
 يةالتحديات االقتصادية واالجتماعية واألمن: لبنان والالجئون والنازحون

  الحاجة إلى إستراتيجية وطنية شاملة
ً  9.30 –مارس / آذار 31الخميس   صباحا

  بيت المستقبل، بكفيا

  

  الجلسة االفتتاحية

  * تأثير أزمة الالجئين السوريين على القطاع التربوي

  الياس بوصعبوزير التربية والتعليم العالي 

  

اسمحوا لي بداية أن أثني على الجھود التي يبذلھا ھذا الصرح العريق في طرح القضايا 
إن للبنان تاريخ طويل مع أزمات الالجئين بدءا من . الشائكة التي تعاني منھا البالد والمنطقة

جھة، وتفكك  إال أن مسار القضية الفلسطينية من. النزوح الفلسطيني إليه والذي كان حينه مؤقتا
الدولة وعدم االتفاق السياسي الداخلي حول وجود اللحئين الفلسطينيين من جھة أخرى، أدى 

يفتح ھذا األمر بابا لألزمة األكبر واألخطر وھي أزمة . إلى تحويل ھذا الوجود إلى وجود دائم
  .النزوح السوري السيما لجھة عدد الالجئين نسبة لعدد سكان لبنان

 1.2ألف فلسطيني ونحو  500مليون نسمة، أضيف إليھم  4.5نيين يقارب إن عدد اللبنا 
مليون سوري، أي باتت نسبة الالجئين إلى السكان ثلث عددھم وھذا لم يحدث سابقا في أي 

يضاف إلى ذلك تأثير ھذه المسألة على الخالفات الداخلية اللبنانية والتي حالت . دولة اخرى
. إن تأثير اللجوء بعامة على لبنان كان كارثيا. الموضوع أساسا دون التعاطي الجدي بھذا

فبسبب الوجود الفلسطيني على أرضه، أصبح لبنان ساحة مفتوحة لإلعتداءات اإلسرائيلية وال 
  .ندري إذا ما كان ھذا األمر سينسحب على النزوح السوري ليجر على لبنان حروبا أخرى

. لبة بأن ننأى بأنفسنا عن األزمة السوريةعلى الصعيد التربوي، تعالت بعض األصوات مطا
إذا كنا نستطيع أن نفعل ذلك سياسيا، من المستحيل أن نفعل ذلك اجتماعيا وتربويا وأن 

 52يوجد بين النازحين السوريين . نتغاضى عن حجم المشكلة التي أصبحت في عقر دارنا
ة بعض مدارس لبنان من تالمذ% 90ألف سيدخلون قريبا إلى المدارس، و 450ألف تلميذ و

  .ھم من السوريين

ولكن من جھة . البعض يقول إذا وفرنا مدارس لألطفال الالجئين فھذا يعني إبقائھم في لبنان
أخرى، إذا لم نؤمن لھم مدارس فھذا يعني خلق بيئة حاضنة لمشاكل اجتماعية عدة، تبدأ من 

لى الوقوع في براثن المخدرات عمالة األطفال إلى التسول واالستغالالت على جميع أنواعھا إ
  .والجريمة أو اإلرھاب

  



  

لھذا قررنا بالتعاون مع المجتمع الدولي القيام بعمل يعالج مشكلة الالجئين على الصعيد 
التربوي بشكل تكون مفاعيله إيجابية على المجتمعات المضيفة، بدءا ببناء بعض المدارس 

إن خطة المجتمع الدولي . لتصبح أكثر تفاعالوتأھيل بعضھا اآلخر وتأھيل المناھج والبرامج 
. تقوم على إعطاء أھمية خاصة للمجتمع المضيف باعتباره يتحمل العبء األكبر من المشكلة

وفي ھذا اإلطار، أصرينا على معاملة الطالب السوري واللبناني بمساواة وباتت المساعدات 
مليون دوالر نتوقع  30األن على  حصلنا حتى. الدولية توزع على الجميع، لبنانيين وسوريين

إلى ھذا، حصلنا من البنك الدولي على قروض . مليون دوالر 90العام المقبل أن ترتفع إلى 
بشروط ميسرة ودون فوائد، ال ندفع بموجبھا أول سبع سنوات شيئا ونسددھا بعد ذلك على 

يين كبيرة، فأخر وقال إن خسارة لبنان نتيجة أزمة الالجئين السور. عاما 50أو  40مدى 
مليار دوالر منذ اندالع األزمة السورية منھا  13تقرير حول ھذا األمر يقول إن لبنان خسر 

. وحده، وإذا استمرينا على ھذا المنوال فنحن نتجه إلى الھاوية ال محال 2015مليار عام  5.6
خالل خلق  في لبنان وال بد لنا من معالجة ھذه المشكلة من% 20ستصل نسبة البطالة إلى 

فرص عمل للبنانيين أوال وللسوريين ثانيا عبر االستثمار في مشاريع إنمائية إن في مجال 
  .الصناعة أو الزراعة أو المقاوالت بما يضمن إنماء المجتمعات المضيفة وتعزيز البنى التحتية

التي عانوا وختم بالقول إن لبنان استقبل السوريين كما استقبلت سوريا اللبنانيين آبان الحرب 
وعلينا التعاطي مع النازحين بشكل إنساني، إال إنه يجب الحرص على مصلحة لبنان . منھا

إن مسؤولية المجتمع الدولي في . والعمل على تأمين عودتھم دون أن نترك لھم الخيار بذلك
تحمل األعباء المالية الناتجة عن ھذه األزمة كبيرة، وأحيي جديته في التعاطي مع الجانب 

  . التربوي منھا بما يفيد النازحين والمجتمعات المضيفة على حد سواء

إن تأمين مقاعد دراسية لألطفال النازحين ال يعني العمل على إبقاءھم في لبنان فطالما ھم 
تأمين عودتھم الدائم ل موجودون على أرضنا علينا القيام بواجباتنا اإلنسانية تجاھھم مع السعي

على إحياء مؤسساتنا الدستورية بدءا من انتخاب رئيس  بد من العمل أخيرا ال. إلى بالدھم
حيث عاد إليه زعماء علينا  2005غير لبينان بعد عام  2005إن لبنان قبل عام  .للجمھورية

   .التشارك معھم في حل معضالت ھذا البلد لتأمين قيامته

  

  

  

  

  

  
  عن التقرير النھائي*

 


