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  يةالتحديات االقتصادية واالجتماعية واألمن: لبنان والالجئون والنازحون

 الحاجة إلى إستراتيجية وطنية شاملة

ً  9.30 –مارس / آذار 31الخميس   صباحا

 بيت المستقبل، بكفيا
  

  الجلسة االفتتاحية
  ام المساعد لجامعة الدول العربيةعاألمين ال

  عبد الرحمن الصلح
  

على " كونراد أديناور"ومؤسسة " بيت المستقبل"واإلمتنان إلى مؤسسة  أتوّجه بداية بالشكر  
األمنية  –التحّديات اإلقتصادية  –لبنان والالجئين والنازحين "الدعوة الكريمة للمشاركة في مؤتمر 

الحاجة إلى إستراتيجية وطنية شاملة وبمعنى آخر األخطار المحدقة بلبنان وسبل معالجتھا ضمن  –
  .ن شأنھا أن تضع حلوالً جذرية تعود بالخير على ھذا البلد ومواطنيهخطة شاملة م

إن األزمة الحالية في سوريا التي طالت أكثر مما ينبغي وقد تأّثر بسببھا ماليين السوريين   
الذين عايشوا العنف والدمار والتشريد حيث أضحى معظمھم يعيشون تحت خّط الَفقر وقد قتل 

إخالء منازلھم وتحّولت البنى التحتّية إلى ركام وتسّرب أكثر من  اآلالف واضطّر نصف السكان
مليون طفل من مدارسھم ولجأ معظمھم إلى دول الجوار وخاصة لبنان الذي أصبح منھكاً بسبب ھذا 

  .النزوح وعلى أكثر من صعيد

عاد إن األزمة التي يعيشھا لبنان ھي أزمة إنسانية بإمتياز، وليست داخلية فقط إنما لھا أب  
سياسية واقتصادية وإجتماعية وخاصة إقليمية ودولية، وال يمكن بالتالي إيجاد الحلول الناجعة 

  .بمعزل عن ھذين العاملين

ً على العامل الديمغرافي للبنان والمنطقة،    ً مما تقّدم، باتت ھذه األزمة تشّكل عبئا وإنطالقا
اّتفق عليه بين األطياف لتنظيم وترتيب الحياة  مما قد يؤّدي إلى إمكانية إعادة تحديد المفاھيم حول ما
  .المدنية للمجتمع في كل من سوريا والدول المضيفة

وفي ھذا المجال تجدر اإلشارة إلى أن تضامن المجتمع الدولي على الصعيد المالي ال يكفي   
حروب وحده بالغرض إذ ھناك إعتبارات أخرى يقتضي معالجتھا وفي مقدمتھا إنھاء حالة العنف وال

واإلنتقال إلى تسوية سياسية تحفظ كرامة اإلنسان في سوريا وتعمل على إجراء إنتقال ديمقراطي 
وتجدر اإلشارة إلى أن لبنان لم يعد يحتمل نكبة جديدة على غرار نكبة اللجوء الفلسطيني  .للسلطة

وبالرغم  .ة أخرىالذي لم يجد لتاريخه حالً أو إستقراراً له باإلضافة إلى نازحين من أقطار عربي
من اللقاءات التي إنعقدت ھنا وھناك إبتداًء من إجتماع نيويورك لألمم المتحدة وثم لندن وسواھا إالّ 

  .أن ذلك لم يؤدِّ إلى تلبية حاجات لبنان
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لذا يقتضي على المجتمع الدولي إيجاد الحلول الجذرية لھذه المعضلة وذلك من خالل إجراء   
راف المعنية خاصة وأن القضية باتت مرتبطة بسياقات السلم األھلي كما مفاوضات بّناءة بين األط

  .بوقف إنھيار سيادة الدولة بما تقتضيه الحكمة  والحزم في آن واحد

من ھنا أصبح من الضروري إيجاد مرجعية رسمية للتعاطي بھذا الملف الشائك والھاّم   
قومي من خالل رسم سياسة وطنية شاملة كمخرج أساسي إلدارة ھذه األزمة من أجل حماية األمن ال

تتولى إعداد وتنظيم وجود النازحين وتحديد أماكن وجودھم، بما في ذلك التواصل مع الدول العربية 
  .المعنية ومع المجتمع الدولي ككل بتأمين المساعدات على أنواعھا والعودة إلى ديارھم

ً في ھذا المجال من  وتجدر اإلشارة إلى أن جامعة الدول العربية ال بّد أن   تلعب دوراً ھاما
خالل أجھزتھا المتواجدة والفّعالة ومعالجة اللجوء الراھن على الصعيد السياسي وليس المادي فقط، 
واإلعداد لذلك على مستوى وزراء الشؤون اإلجتماعية العربية وھنا ال بّد من تسمية منّسق خاص 

وھذا كله ما يتطلّب إنشاء مؤسسة خاصة بشؤون  .ليقف على نتائج اإلجتماعات المتعلّقة بذلك
ً إلى جنب مع وزارة الشؤون اإلجتماعية، درءاً للمخاطر التي تداھم  الالجئين السوريين تعمل جنبا
لبنان وفي طليعتھا مسألة الفساد المستشري في البالد على كافة الصعد، فضالً عن معضلة النفايات 

اً بھذه القضية قضية الالجئين السوريين التي أنھكت لبنان دولة التي أنھكت البالد والعباد، وانتھاء
  .وشعباً والتي أصابت بشظاياھا دول الجوار إصابات بالغة

عن توفير المتطلّبات والمساعدات الالزمة للنازحين وأن العمليات اإلرھابية  إن لبنان عاجز  
ستدراج مفاعيل األزمة السورية إلى التي طاولت بعض المناطق اللبنانية إنما يؤّشر إلى إمكانية إ

وھذا ما يتطلّب توافق المجتمع اللبناني على ضرورة النأي عن أزمات المنطقة . الساحة اللبنانية
كما يخشى إنتشار أجواء من . وتداعياتھا ووضع حّد للفراع الرئاسي وتفعيل المؤسسات الدستورية

مما  1701يھّدد دور اليونيفيل والقرار الخوف والفوضى في بعض المناطق من جنوب لبنان مما 
يعطي إسرائيل ذريعة للتدّخل بشكل أو بآخر مع مزيد من اإلرباك على الساحة اللبنانية مما أّدى إلى 

  .نوع من الشلل في عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية وفي طليعتھا الفراغ في سّدة الرئاسة

وتعّطل . ي بشكل أو بآخر ولم تخُل إدارة منهأن الفساد في لبنان قد غّذاه الوجود السور  
عمل مؤسسات الرقابة وأصبحت صورية ولم يتمّكن مجلس الخدمة المدنية وال التفتيش المركزي 
المحافظة على فعاليتھما، وال استطاع ديوان المحاسبة وقف الھدر المالي وضبط األموال العائدة 

ة يتمّثل في عدم إستكمال ملف النفط والغاز وإن أبرز المكتسبات الضائع .للمقاوالت العامة
قبرص  –فلسطين  –المتوّفرين في المياه اإلقليمية اللبنانية والسطح اإلقتصادي للبحر ما بين لبنان 

تريليون قدم مكعب من الغاز  122مليار برميل نفط و 40و 30وھي كمّيات واعدة تقّدر بـ 
  .لو أنجزت في مواعيدھاصاعدة الطبيعي فھذا يؤّمن مستقبل مشّرف لألجيال ال

في المئة من المياه في  50و 40ومن جھة أخرى فقد أفاد تقرير األمم المتحدة أن ما بين   
لبنان غير محسوبة ومسّربة وتضيع ھدراً والجھود الحثيثة التي بذلت في قطاع المياه لم تؤدِّ إلى 

ولو أمكن تنفيذ . الكميات الكافية والسليمةتحسين الوضع المائي وإلى توفير المياه لجميع اللبنانيين ب
  .الخطة المتعلّقة بالمياه ألصبح لبنان في عداد الدول المصّدرة للمياه وليس مستورداً لھا

والرأي العام يرى أن الوطن بحاجة إلى رئيس للجمھورية قادر على تأسيس دولة منيعة   
نتغّنى بھا لن تكون ديمقراطية بكل ما في  وأن الديمقراطية التي. سّيدة على مصيرھا ومصير أبنائھا
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الكلمة من معنى ما لم تعمل على محو الجھل وإزالة الفقر وتوّفر فرص العمل من أجل وضع حّد 
  .للھجرة والرحيل التي ھي بإزدياد مستمرّ 

  .إنھا الديمقراطية التي نتطلّع إليھا ھي التي تحول دون جعل ھذا الوطن مرتھناً للغير  

 


