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 لبنان والنازحون السوريُّون
ف والعودة اآلمنة ات الكرامة اإلنسانيَّة ومواجهةالتطرُّ  إشكاليَّ

 Club de Madrid –بيت المستقبل 

 ورشة عمل 
 13/5/7132في  بكفيا

 
 معين المرعبيكلمة المهندس 

ولة  لشؤون النازحين وزير الدَّ
 

ئيس،  فخامة الرَّ
ادة،  السيِّدات والسَّ

 
المبادرة للتَّشاور في مسألٍة باتت ُتثِقُل كاِهل  الشكر الجزيل لبيت المستقبل ونادي مدريد على هذه 

  .اللُّبنانّيين كي ال أقول أنَّها باَتت تتجاوز الخّط األحمر

إلى تشتيت المرجعيَّة، إلى غياب الرؤية وتضاُرب  االزمة إنكارمن بعد ست سنوات من هنا، و

ئيس سعد الحريري بكان القرار الحكيم، والذي طال انتظاره، ل اإلجراءات انشاء وزارة دولة الرَّ

ياسةمن اجل  دولة لشؤون النَّازحين  ة الهادفةإلى السياسالمماحكات المحلية الضيقة  االنتقال من سِّ

 .االمكانات المحلية و الدولية لمعالجتها م كافةللتصدي لهذه االزمة و استخدا

فما يعنينا هو احترام كرامة اإلنسان وحماية سيادة لُبنان والتأكيد على َعْوَدِة الَنازحين إلى مدنهم  

 .وقراهم في سوريا حين توفُّر الظروف اآلمنة لذلك وبرعاية األمم المّتحدة

 ؟بماذا يطالب  للنازحين السوريينتتسألون ماذا قدم لبنان ايها السادة، 

 : الجواب

ول العربيَّة و هيئة األمم المتَّحدة لبنان  - بمادئها خاصة الملتزم والعضو المؤسِّس في جامعة الدُّ

 بحقوق اإلنسان، ما يتعلق
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، لبنان مآسياشد الاالسرائلية على ارضه االهلية و لبنان الذي عانى شعبه من الحروب -

 دمرت مدنه وبلداته وشرد ابنائه في اصقاع االرض قاطبة الذي 

االحتالل السوري المجرم الرضه و استباحة سيادته ومصادرة لبنان الذي عانى من  -

وقتل شعبه وما زال يعتقل حتى اليوم ويمارس  ،  والذي دمر مدنه و بلداته وارهبمقدراته

نا اللبنانيين رفضوا من أبنائال بطابحق التعذيب في غياهب سجونه االرهاب وشكال كافة ا

  اجرامه وتصدوا الحتالله و

لم ينتظروا المجتمع الدولي وال منظمات االمم المتحدة هذا اللبنان واللبنانيون  أيها السادة، -

صول الخيم و المساعدات ووال منظمات حقوق االنسان وال المساعدات الخارجية وال 

بادروا وبحس ، فلهم على مدى ثالثة عقودالنظام السوري المجرم  هابارو تناسوا االنسانية، 

الهاربين من وجه اجرام نظامهم  حتضان النَّازحين السوريينبا ،انساني منقطع النظير

 وارتكاباته، 

تاريخياً وحيث ينعدم وجود البنى المهمشة االكثر فقراُ اصالً والمناطق الحدودية  فيف   

ليأوهم في مشهد  هؤالء الفقراء لقمة العيش مع النازحين وفتحوا لهم بيوتهمتقاسم  التحتية كلياً،

 . ليس له مثيل

مك 31457بلدنا الصغير الذي ال تزيد مساحته عن  -
7

مليون  4،7و الذي يبلغ عدد مواطنيه  

مليون الجئ  نصفمليون نازح سوري و  3،5ما يقارب اليوم نسمة يستضيف على ارضه 

و هذا ما لم يسبق لدولة في العالم ان تحملته  نصف عدد سكانهفلسطيني و عراقي، اي ما يعادل 

من تعداد  %51لتحمل  مبلدانكم فيما لو اضطرت اوضاعفتخيلوا ، نسبة لعدد سكانها او مساحتها

  . كنازحين مواطنيكم

يتجاوز معدل النمو فيه ال  ال مليار دوالر من الديون، و الذي 25ذي ينؤ تحت عبئ لبنان ال -

اقتصاده  تكبدلبنانا ايها السادة ان يتحملها،  شعبل يمكنال و الذي تتجاوز البطالة فيه نسبا ، 3%
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ولي مليار دوالر، 75ال ما يقاربحتى يومنا هذا  م المجتمع الدَّ يوم ما حتَّى ال مجتمعاً  فيما لم ُيقدِّ

  . لهؤالء النازحين مليارات دوالر 2ن عال يزيد 

 ، واالصدق انسانيا فعالً ال قوالً  االكرم و اللبنانيون أنهم البلد و الشعب لبنانلقد اثبت  -

 ترقى نال اكثر مما تقوم باالفعال، والباالق تحفناالتي ت القادرة و الغنية و الدولتوجه الى وهنا ا -

بكافة انعكاستهاو ان ال تكتفي بتبرير ذلك الماساة  تجاه هذهبمستوى مساعداتها الى ما قدمه لبنان 

 "بتعب الدول المانحة"

 

الى مليون عامل  111،111من المعروف ان لبنان يحتضن تاريخيا ما بين  ايها السادة، -

لذلك ، وهذا الوضعتحمل يلبنان لم يُعد بعد مرور ست سنوات، فان الوضع في و لكن , سوري

ولي االستمرار في دعم بالعمل على انهاء الحرب في سوريا و فبَقْدر ما نطلب من المجتمع الدَّ

برعاية  النَّازحين حتَّى عودتهم اآلمنةمن تبقى من الشعب السوري على ارضه و دعم صمود 

 :المجتمعما نطالب هذا ، بَقْدر من االمم المتحدة

   تمويل محاربة االرهاب و الحفاظ على كرامة االنسان من خالل والسالم  يف االستثمارب  -

ط المخ لتامين  خاصة في مناطق النزوح الكثيف،، و الفوقية التوجيهي لتأهيل البنى التحتيَّةطَّ

 .الحاجات االساسية للمجتمعين النازح و المضيف

قيق التوازن االقتصادي تبني سياسة الحدود المفتوحة تجاه المنتجات اللبنانية من اجل تحالى و -

يؤدي الى ا ممالخاصة االستثمارات شجع و ي يخلِق فُرص عمل، ما بين لبنان وهذه الدول

ورة االقتصاديَّة ويُ و النمو زيادة  يخفف التوترات نتيجة التنافس على العمل ما بين عيُد إنتاج الدَّ

الذين حدد القانون اللبناني قطاعات خاصة يسمح لهم العمل  لنَّازحينوا المجتمعات الُمضيفة

   .ضمنها

والصحية واالجتماعية للتمكن من تأمين االحتياجات للمجتمعين النازح  تربويَّةدعم السياسات ال -

 . و المضيف
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نتيجة دعم الجيش والقوى المسلحة اللبنانية للتمكن من التصدي للتحديات الكبيرة المستجدة  -

 السوريةاالزمة 

ايها السادة، ان عدم تصدي دول العالم الحر والتي تدعي الدفاع عن الحريات والديمقراطية  -

وحقوق االنسان، الرهاب النظام السوري أدى الى تفريخ منظمات ارهابية تزداد صعوبة 

مواجهتها اليوم وهي تستخدم وقودا لها هذه الفئات المظلومة والضعيفة والمهمشة في كافة 

 عات و البلدان، المجتم

 بالفعل،  ... قران القول فتعالوا اليوم ال

نتصدى الرهاب االنظمة المنظمات االرهابية من خالل العمل الجدي و الفاعل على وقف ف

 الحرب في سوريا 

الظروف الصعبة ى تمكن من التغلب علفي الداخل كما في بلدان النزوح للو دعم الشعب السوري 

 التي يعيشها 

 . هيئة االمم المتحدة الرجاع النازحين بامان الى وطنهم و القدار

 لكم شكرا  


