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  يةالتحديات االقتصادية واالجتماعية واألمن: لبنان والالجئون والنازحون
  الحاجة إلى إستراتيجية وطنية شاملة

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

  

  التحديات األمنية: الجلسة الثالثة

  العميد منير عقيقي مداخلة
  

  مون السادة المنظّ 
  ن الزمالء المنتدو اتحضر

  الحضور الكريم
 

 الداخليتشكيل منتديات في ظل الفراغ  ،ھميتھام ھذه الندوة التي تستحق ألمن طرح ونظّ شكر تي بابدأ كلم
في محيط اقليمي يحترق من كل  زلزاال امنياتواجه  يةالمنواالعسكرية  اتالعاصف، حتى لتبدو المؤسس

 .ق لبنان على طول حدوده مع سورياطوّ ونيرانه تُ  ،الجھات
  

صارت  ةخامسع دخول الحرب سنتھا ال، فملم تقتصر آثار األزمة السورية على الداخل السوري فحسب
بسبب تراكم  ساسا،أ الھشّ  واالستقرار االھلي السلمد يھدّ  يوميا،ھا واقعا المخاوف في لبنان من تداعيات

إرھابية جماعات في سيطرة  لتمثّ مور تعقيداً وما زاد األ. ياسي والشلل الحكومياألزمات والفراغ الس
لمتابع وا. عن جعل عرسال العزيزة رھينة ، فضالعلى مرتفعات لبنانية ،جبھة النصرة وداعشك ،ةتكفيريّ 

يجد أن البلدين باتا في الواقع مسرحا أمنيا واحدا بسبب  ،لمسرح العمليات في سوريا وللوضع في لبنان
  .الوثيق تاريخيا وجغرافيا ھماارتباط

  
الحصة  لبنانى جعلت من المنطقي أن يتلقّ  نسبيا مع سوريا، والعالقات بين البلدين، الطويلةد الحدوان 
الصعد االقتصادية  لعلى ك ،عنيفة  في سورياتبعات الحرب الو ،زلزالللالثقيلة  رتداداتإلا من بركاأل

مكانات وقلة اإلف ، في ظل ضعمنھا األمنية خصوصاو ،والبيئية الديموغرافيةو والسياسية واالجتماعية
أن لبنان سيبقى عرضة والوقائع تؤكد بالقراءة والتحليل . ات العسكرية واالمنيةالمؤسس ت وحاجاتالمساعدا

بقوة  تعمل القوى االمنيةأن ك على الرغم من لوذن األزمة السورية مستمرة، أطالما  خطارللتھديدات واأل
 .ر من منطقةأكث على  كبح االرھاب بعمليات استباقية فيواصرار

 
في  صلقد ح الى االراضي اللبنانية، تدفق السوريين الكثيفن ابعاده ھو اوتحليل  ما ينبغي التوقف عنده

 -  الوافدينن تصنيف وللدقة فإ .مور على المستوى األمنيخطورة األ يحسموھذا العامل  ،غضون سنتين
 : يمكن تلخيصه كما يلي ،تقتضيه ندوتنابما  السوريين النازحين
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يارة اقارب او زلالتسوق او  واللسياحة لبنان عبر المعابر الشرعية،  دخلوا فئة السوريين الذين -
ھذه الفئة في لبنان قصيرة، لكن اقامة  .ستكمال معامالتالدعوة او على بناء او  او تربوية، السباب طبية
  .حركتھا كثيرة

 قدريو ، وھذه الفئة كانت موجودة اصالً للعمل الدائم او الموسمي دخلت لبنان عبر معابر شرعيةفئة  -
 ة باالحداثبر مرتبطاحركة ھؤالء على المع. منھم من استقدموا عائالتھمو، لفا 400و 300 ما بين عددھا

 . وأماكن سكنھم في سوريا
من مناطق شھدت احداثا  او بطريقة غير شرعية، منھم من نزح فئة دخلت لبنان عبر معابر شرعية -

 "مفوضية العليا لالمم المتحدة لشؤون الالجئينلـا"ـ ي مخيمات خاصة او تابعة لاقاموا ف .وحروبا
)UNHCR( .غير مسموح  ،يتقاضون مساعدات ،يتراوح ما بين مليون ومليون ومئة الف المسجلين عدد

 بطاقتهاالصول يفقد  وفقاو يرغب بالعمل  ،الى وطنه منھم من يعوداما  .العمل كون لديھم بطاقة نازحلھم 
  .ويشطب عن سجالت المفوضية نازحك
روا لھم اص وفّ خاش، او لدى معتلمةفي مناطق غير ة موجود ،فئة دخلت لبنان بطريقة غير شرعية -

المن يد لھدعامل ت يشكلونو الفلسطينية، يتحركون في الخفاءالسورية و مخيماتال، او في االقامة والحماية
ة من عدد في المئ 15و 10بين  تتراوح نسبة ھؤالء .ال ارھابيةبأعم او المشاركة الى حد القيام واالستقرار

  .السوريين في لبنان
-  

المئة في  40نحو : على الشكل التالي ونيتوزع،  1،200،000 ھو لبنانلسوريين في التقريبي ل عددالان 
نتيجة بو .في محافظات الجنوب وبيروت وجبل لبنان يقيمونفي الشمال، ومثلھم في البقاع، بينما اآلخرون 

 .لم تتوقف الى لبنان السوري التوافد تبّين أّن حااليت ،المتابعة
فعلى الصعيد األمني تّم استغالل  .وكبيرةأمنّية صعبة  أخطارو تحدياتتضع لبنان أمام  واالرقام ھذه النسب

ر او غي ، بالطرق المباشرةوالستقراره ودوره او من جھات عدوة للبنان متطرفة منظماتمن  ھؤالء
سلب، (ارتفاع معدل الجريمة  اضف الى ذلك .او بواسطة تقنيات التواصل االلكترونية الحديثة المباشرة،

و أ، حيث تبين أّن العدد االكبر من الجرائم نّفذھا )، اغتصاب، نقل اسلحة ومتفجرات، قتلاعتداءنشل، 
على الناس واألمالك العامة  ديتعتعصابات  بعضھم لشك فقد. من التابعية السورية كان اشترك في تنفيذھا

  .أكثر من ستة آالف شخص والمرتكبين والخاصة بھدف الحصول على المال، اذ بلغ عدد المتورطين
وارتباط  ،زمة بسبب االستقطابات الداخليةداعيات ھذه األت ھو ،ألخطر من الناحية األمنية ـ السياسيةا

ً ل لبنان مسرحزمة السورية، بحيث تحوّ األبأطراف  ينأطراف لبناني للصراع بين القوى الداخلية والخارجية  ا
 ،اإلعالم اللبناني الى دخول نفق التحريض والمغاالة ايضا المؤيدة للنظام والمعارضة له، األمر الذي دفع

 .بكل اشكالهعالم الاتقنيات واستغالل 
  
وبالتعريف  ،ي الغالبةفي اإلطار اإلقليمي حيث الحروب ھ مختبرا ضحىأ لبنان ناھنا أسجل للتاريخ  

تقديم األمن على المراوحة  مما يفرض علينا، ن الوقت يحرق لبنان شيئا فشيئاأه الى ينبغي التنبّ  السياسي
ھدف كلنا يعرف ان و ."األمن الصلب"بـ ما يسمى اسية والعبثية القائمة في بلدنا، لنصل الى مرحلةالسي

، ومن ثم القضاء صاعدمتال االرھابي كبح التھديد ة الرئيسيةفي الدرج ھوالذي تصبو اليه  المؤسسات االمنية
المؤسسات تزال  ال منية الجبارة التي تحققت،، واالنجازات األالمعطيات الراھنة كل بالرغم منلكن . عليه

  .الحديثة والتسليح والتقنيات والتمويل صةالمتخصّ  تعاني من النقص في الطواقم البشريةالعسكرية واالمنية 
 
 
 



3 

 

  
  أيھا االعزاء،

 :متمايَزيناندالع الحرب السورية، يخوض المجتمع الدولي نقاَشين مع 
  
 الحرب تحدياتكز على احتواء تير الذي ،و القويأ نقاش استراتيجي محوره األمن الصلب :األول -

مع تطّور الحرب، لكن و. والحؤول دون زعزعة االستقرار في المنطقة ،ومكافحة االرھاب على انواعه
 . الدولة اإلسالميةبمشروع باالرھاب وما يسمى ضرب  ة قرارإلى األجندة األمنية االمميّ  فأضي

 ىفضلالل السبحول  الذي يتمحور ، اي الحل السياسي،نقاش حاد محوره األمن الناعم :الثاني -
 .الجديدة األسوأ منذ اندالع الحرب الباردة "األزمة اإلنسانية"لمساعدة السوريين ومعالجة 

بالمجتمع الدولي  دفعت من الناعم،واألاألمن الصلب  مسألتياألمر الواقع بين  اي فرضھالتالفصل  مليةان ع
 ملياراتمبالغ مالية تقدر بنفق بلدان على غرار الواليات المتحدة حالياً تُ و. المسارين تالزم استعادة خيار إلى

 بعض لق أنلقلكن ما يدعو الى ا. "ةاإلسالميالدولة "مشروع و االرھاب محاربة ثمن كلفة الدوالرات
وتتقاطع تتناقض حينا التي سياسية اللتحالفات ا لمعايير قاوفإلى الحرب على االرھاب المجتمع الدولي ينظر 

سجل للبنانيين عسكريين زة تُ وبوحدة وطنية مميّ  احيانا، وفي ھذا المشھد يبقى لبنان يقاتل باللحم الحيّ 
 .وأمنيين ومدنيين

  
 ھندسة جديدة تظھير إلىة بحاجة ماسّ  ،"عةعلى اشكاله المتنوّ  لوجود السوري في لبنانا"منية لـ التحديات األ

إعادة مستوى الخدمات إلى داء ولرفع مستوى األ للقوى الشرعية، واللوجستية العسكريةللمساعدات  افةوشفّ 
دفعت النزوح السوري أن أزمة ولي عن البنك الدتقرير  ناوكلنا قرأعليه قبل الحرب السورية،  تكان ما
مام أ جور متدنيةشروعة للعمالة السورية وقبولھا بأجراء المنافسة غير الم نحو الفقرمئات آالف اللبنانيين ب

من عدد  :عددةلالحتقان اسباب متو. يعاني احتقانا اجتماعيالبنان فيما  موال والشركات،نھم رؤوس األ
، ة أصالالديموغرافي وكثافة أعدادھم في المناطق المھمشّ  ھمتوزيعبنانيين، إلى لنسبة الى عدد اللباالسوريين 

من أي بلد ٓاخر في  ھي االعلى لبنانھم يحتضن الذين سورييننسبة اعداد الف. إلى عدم وجود دعم مالي كاف
 اطقنالمفي المئة من النازحين يقيمون في  86فـ  .حو ثلث سكان لبناننيشكلون اآلن  ھؤالءإذ أن العالم، 

في بلدة عرسال مثالً، التي تشھد اشتباكات متكررة في محيط و. شينالتي تعيش فيھا أكثرية اللبنانيين المھمّ 
 . ألف لبناني 35ألف سوري الى جانب  اكثر من مئة مخيمات النازحين، يعيش اآلن

 
بسبب أزمة النازحين أمر  ، نرى أن االحتقان الحالي في لبناناعندما نضع كل ھذه العوامل مع بعضھا بعض

موارد الدولة االمنية  وسبب استنزاف ،منافسين اقتصاديين السوريينواصبح اللبنانيون يرون في . متوقع
بات حيث وما زاد الوضع سوءاً ھو الحوادث األمنية في الشمال اللبناني والبقاع،  .ھاوقدرات واالقتصادية

 .ابيةكبؤر إرھ والتجمعات مخيماتبعض ال ىُينظر ال
 
 يرتكبون أفعاال السوريينجزءاً من ن أوجھة نظر، وال في رأي أو سألة مليست  التي نعالجھا شكلةن الما

 وبشكل عشوائي من غير اللبنانيين المقيمين على اراضيهالمشكلة في لبنان ھي أن ازدياد عدد . ةميّ جر
كلھا  ،المتأتية عن ذلكقتصادية بسبب األوضاع اال يضاف اليه ارتفاع في نسب الفقر والعوز وفوضوي،

د يكون تأثيرھما كارثيا على البال رھابيةإتنظيمات االنخراط في  وأدفع البعض نحو الجريمة ت عوامل
  .الھداف معروفة والعباد، من دون ان نھمل دور عمالء العدو االسرائيلي في تقويض االستقرار الداخلي

األزمة من خالل إطار أوسع ھو إطار الدولة، ألن وجود تحليل ھذه ان المعطيات التي قدمتھا تستوجب 
 أن  الستدراك المراحل المقبلة، خصوصا، وعامل ضروري من النزاع مؤسسات الدولة عامل إيجابي للحدّ 
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منھم فقدوا  عديدن الأ، حيث ھناكبشكل تلقائي حين انتھاء الحرب  بالدھملن يعودوا الى  السوريينالكثير من 

 . رزقھم منازلھم ومصادر
 

  أيھا الحضور الكريم 
ن لبنان إ، فالية الدولةانعدام فعّ ، ألنه في ظل ان الدولة ھي طوق النجاة الوحيد، وفي متنھا الوحدة الوطنية

إن  .االجتماعي في البلد ومستقبله األمنيو ين السياسيد العقدتھدّ ة على الحل وزمة قد تصبح عصيّ ألمرشح 
 كلھا ،زمة السوريةتماعي والطائفي في ظل استمرار األي واالحتقان االجزيادة نسبة التھميش االقتصاد

تقع على الجميع بالتساوي ومن المسؤولية ھنا و. لبنان إلى عدم االستقرار على المدى البعيدبتدفع سعوامل 
 .دون مزايدات

  
 ،ى وطنھمإل عودوني قد ال لذين دخلوا لبنان بطرق غير شرعيةالسوريين اما يجب ان نعرفه أن الكثير من 

ة  عداء الوطن واصحاب المشاريع التوطينيّ أاستغاللھم من سيما اذا تم ال  ة،منية كبيرأر اطخأب بوھذا سيتسبّ 
 تواجدھم، في أماكن ھؤالء فيستقرالتھجير عندما يطول خصوصا   .ولھم العدو االسرائيليأفي المنطقة و

منذ بوابنا أفتحنا ننا أر ن نتذكأ ن يكون عليه مستقبلنا، يكفيأولمعرفة ما يمكن . العودة رادةا لديھمتتالشى ف
 الجىء ة الفئن نحو ستمفصاروا اآل ،ھّجرھم الكيان االسرائيلي بغطاء دوليالف فلسطيني  ئةمل ستين عاما

ن ننسى ما أفضى اليه وقوعھم على خط التناقضات اللبنانية وما انتھينا اليه أدون من  ،مع ابنائھم واحفادھم
 .ومؤسساتھا الال في الدولةربا وتدميرا وانحح
  

 وكي ال ،ازمة النزوح السوري مناطار مواجھة التحديات الناتجة في من االشارة الى انه  اخيرا، ال بدّ 
ة التي سبق واشرت اليھا، طرح لبنان في ورقة العمل التي عرضھا على مؤتمر تتكرر المأساة الفلسطينيّ 

مليار دوالر  11، حاجته الى  2016شباط  4لذي انعقد في لندن بتاريخ ا "مساعدة سوريا والمنطقة"
 دسف، لم تحدّ لأليا كن ول. ھذا العام دوالرمليون  300نحو مليارين والى للسنوات الخمس المقبلة، و

موال التي جمعت في المؤتمر والتي وصلت الى أكثر األما جرى إقراره من ولم يعرف بالضبط حصة لبنان 
ورقة العمل التي قدمتھا الحكومة  سر بعد درقرَّ أن حصة لبنان ستُ  علم الحقادوالر، حيث  اتيارمل 10من 

 .اللبنانية
  

موغيريني انھا   فيديريكاجاري قالت الممثلة العليا لإلتحاد األوروبي ال 21وخالل زيارتھا الى لبنان في 
بتقديم مساعدات للبنان سيتم الوفاء  "لندنمؤتمر "الوعود التي قطعت في  بأنأبلغت المسؤولين اللبنانيين 

ي ستصل من مجمل مساعدات د ايضا مھلة لتحقيق ھذه االلتزامات وال النسبة المئوية التلكنھا لم تحدّ  ،بھا
 محادثات أن االتحاد حريص على عدم السماحالوتبّين من خالل . لدول المضيفة لالجئينإلى االمؤتمر 
وعلّق وزير العمل سجعان قزي على . اوروبا عبر الطرق غير المشروعة في لبنان بالسفر الى للسوريين

لسنا حرس حدود للقارة " :ب من لبنان الى اوروبا فقالبالتسرّ  للسوريينطلب موغيريني عدم السماح 
 ".وروبيةاأل
  

 الى راالوافد قس"السوري، ال سيما ما ينطبق عليه صفة  دوجالون ا يعتبر الرسميلبنان يشار الى ان موقف 
 بما تفرضه المعاھدات الدولية وما تقتضيه القيم وتاً، مؤقّ  االال يمكن أن يكون " ،"اللبنانية يضااالر
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ً عات النازحين أرضعلى العالم أن يتنّبه الى عدم تحويل تجمّ و. "االنسانة وحقوق االخالقيّ  خصبة  ا
منية والعسكرية سيفقد دعم المؤسسات األات اللوجستية وتراجع الدول على االمكانفنتيجة ضعف . رھابلإل

لبنان القدرة على منع انطالق موجات من النازحين الى شواطئ بعيدة، مع كل ما تمّثله من تھديد لألمن 
 .والعالم االستقرار في لبنان والمنطقة

  
  :الخالصة

تضافر  علينا جبوت ومواجھتھا، السوري الى لبنان التوافداء عملية ة من جرّ منيّ األرصد التداعيات  نإ
مع  ودفاع وداخلية تصاالتواصحة وجتماعية اشؤون  ة منالمعنيّ  وزاراتالتعاون كل من تعميق لالجھود 

ھذا الملف الذي ل السلبية نعكاساتالتحمي الدولة وشعبھا من ا جراءاتا اعتمادو ،وترسيخھا منيةاألجھزة األ
التي تنفذ سياسة  المعنيةجھزة لتدخل في آلية عمل األتوقف عن اال. نه سيطول اكثر مما يتوقعه البعضأيبدو 

للمحافظة على  منيةالدواعي األ. العامةوترك تقدير الموقف لھا وحدھا بما يتالءم والمصلحة  الدولة العليا،
بوتيرة تفرض على  فيھا حداثاألتتسارع ننا في منطقة أ خصوصا ،ن تتقدم على ما عداھاأب يج الكيان

                 .بكل اھتمام وجدية ھامتابعت نالمسؤولي
 
 

    وشكراً     


