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عقد بيت المستقبل بالتعاون مع نادي مدريد طاولة 
مستديرة تناولت مسألة لبنان والنازحين السوريين 

اإلنسانية ومواجهة من زاوية إشكاليات الكرامة 
بمشاركة نخبة من  ،ف والعودة اآلمنةالتطرّ 

الباحثين الخبراء والمسؤولين الدوليين واللبنانيين و
يأتي هذا الحدث في وقت . العسكرييناألكادميين وو

 ،بات وجود النازحين السوريين يُثقل كاهل لبنان
من التحديات األمنية  واضعاً أمامه جملةً 

زاد من حّدتها غياب  صاديةواالجتماعية واالقت
استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة هذه األزمة 

من جهة أخرى، يعيش . السياسية واإلنسانية



ة فاقمها عدد النازحون وسط ظروف حياتية صعب
ها من المشاكل يتصدرها أزمة الهوية التي خلّف

، إضافة إلى النزوح وخطر تبني الفكر المتطرف
هذا . والجريمة رهاباإل عالم إلىنحراف خطر اال

ستوجب التوقف عنده للتداول في الوضع الكارثي ا
السبل الكفيلة بحماية المجتمعات المضيفة وتأمين 

م اآلمنة إلى إقامة كريمة للنازحين مع إبقاء عودته
 . حاد عنهال يُ  اً بالدهم هدف

أمين افتتح مؤسس ورئيس بيت المستقبل الرئيس 
المؤتمر مرحباً بالحضور ومشيداً بالتعاون  الجميّل

هذه الطاولة وقال إن موضوع  ،مع نادي مدريد
إن كان على هو موضوع مهم ودقيق  المستديرة

أو التحديات التي نساني للنازحين صعيد الوضع اإل
اً جتماعياً وااقتصاديوجودهم على لبنان  يطرحها

 انياللبن المجتمعي في ظل تركيبة النسيج اً،نيمأو
: وأضاف. واألزمات اإلقليمية التي تحيط به

لى نسعى ليس فقط إلى توصيف الواقع ولكن إ"
هذه المسألة أن ما ، ال سيّ تقديم توصيات لمعالجته



نعي كلبنانيين . التطرف واإلرهاب من خطرتأجج 
وأكد أن لبنان بصغر ". خطورة هذا الموضوع

األعلى عتبر كثافته السكانية التي تُ ارتفاع مساحته و
ستطيع تحمل عبء ال ي مقارنة مع الدول األخرى،

 اإلشكاالتشار إلى أن وأ. هذا الكم من النازحين
التي تطرحها أزمة النازحين السوريين التي لم 

لبنان اوز جتت يشهد التاريخ الحديث مثيالً لها،
وختم مشدداً . لى الدول المضيفة األخرىلتنسحب إ

ة بشكل جذري إال على استحالة معالجة هذه القضي
 ب الدائرة فيوالمشكلة وهي الحر عالجنا لبّ "ذا إ

 جهود ودعمنا، بعض الدول العربية سوريا وفي
 جاريةالسالم والمسار الديبلوماسي والمفاوضات ال

 .  "هذه األزمات لحلّ 
 

أخذ المنصة رئيس وزراء البوسنة والهرسك 
 زالنكو الكمدزيغاالسابق وعضو نادي مدريد 

ل مين الجميّ بالمالحظات االفتتاحية للرئيس أ مشيداً 
دث باسم نه يشارك في هذا الحوموضحاً أ



 الذي، ريدنادي مد المجموعة التي يمثلها وهي
رئيس دولة سابق ورئيس  100أكثر من  ضمّ ي

لبنان من الدول وقال إن . ء سابق في العالموزرا
هما  مدريدنادي القليلة التي لديها عضوان في 

فؤاد  الحكومة السابق رئيسل والجميّ  نأمي الرئيس
العديد  إلى أن نادي مدريد أطلق شاروأ. سنيورةال

المتعلقة بأزمات النازحين والالجئين  بادراتمن الم
لم نكن على  ألننا"نجح في العالم، لكن أغلبها لم ي

 بحقيقة ما يجري وبعمق هذه األزمات اطالع كاف
النازحين ال سيّما أزمة  وتشعبات تداعياتها
هذه  ىحدإ وأوضح أن". والالجئين السوريين

 تأطلقو كانت تتعلق بالبوسنة والهرسك بادراتالم
سنوات بدعم من الرئيس األميركي بيل  10قبل 

كان العالم أنذاك يعتقد أن البلدان التي . كلينتون
لكن  ،معدودةوعرقية تضّم تعددية دينية وإثنية 

وعن تجربة . رةحقيقة األمر أن هذه البلدان كثي
أربعة  بلد يضمّ  البوسنة والهرسك: "بالده قال

ديان تعيش كنا مجموعة من األ. نسمة ماليين



ن تعيّ  لذلك جداً  اً مجتمعة ولكن الوضع كان حساس
ن نفكر كيف نعيش مع بعضنا ونتشاطر علينا أ

ولكن حصل . والمجتمع نفسه نفسها المساحة
ال سيّما االتحاد  االنفجار وساهم المجتمع الدولي

بتحقيق  بعد المعاناة التي مررنا بها األوروبي
ت بعد طلقوتحدث عن مبادرة أخرى أ ".السالم
 في مدريد هابيةرواالعتداءات اإل 11/9 أحداث

لبناء جسور السالم ومكافحة أسباب التطرف 
 ،بالقوة ليس وتعبيراته من العنف واإلرهاب، ولكن

ون أن عالمنا نمتيقننا أل ،أفكارنامن خالل  بل"
مساحة  بوجودرهاببين ونؤمن أفضل من عالم اإل

علينا إيجاد وسائل تتيح للعالم أن يكون . للجميع
موحداً رغم تنّوعه، وأال تقف المواطنة حاجزاً أمام 

وأضاف أن دول . "قبول اآلخر رغم اختالفه
االتحاد األوروبي لم تكن مستعدة ألزمة الالجئين 

لم  سوى بدخول أعداد قليلة منهم السوريين ولم تقبل
على  توزعهم على أن ألف الجئ 160تتجاوز 

وهذا العدد يقارب نصف عدد "، الغنية االتحاد دول



النازحين الذين دخلوا المناطق األكثر فقراً في 
كانت مواقف ألمانيا والسويد أكثر انفتاحاً ". لبنان

مؤكدتان على وروبا جل حماية قيم أواتحدتا من أ
اعدتهم ومحاولة ومس الالجئيناستقبال  رةضرو

هذا ما يريده و عادتهم الى بالدهمالعمل إل
في تري زرت مخيم الزع: "وتابع. الالجئون
ن ن فيه أكد لي المقيمووأ ،العام الماضياألردن 

أنه  شّددو. "لى بالدهمجّل ما يبتغونه هو العودة إ
كون وعلى أوروبا أن ت" ،في النهاية الحق سيفوز

المحق من التاريخ والترويج لمجتمعات  نبالجافي 
نقاذ نفسها إل هاوهذا هو السبيل الوحيد أمامتعددية 

ن نفكر بطريقة ال يمكننا أ فنحن .نقاذ مستقبلهاوإ
القيم األوروبية تحترم  .وتأتي ممارساتنا مخالفة لها

التعددية وعلينا تطبيق ذلك في مواجهة أزمة 
من إقامة مستشفى أمام وأردف أنه بدالً  ".الالجئين

هذه  قط فيها علينا سدّ لمعالجة من يس ما حفرة
الحفرة أتت  وروبا تعيش معضلة ألنوأ"الحفرة، 

لبنان  قائالً إنوختم  ".هاإليها وعليها أن تهّب لسدّ 



عانى ويعاني من أزمة النزوح السوري ولكن 
معاناة السوريين في سوريا أكبر بكثير، وإذا ما "

اإلرادة الالزمة ستجدون حالً لألزمات كان لديكم 
التي تعصف بمنطقتكم وستتمكنون من جعل هذه 

أن مشترك، ال سيّما  اإلرادة جزءاً من جهد عالمي
تداعيات هذه األزمات طرقت أبواب الدول في 

 ". العالم أجمع ولم تعد محصورة في جغرافيا محددة
 

لبنان "بدأت الجلسة األولى تحت عنوان 
إغاثة إنسانية مستدامة أم : السوريونوالنازحون 

بتعريف منسقها المدير  ،"حّل سياسي للعودة
بالمتحدثين فيها  سام منسىالتنفيذي لبيت المستقبل 

 معين المرعبيوهم وزير الدولة لشؤون النازحين 
 .عباس ياغيومؤسس أكت فور ليبانون 

باسم بيت المستقبل والرئيس أمين  منسىرحب 
الجميّل بالحضور وأوضح أن الجلسة األولى ترمي 
إلى اإلضاءة على تداخل العوامل األخالقية 

النزوح  مقاربة قضيةوالسياسية واالجتماعية في 



قال إن إذ و. ومناقشة تداعياته لبنان فيالسوري 
أمر غير مطروح هو وجوب إغاثة النازحين 

ضرورة عقلنة هذه اإلغاثة عبر  ى، أكد علللجدال
وضع خطة وطنية واضحة المالمح وقابلة للتنفيذ 
لمواجهة هذه األزمة، تعمل في آن واحد على 

المجتمعات اللبنانية حماية النازحين و حماية
إيجاد حّل مع السعي الدائم للدفع باتجاه "المضيفة، 

ألزمة السورية وتأمين عودة آمنة سياسي وسلمي ل
اعتبر أن و ."السوريين إلى بالدهم للنازحين

النازحون السوريون  يتعرض لهاالعنصرية التي 
مشدداً في الوقت عينه على  ،في لبنان غير مقبولة

عجز لبنان عن تحمل تداعيات هذه األزمة 
وأضاف أن . االجتماعية واالقتصادية واألمنية

ننتظرها من  حول موضوع الجلسة اإلضاءة األولى
التنفيذي في الحكومة معالي وزير صاحب القرار "

ليس فقط ، "معين المرعبيالدولة لشؤون النازحين 
لما له من باع طويل  من موقعه كوزير ولكن أيضاً 

نظرة لبنانية متناسقة حول "في محاولة إيجاد 



بخاصة ولبنان  عكار" أوضاع الالجئين في منطقته
ستاذ ضل بها األاإلضاءة الثانية سيتفو. بعامة

 ،ة أكت فور ليبانونمن مؤسس ياغيعباس 
الكبيرة في مجال المزاوجة  مساهماتهوالمشهود له ب

بنان بين احتواء تداعيات النزوح السوري على ل
  . وتأمين كرامة النازحين

بشكر بيت كلمته  معين المرعبيبدأ الوزير 
هذه المبادرة للتشاور "المستقبل ونادي مدريد على 
 اللبنانيين كي ال أقول في مسألة باتت تُثقل كاهل

على قرار  وأثنى ."تت تتجاوز الخط األحمرأنها با
رئيس الوزراء سعد الحريري إنشاء وزارة دولة 

من أجل االنتقال من سياسة "لشؤون النازحين 
المماحكات المحلية الضيقة إلى السياسة الهادفة 
للتصدي لهذه األزمة واستخدام اإلمكانات المحلية 

 ". والدولية كافة لمعالجتها
 لجامعة العربيةوقال إن لبنان العضو المؤسس في ا

المتحدة والملتزم بشرعة حقوق  ممهيئة األو
األهلية  ولبنان الذي عانى من الحرب ،نساناإل



، ولبنان الذي بنائهوالحروب اإلسرائيلية ونزوح أ
المجرم ألرضه  تالل السورياالح"عاني من 

هذا  ،"واستباحته لسيادته ومصادرته لمقدراته
اللبنان لم ينتظر المؤسسات الدولية ومنظمات 

بل بادر شعبه  السوريين لمساعدة النازحيناثة غاإل
معهم الرغيف وبخاصة في  وتقاسم همإلى احتضان

 الحدودية األكثر فقراً وتهميشاً، متناسياً المناطق 
 ".على مدى ثالثة عقود له النظام السوري إرهاب"
 10452مساحته ضاف أن لبنان الذي تبلغ وأ

 مليون نسمة، 4.2 عدد سكانهكيلومتراً مربعاً ويبلغ 
نازح  مليون مليون ونصف اليوم نحو يستضيف

، سوري ونصف مليون الجئ فلسطيني وعراقي
ولم يسبق ألي دولة نصف عدد سكانه ما يعادل ي أ

في العالم أن تحملت هذا العدد من الالجئين نسبة 
وتابع أن لبنان ينوء تحت عبء . إلى عدد سكانها

يتجاوز معدل النمو ال دوالر من الديون ومليار  75
بلغت نسبة البطالة فيه حدوداً مرتفعة و %1فيه 

 السوري تكبد اقتصاده نتيجة ألزمة النزوحوجداً، 



المجتمع مليار دوالر ولم يقدم  25خسارة قاربت الـ 
 سبعة مليار ىسوزمة األ هذه لمواجهةإليه الدولي 

 . دوالر
وأردف أنه بعد مرور ست سنوات على الحرب 

 ،لم يعد لبنان يتحمل الوضع الراهن السورية،
نطالب المجتمع الدولي بالعمل على "وبقدر ما 

إنهاء الحرب السورية ودعم صمود من تبقى من 
الشعب السوري على أرضه ودعم النازحين حتى 

، بقدر ما نطالبه باتخاذ الخطوات "عودتهم اآلمنة
 :التالية لدعم المجتمعات المضيفة في لبنان

السالم ومكافحة اإلرهاب ودعم  االستثمار في -
صمود الدول المضيفة من خالل المشاركة في 
تأهيل البني التحتية والفوقية خصوصاً في 

 .مناطق النزوح الكثيفة
لصادرات تبني سياسة الحدود المفتوحة أمام ا -

ويخلق  الدورة االقتصادية ينعشبما  ،اللبنانية
ويخفف  فرص عمل ويشجع االستثمارات



النازح والمواطن نتيجة للتسابق  التشنج بين
 .على فرص العمل

االجتماعية الصحية ودعم السياسات التربوية و -
 .حاجات النازحين لتمكن من تأمينل
مكن من والقوى المسلحة لتت دعم الجيش -

والمتطرفة رهابية للمنظمات اإلالتصدي 
 .واحتواء التداعيات األمنية لألزمة السورية

دول العالم الحر والتي  وختم قائالً إن عدم تصدي
ق اإلنسان إلرهاب تدعي الدفاع عن الحرية وحقو

دى الى تفريخ الجماعات لنظام السوري، أ
 المتطرفة والمنظمات اإلرهابية التي تستغلّ 
الشرائح المهمشة في جميع البلدان، وأول خطوة 

من خطرها هي في العمل على إنهاء الحرب  للحدّ 
في الداخل وتعزيز السورية ودعم الشعب السوري 

صمود النازحين السوريين وتأمين عودتهم اآلمنة 
 .إلى بالدهم

بشكر بيت مداخلته بدأ و عباس ياغيأخذ الكالم 
أزمة النزوح  دي مدريد على طرحالمستقبل ونا



فظع في المأساة اإلنسانية األ" التي تعدّ  السوري
ومعاناة لبنان باحتضان هذا النزوح  "21 الـ القرن

. وبينهما اللجوء العراقي ،وقبله اللجوء الفلسطيني
سال في توصيف التحديات التي ستروقال إن اإل

 بات ألزمتي النزوح واللجوءها لبنان نتيجة يواجه
ومن  ،في حلقة مفرغة غير مجدي ويدورأمر 

مواجهة هذه األزمة حتى فضل مناقشة كيفية األ
في محافظين "ة النازحين إلى بالدهم، ودمين عتأ

 ." على هويتهم وكرامتهمالوقت عينه 
وأكد أن لبنان ملتزم أخالقياً باالحتضان اإلنساني 

، ال "الديكتاتورية واإلرهاب"للنازحين الفارين من 
مرارة النزوح والتهجير  عاشسيّما أن شعبه 

لكن لبنان معني أيضاً ". ويدرك حجم المعاناة
، "الطبيعية والبيئيةوموارده  مواطنيهبحماية 

عاطت باستخفاف مع الدولة ت مشيراً إلى أن
سياسة ن لم تضع حتى اآلتداعيات هذه األزمة و

اسات يسب واكتفتالقضية  إلدارة هذهعامة وشاملة 
المجتمع الدولي أن واعتبر . "ومصلحية ظرفية"



دوره بتأمين األموال فقط لمساعدة  اختصر
المشكلة بشكل  معالجة أدى إلىما النازحين، 

وفي . "ترميمي تجميلي أكثر منه استشفائي حقيقي"
حال اإلنهاك الذي وصل إليه لبنان  ظلّ 

لية حواالستنزاف الذي تعاني منه مجتمعاته الم
المضيفة، اعتبر أن حماية االستقرار في لبنان 

سياسي  وحماية اللبنانيين والنازحين مرتبط بحلّ 
ستدامة اإلغاثة، التي وصفها بـ في سوريا وليس با

رتقاء مشّدداً على ضرورة اال، "ية والهّشةالظرف"
بها إلى أفق تنموي من خالل وضع استراتيجية 

تعنى بتوفير  ،اقتصادية، اجتماعية، بيئية وتربوية
محذراً  ماعية للنازحين واللبنانيين معاً،العدالة االجت

د بقاء تأبي"من التوطين وانزالق لبنان إلى قبول 
تكفل التي واستعرض لعدد من النقاط . "النازحين

العودة اآلمنة للنازحين إلى بالدهم وتحافظ على 
أمن لبنان واستقراره السياسي واالجتماعي 

 :واالقتصادي



والتمسك السياسي في سوريا  تسريع الحلّ  -
 .عودة النازحينب

اعتماد سياسة إغاثية للنازحين وتنموية  -
 .تى يزّف زمن العودةللمجتمعات المضيفة ح

لمرحلة إقامة مناطق آمنة  أوالً  استعداد لبنان -
 .حلة ما بعد انتهاء الحرب السوريةلمروثانياً 

خراج مسألة النازحين من السجاالت السياسية إ -
والتعاطي معها وفق ما تقتضيه المصلحة 

    .الوطنية العليا
: باب النقاش بطرح السؤال التالي منسىوفتح 

 ،معقدة والكالم ما زال من باب التمنياتالمشكلة "
الخروج عن المطلوب من هذا الحوار هو  علماً أن

تداعيات البقاء الطويل  ما هي .المتداول والمألوف
في وقوع التالفي  للبنان للنازحين وكيف يمكن

ل فسأل عن أما الرئيس أمين الجميّ  ."؟كهذهكارثة 
في وجود دراسات دقيقة تحدد خريطة انتشارهم 

واستطالعات تفيد حول  مختلف المناطق اللبنانية
نسبة الذين يرغبون بينهم باالستقرار في لبنان 



والذين يريدون العودة أما إلى قراهم ومدنهم أو إلى 
، وإحصاءات حول العدد الفعلي مناطق آمنة

للنازحين ونسبة العاملين بينهم والعاطلين عن 
 .انيينالعمل ومدى تأثيرهم على العمال اللبن

تدرس القطاعات برامج  وجودعن  عباستحدث 
ال سيّما  ،التي يمكن استخدام العمالة السورية فيها

دون إلحاق الضرر بالعمالة اللبنانية  ،الشابة منها
، وذلك بهدف استيعاب الشباب )الزراعة والبناء(

السوري في هذا الوقت الضائع والحؤول دون 
من . ريمةسلوكه طريق اإلرهاب والتطرف والج

 زياد الصايغجهته أكد الخبير في شؤون الالجئين 
أهمية التفريق بين العامل والنازح، الفتاً إلى أن 
لبنان يستضيف تاريخياً عماالً سوريين موسميين 
 وعند اندالع األزمة قام هؤالء باستقدام عائالتهم

للنازحين  ة لم تقم بأي إحصاءالدول نوقال إ. إليه
حصاءات مفوضية وليس لدينا سوى إ السوريين

 يكمن فيوزارة الجديدة مام الوالتحدي أ ،جئينالال
ف الدولة تخلّ ن واعتبر أ .حصاءاتاإل إجراء هذه



زمة عن إجراء إحصاءات وعن االعتراف بوجود أ
نازحين وبالتالي عن وضع سياسة شاملة لمواجهة 

ما من قبل بعض ال سيّ  ،كان مقصوداً  زمةهذه األ
وأشار إلى . بقاء الحدود مفتوحةإبهدف  فاالطرا

 النازحين أو تسجيل المواليد الجدد بينهم تسجيل أن
كما يجري التسويق له، محذراً من  توطيناً  ال يعدّ 

 الحقاً سيعتبرون  تسجيلهم يتمّ أن المواليد الذين ال 
 . بهم اً يكون لبنان ملزمسمكتومي القيد و

دور  فاعتبر أن، سكواإلا في مستشارال كرم كرمأما 
، ولكن أمام المجتمع المدني مهم وتاريخي في لبنان

للدولة من القيام  زمات ال بدّ هذا النوع من األ
جراء أزمة إذ أن التحديات المطروحة  بمسؤولياتها

 يواء النازحينمجرد إ بعد منأ النزوح السوري
. "يقاف الحرب في سورياحتى من إ"أو  تهمثوإغا

هذه  نزوحاعيات أزمة الوأوضح أن من أقسى تد
والتركيبة االجتماعية  جتماعياالنسيج هو ضرب ال

 في عدد كبير من البلدان والعالقات االجتماعية
للبنان في المجتمع السوري ، الفتاً أن  كماالمضيفة 



هذه المجتمعات ال سيّما عادة ترميم اً في إكبير اً دور
. المجتمع السوري لما له من تجربة في هذا المجال

حول الضرر الذي  منسىورداً على سؤال طرحه 
نتيجة لوجود مليون لحق بالنسيج المجتمعي اللبناني 

ونصف مليون نازح سوري، وأولوية معالجة هذا 
 كرمفكير بالمجتمع السوري، وافقه األمر قبل الت

في الوقت عينه أن معالجة الضرر  على ذلك مؤكداً 
صمام  الذي لحق بالتركيبة المجتمعية السورية يعدّ 

  . األمان لتأمين عودة آمنة للنازحين
من مركز عصام فارس في الجامعة  ناصر ياسين
% 80بيروت قال إنه عندما نعلم أن  األميركية في

الخوف  ينتفيمن النازحين هم من النساء واألطفال 
لة اللبنانية ويصبح اممنافسة العمالة السورية للع من

. الحديث عن وجود مثل هذه المنافسة غير دقيق
وأضاف أنه بحسب أرقام المفوضية العليا لالجئين، 

سنة،  18ألف سوري فقط فوق عمر الـ  200يوجد 
وعليه، تشّكل الشرائح الفتية والشابة الفئة األكبر 

تأمين حيوية في بين النازحين وتكمن المشكلة ال



ر وحذّ . لهذه الفئة التربية والتعليم والرعاية الصحية
معتبراً  ،من عدم إلحاق األطفال والفتية بالمدارس

طراب ن خطوط االضأل هذا األمر قنبلة موقوتة
من النازحين % 87وأضاف أن . ستظهر الحقاً 

 في لبنان كثر فقراً األ التي تعدّ  في المناطق يقيمون
التاريخي لها، وهذا أمر يجب أيضا بسبب اإلهمال 

التوقف عنده إذ أن شباب هذه المناطق عاطلون عن 
ما يجري هو أن " .العمل حتى قبل األزمة السورية

المتسرببين من المدارس اللبنانيين والسوريين 
يتنافسون على فرص العمل في القطاعات غير 

، وطابع هذه المشكلة ليس اقتصادي بقدر المنظمة
تنموي إذ على هؤالء أن يكونوا -تماعيما هو اج

  . "في المدارس وليس في سوق العمل 
أنه من بيت المستقبل  عبود بجانيمن جهته اعتبر 

وفقاً للعديد من الدراسات، ساهم النازحون 
من  يجابي في االقتصاد اللبنانيالسوريون بشكل إ

خالل توفير اليد العاملة الرخيصة لعدد من 
، ومة، ورفع مستوى االستهالكالقطاعات المأز



إضافة إلى تعزيز قطاعات اقنصادية أخرى 
الفصل بين  على ضرورة دشدّ و .حركة الطيرانك

األعباء االقتصادية واألعباء االجتماعية العتقاده 
 . خطرأن الثانية أ

صحة المعلومة التي  شكك في أحمد تمساحالعميد 
فال النازحين هم من األط من% 80ن إ  تقول

. بكثير جحاً أن يكون عدد الرجال أكبرمروالنساء 
إذا أخذنا العدد الّرسمي للنازحين وأضاف أنه 

والذي يبلغ جئين وفقاً للمفوضية العليا لال السوريين
في دراسة  ألف نازح، نجد 200نحو مليون و

عاماً   59و  18بين عمر % 21بينهم  سريعة أن
 بينهم لنقل أنه يوجد. ألف شخص 250أي نحو 

هؤالء أتّموا كما نعلم الِخدمة . ألف رجل 100
العسكرية في سوريا، أي أنه تّم تدريبهم تدريباً 
كافياً على السالح وأجهزة اإلتّصال والمتفّجرات 

ليزعزعوا  ماذا يلزم هؤالء المئة ألف .وغيرها
 هؤالء ذا ما وجدإ" .؟في لبنان األمن واإلستقرار



معتبراً أن  ،"ر لبنانيفجّ مر قد فإن األمن يستغلهم 
  .البلد جدي وكبيرالخطر األمني الذي يواجه 

طمر " ضرورة توفيق ملحم أكد العميد ،من جانبه
واعتبر أن األزمة السورية هي أزمة " الجورة

لماذا حتى اليوم لم "نازحين وأزمة نظام، متسائالً 
حّمل النظام السوري مسؤولية نزوح شعبه ولماذا يُ 

وقال . "حاجاتهم؟ سوريا بأي شيء لسدّ ال تساهم 
إنه بحسب أرقام المفوضية العليا لالجئين، يوجد 

سوري، وبحسب نازح ألف  200في لبنان مليون و
األمن العام، يتوجه قسم كبير منهم إلى سوريا 

أن األغلبية قادرة على بشكل دوري ما يدّل على 
ورفض القول بأن وجود النازحين كان . العودة
تأثيرات  على االقتصاد اللبناني مستعرضاً  إيجابياً 

 :النزوح السوري على لبنان على الشكل التالي
، %74على إدارة النفايات بنسبة  سلباً  ثيرالتأ

مية االقتصادية المحلية بنسبة على التن سلباً  التأثير
 التأثير% 55على األمن بنسبة  سلباً  ، التأثير55%
 ، التأثير%68على الخدمات الصحية بنسبة  سلباً 



على  سلباً  التأثير% 58على التعليم بنسبة  سلباً 
 ،%74الخدمات المجتمعية واالجتماعية بنسبة 

على التخطيط الحضري االستراتيجي  سلباً  التأثير
على اإلسكان بنسبة  سلباً  التأثير ،%29بنسبة 

، %64على إدارة المياه بنسبة  سلباً التأثير  ،71%
 %.60على الصرف الصحي بنسبة  سلباً التأثير 

ر من التوترات التي تتزايد بين إلى هذا حذّ 
ر من النازحين والمجتمعات المضيفة كما حذّ 

خطورة انتشار التطرف في صفوف النازحين ومن 
تنامي الحقد بين السوريين واللبنانيين ألسباب 

أهمها انخراط حزب هللا في  حياتية وسياسية لعلّ 
 .الحرب السورية

من بيت تم النقاش مع الكاتبة منى فياض وخُ 
التي سلطت الضوء على التضارب المستقبل، 

الكبير في األرقام وعلى وجود اتجاهين متعارضين 
بين الحضور األول يجنح إلى التقليل من حجم 

يضخم مخاطر النزوح السوري على لبنان بينما 
واعتبرت أن المشكلة . االتجاه اآلخر هذه المخاطر



، منية واجتماعيةي مشكلة اقتصادية وأاألساس ه
طفال السوريين المتسربين مستقبل األ لة عنئمتسا

وقالت إن الجرائم في لبنان زادت  .من المدارس
هم وجودفعلياً لكن مرتكبيها ليسوا سوريين، إنما 

ارتفاع دى الى له أشكّ والضغط االجتماعي الذي 
 . الجرائم نسبة

 
أزمة هوية أم "بدأت الجلسة الثانية تحت عنوان 

بتعريف منسقتها اإلعالمية  ،"خيار مناطق آمنة
، باحث زياد الصايغبالمتحدثين فيها،  مي الصايغ

بهاء أبو وخبير في شؤون الالجئين والسياسي 
 .كروم
باإلشارة الى أهمية ربط أزمة  الصايغ مي بدأت

النازحين بقضية التطرف واإلرهاب، وذكرت بأهم 
ن اول به في الجلسة السابقة موضحة أالتد ما تمّ 

أزمة : ز على المحاور اآلتيةالجلسة الحالية ستركّ 
الهوية التي يعيشها مجتمع النزوح كما المجتمع 
المضيف على حد سواء، الخوف من التوطين، 



اآلمنة ومناطق تخفيض التصعيد اطق مسألة المن
لمناطق اآلمنة مأساة تجارب امن تكرار خوف وال
 قدرة، وأخيراً كالبوسنة والهرسك بلدان أخرى في

لبنان على تحمل إقامة مناطق آمنة على حدوده 
السوريين فيها هو خطوة النازحين تجميع  وهل

أم ستتحول إلى ما  أولى لتأمين عودتهم إلى بالدهم
 ؟يشبه مخيمات لجوء دائمة

معلقاً على ما قيل في  زياد الصايغأخذ الكالم 
الجلسة السابقة لجهة الفصل بين األعباء 

دية واألعباء االجتماعية، وأوضح أن االقتصا
و ال يعني انعاش االقتصاد أغاثي وجود تمويل إ

ريك الدورة لتح أساس ق فرص عمل وهو شرطلخ
د شدّ بالنسبة إلى الموضوع األمني، . ةاالقتصادي

عالج فقط وقف ن موضوع النازحين ال يُ على أ
وال يمكننا توكيل األجهزة األمنية "مقاربة أمنية 

ما  بقضية النازحين وعلينا االخذ بعين االعتبار
  ".يسمى باألمن اإلنساني



مشكلة تفاوض بين الدولة وأضاف أنه ال يوجد 
قوم األمم المتحدة بهذه إذ تاللبنانية والسورية 

يوجد قناة ديبلوماسية ". ينتاالثن المهمة كوسيط بين
 . "تتفاوض مع النظام السوري نيابة عن لبنان

زمة النازحين هي بالدرجة األولى أ زمةأوتابع أن 
يه ال يمكننا وعل ياسية وليست أزمة إنسانية،س

معالجتها من منظور إنساني فقط ألننا بذلك ننفي 
والعراقيون  الالجئون الفلسطينون. السياسيةسبابها أ

و والسوريون لم يأتوا إلى لبنان ألسباب اقتصادية أ
 تبدأسباب سياسية ، بل ألعن فرص عمل بحثاً 

الوقوع بين فكي الديكتاتورية لى الل إحتإلاب
القة وثيقة بين ع وتحدث عن وجود. رهابواإل

النزوح واللجوء وأزمة الهوية، موضحاً أن خوف 
 من خوفاً  ليس فقط إليها النازحيندخول روبا من وأ

اً من خوفليس فقط و األمنيةو أ ةالقتصاديا تداعياته
ترفض  عندما. الهوية علىخوف هو بل  ،رهاباإل

، فذلك ناتج بواب المفتوحةاعتماد سياسة األوروبا أ
في  الهوية عن خوفها من أن يؤدي ذلك إلى تصّدع



مكاناتها كل إأوروبا مع ذا كانت وإ. الداخل
والتعددية ومبدأ إدماج المواطنة لديها لتحصين 
فكيف بالحري  ،زمة الهويةتخاف من أ المهاجرين

 لبنان؟ 
 مشكلة لبنان مع الالجئين الفلسطينين لموأوضح أن 

حقية تكن مشكلة حول النزاع العربي اإلسرائيلي وأ
محاولة خنق  حول تكان هاالقضية الفلسطينية ولكن

وية اللبنانية من جهة والهوية الفلسطينية هويات، اله
وقال إن اإلبقاء على الهوية هو . من جهة أخرى

لدى المجتمعات المضيفة  التحدي األساس
عادة واعتبر أن مسار إ. سواء والنازحين على حدّ 

، أوروبا اليوم تعتمده ذيالتوطين ببلد ثالث ال
خرى بشكل استنسابي وأخذهم من لبنان ودول أ

في  ةلى تفكيك الفسيفساء التعددييؤدي إسوطائفي 
هوية النازحين والبلدان ب وسيلحق خلالً المنطقة 
واعتبر أن ارتباط تحدي الهوية . المضيفة

جداً إذ أنه نساني للنازحين مهم لبنان اإل حتضانبا
من جهة يحفظ كرامة النازح ومن جهة أخرى 



وأردف أن لبنان المعتنق . يضمن له التمسك بهويته
، من هويته احتضان نسانة حقوق اإللشرع

ولكن عليه في الوقت عينه  ،نازحين والالجئينال
والمحافظة على استقراره والسهر  حماية سيادته

وزارة الدولة وكشف أن . على هويته الوطنية
في  المرجعيةولشؤون الالجئين ال موازنة لديها، 

 منهاوزارة وكل  20مشتتة بين  قضية النازحين
حماية الهوية مهمة على عاتقها أن تحمل تحاول 

اللبنانية انطالقا من هوية الوزير السياسية وليس 
ذا كنا إ: "وقال. انطالقا من سياسة عامة للدولة

ة واجتماعية مقتنعين بوجود تحديات اقتصادي
مين مساعدات من المجتمع وأمنية وبيئية ونحاول تأ

جمع المال، نؤكد مرة عبر لمواجهتها الدولي 
عدم  أخرى أن المشكلة ليست في المال وإنما في

النازحين واحدة وشاملة ألزمة  وجود سياسة عامة
السياسة العامة وذكر أن ". تربط بين هذه التحديات

الحفاظ على سيادة : ال بّد وأن تشمل ثالثة محاور
 ، تأمين حاجات النازحين وتأمين عودتهمالدولة



لمواجهة هذه ف عن وضع سياسة لبنان تخلّ . اآلمنة
نها لن تطول، وهو اليوم يقوم األزمة العتقاده أ

أسرع ". بالشيء نفسه مع قضية المناطق اآلمنة
فقة على عودة النازحين لى الموااللبنانيون إ
ت أنه إذا ما أنشئ علماً  ،لى مناطق آمنةالسوريين إ

تجميع النازحين  الدولة عاجزة عنفهذه المناطق 
جدي لهم وعدم وجود  فيها بسبب غياب أي إحصاء

الخطأ األكبر " .خريطة دقيقة لمناطق انتشارهم
كان في عدم إقامة مخيمات إليواء النازحين والتي 

ستسهل أعمال اإلغاثة وتقييم الحاجات كانت 
وضبط  تعدادهم بشكل دقيقإمكانية إضافة إلى 

، مؤكداً أن تاريخ الدولة "وجودهم في البالد
مع قضة اللجوء يبدأ مع  بالتعاطي الخاطئ ةاللبناني

  .الالجئين الفلسطينين
من يضمن تساءل لى المناطق اآلمنة، وبالنسبة إ
على المناطق ومن يفاوض هذه لى حين إعودة الناز

المرجعية اللبنانية في الداخل وأين ين أ"ذلك؟ 
اللوبي التركي ك(اللوبي اللبناني في الخارج 



 مصلحة لبنانتأمين يعمل ل الذي) ردنيواأل
 ".؟العليا

تها ايلول متوفرة في لبنان وكذلك تقنالحذ أكد أن إو
عامة  من يعطل تبني سياسة ولكن هناكدمغة واأل

علينا توحيد : "وقال .بالتنسيق مع األمم المتحدة
العطب . المنظمات الدولية المرجعية للتنسيق مع

و عدم وجود قرار الذي يهدد هويتنا هاألساس 
ومي في لبنان وبالمصلحة من القسياسي مرتبط باأل

 اعةزف ستعملكل الخوف، من أن ت والخوف ،العليا
توطين النازحين في االنتخابات المقبلة كشماعة 

 ."مصالح ضيقةخدمة ل
واعتبر أن  بو كرومبهاء أالسياسي  أخذ المنصة

حدي الذي يفرضه النزوح التوافق على حجم الت
و أحد المداخل التي تتيح لى لبنان هالسوري إ
 ياسات وطنية لمواجهة هذا التحديلى سالتوصل إ

وحدة الموقف اللبناني وقال إن . يكن حجمه أياً 
المبني على تشخيص حقيقي وواقعي لهذه المسألة 



يضمن تبديد الكثير من التداعيات المحتملة على 
 .م القيم اللبنانيالكيان والهوية وعلى سلّ 

لى المخاوف على ق إال يمكن التطرّ : "أضافو
 الرسالة األساسيةفهم لهوية والكيان إال من خالل ا

سالمي المسيحي وهي صيغة التعايش اإل للبنان
م المس بالمعادلة العددية وبالتركيبة دوع

وأوضح أنه . "الديمغرافية لنسيج المجتمع اللبناني
أزمة الهوية بالنسبة  التعاطي معيجب  ،بهذه الخلفية

 . النزوح السورياللجوء الفلسطيني و إلى
مشترك لطبيعة حصن عملية الفهم الما يُ وتابع أن 

هي غياب مشروع سياسي  ىولاأل: األزمة مسألتان
ولذلك لم  ،نيللبنااللنازحين السوريين في الداخل 

حصرهم في مخيمات، والثانية غياب مشروع  يتمّ 
 وجودطراف لبنانية تهدف الى استثمار سياسي أل
التوازن الداخلي سياسياً أو  في ينالسوري النازحين
صبح ي ،ذا ما توفراهذان الشرطان إ. ديمغرافياً 

 اً مرالحديث عن الخوف على الكيان أو الهوية أ
 .فيه اً مبالغ



ماليين  خمسةحكى عن أكثر من إلى هذا، عندما يُ 
سوري لجؤوا إلى دول جوار سوريا وعدد آخر 

عداد وأ رقام مماثلة نزحوا داخلياً إلى دول بعيدة، وأ
ن الخوف فإ"ومفقودين ومعتقلين، كبيرة بين قتلى 

 وشّرد أذىالهوية اللبنانية يأتي من العقل الذي على 
نانيين بمن السوريين يعادل ضعفي عدد الل اً عدد

 ."غير آبه بمعاناتهم
ن واقع العالقات بين الشعبين السوري وأضاف أ

. واللبناني ال يمكن اختصاره فقط بملف النازحين
بداء المالحظات من إ منطلق اجتماعي ال بدّ فمن 
 :التالية

 لبنانيةأطراف  تدخلالخوف من تداعيات  -
بقضايا  هافي الحرب السورية وتحكم معينة

استراتيجية وتغيرات عسكرية وديمغرافية ال 
ما على مستقبل العالقة بين الشعبين السوري سيّ 

الحقد الذي قد يكون يتنامى  مقدارواللبناني و
 .ر السوريين ضد اللبنانيينفي صدو



احتضان لبنان للنازحين مسألة استراتيجية  -
علينا التمسك بها لضمان المحافظة على عالقة 

ن يلعب أعب السوري وضمان جيدة مع الش
يعيد التوازن إلى  حكيماً  دوراً  لبنان مستقبالً 

عمار المجتمع السوري ويساهم في إعادة إ
 .سوريا

انية حالياً في ظل استقرار الديمقراطية اللبن -
الحرب السورية يجب أن يبقى هدفاً استراتيجياً 

 .للبنانيين
وتحدث أخيراً عن أهمية بناء سياسات وطنية 
تتعلق بالهجرة واللجوء والجنسية واالندماج 

ما يشهده العالم  ال سيّما في ظلّ  ،الثقافي والتنمية
بعامة ومنطقتنا بخاصة من موجات انتقال البشر 
والجماعات ألسباب تتعلق بالبحث عن األمان 

. السياسي أو االقتصادي أو األمني وأحياناً الثقافي
لم يعد هناك مكاناً  ،في هذا العصر واعتبر أن

للصفاء القومي أو الديني أو الجنسي أو حتى "
س يكمن في القدرة على التحدي الرئيو "السياسي



وبناء منظومة تشريعات تواكب  إدارة التعددية
 .هذا المنحى

 في لبنان ليس لديناو"وأضاف أن الكون يتحرك 
محترم للجنسية أو تعريف محدد لالجئ، قانون 

وليس لدينا سياسة وطنية للحّد من هجرة 
، بل لدينا سياسات طائفية "اللبنانيين إلى الخارج

عندما نفكر كلبنانيين وليس ". كمن هنا ومن هنا
 ."ننجح في رسم سياسات وطنيةسكطوائف، 

صحيح أن لبنان ليس بلد توطين : "وختم بالقول
ن إنما لبنان لديه مهاجرين ومغتربيأو بلد لجوء، 

يعيشون في بالد ثانية أكثر من عدد اللبنانيين 
، وال بّد لهذا األمر من أن يعكس "المقيمين فيه

نا الثقافي اتجاه أي أزمة نزوح أو نفسه على أدائ
 .  لجوء نواجهها

       
باب النقاش بسؤال  عريضةمنسقة الجلسة  تفتحو

حول تجربة المناطق زالنكو الكمدزيغا وجهته إلى 



اآلمنة في البوسنة والهرسك والمجزرة التي نتجت 
 .عنها

منة هو من إن مفهوم المناطق اآل الكمدزيغاوقال 
مغلقة  شاركت في فعالية. "للجدلالمفاهيم المثيرة 

 منذ سنتين نظمتها منظمات أوروبية وأميركية تعنى
خالل االجتماع . ماعية والسالمبالعدالة االجت

 يستعرضكتاب رائع أمامنا عدادي كان يوجد اإل
. والهرسك بعض البيانات حول مجازر البوسنة

نه ، اتفق الجميع أرحت بعض الملفاتعندما طُ 
الجميع كان . اسيةن هذه الدروس القينبغي التعلم م

ولكن معظمهم كان  فضل النواياأيخوض بالنقاش ب
ما يزال يشعر بعقدة الذنب أو الغضب لما شهدوا 

لم يتمكنوا من تحريك ساكن وعليه من فظاعات 
الذي كان  وزير الدفاع الهولندي من هؤالء . لوقفها

الهرسك أبان مرحلة المناطق اآلمنة في البوسنة و
قوى معينة إلى  عندما دخلت. ؤوالً عنهامس

المناطق اآلمنة، أصدر أمراً بإجراء طالعات جوية 
. لحماية الشعب إال أنه عاد وألغى هذا األمر



التزمت جميع الطائرات وعادت أدراجها ما عدا 
طائرة واحدة تابعت تحليقها وكانت تقودها سيدة، 

للقوات  المنشآت العسكريةتمكنت من تدمير و
قوات األمم المتحدة كانت موجودة في . زيةالغا

المناطق اآلمنة وكانت الدول قد تعهدت بتأمين 
لكن هذا . غطاء جوي لها في حال تعرضها للهجوم

. كما أسلفنا سابقاً، لم يحصل وجرى ما جرى
الطائرة الوحيدة التي وصلت المناطق اآلمنة "

األمم  تعلمت. !!!كانت محملة بأدوية ضد المالريا
من هذه التجربة واعتقد أنها لن  درساً المتحدة 

تكررها إال في ظل وجود تعهدات وضمانات جدية 
من األطراف الدولية واإلقليمية والمحلية على حّد 

 ".سواء
تخذ قرار نه عندما يُ هو أريد قوله ما أ: "وتابع

 ، من األهمية بمكانطراف مسؤولةأ منبخاصة و
. طالقاً ب أو أن ال نفكر به إرار كما يجالق هذاتنفيذ 

. ال يمكننا وضع خطوط حمر ثم التراجع عنها
السفاح ال يفهم إال بالقوة، وعندما تظهرون له القوة 



السؤال ويبقى . ضعفاً سوى بالحوار  ال يرىو يفهم
 هؤالء السفاحون األهم هو إلى أي مدى سيذهب

 . "فظاعاتهمب
آمنة وإقامة مناطق  لى لبنانبالنسبة إ: "وأردف

 على حدوده، على اللبنانيين التساؤل أوالً إذا كان
 في هذهالمجتمع الدولي مستعد للقيام بدوره 

مم وال نتكلم هنا عن األ .وعلى أكمل وجهالمناطق 
هل . لمجتمع الدولي برمتهاعن ولكن  فقط المتحدة

 ومنة أرة الدولية إقامة هذه المناطق اآلتريد األس
هل ستضع  ،لحمايتها أم ال، هل هي مستعدة ال

 مناذا كان هناك . خطوط حمر وتتراجع عنها أم ال
ال تقيموا هذه  ،حول أي من هذه التساؤالت شكوك
تيقنوا من . ق وال تدخلوا في هذه التجربةالمناط

هذه شيء واحد هو أنكم لن تكونوا محركي خيوط 
وقد يكون خلفها لعبة أخرى يقوم آخرون اللعبة 

ن ما من أخذ القرار السياسي بشأ. بتحريك خيوطها
حتى األن ال نعرف وهذا يشير حصل في البوسنة؟ 

عندما تتفق كافة األطراف . خفية يادي وجود ألى إ



ال يوجد من  ين على شيء،بين الدوليالمعنية والالع
 يحصل ذلكنتفاجئ عندما ما زلنا و ينفذ هذا االتفاق

إذا : آخردرس . وكأن التاريخ كله لم يعلمنا شيئاً 
وإذ كنتم  ،ال تقوموا به ما بأمر ونرغبكنتم ال ت

تستطيعوا منع الفشل ترغبون به وقمتم به ولم 
المجتمع  .منه ن تجدوا مخرجاً أحاولوا  ،الذريع

الدولي لديه آليات لمنع نشوب النزاعات وبناء 
نمية المستدامة وإحداث التغيير م المستدام بالتالسال

 ه منتعلمناما تكز على ر ترموهذه األ. دارتهإو
على  د مجدداً شدّ ، وأزمات كافةدروس من األ

أن ال نقرر شيئاً من و ضرورة أن ننفذ ما نقرره أ
 ."األساس

لبنان وقال إن  نزار عبد القادرأخذ الكالم العميد 
تتعلق  زمة مصيريةأزمة كبيرة وهي أيواجه 

الكيان اللبناني، وإذا  رية الوطنية وبمصيبالهو
 لبنان المتوترة بين عالقاتالمن خلفية  ناانطلق

سوريا منذ االستقالل حتى اليوم ندرك كم ستكون و
ارتدادات هذه األزمة كبيرة على لبنان، موافقاً على 



القول إن أزمة النزوح السوري هي أزمة سياسية 
وأضاف أن من . وليست أزمة إنسانية" بامتياز"

منة آاطق زمة عابرة وستنتهي بإقامة منيعتقد أن األ
ئاً، معتبراً أن هذه و تخفيض التصعيد يكون مخطأ

زمة قد تعيش مع لبنان لخمسين سنة مقبلة ال األ
. الوالدات الجديدة بين النازحين ما في ظلّ سيّ 
يتعلق  اً كبيراً ل تحديهذا الموضوع يشكّ ضاف أن أو
وأوضح أن إنشاء وزارة لشؤون . كينونة لبنانب

لهذه األزمة ألن القرار ل حالً الالجئين ال يشكّ 
السياسي ليس بيدها ال سيّما في ظل إمساك حزب 

إضافة إلى كونه طرفاً في الحرب  ،هللا بهذا القرار
وتحدث عن وجود تهديدين، يكمن . السورية الدائرة

األول بأن يؤدي النزوح السوري إلى نزاع 
عسكري داخلي كما حصل مع الالجئين 

هو في خطر التوطين، التحدي الثاني الفلسطينيين و
 دفعات ارضاءً  ن السوريين علىما توطين النازحيإ

فرض علينا يُ أن و ، ألسياسات وجماعات معينة
يكمن في  واعتبر أخيراً أن الحلّ . من الخارج قسراً 



على قضية النازحين  هيئة وطنية لإلشرافإنشاء 
 .جهة تدافع عن لبنانإليجاد صمام أمان و

المسألة فاعتبر أن  ،الصمدغسان عبد أما العميد 
باحتضان اللبنانيين للنازحين السوريين أو ليست 

 ".ال يد لنا فيه"عدمه ألن وجودهم بات أمراً واقعاً 
عودة هؤالء إلى بالدهم معتبراً  كانيةك في إموشكّ 

صعبة  أنه مهما كانت ظروفهم الحياتية في لبنان
من يترك ألف " الً ئفستكون أصعب في سوريا متسا

الر يتقاضاها شهرياً ليذهب إلى بالد يتقاضى دو
وتخوف من أن يؤدي النزوح ". دوالراً؟ 50فيها 

السوري إلى إحداث تغييرات ديمغرافية في لبنان 
على  تؤدي إلى هيمنة ديمغرافية لطائفة معينة

الطوائف األخرى، مشّدداً على أهمية المحافظة 
أي  على التوازن الديمغرافي في لبنان من أجل درء

 . نزاع مستقبلي
، منسق األمم المتحدة الزارينيفيليب ودخل النقاش 

المقيم للشؤون اإلنسانية، معقباً على مداخلة 
حول تجربة المناطق اآلمنة في البوسنة الكمدزيغا 



يلة التي سبقت صدور في الل: "وقال. والهرسك
سلوبودان من المتعلق بخروج قرار مجلس األ

اجتماعاً وكنت أمثل آنذاك حضرت ميلوسيفيتش، 
خذ من األ نه ال بدّ وقيل لنا أ الدولي حمرالصليب األ

 ،وفي الليلة نفسها. بعين االعتبار مصير المدنيين
رار جرت مساعي ديبلوماسية كبيرة وصدر الق

تخضع لحماية المجتمع الدولي  منةبانشاء مناطق آ
هذه المناطق  حمايةهل : بالظهور ت المشاكلوبدأ

مفهوم إن  .القوة؟استخدام م ببرفع العلم أ قطتكون ف
حماية المدنيين  يقوم على ضرورة المناطق اآلمنة

المفهوم لم هذا ن لكن التجربة فشلت ألداخل البلد 
ن أل يكن لديه معنى واحد لدى الجميع، وثانياً 

ن مشكلة أاعتقد . المجتمع الدولي لم يقم بدوره
مين تأ في مرتبطةمنة في لبنان نجاح المناطق اآل

نجح لبنان في ذلك خالل قد االستقرار في البلد و
ن المناطق ولكن ال يمكننا التفكير أ. لفائتةالسنوات ا

ل قد تحوّ وهذه القضية ل شامالً  ل حالً اآلمنة تشكّ 
ضية األساسية وهي الحرب السورية الق االنتباه عن



 المناطق اآلمنة تجربةال يجب تكرار . وأسبابها
لبوسنة في ا عاماً  25 قبلءت بالفشل التي با

 . "والهرسك
في البوسنة  المسألة" :قائالً الكمدزيغا ورّد 

 الديه مأساةكل و كانت مختلفة طبعاً  والهرسك
على الرغم من وجود قواسم  اخصوصياته

كيد يتعلق ، هناك مبدأ ألى سوريابالنسبة إ. كةمشتر
عندما . المعنية واألطراف بمصداقية المؤسسات

ن نكون إقامة مناطق آمنة، يجب أ قرارتخذ يُ 
ت المناطق عندما أنشئ. عدين لتحمل المسؤوليةمست

د المجتمع الدولي وتعهّ  والهرسك اآلمنة في البوسنة
 لم يتحقق ،على دعم فعلي شرط الحصولبحمايتها 

ن تكون جيدة أالقرارات يجب  .ففشلت التجربة ذلك
لة مرح هناك مناطق آمنة تكون. هاوعلينا تنفيذ

يحاك في الخفاء ويجب التنبه  نتقالية لشيء آخرا
 . "إلى هذا الموضوع

 بوسنةلرق بين االف: "قائالً  نييزارالوعقّب 
نتحدث عن كنا عندما  والهرسك وسوريا هو أنه



نقاذ في األولى، كنا نتحدث عن عملية إ مناطق آمنة
ن الحديث عن هذه لبنابالنسبة إلى . حياة المدنيين

لى إضمان عودة النازحين ل كحلّ  يأتيالمناطق 
 ."سوريا

الحديث  واعتبرت أن منى فياضوأخذت الكالم 
 صد بالهويةماذا نق" ."مربك"أمر الهوية أزمة عن 

؟ هل هي هوية األفراد أم الهوية الوطنية الجامعة
اعتقد أن األمر معكوس إذ في األزمات يشتّد 
. العصب الوطني وتتجذر الهوية الوطنية أكثر
 تاألزمة مع الفلسطينيين كانت أزمة سالح وليس

وكلنا نعلم عمق شعور الفلسطيني  ،أزمة هوية
بفلسطينيته، فال خوف على هوية النازحين 

وأضافت أنه على الرغم من كل . السوريين
الروابط اللبنانية  عمق الخطابات الخشبية حول

بين البلدين وبين  السورية، هناك فروقات شاسعة
 ةاالجتماعيو ةالسياسي ألصعدةالشعبين على ا

التهديد الذي يواجهه لبنان يتخطى أزمة . ةوالثقافي
 ال سيّما في ظلّ  اً وكياني اً وجودي اً الهوية إذ أنه تهديد



من  على حدوده التغييرات الديمغرافية التي تحصل
زحين والمجتمعات والتوترات بين النا ،جهة

علينا أن نستبق : "وتابعت. الداخل المضيفة في
تهم مع امور ونفكر بالمجتمع والناس وعالقاأل

على مستوى البلديات العمل  بّد من وال. بعضهم
ورشات عمل مشتركة لتخفيف التوتر  إقامةو

 توترال وبخاصة إذا ما أخذنا بعين االعتبار
والناتج  التاريخي بين الشعبين السوري واللبناني

ومن . ة االحتالل السوري للبنانبمعظمه عن حقب
اإلضاءة على المهم أيضاً في هذا المجال 

لسوري واللبناني وليس االيجابيات بالتعامل بين ا
  ".سلبياتفقط على ال

من مؤسسة كونراد آديناور،  هنا ناصرالسيدة 
 موثوق بها شّددت على أهمية وجود إحصاءات

إذ في ظل التضارب حول النازحيين السوريين، 
 ، والذي ظهر جلياً في هذه الندوة،الحاصل حالياً 

ستبقى األمور ضبابية وهناك استحالة لوضع أي 
استراتيجية وطنية لمواجهة تحديات النزوح 



وأضافت أنه من المتعارف عليه عالمياً . السوري
فقط من النازحين والالجئين يعودون إلى  %60أن 

وهي المتبقين  %40المشكلة تكمن في الـ . بالدهم
أزمة سيواجهها لبنان شاء أم أبى وعليه االستعداد 

قالت إن  ،المناطق اآلمنة بالنسبة إلى. لها من اآلن
، مستعيدة التجارب في المنطقة غير مشجعة

تجارب استخدام األسلحة الكيماوية في سوريا 
األمم  ومجزرة قانا التي حصلت في عقر مقرّ 

ا ما كان لة إذئوختمت متسا. المتحدة بجنوب لبنان
قبالً من المحافظة على أمنه لبنان سيتمكن مست

ا عدم الوضوح الذي يكتنف م في ظلّ  خصوصاً 
ذا ما كان القرار إستؤول إليه األزمة في سوريا، و

  .السياسي متوفراً لذلك
ن اعتقاده أنه هناك شيء ما أعرب ع تمساح العميد

بين  ما للربط لى تدخل عسكريويؤشر إ يتحضر
 .الهالل الشيعيب ما يسمى إلنشاءسوريا والعراق 

كان قرار  ،وأضاف أنه بالنسبة للبوسنة والهرسك
إنشاء مناطق آمنة قراراً أممياً ومع ذلك حصلت 



المجزرة وتدخلت أوالً الدول األوروبية في األزمة 
بالنسبة إلى قرار إنشاء . ومن ثم الواليات المتحدة

ا القرار ليس قراراً أممياً فهذ مناطق آمنة في سوريا
يران إ اتخذ في االستانة بحضوربل هو قرار 

إضافة بالطبع إلى النظام ( وتركيا وروسيا فقط
ذا دخل إالمناطق هذه . )وبعض فصائل المعارضة

أمام مذبحة  ، سنكونيرانيونليها الروس واإلإ
 .وهذا ما نخشاه ،اً دولي جديدة تستدعي تدخالً 

لبناني  هناك فريقالواضح أن " :قال ملحمالعقيد 
، وأخالفهم مناطق آمنة إقامةال يرغب ب ودولي

الرأي ألنه باعتقادي هذا هو الحّل على المدى 
القصير لضمان عدم توطين النازحين السوريين 
من جهة، وتخفيف عبء وجودهم على الداخل 

ء الدولة من عفاوأضاف أنه ال يمكننا إ". اللبناني
ما  ،ن على كارثةوأننا مقبولو مامسؤوليتها ال سيّ 

إلدارة  طوارئ خلية يستدعي من جهة إنشاء
ومن جهة أخرى نشر الجيش  زمة بكل جوانبهااأل

اللبناني على طول الحدود مع سوريا وسّد كل 



ل لماذا ال تستعمل األمم ءوتسا. األمنية الثغرات
 المتحدة الفصل السابع بالنسبة إلى األزمة السورية؟ 

السامية  المفوضية قالت نائبة ممثلة من جانبها،
في  لشؤون الالجئين لألمم المتحدة

اسمحوا لي بإضافة " :ليندولم بيلينغ كارولينا لبنان
اط التي ذكرها الزاريني يتعلق بالنقتعليق واحد 

فوضية تناقش األمر الم: منةاآل ناطقماللى إبالنسبة 
الغالبية  حلم نوأود القول إ ،مع النازحين السوريين

وأهم عامل  ،العودة إلى بالدهم وه منهم العظمى
هو استتباب األمن  إليها يدفعهم إلى العودة الطوعية

غالبيتهم  ،بالنسبة إلى المناطق اآلمنة . والسالم فيها
ال يثق بها وباألمان الذي ستوفره ليتوجهوا 

خذ بعين االعتبار ما يشعر علينا األ. وعائالتهم إليها
بالنسبة إلى : "وأضافت. "النازحونبه 

كرت أرقام كثيرة ولكن أرقام اإلحصاءات، ذُ 
الجئين السوريين لالتي علقت تسجيل ا(المفوضية 
 بناء على طلب الحكومة اللبنانية 2015منذ العام 

تشير إلى أن ) مح لها فقط بتسجيل المواليد الجددوسُ 



وبشكل لف أ 120عدد المواليد الجدد هو أقل من 
 ".ست سنواتلف طفل على مدى أ 117يق، دق

أكد فيه أن  الصايغتمت الجلسة بتعليق من وخُ 
، وال حماية تعددية لبنان هي موضوع حماية الهوية

ال بوجود نظام األمور فيه إ ن تستقيميمكن أ
: أما الرئيس الجميّل فقال .ديمقراطي في سوريا

النقاش كان شيقاً جداً ولكن لفتني غياب كلمة "
. ة لم يأت على ذكرها أحد وهي كلمة اإلنسانواحد

هل من يموت في  أين اإلنسان في كل ما يجري؟
تلف عن الذي يموت على يد السجون السورية يخ

عن هذه الطاولة ولم يتحدث نسان داعش؟؟ غاب اإل
على الرغم من أن لّب المشكلة هي هذا  حدعنه أ

 ."اإلنسان وصون حقوقه وكرامته
 

الحل االجتماعي "بدأت الجلسة الثالثة تحت عنوان 
 ،"رهاب؟ف واإليواجه التطرّ االقتصادي هل 

 نجاة شرف الدين ةاإلعالميمنسقتها بتعريف 
مم ، منسق األفيليب الزارينيالمتحدثين فيها، ب



، لوفادي الجميّ نسانية المتحدة المقيم للشؤون اإل
 .رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين

شكرت شرف الدين بيت المستقبل ونادي  وبعد أن
مدريد على تنظيم هذه الندوة، بدأت الجلسة بعرض 

  :مجموعة من المؤشرات باألرقام
من النازحين يعيشون في ظروف % 70 -

منهم في مخيمات عشوائية % 18، صعبة
% 40منتشرة في جميع المناطق اللبنانية و

أبنية غير منجزة وفي مواقف في منهم 
  .وفي محال تجاريةللسيارات 

من النازحين يعيشون في المناطق % 46 -
ما ضاعف عدد  ،الحدودية الفقيرة أصالً 

 .عن العمل عاطلينال
بشكل عام % 30تبلغ البطالة بين النازحين  -

 %.64وبين اإلناث منهم 
النازحة  السورية من العائالت% 70كثر من أ -

 .إلى لبنان يعيش تحت خط الفقر



يبلغ متوسط الدخل الشهري للنازح السوري   -
ألف ليرة لبنانية أي أقل بنحو  418العامل 

جور في لبنان البالغ األدنى لأل من الحدّ % 40
 .لف ليرةأ 675

ون الذين يلتحق سنة 17و  5نسبة النازحين بين  -
، فيما أعداد %35 تبلغبالمدارس اللبنانيّة 

في المدارس  الطالب السوريين المسجلين
 .ألفاً  275بلغ نحو يالرسمية اللبنانيّة 

 .% 33بلغت نسبة األميّة عند النازحين  -
السنوية لمواجهة تحديات  حاجات لبنانتبلغ  -

يحصل  ، لممليار دوالر 204 النزوح السوري
 .هامن% 60قل من ى أعلسوى 

 
مقاربة استثمارية وأكدت على ضرورة اعتماد 

العمل للنازحين وتساعد على تؤمن انمائية جديدة 
مم واعتبرت أن األ. دماجهم في المجتمع المضيفإ

محذرة  ،وليس عالجي رميميدور تب تقوم المتحدة
  .ف في مجتمع النازحينمن خطر انتشار التطرّ 



مواجهة كلمتة بالقول إن   فيليب الزارينيبدأ 
م الحكومة واللبنانيين التطرف العنفي ودع

رئيس رنا ذكّ ". وطنيو دولي هو مطلبلمواجهته 
 الكمدزيغاوالهرسك السابق السيد  وزارء البوسنة

 لألمم المتحدة ويتصدره مين العامعمال األدول أبج
مستخدماً نزاعات ال الحؤول دون اندالععلى  العمل

ولطالما أكدت األمانة  ."هداف التنمية المستدامةأ
العامة على ضرورة وضع استراتيجية وطنية 

تشّكل إطاراً  ،في لبنان اإلرهابو اتطّرف لمكافحة
في هذا المجال  هللتعاون األممي والدولي مع

  .على استقراره محافظةً 
إلى أن وضع  أوالً بّد من اإلشارة ال وأضاف، 

ات ب فهم المحفزف يتطلّ سياسات لمكافحة التطرّ 
التي تدفع البعض إلى سلوك هذا الطريق إضافة 

منذ عام . إلى إدراك الديناميكيات الداخلية لكل بلد
هجوماً إرهابياً  37تعرض لبنان لنحو  2011

لبناني كما  900وانضم إلى صفوف داعش نحو 
األجانب الذين و العرب شّكل لبنان ممراً للمقاتلين



دخول إلى هذا، ومع . يسعون لاللتحاق بداعش
األزمة السورية سنتها السابعة، يواجه لبنان تدهوراً 

تجسد في انهيار البنى  اً،كبيراقتصادياً واجتماعياً 
عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر  زيادةالتحتية و

ما  ،ألف لبناني وارتفاع نسبة البطالة 300إلى 
شة شرائح المجتمع المهمّ  فييؤثر على الشباب 
ويضاف إلى هذه العوامل  .فويدفعهم إلى التطرّ 

بين النازحين والمجتمعات التوتر  حّدة ،وفقاً له
بحقهم  اإلجراءات المجحفة المتخذةزايد وت المحلية

من قبل بعض البلديات، حتى بات الخطاب المعادي 
 .للنازحين يسود بشكل كبير

وتابع أنه على الرغم من التأثير السلبي لألزمة 
 واستقراره، من الخطأالسورية على أمن لبنان 

االعتقاد أن جماعة معينة من  والخطورة بمكان
تنزلق بسهولة إلى الناس وبشكل خاص الالجئين 

 . ف واإلرهابطريق التطرّ 
واستعرض ألهم العوامل التي تساهم في تأجيج 

 :في لبنان وهي العنفي فالتطرّ 



 فشل الدولة وضعف الحوكمة واستشراء الفساد -
 .في الحكم وعدم مشاركة الشباب

عجز البنية االقتصادية اللبنانية على خلق  -
لى البطالة وازدياد إما يؤدي  ،فرص عمل

 .الفقر
  .عوامل شخصية تتعلق بالمعتقدات -
 .الجو السياسي المشحون وخطاب الكراهية -

وإذ نوه بمبادرة حكومة الرئيس سعد الحريري 
ف بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة التطرّ 

 عن عوامل عدة تساهم في الحدّ  واإلرهاب، تحدث
د أوالً في االستثمار بالشباب وتأمين منهما وتتجسّ 

واعتبر أن . فرص عمل لهم ألي جنسية انتموا
في سلوك طريق  البطالة هي العامل األكثر خطورة

نازحين  6من كل  1كاشفاً أن  التطّرف واإلرهاب،
سوريين يعمل بينما بلغت نسبة البطالة بين الشباب 

 15ين ألف شاب ب 520ويوجد % 35طرابلس في 
ألي  ال يخضع وأ عاماً بين من ال يعمل 24و

واعتبر أن . ةرسمتسرب من المد وأتدريب مهني 



بين  غياب فرص العمل والتنافس على المتوفر منها
اللبنانيين والسوريين أّجج التوتر بين النازحين 

للمحافظة على أمن وأكد أنه . والمجتمعات المضيفة
ى أكثر من إل يحتاج لبنان ،بنان واستقرارهل

على المجتمع الدولي و مساعدات إنسانية ظرفية
لنهوض باقتصاده من خالل وضع سياسة ل مساعدته

 اقتصادية طويلة األمد وإجراء إصالحات جذرية
في مؤتمر وتابع أنه . ية االقتصاديةلفي الهيك

أبريل /قد مؤخراً في نيسانبروكسل الذي عُ 
أوضح الرئيس الحريري أن هكذا سياسة الماضي، 

 وضع برنامج استثماري أوالها تقوم على  دعامتين
 ؤمن فرص العمل للبنانيين والنازحين على حدّ ي

وثانيتها تعزيز فرص النازحين في الوصول  ،سواء
 . إلى التعليم

همية تحقيق الحوكمة عن أ من ناحية أخرى، تحدث
 استحداث فرص عملكيف يمكننا  الً ئالرشيدة متسا

ليون به وال يثق ثمرون الدوفي بلد ال يثق المست
به وعندما يكون الوضع السياسي غير  هواطنوم



؟ ال بّد من العمل على إعادة الثقة بالدولة مستقر
 وسدّ  اللبنانية من خالل تحقيق الحوكمة الرشيدة

إشراكهم  عبروالشباب  صناع القرارفجوة بين لا
  .في السلطة

نه على الرغم من هذا المشهد المقلق، لقول إوختم با
لبنان يتمتع أكثر من أي بلد آخر أعرفه بالمقومات "

ف وبالقدرة على التكيّ " الطبيعية والبشرية
علينا اإلفادة من هذه الموارد للعبور . والصمود

اليأس ل هذا ن نحوّ علينا أ. بلبنان إلى شاطئ األمان
بادرات خذ الموأ مور قدماً ينا الدفع باألمل وعلإلى أ

ولهذا، . لمواجهة كل التحدياتووضع خطة شاملة 
بّد من تضافر كل الجهود وتوحيد اإلرادة  ال

. السياسية لجذب االستثمارات الدولية دعماً للبنان
على الرغم من الخالفات بين األطراف : "أردفو

السياسية المحلية، الجميع متفق على المحافظة على 
قد خوض حرب جديدة و استقرار لبنان وعدم

تأمين  ويجب االنفجار تمكنت الدولة من تفادي
مقومات الصمود من تربوية وصحية وخدماتية 



 وقال إن ."للمحافظة على هذا اإلنجاز واجتماعية
حال من اإلنهاك  في ظلانتخابات  مقبل علىالبلد 

ها اآلخر يعود إلى أزمة وبعض بعض أسبابه مزمن
العمل على احتواء هذه  ضرورة  ، مؤكداً الالجئين

 .شاكل دون البحث عن كبش محرقة لهاالم
لبنان ": في لبنان فرنسيالسفير ال واستشهد بقول

ونحن " ،"ون يعملون معاً سيصمد ما دام اللبناني
مساعدة  ، من واجبناعضاء في المجتمع الدوليكأ

التحديات التي تواجهه بتوفير  تخطيالبلد على 
  ."الموارد الضرورية لذلك

كالمكم فهم من أ" :وقالت شرف الدينأخذت الكالم 
 أن المسؤولية األولى لتحصين لبنان ضد التحديات
 التي تواجهه تقع على الدولة وعلى وحدة الداخل

عن ضرورة مساعدة الدولة  يضاً تحدثتم أ. اللبناني
لألمم  على احتواء موضوع النازحين؟ كيف يمكن

 ".ذلك؟القيام ب المتحدة
وضعت األمم المتحدة برنامجاً ": الزارانيقال 

ودعمها لمؤسسات اللبنانية لتوفير المساعدة ل



 250دعم الراهن، إضافة إلى  لمواجهة الوضع
من الالجئين ودعم % 90تضيف ما يقارب بلدية تس

التوتر متعددة مثل غياب  مصادر. نفسهمالالجئين أ
. و الصرف الصحي وليس فقط فرص العملالمياه أ
 منذ بدايةو ،منذ سنوات طويلة مهملةبلديات  يوجد

جال للتخفيف عن لهذا الم األولويةزمة اعطينا األ
اليوم باتت خطتنا تتخطى مجرد . اللبنانية الحكومة

إلى لترتقي تقديم المساعدات اإلنسانية واإلغاثية 
تعود بالفائدة على  تنمويةاالستثمار في مشاريع 

 . "المجتمعات المضيفة والالجئين على حد سواء
 فادي الجميّلأخذ الكالم رئيس جمعية الصناعيين 

 :وبدأ مداخلته بطرح ثالثة أسئلة
ما هو دور أعمال اإلغاثة والتنمية االجتماعية  -

واالقتصادية في صياغة سياسة لمكافحة 
 اإلرهاب؟

اللبناني كيف يمكن حماية المجتمع المضيف  -
ف أو ومجتمع الالجئين من أي تغلغل متطرّ 



إرهابي من خالل شبكات الحماية االجتماعية 
 والتنمية االقتصادية؟

أزمة الالجئين إلى مقاربة كيف يمكننا تحويل  -
خدم المصالح اللبنانية ت ةإنتاجي مقاربة

والسورية من أجل تمهيد الطريق لفترة ما بعد 
 ر سوريا؟ الحرب وبالتالي إلعادة إعما

واستعرض للوضع األمني المحلي واإلقليمي بشكل 
عام متحدثاً عن ازدياد موجة اإلرهاب في البلدان 
المجاورة وامتدادها إلى لبنان وانتشار األسلحة في 
المدن والبلدات اللبنانية، إضافة إلى ارتفاع معدل 

بالنسبة إلى أزمة الالجئين قال إن . الجريمة
إال . بتقديم المساعدة اإلنسانيةاالستجابة لها بدأت 

أن األعداد الهائلة من النازحين الذين باتوا يشكلون 
عواقب  أسفرت عنمن السكان اللبنانيين، % 40

. وخيمة على األمن واالقتصاد والظروف المعيشية
واستعرض تقريراً للبنك الدولي حول تداعيات 

أن النزوح السوري على االقتصاد اللبناني كاشفاً 
إال أن ذلك  ،%10بلغ  نمواً  2009عام  شهد لبنان



 2011بدأ يتراجع منذ اندالع األزمة السورية عام 
. 2015عام  %1.5و 2014عام % 2 بلغت نسبتهف

إلى هذا، فاقم وجود الالجئين السوريين أزمة 
والتي  التي يعاني منها لبنان أصالً  ةالسكانيالكثافة 

كلم مربع، في حين أنها تبلغ في تركيا /444تبلغ 
من أزمة  ويعاني لبنان أيضاً . كلم مربع/99 مثالً 

بطالة وأزمة هجرة شبابه وأدمغته، زاد من حدتهما 
في  تدفق الالجئين السوريين بأعداد هائلة بلغت

مليون الجئ شكلوا  1.7له،  وفقاً  فترة من الفترات
وجود  هذا ما يعادل مثالً من عدد سكانه، و% 42.5
في  اً مليون الجئ 34في فرنسا و اً مليون الجئ 28.5
وأضاف أن البنك الدولي قّدر خسارة لبنان . تركيا

 مليار 7.5بـ  2014ة وحتى العام نتيجة لهذه األزم
، 2015دوالر، زيدت عليها خمسة مليارات عام 

، إضافة إلى ارتفاع بالنمو سنوياً % 2.9وخسارة 
بين % 32بعامة و% 25بطالة ليبلغ معدل ال

 .الشباب



بالنسبة إلى تأثير أزمة الالجئين على قطاع 
الصناعة، نفى الجميل صحة ما يردده البعض عن 
إن لبنان استفاد من الوافدين الجدد لجهة استهالك 

أن ما حصل هو تراجع  اإلنتاج اللبناني، موضحاً 
في تدفق السلع السورية التي كانت تغرق السوق 
اللبنانية سابقاً، ما أتاح الفرصة أمام السلع اللبنانية 

كما أكد أنه على خالف المهن الحرة، لم . للظهور
يشهد القطاع الصناعي عملية استبدال العمالة 

 األساس إال أن المشكلة. اللبنانية بالعمالة السورية
مصانع في سوريا وإعادة  تكمن في موضوع فكّ 

تركيبها في لبنان عشوائياً وبشكل مستباح، إلى 
جانب كونها ال تعمل في مجاالت جديدة تعطي قيمة 
مضافة بل في مجاالت عمل المصانع اللبنانية، 
فباتت تنافس اإلنتاج الصناعي اللبناني الذي يشهد 

، وتنافس أيضا %30بلغ  تراجعاً  2012منذ العام 
. بنانية ألن غالبية عمالها من السوريينالعمالة الل

ل عن إحجام الوكاالت الدولية عن وتحدث الجميّ 
شراء المساعدات اإلغاثية العينية التي تقدمها إلى 



 ،الالجئين السوريين في لبنان من السوق اللبنانية
متمنياً عليها أن تحصر مشترياتها في هذا اإلطار 

 .باإلنتاج اللبناني
  

الموضوع يؤثر على  ،يينكصناع: "وأضاف
خلق فرص  أوالً : مستقبلنا ولدينا مقاربتان لمواجهته

وال مانع أن نتعاون مع ، أوالً  نيينعمل للبنا
السوريين في المجاالت التي ال يعمل اللبنانيون 

اجتماعية -وثانياً، وضع رؤية اقتصادية. فيها
كجمعية صناعيين، نرى أن الوضع . شاملة

على الرغم  ونا ضعيف جداً االقتصادي مترٍد ونم
مليون  148لدينا . النمو لدينا كبير من أن مجال

دوالراً كموجودات وقوى عاملة كبيرة ومن 
وأكد ضرورة . "المعيب أن يبقى نمونا في تراجع

رؤية اقتصادية اجتماعية شاملة، تعمل على  وضع
 تشمل كل لالقتصاد جديدة تحفيزات حزمةوضع "

 إصالح خطة إقرارو استثناء دون القطاعات
 محددة فترة وضمن مراحل على اإلدارة وتفعيل



 االستقرار تحصينو االجتماعي الوضع حصينوت
 المجتمع مع بالتعاون واالجتماعي األمني الداخلي

 يصرف دولي مساعدات ببرنامج الدولي والمطالبة
 التي إسوة بالمساعدات اللبنانية التحتية البنية على

 بتأمين بما يسمح األمني الوضع لتعزيز نتلقاها
 التدابير اتخاذ السوريين، للنازحين عمل فرص

 العام القطاعين بين الشراكة إلطالق الالزمة
 الستثمار واضحة رؤية إطالق ، وأخيراً والخاص

 .والغاز النفط
 

أن  البعض تأكيدوشهد النقاش مداخالت عدة بدأت ب
وجود الالجئين لم يتسبب في األزمة االقتصادية 

حالياً، إذ أن العديد من  لبنان التي يعاني منها
سوء الهيكلية االقتصادية في عن  المشاكل ناتج

إلى هذا اعتبر . اعيلبنان وبخاصة في القطاع الصن
 يضاً الكثير من القطاعات تستفيد أهذا الفريق أن 

يوجد مستثمرون سوريون استثمروا ومن النازحين 



 المجال لهم لالستثمار نفتح لماذا الف مثالً  في مصر
 ؟أيضاً  في لبنان

: ممثل المجلس النروجي لالجئينمن جهته قال 
فالقول إن الالجئين . أثار هذا الحوار مخاوفنا"

ون فرص العمل من اللبنانيين ال خذالسوريين يأ
سباب التي دفعت النازحين يأخذ بعين االعتبار األ

بحثاً  فهم لم يأتوا إلى لبنان .الى التواجد في لبنان
عن فرص عمل بل أتوه إنقاذاً لحياتهم وهرباً من 

أيضاً من نظام الكفالة ونحن قلقون  .جحيم الحرب
علينا أن نكون . النازحين ستغاللالذي يؤدي إلى ا

واقعيين ونعترف أن بعض اللبنانيين من أصحاب 
 للعمل بأبخس األجور العمل يستغلون النازحين

هناك . اميةظإقامات ن منهم يملك خصوصاً من ال
فئة لبنانية مستفيدة من وجود النازحين وإنكار ذلك 
وإلقاء اللوم على النازحين وحدهم لن يحّل أي 

 ".مشكلة
على أحد المشاركين الذي اعتبر أن األمم  اً ورد

المتحدة تضغط على لبنان إلدخال السوريين إلى 



اللبنانيين، سلّط   مخاوفسوق العمل ما يثير 
الضوء على مسؤولية الجانب اللبناني،  يالزارين
على ضرورة العمل على التحفيز  مشّدداً 

االقتصادي ودعم االستقرار في المجتمع المضيف 
لن وهذا " ،للتعويض عن الخسارة في سوق العمل

 ". اذا اعتبرته الحكومة اللبنانية أولوية إاليحصل 
وأكد أن األمم المتحدة ال تحاول الضغط من أجل 
إدخال النازحين السوريين إلى سوق العمل بل 

وكما قال  ".ستحداث فرص عمل للجميعال تسعى
صديقنا من المجلس النروجي لالجئين، علينا أن ال 
ننسى أن  أرباب العمل اللبنانيين يعولون على 

ناء العمال السوريين في الكثير من القطاعات كالب
 :وأضاف .والزراعة وقطاع الخدمات والضيافة

نحن ال نطلب توفير فرص عمل للسوريين في كل "
 .القطاعات بحيث ينافسوا اليد العاملة اللبنانية

وعندما يوجد تنافس، على الشركات وأرباب العمل 
التقيّد بالقوانين اللبنانية ال التحايل عليها لكسب يد 

وكلنا يعرف  ،كما يحصل حالياً  عاملة رخيصة



ليست بوارد إنشاء "أن األمم المتحدة  وأكد. "ذلك
علينا محاولة الخروج  .ونروا لالجئين السوريينأ

مة زمة بكرامة مع المحافظة على اللحمن هذه األ
، ومن هنا أهمية االستراتيجية ناالمجتمعية في لبن

بهدف الوطنية التي تدعم األمم المتحدة وضعها 
حماية لبنان من  بنانية علىالل الحكومة مساعدة

تداعيات األزمة السورية، إضافة إلى ضرورة 
االستقرار ونأي لبنان عن و األمن المحافظة على

  . "المخاطر اإلقليمية
أن الخروج من هذه  زياد الصايغمن جهته أكد 

األزمة يتطلب وضع سياسات وطنية إن لمواجهة 
ف تحديات النزوح السوري أو لمكافحة التطرّ 

لتحقيق  إضافة إلى العمل الدؤوب ،واإلرهاب
صالحات جذرية على إالحوكمة الرشيدة وإجراء 
إال إذا  وهذا لن يتمّ  ،البنية االقتصادية في لبنان

 .توفرت اإلرادة السياسية لذلك
 القضية تتخطى إن بالقول النقاش منسىوختم 

مجرد تحقيق الحوكمة الصالحة ألن األزمة باتت 



بمجموعة من  ن تحلّ نية وأكبر من أاليوم أزمة كيا
كافحة رشيدة ومالحوكمة اإلجراءات لتحقيق ال

حماية واعتبر أن . عامة نتخاباتالفساد وإجراء ا
أوالً ومن تداعيات  لبنان من النزوح السوري

ي أ هي حماية لبنان بحد ذاته الحرب السورية ثانياً،
ضاف أن الجميع يشيد أو. حماية كيانه ووجوده

بقدرة اللبنانيين على الصمود مستعملين كلمة 
Resilience أعتقد . "لتوصيف هذه الميزة اللبنانية

أن اللبناني ال يتمتع بالقدرة على الصمود بل 
مع أسوء األوضاع السلبي ف بالقدرة على التكيّ 

، في ظلها حتى تصبح وضعاً طبيعياً  وتدبير أموره
تغييرها  ها والعمل على وذلك بدالً من رفض

بالنسبة إلى المناطق ". قدماً نحو األفضل للمضي
ن إام السوري تقول تجاربنا مع النظ قال إن ،اآلمنة

هذا النظام لن وإن المناطق اآلمنة ليست مضمونة 
كالم عن هذا الموضوع يبقى ضمن ال". يحترمها

ميركي بلوماسي ودون التوافق األياإلطار الد
لنظام السوري كما ضبط مختلف وضبط ا الروسي



يبقى  فصائل المعارضة من معتدلة إلى متشّددة،
 ."أمراً ال يمكن توقع نتائجه

عن  الصايغوكخالصة ألعمال الندوة، تحدث 
 :النقاط التالية

اإلضاءة على الحاجة الستمرار اإلغاثة  -
المستدامة للنازحين ودعم المجتمعات المضيفة 

 العودة والحلّ مع التركيز على ضرورة 
 .السياسي

اطق آمنة بسبب عدم توفر صعوبة إنشاء من -
زمة هوية جماعية في أنحن أمام ، والضمانات

ظل التوزيع الديمغرافي الجديد الذي تشهده 
 .المنطقة

معاناة االقتصاد اللبناني نتيجة للنزوح  -
 .السوري

التخوف من أن تؤدي الظروف الصعبة  -
ف التطرّ  للنازحين إلى انزالقهم في طريق

 .واإلرهاب



نه ال يمكننا مقاربة أزمة النزوح إوختم بالقول 
 ي إال إذا وضعنا استراتيجيةكل جدّ السوري بش

تداعياتها كافة من وطنية تأخذ بعين االعتبار 
 لوبتحوّ  ،أمنية واجتماعية واقتصادية وثقافية

ممية من دعم دعم المجتمع الدولي والوكاالت األ
ندور في ، وإال سنبقى إغاثي إلى دعم تنموي

لى دون أن نرتقي إحلقة مفرغة من النقاش 
يبقى التوصل إلى حّل . ضع الحلولومستوى 

سياسي لألزمة السورية الهدف األسمى والطريق 
األقصر لضمان عودة آمنة للنازحين ولدرء 
خطر توطينهم القسري أو بفعل األمر الواقع عن 

 .  لبنان
 

التوصيات وخرج المشاركون بمجموعة من 
 :أهمها

دعم وزارة الدولة لشؤون الالجئين في بناء  -
سياسة وطنية جامعة للتصدي ألزمة النزوح 

 .السوري



للتنسيق مع المجتمع توحيد المرجعية اللبنانية  -
 الدولي والهيئات األممية واإلقليمية والمحلية

 .في هذه القضية
بلورة ديبلوماسية لبنانية هادفة لتوحيد الخطاب  -

 .ة إلى النزوح السوريبالنسب
 إخراج النزوح السوري من الشعبوية -

ومن سياسات المصالح الضيقة  والديماغوجيا
 .لصالح عقلنة الخيارات

إعداد المعطيات واإلحصاءات حول النازحين  -
السوريين في لبنان بما يخدم وضع السياسات 

 .العامة
تسهيل حصول األطفال النازحين على فرص  -

 .التعليم
التوتر بين النازحين والمجتمعات تخفيف  -

المحلية المضيفة من خالل اعتماد سياسة 
 اقتصادية اجتماعية رشيدة على صعيد البلديات

لتخفيف من حدة وا لمّد الجسور بين الطرفين
كفل حقوق المواطن اللبناني من بما ي الصراع،



ضمن كرامة النازح السوري من جهة يجهة و
 .أخرى

هية والعمل على القضاء على خطاب الكرا -
تعزيز قبول اآلخر بما يتوافق مع احترام حقوق 
اإلنسان واحترام التعددية الثقافية وإعالء قيم 

 .التسامح والتآخي
من تنامي مشاعر الحقد لدى  ال يمكن الحدّ  -

السوريين تجاه اللبنانيين بما قد يؤثر سلباً على 
على المدى  العالقات المستقبلية بين الشعبين

يساهم في تعزيز توجهات التطرف الطويل و
واإلرهاب في مجتمع النازحين على المدى 

إال عبر تأمين ظروف معيشية الئقة  القصير،
لهم في لبنان وتفعيل سياسة النأي بالنفس لجهة 

سياسياً انسحاب األطراف اللبنانية كافة 
  .من الصراع الدائر في سورياوعسكرياً 

الجيش  مراقبة الحدود وضبطها عبر انتشار -
 .اللبناني على طول الحدود اللبنانية السورية



ضبط حركة الدخول والخروج من الحدود  -
 .العمل والتشّدد في منح اإلقامات ومراقبة سوق

وضع دراسات تظهر المناطق التي قدم منها  -
من أتوا  ترحيلالنازحون وذلك ضمن هدف 

ل من مناطق آمنة أو التي تخضع لسلطة ال تشكّ 
 .اتهمخطراً على حي

 تملّكهمإخضاع النازحين السوريين لرقابة تمنع  -
ع مؤسسات تجارية أو صناعية تشجّ أو إدارتهم 

 .على التجذر واإلقامة الدائمة
التوعية على مخاطر التوطين قسرياً كان أم  -

 . بفعل األمر الواقع
تشديد التدابير األمنية لمكافحة الجريمة ورصد  -

أجل  أي اختراقات لمجموعات النازحين من
الحؤول دون نشوء جماعات متطرفة أو خاليا 

  .إرهابية نائمة
تسليط الضوء دولياً وإقليمياً على التغييرات  -

الديمغرافية الجارية في سوريا وفي المناطق 
الحدودية والعمل على وقفها  لدرء خطرها عن 



لبنان من جهة، ولضمان حقوق الشعب 
 .السوري في أرضه

العمل على تحقيق الحوكمة على الدولة اللبنانية  -
الرشيدة وإجراء إصالحات في الهيكلية 

ص االقتصادية اللبنانية بما يساهم في خلق فر
يحّد من وعمل وبخاصة لشريحة الشباب، 

حصناً منيعاً يحول دون  يبنيهجرة األدمغة و
 .ف واإلرهابتغلغل التطرّ 

فيما شّدد البعض على ضرورة إقامة مناطق  -
لنازحون، اعتبر البعض اآلخر آمنة يعود إليها ا

 الفاشلة والمأساوية أن تجارب المناطق اآلمنة
في بقاع أخرى من العالم إضافة إلى ممارسات 
مختلف أطراف النزاع في سوريا من النظام 

تجعل  ،فةإلى بعض فصائل المعارضة المتطرّ 
من هذه المناطق مناطق خطرة للنازحين بدل 

 .أن تكون مناطق آمنة



ة مع الدولي أن يساعد لبنان عبر سلّ على المجت -
من المشاريع التنموية بدالً من االكتفاء بتقديم 

 .الدعم اإلغاثي
تعزيز المسار الديبلوماسي لحل األزمة  -

 . السورية ودعم الجهود كافة في هذا المجال
 
 
 


