلشارة إليها لدى 

ة. أما المغتربين الشيعة والسن  
 اب الهجرة بحسب سني الهجرة فيمكن إيجازها على النحو التالي:أسب

  كانت بين  -لّم شمل - ّيةواجتماع ّيةألسباب مادأغلب الهجرات التي تمت
 % على التوالي(.50.9% و 48.5) 2006 -1995أعوام 

  (63.4) 2006كانت بعد عام  بداعي الدراسةأغلب الهجرات التي تمت% 
 .ما يعكس التأثير الكبير لعدوان تموز

 ي ةتقديمات صحو  ي ةأغلب الهجرات التي كانت بداعي الحصول على جنس 
 ما%(، 91.7% و85.4) 2006 -1985كانت بين أعوام  ي ةواجتماع

 اتفاق يعني أن  فترات االستقرار السياسي واألمني واالقتصادي ما بعد
 ئفة.الطا الطائف لم تكن ذات داللة لدى هذه

  كانت قبل أعوام  بسبب الوضع األمني والسياسيأغلب الهجرات التي تمت
%( وهي الفترة التي كان فيها أغلب المسيحيين في لبنان 51.4) 1984

 مهددين في وجودهم.
 ( مع وجود نسبة 61.6أغلب الموارنة المغتربين هم متزوجون ،)%ي ةإضاف الفتة 

 %(.35.9للفئات العازبة )
  ( ومرة كل 42.1المغترب الماروني إلى وطنه األم بين مرة في السنة )يتراوح تردد%

%(، وهذا يعني وجود شريحة 20.1%(، وعلى فترات غير محددة )24.2سنتين )
 انقطعت إلى حد ما عن وطنها األم لدى هذه الطائفة. 

دول عربية 
 أخرى
0.8% 

أميركا 
 الوسطى
 أفريقيا 1.9%

2.5% 
 آسيا

3.3% 

أميركا 
 الالتينية
5.0% 

 دول الخليج
11.4% 

 استراليا
13.1% 

 كندا
13.9% 

 أميركا
16.2% 

 أوروبا
31.8% 

 بلدان الهجرة لدى الموارنة -9: رسم بياني رقم
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  من المتوسطات المتدنية  و، وهفرد 1.2يبلغ متوسط عدد أفراد األسر المغتربة حوالي
 التي تعكس على األرجح تدن ي متوسط أفراد األسرة لدى هذه الطائفة.

 
 العلويون: .4

 غير دول  - ي ة%( والدول العرب52.4ستراليا )ثر ما يتركز انتشار العلويين في أأك
 -10( أنظر الرسم البياني رقم: %28.6) -الخليج

 من  العظمى ي ةلغالبا
المغتربين العلويين 

%( كانوا مقيمين 95.2)
في قضاء طرابلس 

%( وقضاء عكار 61.9)
%(، وهذا األمر 33.3)

هو انعكاس لمناطق 
 .ي ةتواجدهم الرئيس

 للهجرة  ي ةاألسباب األساس
لدى العلويين هي: أسباب 

هاتان  تظهرو %(. 38.1) -شمل لمّ  – ي ة%(، واجتماع61.9بامتياز ) ي ةماد
النسبتان باعتبارهما النسبة األعلى لسبب الهجرة بين كافة الطوائف، وهو ما يدل على 

لدى هذه الطائفة والثاني يشير إلى  ي ةة الحاجة الماديشير إلى شد  أن ه أمرين: األول 
 .ي ة لديهاة الهجرة الجماعحد  
 
  التالي:أما أسباب الهجرة بحسب سنوات الهجرة فيمكن إيجازها على النحو 

  2006 -1995كانت بين أعوام  ّيةألسباب مادأغلب الهجرات التي تمت 
(61.5.)% 

  كانت قبل أعوام  -لم شمل -ّيةألسباب اجتماعأغلب الهجرات التي تمت
1984 (87.5.)% 

 
 ( مع وجود نسبة 76.2أغلب العلويين المغتربين هم متزوجون ،)%ي ةإضاف الفتة 

 %(.23.8للفئات العازبة )

 أميركا
4.8% 

 دول الخليج
4.8% 

 أوروبا
9.5% 

دول عربية 
 أخرى

28.6% 

 استراليا
52.4% 

 بلدان الهجرة لدى العلويين -10: رسم بياني رقم
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 ( ومرة كل 23.8ة )يتراوح تردد المغترب العلوي إلى وطنه األم بين مرة في السن%
 .%(66.7سنتين )

  أعلى متوسط بين طوائف  و، وهفرد 1.9يبلغ متوسط عدد أفراد األسر المغتربة حوالي
 المغتربين على اإلطالق.

 
  الدروز: .5

 (، 28.9%( ودول الخليج )30.4أوروبا ) دول شر أغلب المغتربين الدروز بينتين%
. أنظر الرسم البياني %(12.6) ي ةفي أميركا الالتين مقبولي لحظ أيضًا وجود انتشار و 

 -11المرفق رقم: 
  يتوز ع المغتربون الدروز

بحسب أماكن إقامتهم 
 السابقة على النحو التالي:
في قضاء الشوف 

قضاء عاليه و  ،%(42.2)
ا قضاء بعبدو  ،%(21.5)
%(، وهذا األمر هو 12.6)

انعكاس لمناطق تواجدهم 
 .ي ةالرئيس

 
 لّم  - ي ةاجتماعو  %(،26.7مادي ة ) للهجرة لدى الدروز هي: أسباب ي ةاألسباب األساس

% لكل من 15.6الوضع األمني والسياسي )الدراسة و  %(، وبسبب18.5) -شمل
تنوع أسباب الهجرة لدى المغتربين الدروز بخالف ما  السببين(، وهذا األمر يدل على

 ة.سبقت اإلشارة إليها لدى المغتربين الشيعة والسن  
 :أما أسباب الهجرة بحسب سنوات الهجرة فيمكن إيجازها على النحو التالي 

  كانت بين أعوام  ّيةودراس ّيةألسباب مادأغلب الهجرات التي تمت
 لي(% على التوا10% و77.8) 2006 -1995

  والحصول  -شمل لمّ  -ّيةألسباب اجتماعأغلب الهجرات التي تمت
% 66.7% و52) 2006 -1995كانت بين أعوام  ي ةعلى جنس

 على التوالي(.

أميركا 
 الوسطى
1.5% 

 أفريقيا
1.5% 

دول عربية 
 أخرى
3.0% 

 كندا
3.7% 

 استراليا
5.2% 

 آسيا
5.9% 

 أميركا
7.4% 

أميركا 
 الالتينية
12.6% 

 دول الخليج
28.9% 

 أوروبا
30.4% 

 بلدان الهجرة لدى الدروز -11: رسم بياني رقم
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 ( مع وجود نسبة 54.1نصف الدروز المغتربين هم متزوجون ،)%ي ةإضاف الفتة 
 %(.40للفئات العازبة )

 ( ومرة كل 43.7يتراوح تردد المغترب الدرزي إلى وطنه األم بين مرة في السنة )%
 عن بلدهم األم. أغلب الدروز عدم انقطاععلى %(، ما يدل 27.4سنتين )

  فرد. 1.2يبلغ متوسط عدد أفراد األسر المغتربة حوالي 
 

 :ّيةباقي الطوائف المسيح .6
 روم كاثوليك وأرثوذكس، األخرى  ي ةالطوائف المسيح معظم المغتربين منأن  الالفت(

أرمن وأقليات( منتشرون و 
%(، 40.8) في أوروبا

فأميركا الشمالي ة 
%( فدول الخليج 15.9)

% 10.7وكندا )
% على التوالي(. 10.4و

أنظر الرسم البياني المرفق 
  -12رقم: 

 
  أغلب المغتربين من باقي

كانوا  ي ةالطوائف المسيح
%(. لكن 20.1%( وقضاء المتن )25.6مدينة بيروت )في  ي ةمقيمين بصورة أساس

%( من المغتربين من طائفة الروم الكاثوليك كانوا 29.2ي الحظ وجود نسبة مهمة )
 مقيمين في قضاء زحلة.

 ي ةهي: أسباب ماد -عدا الموارنة -ي ةللهجرة لدى الطوائف المسيح ي ةاألسباب األساس 
% 27.7%، 29.4في األغلب وذلك ضمن نسب متقاربة ) ي ةواجتماع ةي  ودراس

% على التوالي(. أما أسباب الهجرة بحسب سني الهجرة فيمكن إيجازها على 17و
 النحو التالي:

  2006 -1995كانت بين أعوام  ّيةألسباب مادأغلب الهجرات التي تمت 
 %(.40)حوالي 

دول عربية 
 أخرى
0.3% 

 أفريقيا
0.3% 

أميركا 
 الوسطى
0.3% 

 آسيا
5.2% 

أميركا 
 الالتينية
7.6% 

 استراليا
8.3% 

 كندا
10.4% 

 دول الخليج
10.7% 

 أميركا
15.9% 

 أوروبا
40.8% 

بلدان الهجرة لدى باقي  -12: ريم بياني رقم
 الطوائف المسيحية
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  1995كانت بعد عام  -لّم شمل - ّيةاجتماعأغلب الهجرات التي تمت ألسباب 
 %(،93.9حوالي )

 ي ةواجتماع ي ةوتقديمات صح ي ةالهجرات التي كانت بداعي الحصول على جنس 
 % على التوالي(.85.7% و60) 2006 -1995كانت بين أعوام 

 (.67.5) 2006كانت بعد العام  ي ةأغلب الهجرات التي تمت ألسباب دراس% 
  كانت قبل أعوام  ب الوضع األمني والسياسيبسبأغلب الهجرات التي تمت

المسيحيين في لبنان مهددين  معظم%( وهي الفترة التي كان فيها 89.5) 1984
 -غير الموارنة – ي ةالطوائف المسيح غالبيةفي وجودهم. وهذا يدل على أن 

 .ي ةثم استقرت في بلد المهجر وكانت هجرتها شبه نهائ ي ةهاجرت ألسباب أمن
 

  (، مع وجود نسبة 70.2هم متزوجون ) ي ةالمغتربين من باقي الطوائف المسيحأغلب%
 %(.27.7للفئات العازبة ) ي ةإضاف الفتة

 الذين يترددون إلى وطنهم  -عدا الموارنة -ي ةتبلغ نسبة المغتربين من الطوائف المسيح
عن  اً مهمة لم تنقطع كلي  %(، وهذا يعني وجود شريحة 59.9األم مرة في السنة نحو )

 .الطوائفوطنها األم لدى هذه 
  18.8تبلغ نسبة المغتربين في هذه الفئة من بين الذين ال يترددون إلى لبنان نهائيًا %

 لدى األقليات وهي النسبة األعلى بين كافة الطوائف.
  فرد. 1.1يبلغ متوسط عدد أفراد األسر المغتربة حوالي 

 
 الطائفة بحسب العمر عند االغتراب .7
بها بين الطوائف لجهة العمر عند االغتراب، إذ يبدو أن أغلب األفراد  ن وجود فروقات كبيرة يعتد  لم يتبي  

لحظ فروقات تم لكن  سنة )القوة العاملة النشطة(. 45 -19 ي ةمن كافة الطوائف هم من الفئات العمر 
الذين غادروا  األفرادأغلب ن أن حيث يتبي   سنة وما دون، 18في الفئات العمري ة  طفيفة بين الطوائف

%(، وأغلب 23.1كانوا مقيمين في محافظة النبطي ة تحديدًا ) لدى الشيعةفي هذه الفئة العمري ة  لبنان
الهرمل  -كانوا من المقيمين السابقين في محافظة بعلبك ةالسن  من غادر من الفئة العمري ة نفسها من 

ي هذه المحافظة(، فيما كان أغلب من غادر % وهو أمر بات ي الحظ بشدة لدى هذه الطائفة ف12.3)
 %(.11.3من المقيمين السابقين في محافظة الشمال )هم في الفئة العمري ة نفسها من الطائفة السن ية 
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 : استمارة مسح أوضاع المغتربين-1ملحق رقم 
 : الجداول اإلحصائية التفصيلّية-2ملحق رقم 
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 المركز االستشاري للدراسات والتوثيق
 

 --/--------رقم الهاتف:  طائفته: ............  وضعه االجتماعي: .................. جنسه: ..................  اسم المستطلع: ..............
 

رقم 
 المغترب

عالقة المغترب مع 
 المستطلع

 الوضع االجتماعي للمغترب
 
 الزواج/ لها . لم يسبق له 1
 . خاطب/ مخطوبة2
 . متزوج/ ة3
 . مطلق/ة4
 . أرمل/ة5
 . منفصل/ة6

العمر عند  بلد االغتراب
 االغتراب

 ما هو السبب الرئيسي لالغتراب؟
 
 . مادي1
 . دراسي2
 . اجتماعي )لّم شمل، زواج..(3
 على الجنسية. الحصول 4
 . الحصول على تقديمات اجتماعية وصحّية5
 . الوضع السياسي واألمني6
 . غيره، حدد7

 معّدل زيارة المغترب إلى لبنان
 
 . شهريا  1
 . شبه شهري 2
 . أكثر من مرة في السنة3
 . مرة كل سنة4
 . مرة كل سنتين5
 . عدم التردد أبدا  6
 . غير محدد7
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 النتائج العامة التفصيلّية بحسب جداولال

 
توّزع المستطلعين  -1جدول رقم: 

  بحسب الطائفة
توّزع المستطلعين  -2جدول رقم: 

 بحسب بلد المهجر

توّزع المستطلعين بحسب الوضع  -3جدول رقم:  
 االجتماعي للمغترب

 

 النسبة% العدد   النسبة% العدد  

 

 النسبة% العدد 
 23.1 488 أعزب/ عزباء 17.9 378 دول الخليج 29.7 627 شيعي
 3.4 71 / ةخاطب 1.6 34 دول عربية أخرى  32.3 682 سني

 72.7 1537 / ةمتزوج 7.6 161 أفريقيا 17.0 359 ماروني
 5. 11 / ةمطلق 11.3 239 أميركا 6.4 135 درزي 
 2. 4 / ةأرمل 8.6 181 كندا 1.0 21 علوي 

 1. 2 /ةمنفصل/ هاجر 14.4 305 سترالياأ 4.2 89 روم كاثوليك
    27.4 580 اوروبا 6.2 130 روم أرثوذكس

 توّزع المستطلعين بحسب سنة االغتراب -4جدول رقم:  3.5 73 آسيا 2.6 54 أرمن
 النسبة% العدد  7.1 150 أميركا الالتينية 8. 16 أقليات

 18.2 385 1984قبل عام  6. 12 أميركا الوسطى 100.0 2113 المجموع
 18.5 390 1994 -1985بين أعوام  100.0 2113 المجموع   
 39.4 832 2006 -1995بين أعوام       
 23.9 506 2006بعد عام       
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 قضاء ومحافظة اإلقامة قبل الهجرةالتوّزع المستطلعين بحسب  -5رقم: جدول 

 

 -بعلبك البقاع النبطية الجنوب جبل لبنان بيروت
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 متوسط أفراد أسرة المغترب بحسب سنوات الهجرة -6جدول رقم: 

 
 المجموع 2006بعد عام  2006 -1995بين أعوام  1994 -1985بين أعوام  1984قبل عام 

 1.47 1.09 1.23 1.29 1.57 سنوات الهجرةمتوسط أفراد األسرة/ 
 

 متوسط أفراد أسرة المغترب بحسب بلد الهجرة -7جدول رقم: 
 آسيا أميركا الوسطى دول الخليج أميركا أوروبا كندا أميركا الالتينية دول عربية أخرى  سترالياأ أفريقيا  
 1.01 1.09 1.15 1.20 1.21 1.21 1.30 1.31 1.44 1.59 متوسط أفراد األسرة
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 متوسط أفراد أسرة المغترب بحسب سبب الهجرة -8جدول رقم: 

 
 الحصول على تقديمات صحية واجتماعية دراسي الحصول على جنسية الشمل( اجتماعي )لمّ  مادي الوضع السياسي واألمني

 1.03 1.07 1.15 1.26 1.33 1.43 متوسط أفراد األسرة
 

 المغترب بحسب الوضع االجتماعي للمغتربمتوسط أفراد أسرة  -9جدول رقم: 

 
 / ةمنفصل/ هاجر / ةأرمل / ةمطلق أعزب/ عزباء /ةخاطب /ةمتزوج

 1 1 1.1 1.15 1.39 1.44 متوسط أفراد األسرة
 

 متوسط أفراد أسرة المغترب بحسب طائفة المغترب -10جدول رقم: 

 
 أقليات روم أرثوذكس أرمن ماروني درزي  روم كاثوليك شيعي سني علوي 

 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.6 1.7 1.9 متوسط أفراد األسرة
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 المغترب طائفةبحسب التفصيلّية جداول ال
 

 طائفة المغترب بحسب بلد االغتراب -11جدول رقم: 
 المجموع أقليات أرمن روم أرثوذكس روم كاثوليك علوي  درزي  ماروني سني شيعي  

  أميركا الوسطى
.3% 1.9% 1.5% 

  
.8% 

  
.6% 

 %28.6 %3.0 %8. %2.2 %8. دول عربية أخرى 
 

.8% 
  

1.6% 
 %5.9 %3.3 %2.1 %3.8 آسيا

 
3.4% 3.8% 5.6% 25.0% 3.5% 

 %12.6 %5.0 %2.5 %12.1 أميركا الالتينية
 

7.9% 6.9% 11.1% 
 

7.1% 
 %1.5 %2.5 %1.8 %21.9 أفريقيا

  
.8% 

  
7.6% 

 %3.7 %13.9 %7.6 %7.0 كندا
 

6.7% 16.2% 5.6% 
 

8.6% 
 %11.3 %18.8 %11.1 %13.1 %22.5 %4.8 %7.4 %16.2 %6.9 %12.3 أميركا

 %15.4 %3.4 %52.4 %5.2 %13.1 %27.4 %4.6 سترالياأ
 

6.3% 14.4% 
 %17.9 %12.5 %16.7 %6.9 %12.4 %4.8 %28.9 %11.4 %26.4 %13.7 دول الخليج

 %27.4 %37.5 %50.0 %35.4 %43.8 %9.5 %30.4 %31.8 %22.9 %23.8 أوروبا
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0  المجموع
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 طائفة المغترب بحسب بلد المحافظة األساسية لمكان اإلقامة -12جدول رقم: 
 المجموع أقليات أرمن روم أرثوذكس روم كاثوليك علوي  درزي  ماروني سني شيعي  

 %1.9 %1.5 %9.1 الهرمل -بعلبك
  

7.9% 
   

3.8% 
 %5.9 %1.4 %4. %13.7 النبطية

  
4.6% 

  
5.1% 

 %4.7 %2.8 %10.7 الجنوب
  

14.6% 
   

5.5% 
 %11.9 %4.5 %6.6 %4.8 البقاع

 
38.2% 14.6% 5.6% 6.3% 7.8% 

 %19.5 %43.8 %2. الشمال
 

95.2% 
 

20.8% 
  

19.7% 
 %4.8 %5.9 %13.4 %38.6 %19.5 بيروت

 
21.5% 66.7% 62.5% 24.4% 

 %76.3 %54.6 %6.3 %42.1 جبل لبنان
 

39.3% 38.5% 27.8% 31.3% 33.6% 
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0  المجموع

 
 طائفة المغترب بحسب التردد على البلد األم -13جدول رقم: 

 المجموع  أقليات أرمن روم أرثوذكس روم كاثوليك علوي  درزي  ماروني سني شيعي  
 %7. %1.1 %1. %5.6 شبه شهري  أوشهري 

 
1.1% .8% 5.6% 

 
2.2% 

 %8.1 %7.5 %7.6 %9.6 أكثر من مرة في السنة
 

3.4% 3.8% 5.6% 
 

7.6% 
 %44.8 %68.8 %77.8 %45.4 %68.5 %23.8 %43.7 %42.1 %41.5 %43.9 مرة في السنة

 %23.8 %18.0 %66.7 %27.4 %24.2 %36.8 %25.7 كل سنتينمرة 
 

12.5% 28.3% 
 %4.4 %4.5 %7.6 %8.0 عدم التردد أبدا  

 
6.7% 1.5% 

 
18.8% 6.4% 

 %8.8  %11.1 %24.6 %1.1 %9.5 %12.6 %20.1 %6.3 %2.1 غير محدد
 %5.3 ال جواب

 
.6% 3.0% 

 
1.1% 

   
1.9% 

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0  المجموع
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 طائفة المغترب بحسب الوضع االجتماعي للمغترب -14جدول رقم: 
 المجموع أقليات أرمن روم أرثوذكس روم كاثوليك علوي  درزي  ماروني سني شيعي  

 %23.1 %37.5 %16.7 %30.8 %28.1 %23.8 %40.0 %35.9 %21.3 %12.0 أعزب/ عزباء
 %2.2 %1.4 %7.8 %6. / ةخاطب

 
3.4% 2.3% 

  
3.4% 

 %72.7 %62.5 %83.3 %66.9 %68.5 %76.2 %54.1 %61.6 %69.9 %87.2 / ةمتزوج
 %1.5 %3. %1.0 %2. / ةمطلق

     
.5% 

   / ةأرمل
.6% 1.5% 

     
.2% 

   / ةمنفصل/ هاجر
.3% .7% 

     
.1% 

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0  المجموع
 

 طائفة المغترب بحسب سنوات االغتراب -15جدول رقم: 
 المجموع أقليات أرمن روم أرثوذكس روم كاثوليك علوي  درزي  ماروني سني شيعي  

 %18.2 %12.5 %11.1 %6.9 %15.7 %47.6 %13.3 %12.3 %18.2 %25.2 1984قبل عام 
 -1985أعوام  بين

1994 
21.9% 19.1% 19.8% 9.6% 9.5% 6.7% 19.2% 5.6% 18.8% 18.5% 

 -1995بين أعوام 
2006 

35.9% 40.0% 40.4% 46.7% 42.9% 31.5% 41.5% 55.6% 31.3% 39.4% 

 %23.9 %37.5 %27.8 %32.3 %46.1  %30.4 %27.6 %22.7 %17.1 2006بعد عام 
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع 
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 طائفة المغترب بحسب السبب األساسي لالغتراب -16جدول رقم: 

روم  روم كاثوليك علوي  درزي  ماروني سني شيعي  
 -الطوائف المسيحية أقليات أرمن أرثوذكس

  المجموع 1عدا الموارنة

 %43.5 %29.4 %12.5 %22.2 %33.1 %31.5 %61.9 %26.7 %28.7 %50.6 %53.9 مادي
 %15.6 %22.8 %8.4 %5.4 دراسي

 
24.7% 28.5% 22.2% 56.3% 27.7% 13.0% 

 %27.8 %12.3 %20.2 %38.1 %18.5 %15.3 %26.0 %25.4 الشمل( )لمّ  اجتماعي
 

17.0% 22.4% 
 %4.4 %13.4 %3.5 %3. الحصول على جنسية

 
4.5% 9.2% 11.1% 18.8% 8.7% 5.0% 

الحصول على تقديمات 
  صحية واجتماعية

.7% 3.3% 9.6% 
 

4.5% 
 

5.6% 
 

2.4% 1.8% 

 %9.6 %10.3 %9.7 %14.0 الوضع السياسي واألمني
 

7.9% 3.1% 11.1% 12.5% 6.6% 10.6% 
 %15.6 %6.1 %1.2 %1.0 ال جواب

 
6.7% 13.8% 

  
8.3% 3.8% 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  المجموع
 

  

                                  
واألرمن واألقليات. أما المجموع العام الوارد مظلال  في الجدول فهو يعكس متوسط النسبة لدى هذه  األرثوذكستضم الطوائف المسيحية غير المارونية طوائف: الروم الكاثوليك والروم  - 1

 .وضوعمالطوائف بحسب ال
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 طائفة المغترب بحسب سنوات االغتراب والسبب األساسي لالغتراب -17جدول رقم: 
تصنيف سبب 

 االغتراب
 الطائفة

 المجموع باقي الطوائف المسيحية علوي  درزي  ماروني سني شيعي سنوات االغتراب

 %18.4 %8.2 %23.1 %8.3 %9.7 %20.9 %21.9 1984قبل عام  مادي
 %19.7 %25.9 %15.4 %13.9 %16.5 %17.1 %22.5 1994 -1985بين أعوام 
 %41.0 %40.0 %61.5 %38.9 %48.5 %40.6 %38.8 2006 -1995بين أعوام 

 %38.9 %25.2 %21.4 %16.9 2006بعد عام 
 

25.9% 21.0% 
  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 %1.2 %5.3 %17.6 1984قبل عام  دراسي
  

3.8% 4.7% 
 %7.3 %8.8 %5.9 1994 -1985بين أعوام 

  
2.5% 5.5% 

 %33.3 %28.0 %28.1 %32.4 2006 -1995بين أعوام 
 

26.3% 28.5% 
 %66.7 %63.4 %57.9 %44.1 2006بعد عام 

 
67.5% 61.3% 

  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

100.0% 100.0% 
 )لمّ  اجتماعي

 الشمل(
 %1.8 %11.9 %25.2 1984قبل عام 

 
87.5% 

 
14.6% 

 %12.0 %20.0 %19.2 %12.6 1994 -1985بين أعوام 
 

6.1% 15.0% 
 %46.5 %44.9 %12.5 %52.0 %50.9 %50.3 %42.1 2006 -1995بين أعوام 

 %36.0 %27.3 %18.6 %20.1 2006بعد عام 
 

49.0% 23.9% 
  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

الحصول على 
 جنسية

 1984قبل عام 
 

29.2% 8.3% 33.3% 
 

4.0% 13.3% 
 1994 -1985بين أعوام 

  
41.7% 

  
28.0% 25.7% 

 %53.3 %60.0  %66.7 %43.8 %58.3 %100.0 2006 -1995بين أعوام 
 %7.6 %8.0   %6.3 %12.5  2006بعد عام 



 
42 

تصنيف سبب 
 االغتراب

 الطائفة
 المجموع باقي الطوائف المسيحية علوي  درزي  ماروني سني شيعي سنوات االغتراب

الحصول على 
تقديمات صحية 

 واجتماعية

 1984قبل عام 
   

15.4% 
  

5.4% 
 1994 -1985بين أعوام 

 
40.0% 41.7% 23.1% 

 
14.3% 29.7% 

 %62.2 %85.7  %61.5 %50.0 %60.0  2006 -1995بين أعوام 
 2006بعد عام 

  
8.3% 

   
2.7% 

  
 

100.0% 100.0% 100.0% 
 

100.0% 100.0% 
الوضع 

السياسي 
 واألمني

 %61.5 %51.4 %22.7 %43.2 1984قبل عام 
 

89.5% 43.5% 
 %7.7 %24.3 %43.9 %42.0 1994 -1985بين أعوام 

 
5.3% 34.5% 

 %30.8 %24.3 %15.2 %12.5 2006 -1995بين أعوام 
 

5.3% 15.7% 
 %18.2 %2.3 2006بعد عام 

    
6.3% 

  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

100.0% 100.0% 
 1984قبل عام  ال جواب

 
75.0% 40.9% 14.3% 

 
12.5% 25.9% 

 %4.8 %13.6 %12.5 %33.3 1994 -1985بين أعوام 
 

4.2% 9.9% 
 %61.9 %36.4 %12.5 %50.0 2006 -1995بين أعوام 

 
75.0% 53.1% 

 %16.7 2006بعد عام 
 

9.1% 19.0% 
 

8.3% 11.1% 
  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
100.0% 100.0% 

 %18.2 %10.7 %47.6 %13.3 %12.3 %18.2 %25.2 1984قبل عام  المجموع
 %18.5 %12.8 %9.5 %9.6 %19.8 %19.1 %21.9 1994 -1985بين أعوام 
 %39.4 %40.5 %42.9 %46.7 %40.4 %40.0 %35.9 2006 -1995بين أعوام 

 %23.9 %36.0  %30.4 %27.6 %22.7 %17.1 2006بعد عام 
  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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 عمر المغترب عند الهجرة ومكان اإلقامة األساسيبحسب طائفة المغترب  -18جدول رقم: 

 المجموع  باقي الطوائف المسيحية علوي  درزي  ماروني سني شيعي العمر عند الهجرة  المحافظة 

 بيروت
 %10.1         %7.0 %3.1 سنة 18أقل من 

 %89.0 %14.3 %0.2 %1.6 %9.3 %43.4 %20.2 سنة 45 -19بين 
 %1.0         %0.6 %0.4 سنة 45أكبر من 

 %10.0 %14.3 %0.2 %1.6 %9.3 %51.0 %23.6 المجموع 

 جبل لبنان
 %6.9 %0.1     %3.1 %0.1 %3.5 سنة 18من  أقل

 %91.7 %14.6   %14.3 %24.3 %5.9 %32.5 سنة 45 -19بين 
 %1.4     %0.1 %0.1   %1.1 سنة 45أكبر من 

 %10.0 %14.8   %14.5 %27.6 %6.0 %37.10 المجموع 

 الجنوب
 %8.6         %1.7 %6.9 سنة 18أقل من 

 %90.5 %11.2     %14.7 %14.7 %50.0 سنة 45 -19بين 
 %0.9           %0.9 سنة 45أكبر من 

 %10.0 %11.2     %14.7 %16.4 %57.8 المجموع 

 النبطية
 %24.1       %0.9   %23.1 سنة 18أقل من 

 %73.1 %5.6   %7.4 %3.7 %2.8 %53.7 سنة 45 -19بين 
 %2.8           %2.8 سنة 45أكبر من 

 %10.0 %5.6   %7.4 %4.6 %2.8 %79.6 المجموع 

 البقاع
 %2.4         %0.6 %1.8 سنة 18أقل من 

 %97.6 %34.8   %9.8 %9.8 %26.8 %16.5 سنة 45 -19بين 
 %10.0 %34.8   %9.8 %9.8 %27.4 %18.3 المجموع 
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 %100.0 %8.6     %8.6 %12.3 %70.4 سنة 45 -19بين  الهرمل -بعلبك
 %10.0 %8.6     %8.6 %12.3 %70.4 المجموع 

 الشمال
 %15.8   %1.4   %3.1 %11.3   سنة 18أقل من 

 %84.2 %6.5 %3.4   %13.7 %60.4 %0.2 سنة 45 -19بين 
 %10.0 %6.5 %4.8   %16.8 %71.7 %0.2 المجموع 

 اإلجمالي العام
 %9.8 %0.0 %0.3   %1.7 %4.1 %3.6 سنة 18أقل من 

 %89.3 %13.6 %0.7 %6.3 %15.2 %28.0 %25.4 سنة 45 -19بين 
 %0.9     %0.0 %0.0 %0.1 %0.7 سنة 45أكبر من 

 %10.0 %13.7 %1.0 %6.4 %17.0 %32.3 %29.7 المجموع العام 
 

 طائفة المغترب بحسب قضاء اإلقامة قبل الهجرة -19جدول رقم: 

 أقليات أرمن روم أرثوذكس روم كاثوليك علوي  درزي  ماروني سني شيعي 
 -الطوائف المسيحية

 عدا الموارنة
 المجموع

 %4.8 %5.9 %13.4 %38.6 %19.5 بيروت
 

21.5% 66.7% 62.5% 25.6% 24.4% 
 %7. %35.7 الضاحية الجنوبية

       
 10.8% 

   بعبدا
15.6% 12.6% 

 
9.0% 8.5% 

  
6.6% 4.4% 

 %3.7 %5.9   %11.5 %2.2  %21.5 %5.3  %2.1 عاليه
 %2.2 جبيل

 
3.9% 

      
 1.3% 

 %42.2 %8.1 %5.6 %1.3 الشوف
 

12.4% 
   

3.8% 6.8% 
 %8. المتن

 
17.8% 

  
15.7% 18.5% 27.8% 31.3% 20.1% 6.0% 

   كسروان
3.9% 

      
 .7% 

 %1.1 %1.8 %2.6 صيدا
  

6.7% 
   

2.1% 1.8% 
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 -الطوائف المسيحية أقليات أرمن روم أرثوذكس روم كاثوليك علوي  درزي  ماروني سني شيعي 
 المجموع عدا الموارنة

 %3. %1.0 %7.2 صور
  

3.4% 
   

1.0% 2.7% 
 %1.0 جزين

 
3.3% 

  
4.5% 

   
1.4% 1.0% 

 %2.1 النبطية
        

 .6% 
 %7.7 بنت جبيل

 
1.4% 

      
 2.5% 

 %4.0 مرجعيون 
  

.7% 
  

4.6% 
  

2.1% 1.5% 
  حاصبيا

.4% 
 

5.2% 
     

 .5% 
 %3.1 %3.1 %2.9 زحلة

  
29.2% 5.4% 5.6% 6.3% 12.8% 4.1% 

البقاع الغربي 
 وراشيا

1.9% 3.5% 1.4% 11.9% 
 

9.0% 9.2% 
  

6.9% 3.6% 

 %3.4 %2.4    %7.9   %1.9 %1.5 %7.7 بعلبك
 %1.4 الهرمل

        
 .4% 

 %33.4 %2. طرابلس
  

61.9% 
 

3.1% 
  

1.4% 11.6% 
  عكار

6.3% 4.2% 
 

33.3% 
 

3.8% 
  

1.7% 3.3% 
  الضنية -المنية

3.5% 
    

2.3% 
  

1.0% 1.3% 
 الكورة

 
.3% .6% 

   
10.8% 

  
4.8% .9% 

   البترون 
3.3% 

   
.8% 

  
.3% .6% 

       %4.7   بشري 
 .8% 

  زغرتا
.3% 6.7% 

      
 1.2% 

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع
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 حسب بلد االغترابالتفصيلّية بجداول ال
 

 حسب طائفة المغتربببلد االغتراب  -20جدول رقم: 

دول عربية  دول الخليج  
أميركا  أوروبا آسيا سترالياأ كندا أميركا أفريقيا أخرى 

 الالتينية
أميركا 

 المجموع  الوسطى

 %29.7   %50.7 %25.7 %32.9 %9.5 %24.3 %32.2 %85.1 %14.7 %22.8 شيعي
 %32.3 %16.7 %11.3 %26.9 %19.2 %61.3 %28.7 %19.7 %7.5 %44.1 %47.6 سني

 %17.0 %58.3 %12.0 %19.7 %16.4 %15.4 %27.6 %24.3 %5.6 %8.8 %10.8 ماروني
 %6.4 %16.7 %11.3 %7.1 %11.0 %2.3 %2.8 %4.2 %1.2 %11.8 %10.3 درزي 
 %1.0     %3.   %3.6   %4.   %17.6 %3. علوي 

 %4.2   %4.7 %6.7 %4.1 %1.0 %3.3 %8.4     %2.9 روم كاثوليك
 %6.2 %8.3 %6.0 %7.9 %6.8 %6.6 %11.6 %7.1 %6. %2.9 %2.4 روم أرثوذكس

 %2.6   %4.0 %4.7 %4.1   %1.7 %2.5     %2.4 أرمن
 %8.     %1.0 %5.5 %3.   %1.3     %5. أقليات

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع 
 

 قضاء اإلقامة األساسيةحسب ببلد االغتراب  -21جدول رقم: 

 دول الخليج  
دول عربية 

 أخرى 
 أوروبا آسيا سترالياأ كندا أميركا أفريقيا

أميركا 
 الالتينية

أميركا 
 الوسطى

 المجموع 

 %9.8 %33.3 %3.3 %10.0 %1.4 %16.1 %7.2 %11.3 %14.9 %17.6 %5.3 سنة 18أقل من 
 %89.3 %66.7 %96.0 %88.1 %98.6 %83.9 %91.2 %88.7 %83.2 %82.4 %94.4 سنة 45 -19بين 

 %9.   %7. %1.9     %1.7   %1.9   %3. سنة 45أكبر من 
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع 
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 محافظة اإلقامة األساسيةحسب ببلد االغتراب  -22جدول رقم: 

دول عربية  دول الخليج  
أميركا  أوروبا آسيا سترالياأ كندا أميركا أفريقيا أخرى 

 الالتينية
أميركا 

 المجموع  الوسطى

 %24.4   %6.0 %30.5 %6.8 %11.5 %51.9 %34.7 %9.3 %47.1 %21.7 بيروت
 %33.6 %58.3 %60.0 %37.4 %61.6 %7.5 %29.3 %23.8 %52.8 %29.4 %32.8 جبل لبنان

 %5.5     %6.7 %1.4 %1.6 %3.3 %6.7 %14.9 %2.9 %6.3 الجنوب
 %5.1   %6.0 %4.1 %2.7 %4.3 %1.7 %3.3 %16.8   %5.8 النبطية
 %7.8 %8.3 %16.0 %8.6 %5.5 %2.3 %1.7 %12.6     %11.9 البقاع
 %3.8   %6.7 %4.3 %5.5 %7. %6. %4.2 %1.9 %2.9 %6.6 الهرمل -بعلبك

 %19.7 %33.3 %5.3 %8.3 %16.4 %72.1 %11.6 %14.6 %4.3 %17.6 %14.8 الشمال
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع 

 
 قضاء اإلقامة األساسيةحسب ببلد االغتراب  -23جدول رقم: 

دول عربية  دول الخليج  
أميركا  أوروبا آسيا سترالياأ كندا أميركا أفريقيا أخرى 

 الالتينية
أميركا 

 المجموع  الوسطى

 %24.4   %6.0 %30.5 %6.8 %11.5 %51.9 %34.7 %9.3 %47.1 %21.7 بيروت
 %10.8   %32.0 %5.5 %21.9 %3.0 %9.4 %10.0 %39.8   %5.0 الضاحية الجنوبية

 %4.4 %8.3 %4.7 %7.1 %6.8 %7. %3.9 %3.8 %6. %8.8 %4.2 بعبدا
 %3.7 %8.3 %6.7 %4.7 %5.5 %3. %3.3 %1.3 %5.0 %5.9 %4.2 عاليه
 %1.3   %1.3 %2.1   %1.3   %2.5 %6.   %8. جبيل

 %6.8 %16.7 %8.7 %6.7 %8.2 %2.0 %5.0 %1.7 %5.0 %8.8 %14.0 الشوف
 %6.0 %25.0 %6.7 %9.7 %19.2 %3. %5.5 %4.6 %1.9 %5.9 %4.5 المتن
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 %7.     %1.7     %2.2         كسروان
 %1.8     %2.8   %7. %1.1 %2.1 %2.5   %2.4 صيدا
 %2.7     %3.4 %1.4 %3.   %2.1 %11.8 %2.9 %2.4 صور
 %1.0     %5.   %7. %2.2 %2.5 %6.   %1.6 جزين

 %6.     %7.         %2.5   %1.3 النبطية
 %2.5     %1.4 %2.7 %3.6   %2.1 %12.4   %1.9 بنت جبيل
 %1.5   %6.0 %1.7     %1.7 %8. %1.9   %1.3 مرجعيون 

 %5.     %3.   %7.   %4.     %1.3 حاصبيا
 %4.1 %8.3 %9.3 %4.3 %1.4 %3. %1.1 %8.8     %5.8 زحلة

البقاع الغربي 
 وراشيا

6.1%     3.8% .6% 2.0% 4.1% 4.3% 6.7%   3.6% 

 %3.4   %6.0 %3.8 %4.1 %7.   %4.2 %1.9 %2.9 %5.8 بعلبك
 %4.   %7. %5. %1.4   %6.       %8. الهرمل

 %11.6   %4.0 %4.7 %16.4 %48.5 %3.9 %2.9   %8.8 %9.5 طرابلس
 %3.3 %25.0   %1.7   %11.1 %2.8 %2.1 %1.9 %8.8 %1.9 عكار

 %1.3 %8.3       %4.6 %6. %1.3     %2.1 الضنية -المنية
 %9.     %7.   %2.6 %1.7 %4.     %5. الكورة

 %6.   %7. %5.   %1.3 %1.7 %8.       البترون 
 %8.         %2.0 %1.1 %2.1 %2.5     بشري 
 %1.2   %7. %7.   %2.0   %5.0     %8. زغرتا

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع 
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 السبب الرئيسي لالغترابحسب ببلد االغتراب  -24جدول رقم: 

دول   
 الخليج

دول عربية 
أميركا  أوروبا آسيا سترالياأ كندا أميركا أفريقيا أخرى 

 الالتينية
أميركا 

 المجموع  الوسطى

 %43.5 %41.7 %50.0 %26.6 %32.9 %48.2 %35.9 %33.5 %75.8 %50.0 %61.1 مادي
 %13.0   %6.7 %20.2 %57.5 %4.3 %15.5 %18.8 %2.5   %4.0 دراسي

 %22.4 %33.3 %22.7 %28.3 %4.1 %25.6 %16.6 %14.2 %17.4 %44.1 %22.0 الشمل( )لمّ  اجتماعي
 %5.0   %2.0 %5.2   %7.9 %9.9 %8.4     %2.6 الحصول على جنسية

الحصول على تقديمات 
 صحية واجتماعية

1.3%   .6% 1.7% 1.1% 2.3%   2.4% 2.7%   1.8% 

 %10.6 %8.3 %14.0 %12.8 %2.7 %7.2 %17.1 %19.2 %2.5 %2.9 %5.6 الوضع السياسي واألمني
 %3.8 %16.7 %2.0 %4.7 %2.7 %4.6 %3.9 %4.2 %1.2 %2.9 %3.4 ال جواب

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع 
 

 سنوات االغترابحسب ببلد االغتراب  -25جدول رقم: 

دول   
 الخليج

دول عربية 
أميركا  أوروبا آسيا ترالياأس كندا أميركا أفريقيا أخرى 

 الالتينية
أميركا 

   الوسطى

 %18.2 %50.0 %28.7 %14.5 %4.1 %25.6 %19.9 %13.4 %29.8 %23.5 %12.4 1984قبل عام 
 %18.5 %8.3 %26.7 %19.3 %4.1 %23.3 %12.2 %18.4 %16.1 %29.4 %16.1 1994 -1985بين أعوام 
 %39.4 %25.0 %30.7 %35.7 %38.4 %37.0 %42.0 %53.6 %42.2 %29.4 %40.5 2006 -1995بين أعوام 

 %23.9 %16.7 %14.0 %30.5 %53.4 %14.1 %26.0 %14.6 %11.8 %17.6 %31.0 2006بعد عام 
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع 
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 بحسب سبب الهجرة التفصيلّية جداولال
 

 حسب طائفة المغترببسبب الهجرة  -26جدول رقم: 

 )لمّ  اجتماعي دراسي مادي  
 الشمل(

الحصول على 
 جنسية

الحصول على تقديمات 
 صحية واجتماعية

الوضع السياسي 
 المجموع  ال جواب واألمني

 %29.7 %7.4 %39.5   %1.9 %33.6 %12.4 %36.7 شيعي

 %32.3 %9.9 %29.6 %13.5 %22.9 %37.4 %20.8 %37.5 سني

 %17.0 %27.2 %16.6 %32.4 %45.7 %11.6 %29.9 %11.2 ماروني
 %6.4 %25.9 %5.8 %35.1 %5.7 %5.3 %7.7 %3.9 درزي 
 %1.0         %1.7   %1.4 علوي 

 %4.2 %7.4 %3.1 %10.8 %3.8 %3.8 %8.0 %3.0 روم كاثوليك
 %6.2 %22.2 %1.8   %11.4 %3.4 %13.5 %4.7 روم أرثوذكس

 %2.6   %2.7 %8.1 %5.7 %3.2 %4.4 %1.3 أرمن
 %8.   %9.   %2.9   %3.3 %2. أقليات

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع 
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 الوضع االجتماعي للمغتربحسب بسبب الهجرة  -27جدول رقم: 

 اجتماعي)لمّ  دراسي مادي  
 الشمل(

الحصول على 
 جنسية

الحصول على تقديمات 
 صحية واجتماعية

الوضع السياسي 
 المجموع  ال جواب واألمني

 %23.1 %30.9 %6.3 %21.6 %9.5 %4.0 %70.4 %23.8 أعزب/ عزباء
 %3.4 %1.2 %4. %5.4   %5.7 %7. %4.1 / ةخاطب
 %72.7 %66.7 %91.9 %70.3 %86.7 %90.1 %28.8 %71.3 / ةمتزوج
 %5. %1.2 %9.     %2.   %8. / ةمطلق
 %2.   %4.   %2.9       / ةأرمل

 %1.     %2.7 %1.0       / ةمنفصل/ هاجر
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع 

 
 مكان اإلقامة األساسيحسب بسبب الهجرة  -28جدول رقم: 

 اجتماعي)لمّ  دراسي مادي  
 الشمل(

الحصول على 
 جنسية

الحصول على تقديمات 
 صحية واجتماعية

الوضع السياسي 
 المجموع  ال جواب واألمني

 %24.4 %14.8 %44.4 %5.4 %9.5 %25.2 %27.0 %21.7 بيروت
 %10.8   %10.8     %12.3 %2.9 %15.1 الضاحية الجنوبية

 %4.4 %14.8 %3.6 %8.1 %12.4 %2.1 %6.2 %3.2 بعبدا
 %3.7 %17.3 %4.0 %5.4 %4.8 %3.6 %5.5 %1.7 عاليه
 %1.3 %2.5     %1.9 %1.9 %1.8 %1.1 جبيل

 %6.8 %27.2 %4.5 %54.1 %1.9 %5.3 %7.3 %4.8 الشوف
 %6.0 %4.9 %9.9 %8.1 %9.5 %3.4 %15.0 %3.4 المتن

 %7.   %9.   %3.8 %8. %7. %2. كسروان
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 %1.8   %9.     %3.0 %4. %2.3 صيدا
 %2.7   %3.6   %1.0 %4.2   %2.9 صور
 %1.0 %1.2 %2.7 %2.7   %1.1 %4. %9. جزين

 %6.   %2.7     %6.   %4. النبطية
 %2.5 %1.2 %5.4     %3.8 %4. %2.3 بنت جبيل
 %1.5   %1.3     %1.9 %1.1 %1.8 مرجعيون 

 %5.       %1.0 %2. %4. %8. حاصبيا
 %4.1   %4.   %2.9 %5.1 %5.8 %4.7 زحلة

 %3.6   %4.   %3.8 %4.9 %6.2 %3.5 البقاع الغربي وراشيا
 %3.4   %9.   %2.9 %2.7 %4.0 %4.7 بعلبك

 %4.         %4. %4. %7. الهرمل
 %11.6 %1.2     %1.0 %12.7 %4.7 %18.6 طرابلس

 %3.3   %2.7 %5.4 %16.2 %2.5 %2.9 %2.7 عكار
 %1.3 %1.2     %6.7 %1.3 %7. %1.2 الضنية -المنية
 %9. %3.7 %9. %2.7 %2.9 %2. %1.8 %3. الكورة

 %6. %6.2     %6.7 %2.     البترون 
 %8. %3.7     %5.7     %9. بشري 
 %1.2     %8.1 %5.7 %6. %4.4 %2. زغرتا

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع 
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 وجهة االغترابحسب بسبب الهجرة  -29جدول رقم: 

 اجتماعي)لمّ  دراسي مادي  
 الشمل(

الحصول على 
 جنسية

 الحصول على تقديمات
 صحية واجتماعية

الوضع السياسي 
 المجموع  ال جواب واألمني

 %17.9 %16.0 %9.4 %13.5 %9.5 %17.5 %5.5 %25.1 دول الخليج
 %1.6 %1.2 %4.     %3.2   %1.8 دول عربية أخرى 

 %7.6 %2.5 %1.8 %2.7   %5.9 %1.5 %13.3 أفريقيا
 %11.3 %12.3 %20.6 %10.8 %19.0 %7.2 %16.4 %8.7 أميركا

 %8.6 %8.6 %13.9 %5.4 %17.1 %6.3 %10.2 %7.1 كندا
 %14.4 %17.3 %9.9 %18.9 %22.9 %16.5 %4.7 %16.0 سترالياأ

 %3.5 %2.5 %9.     %6. %15.3 %2.6 آسيا
 %27.4 %33.3 %33.2 %37.8 %28.6 %34.7 %42.7 %16.7 أوروبا

 %7.1 %3.7 %9.4 %10.8 %2.9 %7.2 %3.6 %8.2 أميركا الالتينية
 %6. %2.5 %4.     %8.   %5. أميركا الوسطى

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع 
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 مكان اإلقامة األساسي للمغتربحسب التفصيلّية بجداول ال
 

 محافظة المغترب األساسية بحسب بلد االغتراب -30جدول رقم: 
 المجموع  الشمال الهرمل -بعلبك البقاع النبطية الجنوب جبل لبنان بيروت  

 %17.9 %13.4 %30.9 %27.4 %20.4 %20.7 %17.4 %15.9 دول الخليج
 %1.6 %1.4 %1.2     %9. %1.4 %3.1 دول عربية أخرى 

 %7.6 %1.7 %3.7   %25.0 %20.7 %12.0 %2.9 أفريقيا
 %11.3 %8.4 %12.3 %18.3 %7.4 %13.8 %8.0 %16.1 أميركا

 %8.6 %5.0 %1.2 %1.8 %2.8 %5.2 %7.5 %18.2 كندا
 %14.4 %52.8 %2.5 %4.3 %12.0 %4.3 %3.2 %6.8 سترالياأ

 %27.4 %11.5 %30.9 %30.5 %22.2 %33.6 %30.5 %34.3 أوروبا
 %3.5 %2.9 %4.9 %2.4 %1.9 %9. %6.3 %1.0 آسيا

 %7.1 %1.9 %12.3 %14.6 %8.3   %12.7 %1.7 أميركا الالتينية
 %6. %1.0   %6.     %1.0   أميركا الوسطى

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع 
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 قضاء االغتراب األساسيمحافظة المغترب األساسية بحسب  -31جدول رقم: 

دول  القضاء/ المنطقة   
 الخليج

دول عربية 
أميركا  أوروبا آسيا سترالياأ كندا أميركا أفريقيا أخرى 

 الالتينية
أميركا 

 المجموع  الوسطى

 %100.0   %1.7 %34.3 %1.0 %6.8 %18.2 %16.1 %2.9 %3.1 %15.9 بيروت بيروت

جبل 
 لبنان

 %100.0   %21.0 %14.0 %7.0 %3.9 %7.4 %10.5 %27.9   %8.3 الضاحية الجنوبية
 %100.0 %1.1 %7.6 %44.6 %5.4 %2.2 %7.6 %9.8 %1.1 %3.3 %17.4 بعبدا

 %100.0 %1.3 %12.8 %34.6 %5.1 %1.3 %7.7 %3.8 %10.3 %2.6 %20.5 عاليه
 %100.0   %7.1 %42.9   %14.3   %21.4 %3.6   %10.7 جبيل

 %100.0 %1.4 %9.1 %27.3 %4.2 %4.2 %6.3 %2.8 %5.6 %2.1 %37.1 الشوف
 %100.0 %2.4 %7.9 %44.1 %11.0 %8. %7.9 %8.7 %2.4 %1.6 %13.4 المتن

 %100.0     %71.4     %28.6         كسروان

 الجنوب
 %100.0     %42.1   %5.3 %5.3 %13.2 %10.5   %23.7 صيدا
 %100.0     %35.7 %1.8 %1.8   %8.9 %33.9 %1.8 %16.1 صور
 %100.0     %13.6   %9.1 %18.2 %27.3 %4.5   %27.3 جزين

 النبطية

 %100.0     %30.8         %30.8   %38.5 النبطية
 %100.0     %15.1 %3.8 %20.8   %9.4 %37.7   %13.2 بنت جبيل
 %100.0   %28.1 %31.3     %9.4 %6.3 %9.4   %15.6 مرجعيون 

 %100.0     %20.0   %20.0   %10.0     %50.0 حاصبيا

 البقاع
 %100.0 %1.1 %16.1 %28.7 %1.1 %1.1 %2.3 %24.1     %25.3 زحلة

البقاع الغربي 
 وراشيا

29.9%     11.7% 1.3% 7.8% 3.9% 32.5% 13.0%   100.0% 

 %100.0   %12.5 %30.6 %4.2 %2.8   %13.9 %4.2 %1.4 %30.6 بعلبك -بعلبك
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 %100.0   %11.1 %33.3 %11.1   %11.1       %33.3 الهرمل الهرمل

 الشمال
 

 %100.0   %2.4 %11.0 %4.9 %60.2 %2.8 %2.8   %1.2 %14.6 طرابلس
 %100.0 %4.3   %14.3   %48.6 %7.1 %7.1 %4.3 %4.3 %10.0 عكار

 %100.0 %3.7       %51.9 %3.7 %11.1     %29.6 الضنية -المنية
 %100.0     %22.2   %44.4 %16.7 %5.6     %11.1 الكورة

 %100.0   %7.7 %23.1   %30.8 %23.1 %15.4       البترون 
 %100.0         %35.3 %11.8 %29.4 %23.5     بشري 
 %100.0   %3.8 %15.4   %23.1   %46.2     %11.5 زغرتا

 
 طائفة المغتربمحافظة المغترب األساسية بحسب  -32 جدول رقم:

 المجموع  الشمال الهرمل -بعلبك البقاع النبطية الجنوب جبل لبنان بيروت  
 %29.7 %2. %70.4 %18.3 %79.6 %57.8 %37.1 %23.6 شيعي
 %32.3 %71.7 %12.3 %27.4 %2.8 %16.4 %6.0 %51.0 سني

 %17.0 %16.8 %8.6 %9.8 %4.6 %14.7 %27.6 %9.3 ماروني
 %6.4     %9.8 %7.4   %14.5 %1.6 درزي 
 %1.0 %4.8           %2. علوي 
 %13.7 %6.5 %8.6 %34.8 %5.6 %11.2 %14.8 %14.3 الطوائف المسيحية باقي

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع 
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 السبب األساسي لالغترابمحافظة المغترب األساسية بحسب  -33 جدول رقم:
 المجموع  الشمال الهرمل -بعلبك البقاع النبطية الجنوب جبل لبنان بيروت  

 %43.5 %52.8 %60.5 %45.7 %45.4 %48.3 %38.1 %38.8 مادي
 %13.0 %9.6 %14.8 %20.1 %4.6 %1.7 %15.2 %14.3 دراسي

 %22.4 %19.9 %18.5 %28.7 %28.7 %33.6 %19.5 %23.1 الشمل( )لمّ  اجتماعي
 %5.0 %11.3 %3.7 %4.3 %9. %9. %5.1 %1.9 الحصول على جنسية

 %1.8 %1.4       %9. %3.9 %4. الحصول على تقديمات صحية واجتماعية
 %10.6 %1.9 %2.5 %1.2 %19.4 %13.8 %10.5 %19.2 الوضع السياسي واألمني

 %3.8 %3.1     %9. %9. %7.6 %2.3 ال جواب
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع 
 

 التردد إلى الوطن األممحافظة المغترب األساسية بحسب  -34جدول رقم: 
 المجموع  الشمال الهرمل -بعلبك البقاع النبطية الجنوب جبل لبنان بيروت  

 %2.2   %1.2   %1.9   %5.6 %6. شبه شهري  أوشهري 
 %7.6 %4.3 %19.8 %12.2 %7.4 %3.4 %8.6 %6.6 أكثر من مرة في السنة

 %44.8 %36.9 %69.1 %66.5 %50.0 %61.2 %41.5 %40.1 مرة في السنة
 %28.3 %34.3 %9.9 %21.3 %30.6 %16.4 %21.1 %40.9 مرة كل سنتين

 %6.4 %4.3     %7.4 %11.2 %8.9 %6.4 عدم التردد أبدا  
 %8.8 %20.1     %2.8 %7.8 %8.7 %5.4 غير محدد

 %1.9           %5.6   ال جواب
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع 
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 الوضع االجتماعي للمغتربمحافظة المغترب األساسية بحسب  -35جدول رقم: 
 المجموع  الشمال الهرمل -بعلبك البقاع النبطية الجنوب جبل لبنان بيروت  

 %23.1 %20.4 %18.5 %20.1 %13.0 %18.1 %26.2 %26.0 أعزب/ عزباء
 %3.4 %10.6 %3.7 %5.5     %1.3 %1.2 / ةخاطب
 %72.7 %69.1 %77.8 %73.8 %86.1 %81.9 %71.3 %71.7 / ةمتزوج
 %5.           %7. %1.2 / ةمطلق
 %2.     %6. %9.   %3.   / ةأرمل

 %1.           %3.   / ةمنفصل/ هاجر
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع 
 

 العمر عند االغترابمحافظة المغترب األساسية بحسب  -36جدول رقم: 
   الشمال الهرمل -بعلبك البقاع النبطية الجنوب جبل لبنان بيروت  

 %9.8 %15.8   %2.4 %24.1 %8.6 %6.9 %10.1 سنة 18أقل من 
 %89.3 %84.2 %100.0 %97.6 %73.1 %90.5 %91.7 %89.0 سنة 45 -19بين 

 %9.       %2.8 %9. %1.4 %1.0 سنة 45أكبر من 
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع

 
 
 
 

 


