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الالجئون من–النازحون 
متك إستراتيجيَّة سبيل في سبيل إستراتيجية متكفي

خبير في الس

ال



ًَّ َّ التمويليَّة حصرا –اإلغاثيَّة–
ل

:ت ُمرتبطة لطولھا بِ 

مبادىء مؤّسِسة

ال للديماغوجيا-
ال للشعبويَّة -
ال للفوبيا-
ال للتّخويف -

َّ ّ ّ –ال للتوّسليّة اإلنسانيَّة-
ال لردَّة الفعل نعم للفعل -

أزمة اللّجوء والنّزوح باتت

أزمة ھويَّة وقِيَم -
أ أزمة مواِرد-
أزمة تفتيت واندماج -



الالجئون من سوريا إلى لبنان ھرباً  - 
نان

–ثقيلة، كما تداعياتٍ سياديّة بيئيّة  - ة

:القضيّة مرتبطًة بـ
يادة  األھلّي ومقوِّمات الّسِ

َّة ل الخلفيَّةال

والفلسطينيّونالّسوريّون  - بات النّازحون
لبنمن العنف الّدموّي يشكّلون عبئاً على

اجتماعيّة–لھذا النّزوح تداعياتٍ اقتصاديّة
قانونيّة أمنيّة

من ھذهيجعل طول أمد األزمة الّسوريّة
  القومي اللّبنانّي وحماية االستقرار والسلماألمن

الّدوليّةالمواثيق والمعاھداتتحّدي احترام



الجغرافيّة، – المستويات الّديموغرافيّة 
القانونيّة ما –لسياديّة، والديبلوماسيّة  ي و يب و ي يي و

ل ّاا ا ال ّ ل ا ال الفاعليّة والشفافيّة قاعدة قومان على
ة وبعيدة المدى، تأخذ بعين االعتبار حاجات 

ن منطق الفعل ال ردَّة الِفعل

ن ھنا

وضع تصوّر جدّي لمقاربة ھذه القضيّة علىأھميّة 
ا–والّسياسيّةالبيئيّة،-االجتماعيّة–واالقتصاديّة ي ييو يبي ي و

األدنىيسھم في صون استقرار لبنان بالحّد 

ّال ال طّ ّ ط ّ ا ا ل ّ بّد من بلورة استراتيجيّة وطنيّة وخطة عمالنيّة تقال 
والشموليّة باالستناد إلى أھداف قصيرة ومتوّسطة

منمتماسكة على أن تكون الرؤية التدّخل ونوعيّته 



النَّازحين قضيَّة مع للتَّعاطي الالَّجئين–نيَّة الالجئين نية للتعاطي مع قضية النازحين 
ابقة لقضيَّة الالجئين  من مواجھتھم السَّ

وال من العالم العربي والمجتمع الدَّولي 

كِھبات والذي يَْحُصل عليه 

عواقع و

اللُّبنان ولة للدَّ اآلن حتَّى إستراتيجيَّة ال أنَّ جليَّاً يبدو جليا أن ال إستراتيجية حتى اآلن للدولة اللبنانيبدو
من ُسوريا وھذا يتقاطع مع عدم اعتبار اللُّبنانيين م

الفلسطينيّين

َّةف ل َثالًق َ ل ْ :الف :الِفعل مثال قبيل ردةفمن

الجئين –شطب نازحين مثال أتُِّخذت إجراءات 

جزئيَّةُم عملقاربَة تنظيم البلديَّاتلمحاولة البلدياتلمحاولة تنظيم عملقاربة جزئيةم 

إيواءبإنشاء مراكِز التَّلويح الشكلي

أنَّ تأمين األمولى عالتَّركيز: وخطيرةخاطئة فارقة مُ 
األزمةكفيٌل بَِحّل

سمعة لبنان في َھْدر المال العاّم الُمسَتَدانسوء 



لتحدياتلتحديات

السيادّي–مستوى الّسياسّي ي ي يو ي

:نسبة للبنان

توحيد الموقف الرّسمّي اللّبنانّي

عدم إرباك القوى األمنيّة

الُمَسانِدةالعربيّة والّدوليّةعدم تشتيت الجھود

عدم إفقاد الثّقة بوجود الّدولة

ّ ذھ طا ذا ا تّ ت إنشا ي تفادي إنشاء توترات ذات طابع مذھبي تفا



لتحدياتلتحديات

بّيالمستوى الع والّدولّيالّديبلوماسّي والدوليالديبلوماسي العربيالمستوى

ح:من الملّح ن

توحيد الخطاب في الّسياسة الخارجيّة

 القانونيّة العربيّة والّدوليّةتمتين المقاربة

 ًمتابعة ميدانيّة للتمويل عربيّاً ودوليّا



لتحديات

االجتماعّي–االقتصادّيالمستوى

لتحديات

ييو

:بالنسبة للبنان
ات الخد ّة فاعل ت تشت تشتيت فاعلية الخدمات
الالشفافيّة في تسلّم وتسليم المساعدات
 ّضغط على سوق العمل اللّبناني
تنامي ظاھرة الفقر والتطرّف
نقص في التّمويل



لتحدياتلتحديات

الالجئين–نسبة للنّازحين ين ز ينب ج

حاجة للخدمات اإلنسانيّة األساسيّة

فقر وانحرافات مسلكيّة

انتشار األمراض واألوبئة

االستغالل األمني



لتحدياتلتحديات

الجغرافيّ –المستوى الّديموغرافّي

بالنسبة للبنان:

اف غ ال افالتشتّت غ الد الديموغرافي–التشتت الجغرافي

غياب فاعليّة الخدمات

وتسيّب أمنّي وحدودّي و ي

اكتظاظ سكّانّي في أماكن محّددة

ھشاشة البنى التحتيّة والخدماتيّة

11



لتحدياتلتحديات

ّ الالجئين–بالنسبة للنّازحين

عشوائيّة التوزّع

ُّ الفقت ة أ أحزمة الفقرتوسع

 ّإمكانيّة االستغالل األمني

11



ت التي يفرضھا ھذا الوفود القسرّي في 

الالَّجئين من سوريا –زحين

التحّديات؟ مواجھة يف مواجھة التحديات؟ف

بّد من تحرّك استثنائّي بحجم استثنائيّة التحّدياتال 
ق ق ال نة ادّيا ّ ال ّ ان ّإن ن األ األمني–إنساني والسيادي –موازنة بين الحقوق

لوضع النَّامحدَّدة لُحلول عمالنيَّة وضع أھداف يجب 

11



ن والالجئين

عبر إفراد سّجل ) عامل/ الجىء نازح (ھم

ط الخدمات الواجب تقديمھا لُھم ووقف 
عازلة برعاية ُأمِميَّة أو واء في مناطق حدوديَّة 

الالَّجئون من سوريا بما ال –ل عليھا النَّازحون

َّة عمالن لخطة احات إلقتراحات لخطة عمالنيةإلقت

تسمية مرجعيّة دوليّة موّحدة ُتعنى بملّف النّازحين

الالَّجئين من سوريا وتصنيف فئاتھ–إحصاء النَّازحين
وبطاقات لُھم خاصَّةخاّص خاصةخاص لھم وبطاقات

الالَّجئين لضبط–ضبط الَمْوضعة الُجغرافيَّة للنَّازحين
تشتيتھم في المجتمع اللُّبناني من خالل مراكز إيو

ضاً أ َّة أ ة عا نة آ ناطق في مناطق آمنة برعاية أممية أيضا ف

إنجاز تصوُّر محدَّد لِقطاعات الَعَمل الُممكن أن يدُخل
َّ ُّ ينعكس سلبا على اليد العاِملة اللبنانيَّة  ً

11



ال ال ال كا ط ة َّ ال ع األمم المتحدة وضبط مكاِمن الھدر المالي األ

سيَّة والجامعيَّة بما ال يؤثِّر على المناھج 

الالجئين من سوريا في نِطاقِھا – النَّازحين

َّة عمالن لخطة احات إلقتراحات لخطة عمالنيةإلقت

َّ ال ال ال ا ل تنظيم عمل ھيئات المجتمع المدني بالتنسيق معظ
الھيئاتفي عمل ھذه 

ُّ تصوُّر لكيفيَّة استيعاب الُكتلة الطُّالبيَّة المدرسبَْلَورة 
اللُّبنانيينوالُمستوى وأفضليَّة الُطالب

إنجاز تصوُّر لتعاطي البلديَّات مع حركة وفود ووجود
الُجغرافي إنَّما ضمن معايير موحَّدة

تقاُسم األعباء مع العالم العربي والمجتمع الّدوليأل
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الذي يؤّمِن أمان المجتمع " ألمان اإلنساني
َُّّ وريلالَّجىء السُّ

الالَّجئين –مع الوالدات الجديدة من النَّازحين  ين ز ن ي ج و ينع ج

ھذا في والدَّولي والعربي اللُّبناني العام ي العام اللبناني والعربي والدولي في ھذا ي

جئين  (UNHCR)لالَّ

ا ل ا األ طة ة ْ َ ال ف ية في العودة مرتبطة باألمان وليس بخياٍر َّة

َّة عمالن لخطة احات إلقتراحات لخطة عمالنيةإلقت
األ"الُمتابعة األمنيَّة أساسيَّة إنَّما من ضمن مفھوم
َّ َّ ال–اللبناني واإلسِتضافة المحترمة والمؤقَّتة للنَّازحُّ

كيفيَّة التَّعاطي القانوني مليَّات متكاملة فيإنجاز آ ز ج يإ يي و ي ي ي
سوريامن 

الرأي مع للتَّعاطي وطنيَّة إعالميَّة إستراتيجيَّة إعداد إستراتيجية إعالمية وطنية للتعاطي مع الرأيإعداد
الّسياق

إنجاز بروتوكول تعاون مع المفوَّضيَّة الُعليا لشؤون ال

آ َّال ف كل لة ل ا َّ(اإل الطَّ الطوعي(اإلعداد لمرحلة عودتِھم بشكٍل فعال وآمن
)فرديّ 

11



ولة باستراتيجيَّة سياديَّة قانونيَّة أمانيَّة  دَّ

وطنيَّةحيَّة أكثر منه

القضيَّةن للتَّعاطي مع ھذه 

ُخالصة
الدَّتصرّفت المجتمع الدَّولي يَْدَعم ماليَّاً وتقنيَّاً إذا 

بيئيّة ُمتكاِملة -اجتماعيَّة –اقتصاديَّة

ّ :بسببغير متوفّر حتَّى اآلنھذا 

غياب مرجعيَّة موّحدة إلدارة أزمة الالجئين

ة ك ال ل تعطل عمل الحكومةطُّل

تعطُّل عمل المجلس النيابي

السياسي الِخالف السياسيالخالف

السياسي المستند إلى أجندات مصلحاإلستثمار 

لھااألمني الواِضح والخِطراإلستغالل رإل ِ و ِح و ھي

االحتكام إلى إختصاصيين لبنانيين موجودينعدم 
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