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  االجتماعية والبيئيةالتحديات : ثانيةالجلسة ال
  *ةياإلنسانعضو في مؤسسة حقوق اإلنسان والحقوق جان بيار قطريب، 

  
المغالطات التي ض بتعداد بع ، وسأبدأ مداخلتيبصفة ناشط بحقوق االنسان اليوم المؤتمر ھذا في أشارك

  :سجلت بدءا من أزمة النزوح السوري
إذ أن الفلسطينيين ال  وھذا خطأبالالجئين الفلسطينين،  ة الالجئين السوريينمقارنتتعلق ب المغالطة األولى

الثانية بتوصيفھم وباللغط تتعلق المغالطة و. دولة لھم بعكس السوريين المنتمين إلى دولة قائمة وھي سوريا
أن النازح ھو كل من ينتقل من مكان إلى  ھناك فرقا بين الكلمتين إذ. القائم بين استعمال صفة نازح أو الجئ

، خرى بسبب التھديدات األمنيةمن يترك بلده ويذھب الى بالد أأخر ضمن الوطن األم، أما الالجئ فھو 
واجبنا  إن. توصيف الالجئين السوريين بالنازحين ألن ذلك ينزع عنا واجباتنا كدولة تجاھھم ال يجوز وعليه

اتجاه الالجئين أمر غير مربوط بإرادة الدولة بل بحكم األمر الواقع والمواثيق واألعراف الدولية التي تحتم 
ال شك أن ھذا األمر يطرح إشكالية حق الدولة باألمن وبسط . على الدولة اللبنانية القيام بواجباتھا اتجاھھم
أن يكون ثبوتية ويخشى  اأوراق يحملون ن اليالجئ وجود مع سيادتھا على كامل أراضيھا وحقوق الالجئين

لمطلوب، وفي الوقت الذي تقوم فيه ن بالمستوى انسانية للدولة لم تكالمقاربة اإل إن. ونيرھابإبينھم 
مني والقضائي بالحيز األ المنظمات المدنية بعملھا على الصعيد اإلنساني، اكتفت الدولة اللبنانية باالھتمام

تتعلق بالصحة في لبنان مجاالت عدة لتداعيات االجتماعية ألزمة الالجئين السوريين ا تشمل. وبشكل انتقائي
والسكن لجھة التوزيع العشوائي وارتفاع كلفته وعدم  والبنية التحتية مياه والغذاءوالبيئة وواقع التربية وال

إلى العنف يضاف . أھلية المباني لإلقامة، إضافة إلى العنصرية االجتماعية الطبقية التي يعاني منھا الالجئون
رباب عمل ضد المراة الالجئة حيث سجلت حاالت عديدة من االستغالل الجنسي والتحرش واستغالل أ

  . لبنانيين للسوريين إذ باتوا يفضلون العامل السوري على حساب اللبناني ألن أجره زھيد
  

بإنشاء  2012ك منذ عام  تأن مؤسسة حقوق اإلنسان والحقوق اإلنسانية طالب ال بد لي من التذكير أخيرا
إال أن اعتبارتنا كانت . الالجئينريد توطين ت ابأنھ ابعقبات كبيرة أھمھا اتھامھ تمخيمات لالجئين واصطدم

وإيجابية المخيمات كانت وقتھا كبيرة السيما لجھة إحصاء الالجئين وتأمين احتياجاتھم من الغذاء  إنسانية،
الى المدارس والمراكز الطبية بشكل منظم إضافة إلى حيازتنا على البيانات الكافية لتأمين عودتھم يوم ينتھي 

النقاش الدائر في األردن اليوم يبحث بإقامة منطقة آمنة على الحدود السورية  إن. النزاع الدائر في بلدھم
األردنية إلقامة الالجئين، وربما ھذا ھو الحل األنسب لدول الجوار من جھة وللدول األوروبية من جھة 

  .أخرى إذ يحد من تدفق الالجئين إليھا
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