
 

 يةالتحديات االقتصادية واالجتماعية واألمن: لبنان والالجئون والنازحون

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

  بكفيا سراي بيت المستقبل،

 

: والنازحونلبنان والالجئون "بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور مؤتمرا تحت عنوان  عقد بيت المستقبل
، وذلك في مقره بسراي "التحديات االقتصادية واالجتماعية واألمنية، الحاجة إلى إستراتيجية وطنية شاملة

يأتي ھذا المؤتمر مع دخول الصراع الدامي في سوريا عامه الخامس . 2016أذار  31، بكفيا، يوم الخميس
نسبتھم  من حيث عدد الالجئين نفسه، أو من حيثسواء واستقبال لبنان النسبة األكبر من الالجئين السوريين 

تھديدا خطيرا للبلد  وباتوا يشكلون، مليون الجئ 1.2ما يقارب  ھمبلغ عددإلجمالي عدد سكانه، حيث 
. صل إلى حد تھديد األمن القومي للبالدتداعياتھا لت تشعبوكارثة تتخطى البعد اإلنساني وت المنھك أساسا

 في لبنان ونسيجه االجتماعي ھذه على االقتصاد لجوءالبحث في تأثيرات موجة الإلى  يھدف ھذا المؤتمر
االستقرار األمني والسياسي، في مسعى لوضع افي وروالتوازن الديمغ والبنية التحتية والتركيبة السكانية

ھيل لعب دور ناشط في تسإلى جانب  ،بتحصين األمن القومي اللبنانية تسمح للسلطاتاستراتيجية وطنية 
واالھتمام  المستدامة للمجتمعات المضيفة واالستثمار في التنميةوالتخطيط لھا  لھذه األزمة تنسيق االستجابة

  .لالجئين بالحاجات اإلنسانية الفورية

شارك في المؤتمر مجموعة من المسؤوليين والخبراء اللبنانيين والدوليين، وتوزعت أعماله على أربع 
التحديات االقتصادية ألزمة الالجئين والتحديات االجتماعية والبيئية  جلسات خصصت تباعا لمناقشة

  . لمواجھة ھذه األزمة استراتيجية وطنية وضع االجراءات العملية نحوالبحث في والتحديات األمنية و

  

  الجلسة االفتتاحية

  

  كلمة الرئيس أمين الجميل

مؤسسة كونراد أديناور على تعاونھا مع بيت ا بالحضور وشاكرا مرحب لرئيس أمين الجميلاافتتح المؤتمر 
على دول السوريين  الرئيس الجميل على خطورة أزمة النازحينشدد  .المستقبل في تنظيم ھذا المؤتمر

لمواجھتھا والحد من متمنيا أن تنتھي ورشة العمل ھذه بمقترحات عملية  ،بعامة وعلى لبنان بخاصةالجوار 
ھمية اعتماد مقاربة على أ ؤكدامشاكل المجتمع، ملمستقبل بالتعاطي مع ا وأكد على اھتمام بيت. تداعياتھا

  .  حلول قابلة للتطبيق إيجادعلى  ملية لمناقشة ھذا الموضوع تساعدع

  

ال يمكن أن نبقى  ،شقاء السورييناأل للرابط الذي يجمعنا مع ونظرا تؤلمناالسوري وقال إن معاناة الشعب 
فنحن معنيون بھذه  .أو من الناحية السياسية واألمنية خالقيةالناحية اإلنسانية واألن من مبالين اتجاھھا إال

ضاف أن لبنان ال يستطيع إال أن يكون حاضنا وأ. ونؤكد على تضامننا الكامل مع الشعب السوري األزمة،
تجربة  ولديھميضا من التھجير أ اللبنانيين عانوا وأن يضع إمكاناته كافة لمساعدتھم وبخاصة أن نازحينلل

عينه، علينا االعتراف أن لبنان دفع ثمنا في الوقت " :وتابع .الالجئين الفلسطنيين زمةأبالتعاطي مع سابقة 



الحرب التي اندلعت والتي نعتقد أنه كان مع ات نعيخاصة في السبغاليا للوجود الفلسطيني على أرضه، وب
ولوال تمكن الشعب اللبناني بوحدته وإرادته من . مخططا لھا حيث استعمل لبنان ساحة لنزاعات األخرين

على أحقية القضية الفلسطينية وعلى الرئيس الجميل كد وإذ أ". إيقاف ھذه الحرب، لكان الكيان اللبناني تفكك
فلسطينيين ، قال إن على لبنان أخذ العبر مما جرى في السبعينات مع الالتضامن الكامل مع الشعب السوري

فنحن ال نريد للتاريخ أن يعيد "، جنب تكرار األخطاء السابقةتلكي ي جوء السوري عليهالل ودراسة تأثير أزمة
   ".نفسه

  

   .لورشة العمل ھذه طريق ةن تشكل خارطخمسة تمنى أ فكارأل الرئيس الجميل وعرض

لبنان استضافة الشعب السوري من واجب  أول ھذه النقاط ھو حسن الضيافة، إذ قال الرئيس الجميل إنه
من السوررين % 70إذ ذكر أن و .من الموقعين عليھا على الرغم من أنه ليس 1951ر اتفاقية طاضمن إ

الدولة اللبنانية ال تستطيع وحدھا تحمل أعباء ھذه االستضافة في لبنان تحت مستوى خط الفقر، قال إن 
وشدد على . أسھا البطالةوعلى ر التي تعاني منھا البالد االقتصادية واالجتماعيةالسيما في ظل المشاكل 

 كافة مع الدول المضيفة ويتشارك ويتضامن ماليا إلى مساعدة لبنان يالمجتمع الدول ضرورة أن يعمد
   .نازحينلمعالجة قضية ال

وأوضح أنه يوجد الجئ فعلي . الجئومن ليس ب الجئالتمييز بين من ھو وثاني ھذه النقاط ھو ضرورة 
ھرب إلى لبنان لدواعي أمنية وھناك في المقابل الجئ صوري بمعنى أنه ال يوجد أي دواعي أمنية تبرر 

ناطق سوريون أتوا من مناطق ھادئة أمنيا، أو من م نازحونوأوضح أنه يوجد في لبنان . وجوده في لبنان
  . لم يتوجھوا إلى ھذه البلدان بدال من التوجه إلى لبنان متسائال لماذا حدودية مع تركيا أو العراق،

ن السيما وأ نازحينضرورة معالجة الوضع القانوني لھؤالء العلى  وعن النقطة الثالثة شدد الرئيس الجميل
ملك ھو ال يمعھم ولبنان  تعاطىمتسائال كيف سي ،لى الوالدات الجديدةك أوراقا ثبوتية إضافة إلبعضھم ال يم

بعض المدن السورية في ذّكر بحاالت حرق وتدمير مقرات سجالت النفوس والعقارات و. لھمسجالت 
  ".سنتعامل مع ھذه القضية؟"فكيف . تحقيق تغيير ديمغرافي معينوالھادفة برأيه إلى 

في ظل الفلتان التي تشھده  اللبنانية، الفتا إلى خطورة ھذا األمر ضبط الحدود الرابعة ھي مسألة ةوالنقط
   .حدود وبخاصة في السلسلة الشرقيةال

استقرار  الجدل الدائر حول  عن وأخيرا، تحدث الرئيس الجميل في معرض كالمه عن النقطة الخامسة، 
ھم الشخصي ضع موضوع عودة الالجئين إلى خيارال يخن نصر أ" قالو. من عدمه في لبنان نازحينال

    ."وعلى الدولة أن تكون حاسمة في ذلك

سيحاور من ال بد من إثارتھا وھي  ھناك نقطة جوھرية" ھذه النقاط جديرة بالنقاش، مضيفا،ن أوضح أو
 بدأنا نتسائل ھل"وتابع . "والفراغ الرئاسي وشلل مؤسساتھا الدستورية؟ باسم لبنان مع تفكك الدولة اللبنانية

يسرح فيھا كل من المؤامرات وتستباح أمام كل بقاء البلد ساحة ن منع انتخاب رئيس للجمھورية ھو إلإ
أن  وختم معربا عن خشيته من. مؤكدا على ضرورة انتخاب رئيس للجمھورية بأسرع وقت ممكن ،"؟يشاء

المنطقة على كف ف"تؤدي األوضاع االقتصادية واالجتماعية الصعبة لالجئين إلى خلق خاليا إرھابية نائمة، 
 أن نتحلى بالوعي الالزممن ھنا ضرورة واتجاه  ومن الممكن ان تذھب باي ،تابع، بحسب ما "عفريت

ما يحدث من  في ظلكيانات جديدة  مع إمكانية ظھورسيما ھذه األزمة بشكل موضوعي ومسؤول ال نقاربو
  .قليميإلصعيد االتغيير في الحدود على 

   

  



ھذا الصرح "يبذلھا ، مثنيا على الجھود التي الياس بو صعبوأخذ الكالم وزير التربية والتعليم العالي 
زمات مع أ طويال اتاريخلبنان وقال إن ل. في طرح القضايا الشائكة التي تعاني منھا البالد والمنطقة "العريق

مسار القضية الفلسطينية من جھة، ن إال أ. حينه مؤقتا الذي كانو إليه الفلسطيني لجوءالالجئين بدءا من ال
وأضاف أن ھذا . لى وجود دائمخلي أدى إلى تحويل ھذا الوجود إة وعدم االتفاق السياسي الداتفكك الدولو

لجھة عدد الالجئين نسبة لعدد سيما الزمة النزوح السوري ة األكبر واألخطر وھي أزماألمر يفتح بابا لأل
نحو فلسطيني وألف  500ضيف إليھم مليون نسمة، أ 4.5لبنانيين يقارب وأوضح أن عدد ال. سكان لبنان

ي دولة أي باتت نسبة الالجئين إلى السكان ثلث عددھم وھذا لم يحدث سابقا في أ ي،مليون سور 1.2
حالت على الخالفات الداخلية اللبنانية والتي  ھذه األزمةثير تأ يضاف إلى ذلك، وفقا لبو صعب،. خرىأ

 مذكرا أنه وأكد أن تأثير اللجوء بعامة كان كارثيا على لبنان. التعاطي الجدي بھذا الموضوع دون أساسا
سرائيلية وتساءل إذا كان فتوحة لإلعتداءات اإلصبح لبنان ساحة معلى أرضه، أ الفلسطيني وجودبسبب ال
  .حروبا أخرى ى لبنانسحب على النزوح السوري ليجر علنسي ھذا األمر

صعب إن بعض األصوات تعالت لتطالب بأن ننأى بأنفسنا عن األزمة  قال بو ،على الصعيد التربوي
وأضاف إذا كنا نستطيع أن نفعل ذلك سياسيا، من المستحيل أن نفعل ذلك اجتماعيا وتربويا . يةالسور

 لف تلميذأ 52وكشف أن بين النازحين السوريين . عن حجم المشكلة التي أصبحت في عقر دارنا ونتغاضى
ھم من  من تالمذة بعض مدارس لبنان% 90، موضحا أن لى المدارسلف سيدخلون قريبا إأ 450و فعلي

  .السوريين

ولكن من . إبقائھم في لبنان أننا نعمل على جئين فھذا يعنيلألطفال الال مدارس إذا وفرناالبعض يقول  ،وتابع
تبدأ من عمالة  ،عدة اجتماعية بيئة حاضنة لمشاكل يعني خلق فھذا جھة أخرى، إذا لم نؤمن لھم مدارس

و إلى الوقوع في براثن المخدرات والجريمة أ أنواعھات على جميع االستغالالو التسول لىطفال إاأل
  .رھاباإل

يعالج مشكلة الالجئين على الصعيد  صعب، ، قال بوما القيام بعملبالتعاون مع المجتمع الدولي لھذا قررنا 
ھيل بعضھا ض المدارس وتأبناء بعمن  بدءا التربوي بشكل تكون مفاعيله إيجابية على المجتمعات المضيفة،

تقوم على إعطاء خطة المجتمع الدولي  وأضاف أن. كثر تفاعالوتأھيل المناھج والبرامج لتصبح أ اآلخر
وفي ھذا اإلطار تابع بو صعب، . كبر من المشكلةباعتباره يتحمل العبء األلمجتمع المضيف أھمية خاصة ل

، وزع على الجميعالمساعدات الدولية تباتت الطالب السوري واللبناني بمساواة وأصرينا على معاملة 
 90 إلى لتصل العام المقبل أن ترتفع نتوقعو دوالر مليون 30 حصلنا حتى األن على. لبنانيين وسوريين

إلى ھذا، حصلنا من البنك الدولي على قروض بشروط ميسرة ودون فوائد، ال ندفع بموجبھا . دوالر مليون
نتيجة أزمة  خسارة لبنانإن  وقال. ماعا 50أو  40ونسددھا بعد ذلك على مدى  شيئاأول سبع سنوات 

منذ اندالع  مليار دوالر 13ن لبنان خسر حول ھذا األمر يقول إ خر تقريرأف الالجئين السوريين كبيرة،
 لى الھاويةفنحن نتجه إعلى ھذا المنوال  استمريناذا وحده، وإ 2015مليار عام  5.6 األزمة السورية منھا

وال بد لنا من معالجة ھذه المشكلة من خالل خلق فرص في لبنان % 20لى نسبة البطالة إ ستصل. ال محال
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

وإذ أكد  .ل السوريين كما استقبلت سوريا اللبنانيين آبان الحرب التي عانوا منھاوختم بالقول إن لبنان استقب
والعمل على يجب الحرص على مصلحة لبنان  على ضرورة التعاطي مع النازحين بشكل إنساني، قال إنه

مالية وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي في تحمل األعباء ال. دون أن نترك لھم الخيار بذلك عودتھممين تأ
إلى جديته في التعاطي مع الجانب التربوي منھا بما يفيد النازحين والمجتمعات  فتاالناتجة عن ھذه األزمة، ال

النازحين ال يعني العمل ن تأمين مقاعد دراسية لألطفال أوأكد مرة أخرى على . حد سواء المضيفة على
  لقيام بواجباتنا اإلنسانية تجاھھم مع السعي ھم في لبنان فطالما ھم موجودون على أرضنا علينا اعلى إبقائ



  

حياء مؤسساتنا الدستورية بدءا من انتخاب وختم مشددا على ضرورة إ. تأمين عودتھم إلى بالدھملالدائم 
  . رئيس للجمھورية

  

، معربا أنور دركزلليمدير الوحدة السياسية في مكتب المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان  وأخذ الكالم
على ومؤكدا على الجھود التي تبذلھا والبنك الدولي لدعم لبنان ومساعدته مم المتحدة لھذا الحدث عن دعم األ
  . جئين السوريينزمة الالمواجھة أ

  
بدأ  .الرحمن الصلحعبد ألمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير وختمت الجلسة االفتتاحية بكلمة ل

بتوجيه الشكر لبيت المستقبل ومؤسسة كونراد أديناور على تنظيم ھذا المؤتمر نظرا لحاجة  مداخلتهالصلح 
جذرية ألزمة الالجئين وتحد من المخاطر التي  ستراتيجية وطنية شاملة تضع حلواللبنان إلى وضع إ
  .نتيجة لھا يواجھھا ھذا البلد

  
وال  متياز، لھا أبعاد سياسية واقتصادية وإجتماعيةيعيشھا لبنان ھي أزمة إنسانية بإ وقال إن األزمة التي

   .يمكن إيجاد حلول ناجعة لھا إال بتضافر الجھود المحلية واإلقليمية والدولية
  

يجب أال يقتصر على تقديم المساعدة المالية فقط  العربية وأكد أن دور كل من المجتمع الدولي وجامعة الدول
ل على إيجاد حل لألزمة السورية ينھي حالة العنف ويضمن انتقال لالجئين السوريين والدول المضيفة، ب

  .ديمقراطي للسلطة ويؤمن عودة النازحين والالجئين إلى بلدھم
  

وعن التحديات التي تطرحھا أزمة الالجئين السوريين في لبنان، تحدث أوال عن العبء الذي تشكله على 
مة السورية إلى الساحة وثانيا عن إستدراج مفاعيل األزالعامل الديمغرافي والذي قد يطيح بالسلم األھلي، 

ما يھّدد دور  ،انسحاب االضطرابات إلى بعض المناطق من جنوب لبنان عن إمكانية ، وثالثااللبنانية
ويعطي إسرائيل ذريعة للتدّخل بشكل أو بآخر لتزيد بذلك من إرباك الساحة  1701اليونيفيل والقرار 

ين السوريين بخاصة على لبنان ألزمة السورية بعامة وأزمة الالجئق إلى مفاعيل اإلى ھذا، تطر .اللبنانية
لجھة زيادة استشراء الفساد في إداراته وتعطيل مؤسسات الرقابة وشل المشاريع الحيوية السيما مشاريع 

  .إدارة المياه واستخراج النفط والغاز من مياھه اإلقليمية
  

رورة إيجاد مرجعية لبنانية رسمية إلدارة ھذا الملف الشائك، تعمل أكد على ض ،ولمواجھة ھذه التحديات
على وضع سياسة وطنية شاملة تنظم وجود النازحين وتحدد أماكن وجودھم، وتتواصل مع الدول العربية 

عودتھم إلى ديارھم من  ، ولضمانالمعنية ومع المجتمع الدولي ككل لتأمين المساعدات على أنواعھا من جھة
وتحدث في ھذا اإلطار عن إنشاء . ، وذلك حماية لألمن القومي ودرءاً للمخاطر التي تداھم لبنانجھة أخرى

كما أكد . بشؤون الالجئين السوريين تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الشؤون اإلجتماعية تعنى مؤسسة خاصة
تھا، إضافة إلى وضع حّد على أھمية توافق المجتمع اللبناني على ضرورة النأي عن أزمات المنطقة وتداعيا

  .للفراع الرئاسي وتفعيل المؤسسات الدستورية
   
  
  
  



  
  التحديات االقتصادية : الجلسة األولى

  
 عدنان الحاجبتعريف مديرھا الكاتب والصحافي  المتعلقة بالتحديات االقتصادية الجلسة األولىبدأت 

ل، رئيس جمعية فادي الجميو األعمال اللبنانيينفؤاد زمكحل، رئيس تجمع رجال   بالمشاركين فيھا السادة
  ."مؤسسة البحوث واالستشارات"كمال حمدان، مدير الخبير االقتصادي و الصناعيين اللبنانيين

  
مة على حمن المزا تبدأ ال حد لھا وھي متشعبة السوري زمة النزوحثيرات االقتصادية ألإن التأ الحاجقال 

واألضرار الالحقة  الرساميل الوافدة تراجع تردي البنى التحتية إلىالمعيشة وف ارتفاع تكاليفرص العمل و
عامال من عوامل النمو، مضيفا أن أكثر  22وكشف عن تراجع . والصناعة والزراعة السياحةبقطاعات 

القطاعات تضررا ھو القطاع الصناعي حيث تراجعت صادراته بشكل كبير وھي تشكل الحصة األكبر من 
  .اللبنانيةالصادرات 

  
إال أن ذلك بدأ % 10بلغ  انمو 2009الكالم وقال إنه بحسب البنك الدولي، شھد لبنان عام  الجميلأخذ 

. 2015وصفر عام  2014عام % 2.2حيث بلغت نسبته   2011يتراجع منذ اندالع األزمة السورية عام 
والتي تبلغ  أصال تي يعاني منھا لبنانإلى ھذا، فاقم وجود الالجئين السوريين من أزمة االكتظاظ السكاني ال

ويعاني لبنان أيضا من أزمة بطالة وأزمة . كلم مربع/99كلم مربع، في حين أنھا تبلغ في تركيا مثال /444
مليون  1.7ا له، قھجرة شبابه وأدمغته، زاد من حدتھما تدفق الالجئين السوريين بأعداد ھائلة بلغت، وف

مليون  34مليون الجئ في فرنسا و 28.5، وھذا ما يعادل مثال وجود من عدد سكانه% 42.5الجئ شكلوا 
 7.5بـ  2014وأضاف أن البنك الدولي قدر خسارة لبنان نتيجة لھذه األزمة وحتى العام . الجئ في تركيا

بالنمو سنويا، إضافة إلى ارتفاع % 2.9، وخسارة 2015عام  ملياراتمليار دوالر، زيد عليھا خمسة 
  .بين الشباب% 32بعامة و% 25معدل البطالة ليبلغ 

  
ده البعض عن إن لبنان استفاد صحة ما يرد نفى الجميلقطاع الصناعة، لتأثير أزمة الالجئين على  بالنسبة

السلع السورية  تدفق ا حصل ھو تراجع في، موضحا أن ماالنتاج اللبناني ستھالكامن الوافدين الجدد لجھة 
على خالف  هكما أكد أن. لظھورلسلع اللبنانية لمام اأ الفرصة  ما أتاح اللبنانية سابقا، التي كانت تغرق السوق

إال أن المشكلة . السوريةالعمالة اللبنانية ب المھن الحرة، لم يشھد القطاع الصناعي عملية استبدال العمالة
عشوائيا وبشكل  تركيبھا في لبنانإعادة موضوع فك المعامل في سوريا واألساس، وفقا له، تكمن في 

ال تعمل في مجاالت جديدة تعطي قيمة مضافة بل في مجاالت عمل المعامل  كونھاإلى جانب مستباح، 
تنافس ، و%30تراجعا بلغ  2012لعام فباتت تنافس االنتاج الصناعي اللبناني والذي يشھد منذ ا .اللبنانية
إلى ھذا، تحدث الجميل عن إحجام الوكاالت الدولية . العمالة اللبنانية حيث غالبية عمالھا من السوريينايضا 

التي تقدمھا إلى الالجئين السوريين في لبنان من السوق اللبنانية متمنيا  العينية عن شراء المساعدات اإلغاثية
كصناعيين الموضوع يؤثر على وأضاف، . نتاج اللبنانيفي ھذا اإلطار باإلياتھا مشتر تحصرعليھا أن 

  : مستقبلنا ولدينا مقاربتين لمواجھته
  

ن يكون وجود الالجئين دائم وھناك ضغوط علينا لتشغيلھم نحن ال نريد أ: أوال خلق فرص عمل للبنانيين
في المجاالت التي ال يعمل اللبنانيون  السوريين ن نتعاون معوال مانع أوال ريد خلق فرص للبنانيين أولكن ن
ن الوضع نرى أ ،كجمعية صناعيين": موضحا اجتماعية شاملة-رؤية اقتصاديةوثانيا، وضع  .فيھا

مليون دوالر  148لدينا  .للنمو نه لدينا مجال كبيري ونمونا ضعيف جدا على الرغم من إاالقتصادي مترد
  رؤية لذلك، تابع، ال بد من رسم . "ن يبقى نمونا في تراجعمعيب أملة كبيرة ومن الموجودات وقوى عاك



  
 دون كافة القطاعات تشمل لالقتصاد جديدة تحفيزات حزمةوضع  )1(شاملة، تعمل على  اقتصادية اجتماعية

 الوضع تحصين )3( محددة، زمنية فترة وضمن مراحل على اإلدارة وتفعيل إصالح خطة إقرار )2(، استثناء
 الدولي والمطالبة المجتمع مع بالتعاون واالجتماعي األمني الداخلي االستقرار تحصين )4( االجتماعي،

 لتعزيز نتلقاھا التي إسوة بالمساعدات لكذ اللبنانية، التحتية البنية على يصرف دولي مساعدات ببرنامج
 الشراكة إلطالق الالزمة التدابير إتخاذ )5(السوريين، للنازحين عمل فرص بتأمين بما يسمح األمني الوضع
 .والغاز النفط الستثمار واضحة رؤية إطالق )6(، وأخيرا  والخاص العام القطاعين بين
  

الرئيس أمين الجميل وبيت المستقبل الذي يقارب مواضيع حيوية ومھمة، إلى طرح  ةوختم مداخلته بمناشد
السائدة  وضاعأخذ المبادرة لتغيير األو نياللبنااالقتصاد ساسھا نظومة التي يعمل على أتغيير الممسألة 

لى انتخاب رئيس ، ھذا إضافة إ%10ت نسبة النمو إلى صلحيث و 2009عام تجربة  إعادة لنتمكن من
  .والمؤسسات الدستورية جديد وتفعيل عمل الحكومة

  
ى موضوع ركز علالذي أوضح أنه سينطلق في مداخلته من مالحظتين وي لحمدانوأعطى الحاج المنصة 

  .العمل
  

على الحالة  بعامة وسوريا بخاصةسلبية لما يجري في المنطقة ال األثار تناول في المالحظة األولى
قد تضررت السيما وأنھا تعتمد بشكل كبير  من الخدمات كالسياحة مثال هاذ كل صادرت ،االقتصادية في لبنان

  . المحيط العربي على
  

ھذه ذ أن في لبنان، إ التي يعطيھا البنك الدولي حول وضع االقتصادالمالحظة الثانية ھي خطأ األرقام 
 ضخموما ي. حداثللبنان تحقيقه ولم يحققه بسبب األخل التي كان يمكن ي الدرقام مبنية على الفرضيات أاأل

والتي شھد فيھا  2009و 2007 يمدا عانه بنى على ما كان سائيعطيھا البنك الدولي ھو أرقام التي ھذه األ
  .كبر نمو اقتصاديلبنان أ

  
لف أ 35عن السنة الماضية  ال يخلق فرص عمل، فقد أعلنالنمط االقتصادي السائد في لبنان وأضاف أن 
ومع . لف خريج من التعليم المھني النظامي وغير النظاميأ 15ا في لبنان يوازيھم تقريب خريج جامعي

العمل بين خريجي الجامعات  عاطل عنلف أ 50يا يوجد سنو هن، نقدر أو يھاجرافتراض أن بعضھم يسافر أ
مؤسسة العاملة في  200، موضحا أن الـ ايخلق فرصوقال إن االقتصاد اللبناني ال . والمھنيات والمتسربين

  . من الطلب على العمل وھذا قبل أزمة الالجئين السوريين% 15لبنان ال تلبي سوى 
   

 4.1 ھي األولى من نوعھا، يوجد في لبنانوث واالستشارات وتابع أنه وفقا لدراسة أعدتھا مؤسسة البحو
القوى العاملة  يبلغ عددمليون  5.7 مواطن، ويصل عدد المقيمين فيه مع الفلسطينيين والسوريين إلىمليون 
  .لفأ 100يعمل منھم في لبنان لف سوري بتقديرنا أ 800وقال ھناك مليون و. الف  100مليون وبينھم 

   
 علينا ان نصل الى استنتاج ،وفي ظل أزمة الالجئين السوريين ھكذا وضع في سوق العملمع وجود وقال 

ان الذي أثبت عدم جدواه وغالبا كيفية تغيير النظام االقتصادي في لبن دراسةمفاده أن على الطبقة السياسية 
 النكباب على تعديل ھذاعلينا اوأضاف، . دمغة واأل فنخسر القوى العاملة الشابةلى الھجرة ما يدفع الشباب إ

رؤية واضحة، معتبرا إن أزمة الالجئين قد تكون فرصة لنقوم بذلك أو تشكل كارثة  عبر ياالقتصاد النظام
 خيار استراتيجي لوقف ھجرة الشباب، موضحا أنحياء الصناعة كوأكد أن على اللبنانيين التفكير بإ. علينا



عادة التفكير علينا إ. ا في الدول العربية وذلك بسبب لعنة النفطفوق الصناعة بخالفن زكل الدول الحديثة لم تقف
لدينا  وأردف،%. 30مع الزراعة تشكل وكانت سابقا من الناتج المحلي % 10ة التي تشكل في الصناع

ليس على طريقة البنك لكن دولي ودون دعم تستحيل معالجة الوضع . موارد وانتشار لبناني في الخارج
ضفنا وحتى ولو أ دوالر سنويا للفرد الواحد، 1200ي كلف المجتمع الدوليالمھاجر السوري . الدولي

. مثال أكثر خمس مرات مما ھي عليه في لبنانلمانيا ما زالت كلفة المھاجر السوري في إ ،خرىصادر أم
ال نريد : "وقال. وجود الالجئين على أراضيهعلى المجتمع الدولي دعم لبنان في ھذه المرحلة المؤقتة من 

خالل السنوات العشر  وكشف أنه". وجودھم ھو نزوح مؤقتصفة الالجئ ألن  نريد إعطاءھم وال مترحيلھ
ونحن بحاجة إلى برنامج من  ،ترھلةالتحتية المبنى اللى اف إضأ تقم الحكومة بأي استثمار، لم  األخيرة

لالستثمار الحكومي سواء االعتبار  علينا إعادة. تاھيل البنى التحتية عادةعشرات مليارات الدوالرات إل
سرة الدولية وختم بالقول إنه من حقنا مطالبة األ. لق فرص العملفھو وحده يخ ،و غير المباشرالمباشر أ

 وھو االغاثة ال تحل المشاكل ھناك خيار واحد امام النازحين. بمساعدتنا على تسويق منتجاتنا في الخارج
ذا ركزنا على الصناعة والبنى التحتية إ. نماء في االطار المحليتوظيفھم في مجال تأھيل البنى التحتية واإل

  .وتخطي األزمة ذلك على الصمودديات وفرضنا على المجتمع الدولي تصريف انتاجنا سياعدنا لوالب
  

في رسم لواقعنا نعيش وقال، . يامهاللبناني يمر بأصعب أ االقتصاد الذي أكد أن زمكحلوتعاقب على الكالم 
االستثمارات الداخلية والخارجية التي كانت عام في  افي النمو االقتصادي وتراجع اسنوات تراجع خمسمنذ 

المردود على االستثمار في مليار، وسبب تراجعھا ھو تراجع  2.5اليوم إلى  مليار ووصلت 4.5: 2010
وأكبر % 15زي االمردود على االستثمار يو دھا لبنان، كانشھ يالت الحرب خالل وأضاف .القطاع الخاص

بات رجال لذلك و ،مردود االستثمارتراجعت السيولة وتراجع  ، تابع،اليوم. نا أنشأت في ھذه الفترةشركات
على صعيد عمل المؤسسات  نعيش منذ سنتين شلال تاما. عمال يفضلون وضع استثماراتھم خارجااأل

حد ظل وجود ھذا الكم من المخاطر ال أفي و ،على مصداقيتنا االقتصادية الدوليةسلبا ما يؤثر  الدستورية،
  .جاھز لالستثمار في لبنان

  
صندوق بريد لكل وأن ساحته أصبحت سيما العلى لبنان أيضا قيلميا يؤثر وأضاف أن ما يحصل إ

ب مضياف، وواجبنا مساعدة بالنسبة ألزمة الالجئين السوريين، قال زمكحل إن اللبنانيين شع. الصراعات
انيين ھو موقف رجال االعمال اللبن. ولم نقصر يوما ولن نقصرلطالما لعبناه  نسانيأي محتاج ولدينا دور إ

  .مكاناتتا وال يمكن لنا تخطيھامساعدة الغير ولكن ضمن إ
  

نتمكن من إعادة بناء ، لم سنة على انتھاء الحرب 20بعد  وقال إن البنية التحتية في لبنان مترھلة، إذ أنه
لجأ اللبنانيون إلى القطاع الخاص لحل مشاكل الكھرباء والمياه  .نينتكفي اللبنا الساسا البنى التحتية والتي أ

القطاع الخاص قد يحل بعض األمور ولكن ال يمكن له أن يحل مكان الدولة وأكبر مثال على مثال، إال أن 
ولم . ئين السورييني لبنان ال يمكن لھا ان تحتمل ھذا العدد من الالجالبنية التحيتة ف. زمة النفاياتذلك ھو أ

كثر من ، أالفقر اللبناني يزداد. زمة على أرضھمال حين شعرت الدول الغربية بوطأة ھذا األنتلق مساعدات إ
نفس  تقديم نريد ،للنازح السوري تقدم ي مساعدةوتابع أ .من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر% 30
  . عدة التربوية واالستشفاء والغذاءصساعدة للفقير اللبناني على كل األالم
  

، فمن المھم تأمين التعليم التعليم أوال: وختم بالقول أن أي حل ألزمة الالجئين يجب أن يرتكز على نقاط أربع
يمة يشكل جر للجيل الشاب السوري لكي نحصنه ضد التنظيمات االرھابية، وعدم تعليم أطفال الالجئين

أ أجيال حرب، مذكرا بإمكانية ون نحضر لحرب جديدة وننشسندفع ثمنھا مستقبال ونكاجتماعية واقتصادية 
منازل  نبني عليھامين منطقة آمنة بين الحدود السورية واللبنانية وثانيا، تأ. التعليم االلكتروني  استخدام



المجتمع الدولي المساھمة في بناء  دايقيم فيھا النازحون السوريون الفقراء، مناش ومدارس ومستشفيات
وثالثا كل ما تقدم ضروري في ظل األزمة الراھنة ولكن يبقى الحل األول  .مدارس ومستشفات على الحدود

وخامسا وأخيرا، أكد أن مشاكل رجال . واألخير ھو إنھاء الصراع القائم في سوريا ووقف إطالق النار
  .االستثمار في لبنان والبقاء في لبنان أمامھم سوى خيارال نيين كثيرة لكن اعمال اللبناأل
  

  :وفي المناقشة تم طرح األفكار التالية
البنى  إعادة بناء وتأھيل السوريين في الالجئين الستفادة منتوصيات عملية لب الخروج  لىالحاجة إ -

 . التحتية
عمل أمام الالجئين  من الضروري تأمين فرص. استبدال العمالة اللبنانية بالعمالة السورية عدم -

   .اللبنانيين ولكن ليس على حساب السوريين
 ، تنبى فيھا منازل ومدارس ومستشفياتمنة على الحدوداكيد على أھمية إنشاء مناطق آتال -
 .لخلق فرص عمل للشباب في لبنان االقتصادية تغيير المنظومة  -
 . اعة والزراعةللدورة االقتصادية ومدخل ذلك ھو تنمية قطاعي الصن حياةال إعادة -
بار تعاون القطاع الخاص مع العام، إذ أنه خذ بعين االعتؤية اقتصادية اجتماعية متكاملة تأوضع ر -

 .مساندتهالدولة  وعلى هاستنفاذ يمكنال ويقوم بكل شيء  أنلقطاع الخاص لن ال يمك
 الدارة البلدمة جديدة ويجاد منظإ أھميةضرورة أن يعي اللبنانيون بعامة والسياسيون بخاصة  -

وإنشاء ھيئة طوارئ للقيام بذلك بأسرع وقت ممكن إذ أننا ال نستطيع  وتحديث مؤسسات الدولة
  . لنقوم بذلك زمات المحيطة بناانتظار أن تنتھي األ

    
 رلى كساباإلعالمية  بتعريف مديرتھا المتعلقة بالتحديات االجتماعية والبيئية الجلسة الثانيةبدأت 

والدكتورة نانسي قنبر،  Support Lebanonبالمشاركين فيھا السيدة مريم يونس من مؤسسة دعم لبنان
أستاذة مساعدة في الجامعة اللبنانية واألستاذ جان بيار قطريب، عضو في مؤسسة حقوق اإلنسان والحقوق 

ھمية اب على أكسكدت أ .Quantum Communicationsاالستراتيجية في  ومدير العالقات اإلنسانية
وال زمات النزوح في العالم سيما وأن ھذه األزمة تعتبر من أكبر أال موضوع الالجئين السوريين في لبنان

ن إ قزي قوله سجعان العمل وزيرونقلت عن . صالمنھك أالعلى بلد كلبنان بد لتأثيرھا من أن يكون سلبيا 
. قد تؤسس لخالف عميق بين الشعبين ن السوريينالتي يعيشھا لبنان نتيجة ألزمة الالجئي وضاع الصعبةاأل
، متسائلة إذا ما العامل البيئياعي والعامل االجتم بينعن الترابط بين الموارد البشرية والطبيعية و تحدثوت

 .قنبلة اجتماعية بيئية على وشك االنفجار كان النزوح السوري
  

 Support Lebanon لبنانمداخلتھا بالقول إن كلمتھا مستندة إلى أبحاث قامت بھا مؤسسة  يونسبدأت 
العالقة بين مختلف نواحي كزت على ور حول التأثير االجتماعي لوجود الالجئين السوريين في لبنان

الجزء األول من ھذه المداخلة سيتناول التدابير  أن أوضحتو .المضيفة النازحين السوريين والمجتمعات
لجھة العمل  عليھمة تدفق الالجئين السوريين وتأثيرھا ھواإلجراءات التي اتخذتھا الدولة اللبنانية لمواج

تعايش الالجئين مع  وسيتناول الجزء الثاني. وظروفھم االقتصادية، إضافة إلى شعورھم باألمن واالستقرار
  .يواجھونھاالتحديات االجتماعية التي ة في لبنان والمجتمعات المضيف

   
مع بعض الالجئين  2015و 2014وأشارت إلى مجموعة من المقابالت أجرتھا المؤسسة بين عامي 

 وقالت إن. عليھم ثيراتھا االجتماعيةتي اتخذتھا السلطات اللبنانية وتأللوقوف على آرائھم من التدابير ال
إلى ھذا . وعدم تمتعھم بحرية الحركةبالخوف وعدم األمان واالستقرار  ليوما أعربوا عن شعورھم معظمھم

 مديرية ھاتفي ظل التدابير التي وضع يواجھون صعوبة في الحصول على عمل ومسكن أنھم نوئالالج أكد



ووصف  .على ھذه اإلجراءات يلتفونكما الجانب اللبناني غالبا ما  ھماألمن العام، السيما وأن الجميع يعلم أن
التدابير األخيرة المتعلقة بتجديد اإلقامات وتصاريح العمل بأنھا غير متسامكة  الالجئون، وفقا ليونس،

ومركبة وتتغير باستمرار وفقا للمؤسسة أو الضابط، إضافة إلى بروز مؤسسات وسيطة غير رسمية تلعب 
ھذا الوضع السائد بات العديد من وأضافت أنه نتيجة ل. دور الوسيط بين السلطات والالجئين وتبتز ھؤالء

جعل كما شرعيا، وجودا غير في لبنان  ووجود عائالتھم وجودھممن  ما يجعلالالجئين دون أوراق رسمية 
قدرتھم على العمل إن  منويحد ذلك أيضا . العديد من الخدمات كاالستشفاء والطبابة والتعليم صعبة المنال

تدابير التي اتخذتھا السلطات اللبنانية لتنظيم وجود الالجئين وأكدت أن ال. بشكل نظامي أو غير نظامي
أدت من خالل طريقة ، السوريين والحد من العمل غير النظامي والتوتر بينھم وبين المجتمعات المضيفة

  . تنفيذھا إلى نتائج عكسية
  

األولى تقول إن : كمھا فرضيتانوعن عالقة الالجئين بالمجتمعات المضيفة، قالت يونس إن ھذه العالقة تح
بسبب  ھذه العدائية ، وزادتاللبنانيين كانوا منذ البداية وألسباب سياسية واجتماعية عدائيين تجاه السوريين

أما الفرضية . وتر العالقة بين الطرفين، وھذا ما فرضھا وجودھمالتي  التحديات االجتماعية واالقتصادية
لم يشھد لبنان  ،من الظروف االقتصادية واالجتماعية الصعبةالثانية فتناقض األولى لتقول أنه على الرغم 

وأعقبت أن ھاتين الفرضيتين حكمتا العالقة بين الالجئين السوريين . حاالت عنف بين المواطنين والالجئين
دون أن يؤدي ذلك  ھاالتشنج يسودوالمجتمعات المضيفة في لبنان خالل السنوات األربع الماضية، بمعنى أن 

ولفتت إلى أن المجتمع اللبناني اعتاد منذ أيام الحرب أن يذھب إلى حياته . إلى أحداث عنفية بين الطرفين
الطبيعية وھو ينتظر اندالع أعمال العنف في أي لحظة، وفي ھذا اإلطار يمكن أن نفھم ردود الفعل الحذرة 

وإزاء ذلك، قالت يونس إن . يؤدي وجودھم إلى أعمال عنفأن  والتي توقعتالتي رافقت تدفق الالجئين إليه 
اللبنانيين عمدوا إلى وضع تدابير أمنية غير نظامية تحسبا ألي أعمال عنفية مرتقبة من قبل الالجئين 
السوريين منھا حظر تجولھم ليال مثال، وذلك ضمن إطار من التفاھم الضمني وغير المعلن بين الطرفين 

تھا السلطات اللبنانية للتعامل ذوختمت بالتأكيد إلى أن التدابير التي اتخ. اعد واألحكامعلى احترام بعض القو
 زادت من الضغوط عليھم ومن شعورھم بعدم االستقرار، السوريين وطريقة تطبيقھا مع أزمة الالجئين

     .ن الطرفينوجعلتھم عرضة إلجراءات غير نظامية اعتمدتھا المجتمعات المضيفة ما زاد من حجم التوتر بي
  

أكدت على ھشاشة وضع البيئة الطبيعية في لبنان وتدھورھا السريع نتيجة و على الكالم قنبرتعاقبت 
وسلطت الضوء على . التي تتعرض لھا والناجمة عن تدفق أعداد كبيرة من الالجئين السوريينلضغوطات ل

مليون الجئ  1.2بات يشكل اليوم مع وجود التزايد الكبير والسريع في عدد الالجئين السوريين في لبنان إذ 
. الجئ مليون 1.8إلى  2016من عدد سكانه، ويتوقع أن يصل ھذه العدد مع نھاية عام % 25ما نسبته 

شكل وجود ھذا ، 2014عام  كلم المربع/520ت بلغ تيال ةالسكاني الكثافة زيادة إضافة إلى المساھمة في
على الموارد الطبيعية وعلى جودة البيئة وتحديدا في أربعة مجاالت  العدد الكبير من الالجئين ضغوطا سلبية

النفايات الصلبة والمياه والصرف الصحي وتلوث الھواء وكذلك استخدام األراضي والنظم : ھي
وقالت إنه ال يمكننا الفصل بين السلوك البشري والمحيط البيئي والموارد الطبيعية، مشيرة إلى . اإليكولوجية
لمشاكل البيئية ناتجة عن كون المصادر الطبيعية متاحة للجميع وملكا للجميع وغالبا ما يستخدم أن معظم ا

ذ أكدت أن وجود الالجئين السوريين يشكل تحديا كبيرا على البيئة في وإ. اإلنسان ھذه الموارد بشكل مفرط
ومن الظلم تحميل الالجئين  لبنان، لفتت إلى أن البيئة في  لبنان تعاني من التدھور قبل أزمة الالجئين،

المشاكل البيئية التي نعاني منھا ألن حماية البيئة لم تعتبر يوما أولوية وطنية ولم تقم الحكومات  كل مسؤولية
لبيئة والھيئات االجتماعية رقام وزارة اواضافت أن أ. اللبنانية المتالحقة بأي مشاريع للمحافظة على البيئة

على يؤثر لصلبة ارتفعت بشكل كبير جدا ما النفايات ا. كارثي على لبنانري ثير النزوح السوتقول إن تأ
  مشكلة تلوث ھناك أيضا . وبئة منھا ما ھو جديد على اللبنانيينإلى تفشي أمراض وأؤدي المياه الجوفية وي



  
  

في ٪  وزيادة 10الناتجة عن زيادة حركة المرور ما أدى إلى زيادة أكسيد النيتروجين بنسبة  الھواء
٪ ، إضافة إلى حرق النفايات في الھواء ما يتسبب في نشر كميات كبيرة من المركبات 3الجسيمات بنسبة 

ما يستتبع زيادة في ميغاواط  251السامة والمسببة للسرطان، وزيادة الطلب على الكھرباء بما يعادل 
 .الملوثات والمخاطر الصحيةؤدي إلى المزيد من يفي المناطق السكنية و المولدات الكھربائية وبخاصة

الري واألراضي  ھر والبحر وتلوث مياه الشفة ومياهنالمياه األسنة التي تذھب الى األيضاف إلى ذلك 
بدأ بالكثافة السكانية التي ارتفعت وربما وصلت اليوم فيأما تأثير ذلك على األرض والنظم البيئية،  .الزراعية

ئية والخيم التي تتعدى على األراضي الزراعية وتجعلھا عديمة كلم مربع، واإلنشاءات العشوا/600إلى 
األثار السلبية على موارد الغابات واإلفراط في استغالل الينابيع وحفر آبار جديدة، والحد من واالنتاج، 

  .صحة النظام اإليكولوجي
  

ل اعتماد نھج من خال فعالةوختمت بتأكيدھا على ضرورة إصالح السياسات البيئية ووضع إدارة بيئية 
وتعزيز المساءلة  الفساد تطوير ووضع سياسة تنمية استراتيجية والحد من وعملي وفعال لصناعة القرار 

وختمت . فضال عن تطبيق القوانين وآليات الرصدالتعاون بين مختلف القطاعات المعنية، وضمان الشفافية و
وتعزيز ثقافة حماية البيئة الجھات المعنية، بين مختلف  والمعلومات تبادل البياناتبالتأكيد على ضرورة 
لتنمية االجتماعية واالقتصادية ودعم اإلصالحات المؤسسية من أجل تحقيق التنمية ووضع سياسات وطنية ل

  .المستدامة
  

ض بعوبدأ كلمته بتعداد . ناشط بحقوق االنسانالكالم مؤكدا أنه يشارك في المؤتمر بصفة  قطريبوأخذ 
  :زمة النزوح السوريسجلت بدءا من أالمغالطات التي 

ولة لھم بعكس السوريين ن ال دن، وھذه مغالطة إذ أن الفلسطينييجئين الفلسطينيمقارنتھم بالالولى تتعلق باأل
القائم بين استعمال صفة نازح أو اللغط والثانية تتعلق بتوصيفھم وب. الى دولة قائمة وھي سوريالمنتمين إ

أن النازح ھو كل من ينتقل من مكان إلى أخر ضمن الوطن  بين الكلمتين إذ ضح أن ھناك فرقاأوو. الجئ
وأكد عدم جواز . خرى بسبب التھديدات األمنيةويذھب الى بالد أ بلده يترك منفھو الالجئ  األم، أما

وأكد أن واجبنا اتجاه . ينزع عنا واجباتنا كدولة تجاھھمتوصيف الالجئين السوريين بالنازحين ألن ذلك 
تحتم على  يالدولية الت واألعراف الواقع والمواثيقمر ادة الدولة بل بحكم األرلالجئين أمر غير مربوط بإا

حق الدولة باألمن وبسط سيادتھا شكالية ال شك أن ھذا األمر يطرح إ. ھمتجاھابواجباتھا  القيامالدولة اللبنانية 
يخشى و ثبوتية وراقأيملكون ن ال يالجئ، مع وجود ، وفقا لما أضافالالجئين وقراضيھا وحقعلى كامل أ

المطلوب، وفي الوقت الذي  ن بالمستوىنسانية للدولة لم تكواعتبر أن المقاربة اإل. نويرھابإأن يكون بينھم 
مني بالحيز األ باالھتمامالدولة اللبنانية اكتفت  بعملھا على الصعيد اإلنساني،المنظمات المدنية تقوم فيه 

بالصحة عدة نقاط للتداعيات االجتماعية ألزمة الالجئين السوريين تتعلق  وسجل. والقضائي وبشكل انتقائي
وعدم أھلية المباني  كلفتهعشوائي وارتفاع والبيئة وواقع التربية والمياه والغذاء والسكن لجھة التوزيع ال

إلى ھذا تطرق إلى العنف ضد . ي منھا الالجئونة التي يعانالطبقي لى العنصرية االجتماعية، إضافة إقامةلإل
 رباب عمل لبنانيينالل الجنسي والتحرش واستغالل أسجلت حاالت عديدة من االستغ حيثة المراة الالجئ
وتحدث أيضا عن الضرر . جره زھيدسوري على حساب اللبناني ألن أامل الباتوا يفضلون الع للسوريين إذ

  .الذي لحق بالبنى التحتية
  

 نشاء مخيماتبإ 2012ك منذ عام  تطالبمؤسسة حقوق اإلنسان والحقوق اإلنسانية  نم بالقول أوخت
   ،نسانيةإال أن اعتبارتنا كانت إ. ريد توطين الالجئينت ابأنھ ابعقبات كبيرة أھمھا اتھامھ تلالجئين واصطدم



  
من  احتياجاتھممين الجئين وتأالحصاء ية المخيمات كانت وقتھا كبيرة السيما لجھة إيجابوإ فقا لما أضاف،و

إضافة إلى حيازتنا على البيانات الكافية لتأمين عودتھم يوم  بشكل منظم الى المدارس والمراكز الطبيةالغذاء 
اليوم يبحث بإقامة منطقة آمنة على الحدود  ردنالنقاش الدائر في األ وتابع أن. ينتھي النزاع الدائر في بلدھم

ة وللدول األوروبية من من جھ دول الجوارلنسب إلقامة الالجئين، وربما ھذا ھو الحل األ ردنيةالسورية األ
  .ذ يحد من تدفق الالجئين إليھاجھة أخرى إ

  
  :ركز النقاش على النقاط التالية

وليس الدولة اللبنانية التي لديھا  ين من فلسطينيين وسوريين ھو المجتمع الدوليالجئلاه اجالمقصر ات -
 . ا من متاعبما يكفيھ

 ن السوريين في وقت ال يملك اللبنانيون ھذه الحقوق طرح مفارقة المطالبة بحقوق الالجئي -
يتأخر بعد إلقامة مناطق حدودية آمنة شرط أن تبقى بعيدا عن فيما اعتبر البعض أن الوقت لم  -

األمن القومي  ايةبعين االعتبار فقط حم أن تأخذومزايدات السياسيين اللبنانيين ومصالحھم الضيقة 
للبالد، اعتبر البعض األخر أن ھذا األمر مستحيل مستشھدا بتركيا التي تحاول منذ بدء النزاع في 

 عليها استتبعه من تدفق لالجئين إقامة مناطق حدودية آمنة وعجزت عن ذلك لما يترتب مسوريا و
 .دوليا وبخاصة لجھة تأمين الحماية األمنية لھذه المناطق

فعلى الرغم مما عاناه اللبنانيون لعقود من . اللبنانيين بالعنصرية تجاه الالجئين السوريين رفض اتھام -
إال أن التداعيات االقتصادية  .أوال بحفاوة وجود الجيش السوري على أراضيھم، استقبلوا الالجئين

ل والصمود واالجتماعية واألمنية على المواطن اللبناني كانت كبيرة بحيث باتت قدرتھم على التحم
تت كبيرة على البلديات لجھة تأمين حاجات الالجئين افي بعض القرى الكلفة ب . شبه معدومة

 . والمواطنين على حد سواء
ھا لم تنتج السيما وأنتطرق البعض إلى المسؤولية األخالقية للبنان اتجاه أزمة الالجئين السوريين  -

قاتل في سوريا باسم طائفة وساھم لبناني يعن حرب أحد أطرافھا مكون عن كارثة طبيعية ولكن 
وتخوفوا من أن يقاتل يوما . من البلدان السوريين الى لبنان وغيرهفي التھجير المنظم الالف ويساھم 

  . السوري في لبنان كما يفعل بعض اللبنانيين اليوم في سوريا
  

بالمتكلمين  كلود أبو ناضر ھنديبتعريف مديرتھا اإلعالمية  المتعلقة بالتحديات األمنية الجلسة الثالثةبدأت 
في الجيش  العميد المتقاعد غسان عبد الصمد، المدير السابق لمركز البحوث والدراسات االستراتيجية فيھا،

اللبناني، العميد المتقاعد سامي نبھان، مدير العمليات السابق في قوى األمن الداخلي، والعميد المتقاعد منير 
وبعد أن ". األمن العام"عقيقي، الرئيس السابق لمكتب شؤون اإلعالم في األمن العام ورئيس  تحرير مجلة 

أشارت ھندي إلى جسامة تأثير النزاع السوري بعامة وأزمة الالجئين السوريين بخاصة على لبنان، طرحت 
اتھا وما ھو مصير عرسال؟ ابية لداعش وأخومن أعمال إرھإلى أي حد يخشى لبنان : مجموعة من األسئلة

ومعارض للنظام السوري؟ كم عدد المتدربين على السالح  ازحون السوريون منقسمون بين موالھل الن
األف رجل يمكن ان يتحولوا إلى  100لنازحين السوريين أكثر من نھم؟ يقال أن لدى حزب هللا بين ابي

  ي للبالد؟مقاتلين، ما صحة ھذا الكالم وما تأثيره على األمن القوم
  

   :كلمته باإلشارة إلى أنه سيتناول ثالثة محاور لمقاربة الموضوع عبد الصمدبدأ 
 الّنازحون من ھم: المحور األّول - 
 ة دخولھم إلى لبنانكيفي: المحور الثاني - 
 .ازحين على أراضيهلتي يواجھھا لبنان بسبب وجود النة االتحّديات األمني: المحور الثالث - 



 
نة ون بلدھم مرغمين، بسب أوضاع أمنية معياألشخاص الّذين يتركالالجئين بأنھم  عبد الصمدوعّرف 

أما . ف إلى أن يعود األمن اإلستقرار إلى بلدھمالخو ع، بدافلعودةالخروج، وال يستطيعون اتجبرھم على 
إن وعليه، قال عبد الصمد . النازحون، فھم من يتركون منازلھم ويتوجھون إلى مكان آخر داخل بلدھم

اريخية واالجتماعية والعائلية والتداخل العالقات التولكن بحكم "ن، وفي لبنان ھم الجئ اإلخوة السوريين
  ".ھم في بلدھم بين أھلھم وأقاربھم وأصدقائھمأسميناھم نازحين وكأن الجغرافي بين البلدين،

 
مع سوريا، أوجدت الكثير  ة وتداخل حدودهوعن طريقة دخولھم إلى لبنان، أوضح أن طبيعة لبنان الجغرافي

ازحين غير بير على تزايد أعداد النأثَّر بشكل ك ، ماالخارجية عن سيطرة الدولة شرعيةمن المعابر غير ال
  .جئينمسجلين في الدوائر المختصة أو لدى المفوضية العليا لالال
  

لجھة عدم  على االستقرار األمني في لبنان خطورة دخول اللنازحين عبر تلك المعابر غير الشرعية وأشار
ضاع االقتصادية وقال إن األوفي ھذا اإلطار، . إحاطة السلطات المختصة بھوية ھؤالء وأماكن تواجدھم

في أمن  لّتي تضروا ة بالقانونالمخلتدفع بعضھم للقيام بأي عمل حتى األعمال قد الصعبة لالجئين السوريين 
لقمة سائغة أو صيد كما تجعل من البعض األخر . ائھم وعائلتھم على قيد الحياةواستقرار لبنان في سبيل بق
ريات مالية على القيام بممارسات تزعزع غ، تدفعھم باسم الدين أو بواسطة منةثمين لمنّظمات إرھابية معي

سوريين وأضاف أنه وفقا إلحصاءات المفوضّية العليا لالجئين، يبلغ عدد الالجئين ال .األمن واالستقرار
 100نصفھم من الرجال، أي نحو  59و 18بين عمر % 21الجئ، بينھم  1,067,785الرسمي في لبنان 
السالح وأجھزة  دمة العسكرية في سوريا، أي خضعوا لتدريب كاف على استعمالالخألف رجل، أتموا 
ببساطة " لبنان ھو ليزعزعوا األمن واإلستقرار فيوقال إن ما يحتاج إليه ھؤالء . راتاإلّتصال والمتفج

إلى  ."ة أو أجھزة المخابرات المعاديةمن المنّظمات اإلرھابي"أي  انھيمكن أن تؤم" ألف كالشينكوف 100
ة إلى وح أعداد كبيرة من الطائفة السنياء نزوالذي نشأ جر في لبنان غيير الديموغرافيالتھذا، تحدث عن 

  .يلبنان الذي يعاني أصالً من الشحن الطائفي والمذھب
  

وختم بعرض مجموعة من المقترحات لمواجھة ھذه األزمة، تبدأ بالتوافق على استراتيجية واضحة للدولة 
تجاه موضوع الالجئين السوريين والتعاون الوثيق والدائم بين مختلف األجھزة األمنية اللّبنانية والمؤسسات 

العمل الوثيق مع ومشبوھين منھم، والجمعيات المعنية لقوننة وضع المخالفين، ومراقبة تصرفات وأعمال ال
إلى . المساعدات المالية للدولة لمواجھة تحديات ھذه األزمةتقديم المجتمع الدولي لتأمين حاجات الالجئين و

صاالت واإلتّ مواقع التواصل االجتماعي تكثيف مراقبة و، "كل مواطن خفير" طبيق مبدأتھذا، تحدث عن 
المعابر غير ين عبر وريشر الذين يسھلون دخول النازحين السى بتجار البتوقيف ما يسموالمشبوھة، 

اقبة األعمال التي يقوم بھا العمال مروزارة العمل  العقوبات بھم، إضافة إلى تشديد ة وانزال أقصىالشرعي
  .ة لألمن العاموذلك بالتنسيق مع المديرية العامن في لبنان السوريو

  
نية بمداھمات العتقال المشتبه موتقوم األجھزة األ ،الشعب اللبنانين السوريين يشكلون ثلث ين الالجئوقال إ

المشاكل والنزاعات الطائفية التي يعيشھا عرسال مخيف في ظل والوضع األمني في  رھاببارتباطھم باإل
 السوريينمني لوجود النازحين أثير األمنية من استيعاب الت، تمكنت األجھزة األاالن وأردف، حتى. البلد

التوتر بينھم وبين المجتمعات  ضبط لىضافة إإ ،ن منھم والمعارضين للنظامبين الموالي االشتباكوضبط 
  .المضيفة

  
  



  
ئ للكالم عن السوريين في نه لن يستخدم تعبير الجإلى أ شارةعلى المنصة وبدأ كلمته باإل عقيقيتناوب 
جھزة األمنية المستقبل على ھذه البادرة، أكد أن األ وأذ شكر بيت. سباب معروفة حسب قولهلبنان أل

زمة مع دخول األ وقال إنه. لقليمي مشتعن تعيش ما يشبه الزلزال في محيط إوالمؤسسات العسكرية في لبنا
اللبناني وباتت تھدد استقراره  لى الداخلت تداعياتھا الداخل السوري لتصل إ، تخطالسورية عامھا الخامس

ة تكفيرية على مرتفعات لبنانية رھابيمؤسسات الدستورية وسيطرة جماعات إاب تام للالسيما في ظل غي
زمة للتھديدات واالخطار طالما أن األ سيبقى عرضةلبنان  ، مؤكدا أناألجھزة العسكرية مكاناتوضعف إ

  .السورية مستمرة
  

كبير على الوضع  ثيرتأى لبنان حصل في غضون سنتين وله لإ األكبر ن تدفق النازحين السوريينوأضاف أ
الذين دخلوا لبنان عبر المعابر الشرعية لزيارة : لعدة فئاتنف النازحين السوريين الى لبنان وص. منياأل

صال ويقدر الموسمي وھذه الفئة كانت موجودة أو أر المعابر الشرعية للعمل الدائم مؤقتة والذين دخلوا عب
شرعية ھربا من الحرب الشرعية أو غير الالمعابر  والذين دخلوا عبرألف،  400و  300بين عددھا 

مليون يعتمدون في معيشتھم على  1.1م نحو ھبلغ عددومم المتحدة م وھم مسجلون لدى األالدائرة في بالدھ
االمم  لدى ولم يتسجلوار المعابر غير الشرعية الذين دخلوا عبأخيرا و ،المساعدات وغير مسموح لھم بالعمل

في الموجودين من السوريين % 15لى إ 10وتصل نسبتھم بين  في أماكن غير معروفة اقامواو المتحدة
  .لبنان

  
ل بعضھم من ذ تم استغال، إنية كبيرةلبنان أمام تحديات أم وضع لنازحين السوريينھذا الكم من اوتابع أن 

شارك في يو ينفذھا أتفاع وتيرة الجريمة التي ضافة الى ار، إو جھات معادية للبنانقبل منظمات ارھابية أ
منية ناحية السياسية واألزمة من ال، تداعيات األخطريبقى األو ).شخص 6000بلغ عددھم (تنفيذھا سوريون 

لبنان مسرحا للصراع  ، ما حولزمة السوريةطراف األألبنانية بجھات بسبب االستقطابات الداخلية وارتباط 
مختبرا إقليميا، وبات علينا تقديم األمن على المراوحة وتابع أن لبنان أضحى أمنيا . بين القوى السورية

وعلى الرغم من كل االنجازات التي حققتھا . السياسية العبثية لنصل إلى مرحلة تسمى باألمن الصلب
  .المؤسسات االمنية، ما زالت بحاجة الى الكثير من المساعدات إن لجھة األسلحة واألعتدة أو لجھة التدريب

  
زمة التعامل مع األالصلب في من ر حول ما اذا كان يجب استخدام األالمجتمع الدولي حوايدور في ": وقال

احتواء تحديات الحرب ومكافحة اإلرھاب على أنواعه وضرب اإلرھاب التكفيري  السورية يتركز على
 ل السياسيمن الناعم اي الحالعراق والشام، وبين استخدام األ سيما ما يسمى بتنظيم الدولة االسالمية فيال

واعتمد . "الذي يتمحور حول السبل الفضلى لمعالجة األزمة اإلنسانية الذي تسبب بھا النزاع القائم في سوريا
  .خيار تالزم المسارين ، وفقا له،المجتمع الدولي اخيرا

  
االحتقان االجتماعي  ھمھاوأكد أن التحديات األمنية التي يواجھھا لبنان بسبب النازحين السوريين متعددة أ

العمل لھم في سوق  اقتصاديين الذين باتوا يرون في السوريين منافسين ،الذي خلقه وجودھم بين اللبنانيين
  . منية واالقتصادية ويتسببون بتضرر البنى التحتيةويستنزفون موارد الدولة األ

  
مين على أراضيه من غير اللبنانيين بشكل ھي ازدياد عدد المقيلبنان التي يعاني منھا  الرئيسة المشكلةوتابع، 

ما يشكل بيئة خصبة للجريمة ولالنضمام الى الجماعات  ،عشوائي وفوضوي إضافة إلى ازدياد نسبة الفقر
  . اإلرھابية

  



  
الوحيد، ألنه في ظل انعدام فعالية الدولة، لبنان مرشح ألزمة قد وختم بقوله إن الدولة ھي طوق النجاة 

ما  أنه، أضافو. د ومستقبله األمنيلالحل وتھدد العقدين السياسي واالجتماعي في البتصبح عصية على 
 ذلك سيتسببو وطنھم، ا لبنان قد ال يعودون إلىولأن العديد من السوريين الذين دخ يجب علينا إدراكه ھو

قال إن رصد أخيرا، . بمخاطر أمنية السيما إذا تم استغاللھم من المنظمات اإلرھابية أو أعداء لبنان
توجب علينا تضافر الجھود لتعميق تعاون كل  وافد السوري إلى لبنان ومواجھتھاجراء الت التداعيات األمنية

لة وشعبھا من ومن الوزارات المعنية مع األجھزة األمنية وترسيخھا، واعتماد إجراءات تحمي الد
  . يتوقعه البعضاالنعكاسات السلببية لھذا الملف الذي يبدو أنه سيطول أكثر مما 

   
عندما بدأت األزمة : قائالزياد الصائغ  )الذي اعتذر عن الحضور ألسباب طارئة( نبھان وقرأ مداخلة العميد

، لم يتصور أحد أن ھذه األحداث ستتوسع لتعم األراضي السورية كافة واعتقدنا أنھا لن 2011السورية عام 
وكشف أنه عند بدء النزوح السوري، . وحراكا شعبيا تطول أسوة بباقي الدول العربية التي شھدت ثورات

شددت األمم المتحدة على ضرورة إنشاء مخيمات لالجئين السوريين عند الحدود وفي أماكن عدة، ما أثار 
وبسبب . حينھا تساؤالت عدة حول المعلومات المتوافرة لدى البعثة األممية عن احتمال أن تطول األزمة

ومع . مخيمات الفلسطينية، رفضت الحكومة مبدأ إنشاء مخيمات لالجئين السوريينالتجربة اللبنانية مع ال
اشتداد األزمة السورية، أصبحت الحدود بين البلدين سائبة خصوصا عند ما يسمى بالمعابر غير الشرعية، 

 ا ما يزيد عن المليون والنصف، دونما سمح بدخول مجموعات كبيرة من الالجئين بلغت حتى يومنا ھذ
  .لتدقيق بأحقية لجوئھم وصحة ھذا اللجوءا

  
ماكن عدة من الشمال والجنوب والبقاع في ظروف صحية وأضاف أن ھذه المجموعات تمركزت في أ

والسؤال الذي يطرح نفسه ھو ھل كل ھؤالء الالجئين السوريين الجئون فعليون أم يوجد . ومعيشية صبعة
  .؟يذ أجندات لزعزعة استقرار البلدبينھم من تسلل الى لبنان بقصد التخريب أو تنف

  
  :أخرى ال بد من اإلشارة إلى نقاط أساسية إلى ذلك،

من الالجئين ھم دون سن الخمسين، ما يجعل نسبة الوالدة % 70إلى  60تشير الدراسات أن  - 
  . الحديثة خالل خمس سنوات مرتفعة جدا

الي في سوريا ويشكل العديد منھم القسم األكبر من الالجئين السوريين ھم من معارضي النظام الح - 
 .عوائل لمقاتلين في صفوف المعارضة

صبح سوق العمل في لبنان تحت رحمة العمالة السورية وأ ،غالبية الالجئين من الطبقة الفقيرة - 
 .الزھيدة

 .الخالف السياسي الحاد في لبنان وتأثيره على اللبنانيين والالجئين السوريين معا - 
  .لفترة طويلة دون مساعدات دولية فعالة يرتب على لبنان ما يفوق طاقتهإن بقاء الالجئين  - 
في ظل ما يثار عن خطة لتوطين الالجئين السوريين، ال بد من البحث في تأثير وجودھم على  - 

 .التوزيع الديمغرافي في لبنان وعلى التوازن الطائفي السيما وأن أغلبھم من السنة
الجئين بمجموعات منظمة أمنية جاھزة لتنفيذ عمليات أمنية في إمكانية ارتباط مجموعات داخل ال - 

 .لبنان عند المقتضى
  

مختلف مكوناته بأخيرا أكد أن الحل الوحيد لتجاوز ھذه األزمة يكمن بوعي فئات الشعب اللبناني كافة و
  .السياسية والطائفية لخطورة الوضع واتخاذ كل ما يلزم لدرء الخطر المحدق بلبنان

  



  
  :األفكار التالية حولتركز النقاش 

متى سيتم إذا كانت كل عناصر التفجير موجودة ف بعضتساءل القاتمة الالصورة في ظل ھذه  - 
 ؟االنفجار

اعتبر البعض أن الدولة اللبنانية أخطأت بعدم إنشاء مخيمات ألن ذلك كان سيساعد على ضبط  - 
 Noالمخيمات كانت لتكون  اعتبر البعض األخر أنوإنسانيا وأمنيا، فيم األمور اجتماعيا واقتصاديا 

Man Lands فنستعيد تجربة المخيمات الفلسطينية. 
جئين، فعليه مسؤولية الخاصة بالال 1951أكد البعض أنه بالرغم من أن لبنان لم يوقع اتفاقية  - 

 .نسان تكون حياته في خطر أن يلجأ إلى أقرب بلد مجاوره من حق كل إأن استقبالھم إذ
البعض أن ما يزيد من حدة التحديات األمنية لوجود النازحين السوريين ھو شلل المؤسسات  رأى - 

 .الدستورية والخالفات الداخلية واستغاللھم من قبل بعض األطراف لمزايدات سياسية داخلية ضيقة
أعاد البعض تسليط الضوء على خطورة تدخل حزب هللا في الحرب الدائرة في لبنان لما قد يشكله  - 

 .عدائية في لبنان نسحب ذلك أعماالتفزاز لبعض الالجئين السوريين فيذلك من اس
  

شذا بتعريف مديرتھا اإلعالمية  االجراءات العملية نحو استراتيجية وطنيةالمتعلقة ب الجلسة الرابعةبدأت 
، واألستاذ بالمشاركين فيھا، السيدة ميراي جيرار ممثلة المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عمر
وقالت إن العالم يعيش أسوء أزمة نزوح ولبنان احتضن  .ياد الصائغ، باحث وخبير في شؤون الالجئينز

لم يجية وطنية واضحة المعازمة طالت وبات من الملح وضع استراتولكن األ. العدد األكبر من الالجئين
ا اللبنانيون بدال من التراشق اإلعالمي، متسائلة عن مالمح ھذه االستراتيجية حولھواألھداف يتوحد 

  زمة؟من جھة أخرى لحل ھذه األ المجتمع الدوليلية الدولة اللبنانية من جھة ومسؤوو
  

، السيما الالجئين السورين حدا خطيرازمة لجھة وصول أ امداخلتھا بالتأكيد على ما قيل سابق جيراربدأت 
يجارات ويعيشون على فھم ال يدفعون اإل. شون على الدينمعه يعي اإلفقار الذي لحق بھم وباتوا على صعيد

وتابعت أن أوضاع الالجئين في لبنان  .الديون مما قد يخلق اضطرابات بينھم وبين المجتمعات المضيفة
إذا لم يطرأ تحول جذري على مستوى السياسات والمساعدات الدولية بلغت حدا كبيرا من التدھور سيتفاقم 

وذلك لضمان بقائھم على قيد الحياة والحفاظ على التماسك االجتماعي حتى تسنح لھم الظروف بالعودة إلى 
  .ديارھم بأمان وكرامة

  
نية بذلك، طرحت إذ أكدت أن الحل األمثل يكمن في عودة الالجئين إلى بالدھم عندما تسمح الظروف األمو

سؤالين حول حقھم في العمل لتأمين لقمة العيش، وحول مكان إقامتھم وھل يجب أن يكون داخل مخيمات أم 
ھذا األمر  من ايجابياتأن  إقامة الالجئين في مخيمات، قالتإيجابيات وسلبيات  وفي معرض حديثھا عن .ال
 المضيف، إال أنه يخلق لدى الالجئ شعورا بالتبعيةل تقديم المساعدات وھو أقل كلفة على المجتمع يھتس

ومن أھم السلبيات وفقا لھا، أنه يمكن . وفقدان الثقة ويساھم أحيانا في تأخير حل األزمة االقتصادية
وال يمكن تأمين حمايتھا من  No Man Landsأن تصبح عرضة للھجمات، اضافة إلى كونھا  اتللمخيم
  .أي جھة

  
إذ أن ھذا األمر ال يمنح  ،تجديد إقامات الالجئينإجراءات سھل السلطات اللبنانية وشددت على ضرورة أن ت

الالجئ شعورا باألمان فقط بل يساعد السلطات على اإلحاطة بالمعلومات الالزمة لتخطيط الخدمات وإنفاذ 
ثر ضعفا بينھم القانون، كما تساعد الوكاالت الدولية على االستجابة لحاجات الالجئين وتحديد الفئات األك

تجديد االقامات والتي ال يمكن للنازحين تحملھا  تكلفةوتحدثت عن ارتفاع  .والذين يحتاجون إلى دعم ملح



من جھة أخرى، تساءلت حول حق الالجئين  .مينھامستندات قد ال يستطيع الالجئون تأاضافة الى طلب 
شباط من العام  والذي انعقد في بالحصول على فرص العمل، وقالت إنه منذ مؤتمر لندن حول سوريا

، يدور نقاش حول ما إذا كان منح الالجئين حقا بالعمل يشكل خطوة أولى نحو دمجھم بالمجتمعات 2016
جانب على السوريين واعتبرت أنه باستطاعة لبنان تطبيق قانون عمل األ. المضيفة وصوال إلى تجنيسھم

 احتقان مع المجتمعات المضيفة، مشددة على ضرورة أن يقدم تجنيسھم أو إلى الىدون ان يؤدي ذلك 
  . فرص عمل لالجئين والنازحين وخلقنماء المجتمعات المضيفة دولي المساعدة إلالمجتمع ال

 
 ن القانون الدولي يضع ثالثةإالحالي، فقالت  السوريين وضع الالجئين الممكنة لمعالجةالحلول  أما عن
. إعادة توطينھم في بلد ثالث وأاالندماج في المجتمعات المضيفة، أو وطنھم، العودة الطوعية إلى  :حلول

   .واعتبرت أن الحل الثالث يبدو بالنسبة إلى لبنان الحل الوحيد
  

 لالجئين السوريين يث انتھت جيرار، مؤكدا أن اإلدماج المحليحوبدأ كلمته من  الصائغ وتعاقب على الكالم
 ، كما أنخلق أزمة ھوية لدى الدول المضيفةفي بلد ثالث يعتبر تفكيكا للمجتمع السوري وي ھمتوطينأو 

اجتماعية  تداعيات لبنان وقال إن لوجود النازحين في. لھا ايضا تداعياتھاي تنظيم أالطوعية دون  العودة
باألمن القومي اللبناني جھة حا أن طول أمد ھذه القضية مرتبط من ، موضوسيادية وبيئية وأمنية واقتصادية

بتحدي احترام المواثيق والمعاھدات  ، ومن جھة ثانيةوحماية االستقرار والسلم األھلي ومقومات السيادة
وطنية تاخذ بعين االعتبار  الموضوع من خالل وضع استراتيجية مقاربة أن على لبنانوأضاف،  .الدولية
النسبة إلقامة مخيمات لالجئين السوريين، أوضح أن ب .السوريين وحاجات اللبنانيين في آن واحد حاجات

تستطيع بموجب الفصل  االمم المتحدة مشيرا إلى أنتجربة لبنان مع المخيمات الفلسطينية كانت مريرة 
وعن السياسة التي اعتمدتھا السلطات اللبناني إزاء أزمة اللجوء السوري،  .قامة مناطق آمنةإفرض  السابع

، مضيفا لوزارء المنتمين الى حكومة واحدةاللبنانية لم تفعل شيئا سوى السجال بين ا الدولة قال الصائع إن
و سياسة عامة لتنظيم وجود النازحين لجھة العمل أ ي تنسيقأ دون تواجه ھذه القضية منفردةكل بلدية  أن

ورود المساعدات  صعب ، مادارة المال العامإسوء سمعة لبنان بزد على ذلك، بحسب الصائغ،  .وغيره
  . الخارجية

  
  :عدة اللتعامل مع أزمة الالجئين السوريين لحظ نقاط عملية لوضع خطة االقتراحاتعن 
 تسمية مرجعّية دولّية موّحدة ُتعنى بملّف الّنازحين والاّلجئينضرورة  - 
إفراد عبر ) عامل/ الجىء نازح (جئين من سوريا وتصنيف فئاتھم الال –زحين اء النإحصاضرورة  - 

 ةسجل خاص لھم وبطاقات خاص
والحد من لضبط الخدمات الواجب تقديمھا لھم  الجغرافية الالجئين –لنازحين ا أماكن تواجدضبط ا - 

أو في مناطق  حدودية عازلة مراكز إيواء في مناطق إنشاء بناني من خاللفي المجتمع الل انتشارھم
 ة برعاية أُمِمي آمنة

الالجئون من سوريا بما ال ينعكس  –النازحون  المتاحة أمام  لتصور محدد لقطاعات العم وضع - 
 ة  سلبا على اليد العاملة اللبناني

تنظيم عمل ھيئات المجتمع المدني بالتَّنسيق مع األمم المتحدة وضبط مكامن الھدر المالي في عمل  - 
 ھذه الھيئات

بما ال يؤثِّر على المناھج والمستوى وأفضلية  الالجئين- الطالب بين النازحين وضع خطة الستيعاب - 
 الُطالب اللبنانيين

الالجئين من سوريا في نطاقھا  –إنجاز تصور لتعاطي البلديات مع حركة وفود ووجود النازحين  - 
 الجغرافي ضمن معايير موحدة



 تقاسم األعباء مع العالم العربي والمجتمع الدولي - 
الذي يؤمن أمان المجتمع اللبناني " ألمان اإلنسانيا"المتابعة األمنية ضمن مفھوم ضرورة  - 

 الالجئين –لنازحين ل واستضافة مؤقتة كريمة
الالجئين من  –إنجاز آليات متكاملة في كيفية الّتعاطي القانوني مع الوالدات الجديدة من النازحين  - 

 سوريا
 بي والدولي في ھذا السياقإعداد إستراتيجية إعالمية وطنية للتعاطي مع الرأي العام اللبناني والعر - 
  (UNHCR)إنجاز بروتوكول تعاون مع المفوضيَّة العليا لشؤون الاّلجئين  - 
رتبطة باألمان وليس مالعودة الطوعية  على أن تكونفعال وآمن  لاإلعداد لمرحلة عودتھم بشك - 

 فردي بخيار
  

لنزوح واللجوء السوري وخلص بالقول أنه في ظل عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة أزمة ا
وغياب مرجعية موحدة إلدارة ھذه األزمة وشلل المؤسسات الدستورية اللبنانية والخالفات السياسية 

الالجئين وعدم االحتكام إلى اختصاصيين لبنانيين -واالستغالل السياسي واألمني الخطير لملف النازحين
  . قديم المساعدات المالية والتقنية الالزمة إلى لبنانللتعاطي مع ھذه القضية، لن يعمد المجتمع الدولي إلى ت

  
  :تركز النقاش على األفكار التالية

 ال جدية السلطات اللبنانية في التعاطي مع أزمة الالجئين السوريين - 
 عودة الالجئين إلى بالدھم مع ضمان سالمتھم وحقوقھم - 
، مقاربتھا بشقھا األمني فقطضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجھة ھذه األزمة وعدم  - 

 ضرورة أن يخضع عمل األجھزة األمنية إلى الرقابة السياسيةو
تساءل الحاضرون عن المعايير المعتمدة إلعادة توطين الالجئين السوريين في بلد ثالث وھل  - 

 سيكون ھذا التوطين دائما؟
سيما إذا كانوا قد الردا على سؤال حول معايير ما اصطلح على تسميته بالعودة الكريمة لالجئين  - 

أقاموا في بلد كالسويد مثال، أوضح الصائغ أن ما نعنيه بالعودة الكريمة ھو استعادة الالجئين لحماية 
القة لذلك دولتھم فيكون لھم أوراقا ثبوتية والحق في العمل والسكن والتحرك بحرية، وال ع

   . بالمستوى االقتصادي للدول
طوعا إلى بالدھم، أوضحت جيرار أن عدد  العودةطلب بعض الالجئين إذا ما ردا على سؤال حول  - 

ھؤالء قليل جدا ونتكلم ھنا عن حاالت خاصة جدا ألفراد تركوا عائالتھم خلفھم أو لمرضى 
ن يقررون العودة إلى الى بالدھم في أن الالجئووأكدت  .المضيف االستشفاء في البلد عاجزون عن

ظل استمرار الحروب فيھا عندما تبلغ ظروفھم الحياتية في البلد المضيف مبلغا كبيرا من الصعوبة 
 .والسوء

  
دراء الجلسات والمشاركين والحضور، مشيرا إلى أن بيت المستقبل سيستفيد وختم منسى المؤتمر شاكرا م

نشر على موقع المؤسسة االلكتروني، في خطوة تسمح بوضع خارطة يمن جميع المداخالت لوضع تقرير س
وشكرة مؤسسة كونراد أديناور على تعاونھا مع  .ولية لمعالجة ازمة الالجئين تساعد صانعي القرارطريق أ

بيت المستقبل على تعميمه ھذا المؤتمر وھذا ما يعمل المساھمة النسائية الملفته في  بيت المستقبل، مثنيا على
يار حول مر السنوي المقبل الذي سيعقد في أفي المؤتمع المشاركين والحضور اللقاء وأمل أخيرا . عزيزهوت

  .سايكس بيكو اتفاق على عاممائة 
   
  


