
                                                                                                                                                                                                                                           

 

 لبنان والنازحون السوريون

 إشكاليات الكرامة اإلنسانية ومواجهة التطّرف والعودة اآلمنة

 

 بكفيا المستقبل، بيت
 7132 ،مايو/آيار 13

 

 

 
 الخلفية

تداعيات نزوحهم . بات النازحون السوريون يشكلون هماً متفّوقاً في لبنان على همِّ الالجئين الفلسطينيين

. ارهم الى مقّومات الصمود رغم السخاء اللبناني والمساعدات الدولية الستضافتهمكارثية عليهم بمعنى افتق

وتداعيات نزوحهم باتت كيانية في ِظّل تعثّر الحل السياسي المفترض الذي يمهّد لعودتهم وانخراطهم في 

ستراتيجية مكافحة وتداعيات نزوحهم باتت متعلّقة با. اإلعمار، باتت كيانية على الدول المضيفة وتحديداً لبنان

من هنا يتوّجب تعميق البحث في أزمة الهوية التي أنشأتها تداعيات النزوح في لبنان . التطّرف واإلرهاب

بيئية لتفادي انهيار  –اجتماعية  –ويتوّجب تعميق التفكير بأي مقاربة اقتصادية . والعالم العربي بل والعالم

بنّي تويتوّجب تعميق التفكير بتوعية حماية مجتمع النزوح من  المجتمعات المضيفة ما يُنشئ توتراٍت جديدة،

كل ما سبق في سبيل بلورة تصّور متكامل لعودة . فِكر متطّرف أكان بالترغيب أو بالترهيب على حّد سواء

 .النازحين وصون المجتمعات المضيفة

 

 

 جدول األعمال:

 

 

 الوصول والتسجيل  09399 – 03:9

 

 بيت المستقبل، رئيس الرئيس أمين الجميل3 اإلفتتاحكلمات   093:9 – 09399

    – 1990، رئيس وزراء البوسنة والهرسك زالتكو الكمدزيغا

  Club de Madrid  عضو نادي مدريد 1991

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                           

 

إغاثة إنسانية مستدامة أم حل : لبنان والنازحون السوريون -الجلسة األولى   00:01 – 01:01

 سياسي للعودة؟

 

 

 لى أي مدى يمكن أن يستمر لبنان باالحتضان اإلنساني في حين أن ثمة تعباً لدى الجهات المانحة ا

 باستمرار اإلغاثة؟ 

  ما هي التحّديات التي تواجه المجتمعات اللبنانية المضيفة وهل يمكن البحث فيها عن أفق تنموي في

 موازاة اإلغاثة اإلنسانية للنازحين؟

 السياسي من خطة واضحة للبنان لعودة النازحين السوريين؟ هل إذا توفّرت ظروف الحل 

 

 المدير التنفيذي لبيت المستقبل سام منسى،  3المنسق    

 

 الدولة لشؤون النازحينوزير ، معين المرعبي 3المتكلمون

 مؤسس أكت فور ليبانون ،عباس ياغي             

 

 إستراحة قهوة  00311 – 003:9
 

 أزمة هوية أم خيار مناطق آمنة؟ -الجلسة الثانية  04:11 – 00:11

 

 

  ما هي اإلشكاليات المرتبطة بالهوية وبُسلّم القِيَم المجتمعي التي يعيشها مجتمع النزوح كما المجتمع

 المضيف على حدٍّ سواء؟

  في المجتمعات ماذا عن إمكانية قيام مناطق آمنة؟ وهل هذا حلٌّ عسكري أم محاولة تفادي انفجار

 المضيفة للنازحين؟

  هل لبنان قادر على قبول معطى المناطق اآلمنة إذ ما توفّر له ذلك على الحدود وما عالقة ذلك

 بموضعة النازحين السوريين تمهيداً لعودتهم؟

 

 ، إعالمية، مسؤلة قسم االعالم والتواصل في وزارة الدولة لشؤون النازحينمي الصايغ   3المنسقً 

 

 باحث وخبير في شؤون الالجئين، زياد الصائغ  3لمونالمتك

 سياسي، بهاء أبو كروم            

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 غذاء    01:11 – 04:11

 

 

 االجتماعي هل يواجه التطّرف واإلرهاب؟ –الحل االقتصادي الجلسة الثالثة  01:11 – 01:11

 

 

  ناء سياسة مكافحة اإلرهاب؟االجتماعي في ب –ما عالقة التدّخل اإلغاثي والتنموي االقتصادي 

  كيف يمكن حماية المجتمع اللبناني المضيف ومجتمع النازحين من أي اختراق تطّرفي وإرهابي من

 خالل بناء شبكات الحماية االجتماعية والتنمية االقتصادية؟

  عداد السورية على اإل –كيف تحويل أزمة النزوح الى مقاربة إنتاجية بمعنى تالقي المصالح اللبنانية

 لمرحلة ما بعد الحرب أي إعمار سوريا؟

 

 اعالمية ومقدمة برامج نجاة شرف الدين،  3 المنسق

 للشؤون االنسانيةالمقيم  نسق االمم المتحدة م، فيليب الزاريني  3 المتكلمون

 رئيس المؤسسة المارونية لإلنتشار، نعمت إفرام           

  

 

 

 امي وتوصياتبيان خت –جلسة ختامية  01:01 – 01:11


