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  يةاالقتصادية واالجتماعية واألمن التحديات: لبنان والالجئون والنازحون
  الحاجة إلى إستراتيجية وطنية شاملة

 صباحاً  9.30 –مارس / آذار 31الخميس 
  بيت المستقبل، بكفيا

  

  التحديات األمنية :الجلسة الثالثة

  التي يواجھھا لبنان بسبب وجود الّنازحين الّسورّيين على أراضيه التحّديات األمنّية

  العميد الّركن المتقاعد غّسان عبد الّصمد

  الحضور الكريم،

من العراق إلى ليبيا إلى سوريا واليمن : ي في العالم العربيلعل األحداث التي جرت وتجر  
  .اإلھتمام العالمي والّدولي بقضّية النازحين والاّلجئين في لبنانوغيرھا، قد خطفت 

كان على أعداد ھزيلة، لجأت إلى أوروبا، وقامت الّدنيا ولم تقعد   حيث أن تركيزه واھتمامه  
حولھم مع أّن أعداد ھؤالء في لبنان يقارب نصف عدد سّكانه حيث أّن المسّجلين فقط لدى 

نسمة عدا عن الّذين دخلوا لبنان بطرق غير   ،1,067,785  ھو  المفوضّية العليا لاّلجئين
  .سّجلينمالغير و شرعّية

عن المحورين األّول والثاني وشارحاً لى ثالثة محاور متحّدثاً بإيجاز سأقوم بتقسيم كلمتي ھذه إ  
  :في الثالث

 من ھّم الّنازحون: األّولالمحور  -
 كيفّية دخولھم إلى لبنان: الثانيالمحور  -
التحّديات األمنّية التي يواجھھا لبنان بسبب وجود الّنازحين على : المحور الثالث -

 .أراضيه
-   
 من ھّم الّنازحون: المحور األّول 

  :منھابلٍد آخر يكون لديه دوافع خاّصة،  نحن نعلم اّن من يترك بلده ويذھب إلى

وھذا ما ينطبق على  :النزوح، آخر اللّجوء إلى بلدٍ ، اللّجوء الّسياسي ،الزيارة، الھجرة، ملالع
األخوة السورّيين الّذين نزحوا من بلدھم إلى لبنان واألردن وتركيا والعراق ومصر طلباا لألمان 

  .ھذا نظريا، أما عمليا، فھم الجئون. وسعّيا وراء لقمة العيش
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ً للقوانين ال ّدولّية بتقديم لكّن الحكومة اللّبنانّية ترفض تسميتھم الجئين، ألّن ذلك ُيلِزُمھا وفقا
 ً   .الخدمات لھم، وھي ال تستطيع أو ال تريد أو اإلثنين معا

 كيفّية دخولھم إلى لبنان: المحور الثاني 

المطار أو المرفأ قانوني وشرعي عليه العبور إّما  إّن أّي شخص يريد الّدخول إلى لبنان يشكل
ضبط ھوّية الّداخلين ومكان إقامتھم وفي الحاالت الثالثة يتّم . أو عبر المعابر الحدودّية الشرعّية

  .من فبل المديرّية العاّمة لألمن العام في لبنان

شرعّية غير الوريا، أوجدت الكثير من المعابر اخل حدوده مع سلكّن طبيعة لبنان الجغرافّية وتد
غير ن بير على تزايد أعداد الّنازحيھذا األمر أثَّر بشكل ك. ذات المسالك الوعرة والّصعبة إجماالً 

سّيما وأّنه ال ، ال (UNHCR)مسّجلين في الّدوائر المختّصة أو لدى المفوضّية العليا لاّلجئين ال
  .كاّفة قدرة للّدولة اللّبنانّية على ضبط ھذه المعابر

، شرعّيةالغير من ھؤالء يدخل عبر تلك المعابر وھنا ال بّد لي من اإلشارة إلى أّن عدد قليل 
ً و مسالك وعرةمخاطراً بنفسه عبر  أّما العدد األكبر فيدخل لألسف عبر . صعبة وغير آمنة أحيانا

  .معّينة لتسھيل دخول الّنازحين ان يعرفون تلك المسالك ويقبضون أثمانيلبنانيّ  تّجار

 التحّديات األمنّية التي يواجھھا لبنان بسبب وجود الّنازحين على : المحور الثالث
 .أراضيه

ً مّما أوإ ن لنا أّن أعداد الّنازحين الّسورّيين تزداد ِمْحَوَرين األّول والثاني، يتبيّ في الجزته نطالقا
واالجتماعّية  ن أن يتحّمل األعباء االقتصادّيةبشكل غير مقبول، يصعب من خالله على لبنا

واألمنّية، الّناتجة عن ھذه األعداد الضخمة والّتي تكاد توازي نصف عدد سّكانه خاّصًة مع 
  .ون دخولھمشرعّية وأشخاص لبنانّيون يسھلّ غير  برمعا ودوج

ذلك أّن إقامتھم غير معروفة لدى الجھات األمنّية المختّصة، كذلك ھوّياتھم بحيث ال يمكن 
 .عمل أمني معّينبنانّية أو ال، خاّصًة عند حصول إذا كان موجوداً على األراضي اللّ معرفة ما 

الكبير من الّنازحين الّسورّيين على األراضي اللّبنانّية  وجود ھذا العددباإلضافة إلى ذلك، فإّن 
  :ھو أمر يھّدد أمنه واستقراره لألسباب التالّية

وھنا . أو ماالً أو كساًء أو حّتى غذاء اإّن معظم الّنازحين الّسورّيين ال يملكون مأوًى الئق .1
ألّنھم ) عّيةسواًء بطريقة شرعّية أو غير شر(ال أتكلّم عن األشخاص الّذين يعملون 

في سبيل بقائه  ءلكن من ال يعمل يمكنه القيام بأّي شي .يؤّمنون الحّد األدنى من حاجاتھم
في أمن واستقرار  خلّ وعائلته على قيد الحياة حّتى األعمال المخلّة بالقانون، والّتي ت

 .لبنان
سائغة أو جعل بعضھم لقمة ي ،ازحين الّسورّيينمن النّ  86%الفقر الذي يعاني منه  .2

لمنّظمات إرھابّية معّينة تجعلھم يقومون بأبشع وأعنف وأسوأ األمور في  اثمينا ّصْيد
ھذه المنّظمات تسيطر على عقولھم بإسم الّدين أو بواسطة . ولھم على المالحصسبيل 
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وفي أي حال، فھم غيرھا،  المخدرات أو اللّعب على وتر بعض األمور الّسياسّية أو
 .ضياع ذھني وعقلي نتيجةفاتھم عن قصد أو صرّ كانت ت إذاضحّية 

ً يتسّولون في شوارع العاصمة، األمر الذي  .3 إّن اآلالف من النساء واألوالد نراھم يومّيا
 ءإضافًة إلى العب...) خطف، قتل، إغتصاب، إستغالل إلخ (يعّرض حياتھم للخطر 

توّفر أمكنة ت يمكن زّجھم في السجون كما وال الذي يشّكلونه على الّدولة، حيث ال الكبير
 .إليوائھم وتقديم الّرعاية لھم

 (UNHCR)إذا أخذنا العدد الّرسمي للنازحين الّسورّيين وفقاً للمفوضّية العليا لاّلجئين  .4
 59و  18ر بين عم%  21في دراسة سريعة نجد أّن بينھم  .نازح 1,067,785فھو 

ھؤالء قد أتّموا  .ألف رجل بينھم 100أّنه يوجد نقل ل ،شخص 220،000أّي حوالي 
ً على السالح  ً كافّيا كما نعلم الِخدمة العسكرّية في سوريا، أّي أّنه تّم تدريبھم تدريبا

 .غيرھاووأجھزة اإلّتصال والمتفّجرات 

ألف  100ئة ألف ليزعزعوا األمن واإلستقرار في لبنان؟ ببساطة امماذا يلزم ھؤالء ال
ذلك يمكن أن تؤّمنه أي من المنّظمات اإلرھابّية أو أجھزة المخابرات و !!!كالشينكوف

  .المعادية وغيرھا

األمراض واألوبئة الّتي تتفّشى بين أعداد كثيرة من الّنازحين الّسورّيين في لبنان بسبب  .5
دفع فاتورة اإلستشفاء و الذھاب إلى طبيب أو مستشفى سوء الّتغذّية أو عدم القدرة على

من المرّجح أن تنتقل العدوى إلى المواطن اللّبناني حيث يمكن أن تكون . غيرھاأو 
إّن ھذا األمر يھّدد . في بعض األحيان أو فيروسات يصعب معالجتھا أمراض خطيرة

الكثير من المواطنين اللّبنانّيين وبالّتالي يؤّثر على األمن الّصحي كما الغذائي للمواطن 
 .اللّبناني

يؤّثر على األمن واإلستقرار في لبنان ھو الّتغيير الديموغرافي الذي األمر اآلخر الذي  .6
الذي يعاني أصالً من الشحن  إلى لبنان معّينةطائفة ء نزوح أعداد كبيرة من نشأ جّرا
 .والمذھبي الطائفي

للنازحين الّسورّيين في المدن والقرى اللّبنانّية وعدم وجود  إّن اإلنتشار العشوائي .7
و عّدادات مياه في أماكن تواجدھم يلحظ الكثير من المخالفات من قبلھم ساعات كھرباء أ

األمر الذي يؤّثر على ... من تعليق على شبكات الكھرباء أوكسر قساطل مياه الشّفة إلخ 
 .المواطن اللّبناني وعلى الحّد األدنى من حياته الكريمة وحاجاته اليومّية

إنسان موجود في بلد معّين له الحق في إن شرعة حقوق اإلنسان تنّص على أّن كّل  .8
نصف ما يتقاضاه العامل اللّبناني وھذا في لبنان يتقاضى العامل الّسوري لكن . العمل

. أو صاحب المحل أو بسطات الخضرة أو غيرھا) أعمال يدوّية(يشمل العامل العادي 
البطالة الً من وذلك كما نعلم يضّيع فرص العمل من أمام اللّبنانّيين الّذين يعانون أص

، األمر الذي يخلق جّوا من التوتر بين اللبنانيين واألخوة وصعوبة تأمين لقمة العيش
 . السوريين
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نالحظ في بعض القرى والبلدات اللّبنانّية إقدام البلدّيات على منع تجّول األجانب مساًء،  .9
اكتشاف العديد حيث تّم . وھذا يعود للتجاوزات التي يرتكبھا بعضھم تحت جنح الظالم

 .من أعمال الشغب من تكسير في الكنائس واألديرة إلى سرقات وغيرھا
إّن وجود ھذه األعداد الكبيرة من النازحين الّسورّيين يرخي بتداعياته الكبيرة  .10

وت والضواحي على األمن القومي في لبنان، ذلك اّن معظم األبنية السكنّية في بير
عة المتجّولين وبعض سائقي سيارات األجرة والعّمال في إلى البا إضافةً  .نواطيرھا منھم

ورش البناء وبائعي الخضار وعّمال المطاعم والمقاھي وغيرھم، مّما يجعل أمن 
األشخاص والمؤّسسات في خطر محّدق في حال إنغماس بعض ھؤالء في أعمال 

 .مشبوھة أو مرتھنة إلى الخارج

بأھله فكيف يمكن لصاحب المنزل  منزل يضيقلكن باإلجمال إذا كان الھذا غيض من فيض، و
  .أن يستضيف األخوة واألصدقاء واألحّباء، بإرادته أو رغماً عنه

أمام ھذا الواقع الّصعب واألليم الذي يعاني منه لبنان والمواطن اللّبناني، ال بد من ايجاد حلول 
كما . الّسورّيين في لبنان ازحينالذي قد يشّكله النّ جذرّية تزيل العبء األمني عن كاھل الّدولة 

كرامته وأمنه واستقراره يتوّجب إّتخاذ تدابير سريعة ومناسبة، تريح المواطن اللّبناني وتعيد إليه 
  .في وطنه

  :من ھذه الحلول التي أقترحھا

 .اإلّتفاق على استراتيجّية واضحة للدولة تجاه موضوع الّنازحين الّسورّيين .1
مختلف األجھزة األمنّية اللّبنانّية والمؤّسسات والجمعّيات التعاون الوثيق والدائم بين  .2

من الّنازحين  المعنّية لقوننة وضع المخالفين، ومراقبة تصّرفات وأعمال المشبوھين
 .الّسورّيين

من قبل جميع أركان الّدولة  تعزيز دور وزارة الشؤون اإلجتماعّية والتعاون معھا .3
والحصول على المساعدات الغذائّية التي ومؤّسساتھا لتأمين مأوًى للمشّردين، 

 .يحتاجونھا، كما تأمين اإلستشفاء واألدوّية الاّلزمة
التعاون الدائم والمستمر مع المفوضّية العليا لاّلجئين من قبل األجھزة المعنّية في الّدولة  .4

 .لتأمين احتياجات الّنازحين
زمة وليس مساعدات عينّية كما حّث الّدول المانحة على تأمين المساعدات المالّية الاّل  .5

 .اّقر في مؤتمر لندن مؤّخراً 
يخّل باألمن أو أي  ن كل ما قدو، حيث يراقب المواطن"كل مواطن خفير: "تطبيق مبدأ .6

 .المختّصة عنه المراجع بلغعمل مشبوه ويُ 
وتزويدھم ثقة عنھا، حدة والجمعّيات والمؤّسسات المنبالتنسيق الّدائم مع منّظمة األمم المتّ  .7

 .النازحين الّسورّيين التي تخصّ  كافة المعلوماتب
صاالت المشبوھة التي يقوم واإلتّ  ووسائل التواصل االجتماعيتكثيف مراقبة اإلنترنت  .8

 .بھا بعض األشخاص وتكون موضع شك وتؤّثر على األمن
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المعابر غير عبر  توقيف ما يسّمى بتّجار البشر الذين يسّھلون دخول الّنازحين الّسورّيين .9
 .العقوبات بھم نزال أقصىإالشرعّية و

األشخاص السورّيين الّذين يعملون في  التشّدد من قبل وزارة العمل في مراقبة .10
  .وذلك بالتنسيق مع المديرية العاّمة لألمن العام لبنان دون إذن مزاولة العمل،

ً أن يدفع الثمن لماذا عل: ، فإّن السؤال الذي يطرح نفسه ونطرحه جميعاً، ھوأخيراً  ى لبنان دائما
يعاني من وما زال حيث كان . وحّتى الَيْوم 1948األكبر من أمنه واستقراره، منذ العام 

   صراعات المنطقة إّما بشكٍل مباشر أو غير مباشر؟

ى تفّككت وسوء إستخدام الّسلطة من بعض المتسلّطين، حتّ  لعنة الّتاريخ وقدر الجغرافيالعلّھا 
  .يعرف النشيد الوطنيّ  القليل من اللبنانّيين احلّلت، وغدالمواطنة وت

  .كلمة من معنىللبكل ما  اآمالً أن نستفيق يوماً من سبات الجھل والمصالح الضّيقة لنبني وطن

  .وشكراً 


