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لبنان والنازحون السوريون، اشكاليات الكرامة "افتتح الرئيس أمين الجمّيل امس ندوة 
بالتعاون مع " بيت المستقبل"التي نظمها " اإلنسانية ومواجهة التطرف والعودة اآلمنة

كفيا بمشاركة وحضور رئيس الوزراء السابق للبوسنة في سرايا ب" نادي مدريد"
والهرسك زانكو ال كمدزيغا، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، منسق 

األمم المتحدة المقيم للشؤون اإلنسانية فيليب الزاريني، رئيس جمعية الصناعيين 
   .فادي الجمّيل ونخبة من الخبراء واألكاديميين واإلعالميين

صعوبة استيعاب لبنان هذا الكم من النازحين، ونحن نسعى في هذه "ز الجميل وابر
الندوة ليس فقط إلى توصيف الواقع ولكن إلى تقديم توصيات لمعالجته ال سيما وأن 
 .هذه المسألة تؤثر على العالم بأسره فهي تؤجج حدة التطرف واإلرهاب في العالم كله

ضوع فبلدنا بمساحته الجغرافية الصغيرة وبعدد نعي كلبنانيين خطورة هذا المو":وقال
سكانه ال يستطيع تحمل عبء مليون ونصف مليون نازح سوري يضاف اليهم عدد ال 

يستهان به من الالجئين الفلسطينيين علمًا أن نسبة الكثافة السكانية في لبنان هي 
الوضع ورأى ان إشكاالت هذه المسألة تتجاوز . االعلى مقارنة مع الدول األخرى

اللبناني وتنسحب الى الدول المضيفة األخرى، وال يعالج هذا الموضوع جذريا اال 
بمعالجة لب المشكلة اي الحرب الدائرة في بعض الدول العربية، والحل يكمن بدعم 

مسار السالم والحلول السياسية ودعم المفاوضات الدائرة في سوريا واليمن والعراق، 
  .والمفاوضات الدائرة لحل كل هذه األزمات وتعزيز المسار الديبلوماسي

وتناول رئيس وزراء البوسنة والهرسك السابق عضو نادي مدريد الكمدزيغا عمل 
رئيس دولة ورئيس وزراء ومن بينهم الرئيس  111النادي الذي يضم اكثر من 

 لقد فهم العالم وجود ازمة الالجئين في لبنان ولكن: الجمّيل في مواجهة التطرف وقال
واعتبر ان الحق سيفوز في النهاية . هذه االزمة متفاقمة اكثر في سوريا منها في لبنان

ورأى ان على اوروبا ان  . وعلينا كأوروبيين ان نكون الى الجانب المحق من التاريخ
  . تهب لسد حفرة النازحين والحرب الدائرة في المنطقة

حين وصلت الى الخط وحذر الوزير معين المرعبي من ان خطورة ازمة الناز
 .االحمر
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بلدنا بمساحته الجغرافية الصغيرة وبعدد سكانه ال »أعلن الرئيس أمين الجمّيل أن 
يستطيع تحمل عبء مليون ونصف المليون نازح سوري يضاف اليهم عدد ال يستهان 

لسكانية في لبنان هي األعلى به من الالجئين الفسلطينيين، علمًا أن نسبة الكثافة ا
إشكاالت هذه المسألة تتجاوز الوضع اللبناني »ورأى أن . «مقارنة مع الدول األخرى

وتنسحب الى الدول المضيفة األخرى، وال يعالج هذا الموضوع جذريًا اال بمعالجة لب 
المشكلة أي الحرب الدائرة في بعض الدول العربية، والحل يكمن بدعم مسار السالم 

الحلول السياسية ودعم المفاوضات الدائرة في سوريا واليمن والعراق، وتعزيز و
 . «المسار الديبلوماسي والمفاوضات الدائرة لحل كلهذه األزمات

لبنان والنازحون السوريون، اشكاليات الكرامة اإلنسانية ومواجهة »وقال في ندوة 
في « نادي مدريد»لتعاون مع با« بيت المستقبل»التي نظمها « التطرف والعودة اآلمنة

سراي بكفيا أمس، بمشاركة وحضور رئيس الوزراء البوسني السابق زانكو 
الكمدزيغا، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، منسق األمم المتحدة المقيم 
للشؤون اإلنسانية فيليب الزاريني، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجمّيل ونخبة من 

من الصعب للبنان استيعاب هذا الكم من »: كادميين واإلعالميينالخبراء واأل
النازحين، ونحن نسعى في هذه الندوة ليس فقط إلى توصيف الواقع ولكن إلى تقديم 
توصيات لمعالجته ال سيما وأن هذه المسألة تؤثر على العالم بأثره فهي تؤجج حدة 

 .«التطرف واإلرهاب في العالم كله
العالم فهم وجود أزمة الالجئين في لبنان »البوسنة السابق الى أن وأشار رئيس وزراء 

الحق سيفوز »ورأى أن . «ولكن هذه االزمة متفاقمة أكثر في سوريا منها في لبنان



في النهاية وعلينا كأوروبيين أن نكون الى الجانب المحق من التاريخ، فالترويج 
نقاذ مستقبلها، فنحن ال يمكننا أن لمجتمعات تعددية هي مسار أوروبا النقاذ نفسها وا

على أوروبا أن »، معتبرًا أن «نفكر بطريقة ونعمل بشكل مخالف لقيم اوروبا التعددية
 .«تهب لسد حفرة النازحين والحرب الدائرة في المنطقة

 
إغاثة إنسانية : لبنان والنازحون السوريون»ثم بدأت الجلسة األولى تحت عنوان 

خطورة »، وتحدث فيها الوزير المرعبي، معتبرًا أن «للعودةمستدامة أم حّل سياسي 
ومن هنا وبعد ست سنوات من تشتيت . أزمة النازحين وصلت الى الخط االحمر

المرجعيات وغياب الرؤية وتضارب اإلجراءات كان القرار الحكيم لدولة الرئيس سعد 
سياسة المماحكات الحريري بإنشاء وزارة دولة لشؤون النازحين من أجل اإلنتقال من 
وما يهمنا في . المحلية الضيقة الىسياسة هادفة الى التصدي لهذه األزمة ومعالجتها

 .«عملنا الحفاظ على الكرامة اإلنسانية وحماية سيادة لبنان
 

والذي يبلغ عدد  7كلم  11407بلدنا الصغير الذي ال تزيد مساحته عن »: وقال
يقارب المليون ونصف المليون نازح  مليون نسمة يستضيف ما 4،7مواطنيه نحو 

سوري ونصف المليون الجئ فلسطيني وعراقي أي نصف عدد سكانه، وهذا ما لم 
مليار دوالر من الديون  20لبنان الذي ينوء تحت عبء . يتحمله أي بلد في العالم

والذي تتجاوز فيه البطالة نسبًا ال يمكن لشعب % 1والذي ال يتجاوز عدد النمو فيه 
مليار دوالر، فيما  70لبناننا تكبد اقتصاده حتى يومنا هذا ما يقارب الـ . حملهاأن يت

أثبت اللبنانيون أنهم . مليارات دوالر 2لم يقدم المجتمع الدولي ما ال يزيد عن 
االصدق واألكرم انسانيًا فعاًل ال قواًل، وهنا أتوجه الى الدول الغنية لترقى بمستوى 

 .«نان في هذا المجالمساعداتها الى ما قدمه لب
 

عدم تصدي دول العالم الحر والتي تدعي الدفاع عن الحريات »ورأى أن 
والديموقراطية وحقوق االنسان للنظام السوري أدى الى تفريخ منظمات ارهابية تزداد 
صعوبة مواجهتها اليوم، وهي تستخدم وقودًا لها الفئات المظلومة والضعيفة والمهمشة 

ألف  011ومن المعروف أن لبنان يحتضن تاريخيًا من . لدان كافةفي المجتمعات والب
الى مليون عامل سوري ولكن مع مرور ست سنوات على هذه األزمة الوضع لم يعد 

التصدي إلرهاب األنظمة والمنظمات اإلرهابية من خالل العمل »ودعا الى . «يحتمل
في الداخل كما  الجدي والفاعل على وقف الحرب في سوريا ودعم الشعب السوري

في بلدان النزوح للتمكن من التغلب على الظروف الصعبة التي يعيشها وتأمين عودة 
 .«النازحين الى وطنهم

 



، وتحدث فيها «أزمة هوية أم خيار مناطق آمنة»والتأمت الجلسة الثانية تحت عنوان 
 .ئين زياد الصايغ وبهاء أبو كرومكل من الباحث والخبير في شؤون الالج

الحل االجتماعي االقتصادي هل يواجه التطرف »ا الجلسة الثالثة التي حملت عنوان أم
 . ، فتحدث فيها الزاريني وفادي الجمّيل«واالرهاب؟

ال حل إال بتعزيز المسار : «لبنان والنازحون السوريون»الجميِّل في ندوة 
 الديبلوماسي 
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: تصوير) «المستقبل»في بيت « لبنان والنازحون السوريون»الرئيس الجميل في ندوة 

  داالتي ونهرا

لبنان والنازحون السوريون، اشكاليات الكرامة »افتتح الرئيس أمين الجميل ندوة 
بالتعاون « بيت المستقبل»ها ، التي نظم«اإلنسانية ومواجهة التطرف والعودة اآلمنة

في سرايا بكفيا أمس، بمشاركة رئيس الوزراء السابق للبوسنة « نادي مدريد»مع 
والهرسك زانكو ال كمدزيغا، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، منسق 

األمم المتحدة المقيم للشؤون اإلنسانية فيليب الزاريني، رئيس جمعية الصناعيين فادي 
 .ل ونخبة من الخبراء واألكاديميين واإلعالميينالجمي

بداية النشيد الوطني، ثم تحدث الجميل فرحب بالحضور وأشاد بالتعاون مع نادي 
موضوع هذه الطاولة المستديرة مهم ودقيق وبخاصة في لبنان »مدريد، واعتبر أن 

على الصعد اكان بالنسبة الى الوضع اإلنساني للنازحين او للتحديات التي يشكلونها 
فمن الصعب للبنان . االقتصادية االجتماعية واألمنية في ظل تركيبة النسيج اللبناني

استيعاب هذا الكم من النازحين، ونحن نسعى في هذه الندوة ليس فقط إلى توصيف 



الواقع ولكن إلى تقديم توصيات لمعالجته، وال سيما أن هذه المسألة تؤثر على العالم 
 .«دة التطرف واإلرهاب في العالم كلهبأسره، فهي تؤجج ح

نعي كلبنانيين خطورة هذا الموضوع، فبلدنا بمساحته الجغرافية الصغيرة »: وقال
وبعدد سكانه ال يستطيع تحمل عبء مليون ونصف مليون نازح سوري يضاف اليهم 

ان عدد ال يستهان به من الالجئين الفلسطينيين، علمًا أن نسبة الكثافة السكانية في لبن
 .«هي االعلى مقارنة مع الدول األخرى

إشكاالت هذه المسألة تتجاوز الوضع اللبناني وتنسحب على الدول »ورأى أن 
المضيفة األخرى، وال يعالج هذا الموضوع جذريًا اال بمعالجة لب المشكلة، أي 

الحرب الدائرة في بعض الدول العربية، والحل يكمن في بدعم مسار السالم والحلول 
ياسية ودعم المفاوضات الدائرة في سوريا واليمن والعراق، وتعزيز المسار الس

 .«الديبلوماسي والمفاوضات الدائرة لحل هذه األزمات

رئيس دولة ورئيس وزراء،  111وتناول الكمدزيغا عمل النادي الذي يضم اكثر من 
ئين في لقد فهم العالم وجود أزمة الالج»ومن بينهم الجميل، في مواجهة التطرف، 

 .لبنان، ولكن هذه األزمة متفاقمة أكثر في سوريا منها في لبنان

إغاثة إنسانية مستدامة : لبنان والنازحون السوريون»بدأت الجلسة األولى تحت عنوان 
خطورة ازمة »، واعتبر الوزير معين المرعبي في كلمته أن «أم حل سياسي للعودة

سنوات من تشتيت المرجعيات وغياب وبعد ست . النازحين وصلت الى الخط االحمر
الرؤية وتضارب اإلجراءات كان القرار الحكيم للرئيس سعد الحريري بإنشاء وزارة 
لشؤون النازحين من أجل االنتقال من سياسة المماحكات المحلية الضيقة الى سياسة 

 وما يهمنا في عملنا هو الحفاظ على الكرامة. هادفة للتصدي لهذه األزمة ومعالجتها
 .«اإلنسانية وحماية سيادة لبنان

، وعقدت «أزمة هوية أم خيار مناطق آمنة»والتأمت الجلسة الثانية تحت عنوان 
الحل االجتماعي االقتصادي هل يواجه التطرف »الجلسة الثالثة تحت عنوان 

 ،«واالرهاب؟

الحكومة اللبنانية تضع استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف »واعلن الزاريني 
شاور مع االطراف السياسية كافة والمجتمع المدني ومن االفكار االولية لهذه بالت

االستراتيجية ونحن ندعمها التعامل مع المسألة من خالل منع النزاع والبحث في 
واشار ان المنافسة في سوق العمل تعتبر . «االسباب الجذرية التي تدفع الى التطرف

 .«والنازحينمن اسباب التأزم بين الشباب اللبناني 

وضعت األمم المتحدة برنامجا بقيمة مليار دوالر لتوفير المساعدة ودعم »: وختم
من % 01بلدية تستضيف ما يقارب  701المؤسسات اللبنانية لمواجهة الوضع ودعم 
 .«الالجئين، اضافة الى دعم الالجئين انفسهم

بنان تغرق حيث الصناعة في ل»أما رئيس تجمع الصناعيين فادي الجميل فأعلن ان 



يسجل اقفال مصانع وصرف العديد من العمال نتيجة المنافسة ومضاربة اليد العاملة، 
 والحل هو بعودة الالجئين

 

 

 األحمر الخط الى وصلت خطيرة أزمة :«السوريون والنازحون لبنان» ندوة

 جريدة الجمهورية 
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بنان والنازحون السوريون، اشكاليات الكرامة ل»افتتح الرئيس أمين الجمّيل ندوة  

بالتعاون مع « بيت المستقبل»التي نظمها « اإلنسانية ومواجهة التطرف والعودة اآلمنة
في سراي بكفيا بمشاركة وحضور رئيس الوزراء السابق للبوسنة « نادي مدريد»

منسق  والهرسك زانكو ال كمدزيغا، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي،
األمم المتحدة المقيم للشؤون اإلنسانية فيليب الزاريني، رئيس جمعية الصناعيين فادي 

 .الجمّيل
اعتبر الرئيس أمين الجميل ان موضوع هذه الطاولة المستديرة مهم ودقيق خصوصًا 
في لبنان أكان بالنسبة الى الوضع اإلنساني للنازحين او للتحديات التي يشكلونها على 

قتصادية االجتماعية واألمنية في ظل تركيبة النسيج اللبناني، إذ من الصعب الصعد اال
 .للبنان استيعاب هذا الكم من النازحين

نعي كلبنانيين خطورة هذا الموضوع فبلدنا بمساحته الجغرافية الصغيرة »: وقال 



وبعدد سكانه ال يستطيع تحمل عبء مليون نصف نازح سوري يضاف اليهم عدد ال 
به من الالجئين الفلسطينيين علمًا أن نسبة الكثافة السكانية في لبنان هي  يستهان

 .االعلى مقارنة مع الدول األخرى
 الكمدزيغا

فهم العالم وجود أزمة الالجئين في لبنان ولكن هذه األزمة : من جهته، قال الكمدزيغا
وبا شّكل ذلك عندما تهافت الالجئون الى اور. متفاقمة اكثر في سوريا منها في لبنان

الف الجئ على الدول  061أزمة في اوروبا، فقّرر االتحاد االوروبي توزيع 
. االوروبية أي نصف عدد الالجئين الذين كانوا يدخلون الى الجزء األفقر في لبنان

 .الدول األوروبية عقدت اجتماعا ولم تقبل بادخال سوى القليل من النازحين
 األولى الجلسة

إغاثة إنسانية مستدامة : لبنان والنازحون السوريون»لى تحت عنوان بدأت الجلسة األو
، تحدث فيها الوزير المرعبي حيث اعتبر ان خطورة ازمة «أم حّل سياسي للعودة

بلدنا الصغير الذي ال تزيد مساحته عن : وقال. النازحين وصلت الى الخط االحمر
نسمة يستضيف ما يقارب  مليون 4،1والذي يبلغ عدد مواطنيه حوالي  1كلم  01401

مليون ونصف مليون نازح سوري ونصف مليون الجئ فلسطيني وعراقي اي نصف 
 50لبنان الذي ينوء تحت عبء . عدد سكانه، وهذا ما لم يتحمله اي بلد في العالم

والذي تتجاوز فيه  % 0مليار دوالر من الديون والذي ال يتجاوز حجم النمو فيه 
لبناننا تكبد اقتصاده حتى يومنا هذا ما يقارب . شعب ان يتحملهاالبطالة نسبا ال يمكن ل

ودعا . مليارات دوالر 5مليار دوالر، فيما لم يقدم المجتمع الدولي ما يزيد عن  10
 .الدول الغنية لترقى بمستوى مساعداتها الى ما قدمه لبنان في هذا المجال

 الثانية الجلسة
، أما الجلسة الثالثة «ة أم خيار مناطق آمنةأزمة هوي»حملت الجلسة الثانية عنوان 

، تحدث «الحل االجتماعي االقتصادي هل يواجه التطرف واالرهاب؟»فأضاءت على 
فيها الزاريني فأعلن ان عدد الالجئين في لبنان مقارنة بعدد السكان هو العدد االكبر 

على مواجهة  اننا بحاجة الى خطة وطنية لبنانية للعمل: وقال. الذي لدينا كمفوضية
. كافة التحديات االقتصادية واالجتماعية التي يعاني منها لبنان للمحافظة على استقراره

كما قال مجلس االمن بضرورة دعم اليونيفل واالجهزة االمنية اللبنانية والجيش 
اللبناني وبدعم الدولة لتحقيق الحوكمة الرشيدة وبدعمه ايضا لمواجهة المشاكل القائمة 

د الى عدم تحقيق االصالحات ومساعدته على الحد من تاثيرها على التي تعو
 .االقتصاد

اما رئيس تجمع الصناعيين فادي الجمّيل فأعلن ان الصناعة في لبنان تغرق حيث 
يسجل اقفال مصانع وصرف العديد من العمال نتيجة المنافسة ومضاربة اليد العاملة 

لين عن العمل اللبنانيين، مساعدة والحل هو بعودة الالجئين، تأمين عمل للعاط



السوريين عبر المساهمة في اعادة اعمار سوريا وفتح باب العمل امام النازحين في 
 .المجاالت التي ال يعمل لبنانيون فيها وزيادة الصادرات

 

 

 

 

 ال حل إال بدعم السالم والديبلوماسية:الجمّيل عن النازحين

 جريدة الحيـاة
 7112حزيران  1الخميس 

 -لبنان والنازحون السوريون»دد الرئيس اللبناني السابق أمين الجمّيل في ندوة ش
بيت »التي نظمها « اشكاليات الكرامة اإلنسانية ومواجهة التطرف والعودة اآلمنة

معالجة أزمة »في سراي بكفيا، على أن « نادي مدريد»بالتعاون مع « المستقبل
لب المشكلة أي الحرب الدائرة في بعض النازحين السوريين جذريًا تكون بمعالجة 

الدول العربية، والحل يكمن بدعم مسار السالم والحلول السياسية ودعم المفاوضات 
الدائرة في سورية واليمن والعراق، وتعزيز المسار الديبلوماسي والمفاوضات الدائرة 

  .«لحل هذه األزمات

سك زانكو ال كمدزيغا، وزير وشارك في الندوة رئيس الوزراء السابق للبوسنة والهر
الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، منسق األمم المتحدة المقيم للشؤون اإلنسانية 

  .فيليب الزاريني، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجمّيل وخبراء وأكاديميون

بمساحته الجغرافية الصغيرة وعدد سكانه ال يستطيع »ولفت الجميل الى أن لبنان 
مليون ونصف المليون نازح سوري يضاف اليهم عدد ال يستهان به من  تحمل عبء

الالجئين الفلسطينيين، علمًا أن نسبة الكثافة السكانية في لبنان هي األعلى مقارنة مع 
أن إشكاالت هذه المسألة تتجاوز الوضع اللبناني وتنسحب »ورأى . «الدول األخرى

  .«الى الدول المضيفة األخرى

سنوات في البوسنة بدعم من  11مشروع أطلق منذ أكثر من »زيغا الى وأشار ال كمد
الرئيس األميركي السابق بيل كلينتون يتمحور حول كيف نعيش مع بعضنا بعضًا 

ونتشاطر المساحة نفسها والمجتمع نفسه، ومشروع آخر نعنى به وهو مشروع أطلق 



ء لمكافحة اإلرهاب ليس واالعتداءات اإلرهابية في مدريد حيث أطلقنا ندا 11/0بعد 
بالقوة ولكن من خالل أفكارنا ألننا متيقنون من أن عالمنا أفضل من عالم 

 .«اإلرهاببين

وعندما تهافت . أزمة الالجئين متفاقمة أكثر في سورية منها في لبنان»ورأى أن 
الف الجئ  161الالجئون الى أوروبا شكل ذلك أزمة، وقرر االتحاد األوروبي توزيع 

لدول األوروبية أي نصف عدد الالجئين الذين كانوا يدخلون الى الجزء األفقر على ا
. الدول األوروبية عقدت اجتماعًا ولم تقبل بإدخال سوى القليل من النازحين. في لبنان

ألمانيا والسويد . أوروبا حاولت إدخال الالجئين الى الدول األكثر غنى في أوروبا
أن »وشدد على . «ا بصرف النظر عن االنتخاباتاتحدتا من أجل حماية قيم أوروب

 .«الحق سيفوز وعلينا كأوروبيين أال نفكر بطريقة ونعمل بشكل مخالف لقيمنا التعددية

وما . أن خطورة أزمة النازحين التي وصلت الى الخط األحمر»وتحدث المرعبي عن 
ولبنان الذي ينوء  يهمنا في عملنا الحفاظ على الكرامة اإلنسانية وحماية سيادة لبنان،

في المئة،  1بليون دوالر من الديون وال تتجاوز نسبة النمو فيه  20تحت عبء 
وتتجاوز فيه البطالة نسبًا ال يمكن لشعب أن يتحملها، تكبد اقتصاده حتى يومنا هذا ما 

باليين  2بليون دوالر، فيما لم يقدم المجتمع الدولي ما ال يزيد على  70يقارب 
 .«دوالر

عدم تصدي دول العالم الحر والتي تدعي الدفاع عن الحريات »بر أن واعت
والديموقراطية وحقوق اإلنسان للنظام السوري أدى الى تفريخ منظمات إرهابية تزداد 
صعوبة مواجهتها اليوم وهي تستخدم وقودًا لها الفئات المظلومة والضعيفة والمهمشة 

ن المجتمع الدولي إنهاء الحرب في وبقدر ما نطلب م. في كل المجتمعات والبلدان
سورية واالستمرار بدعم صمود ما تبقى من الشعب السوري على أرضه وبدعم 

النازحين حتى عودتهم اآلمنة برعاية األمم المتحدة الى بالدهم، بقدر ما نطالب هذا 
باالستثمار في السالم ومحاربة اإلرهاب والحفاظ على كرامة : المجتمع الدولي

ن خالل تمويل المخطط التوجيهي لتحسين البنى التحتية، خصوصًا في اإلنسان م
مناطق النزوح الكثيف لتأمين الحاجات األساسية للمجتمع النازح والمقيم، وبتبني 

  .«سياسة الحدود المفتوحة تجاه المنتجات اللبنانية

دى ان عدد الالجئين في لبنان مقارنة بعدد السكان هو األكبر ل»واعلن الزاريني 
بالحاجة الى خطة وطنية لمواجهة كل التحديات لحفظ استقرار »، مذكرًا «المفوضية

وتوقف عند آثار األزمة السورية على . «لبنان ودعم الدولة لتحقيق الحوكمة الرشيدة
األمم المتحدة وضعت برنامجًا بقيمة بليون »وقال إن . «معدالت البطالة في لبنان»



بلدية تستضيف ما يقارب  250نية لمواجهة الوضع ودعم دوالر لدعم المؤسسات اللبنا
  .«في المئة من الالجئين إضافة الى دعم الالجئين أنفسهم 01
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اشكاليات الكرامة  لبنان والنازحون السوريون،"افتتح الرئيس أمين الجميل ندوة 
بالتعاون مع " بيت المستقبل"، التي نظمها "اإلنسانية ومواجهة التطرف والعودة اآلمنة



في سراي بكفيا، بمشاركة رئيس الوزراء السابق للبوسنة والهرسك " نادي مدريد"
زانكو ال كمدزيغا، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، منسق األمم المتحدة 

لشؤون اإلنسانية فيليب الزاريني، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل المقيم ل
 .وخبراء وأكاديميين واإلعالميين

 
 

بداية النشيد الوطني، ثم تحدث الجميل فرحب بالحضور وأشاد بالتعاون مع نادي 
موضوع هذه الطاولة المستديرة مهم ودقيق خصوصا في لبنان "مدريد، واعتبر أن 

، معتبرا أن "ى الوضع اإلنساني للنازحين او للتحديات التي يشكلوناكان بالنسبة ال
إشكاالت هذه المسألة تتجاوز الوضع اللبناني وتنسحب على الدول المضيفة األخرى، "

وال يعالج هذا الموضوع جذريا اال بمعالجة لب المشكلة، أي الحرب الدائرة في بعض 
م والحلول السياسية ودعم المفاوضات الدول العربية، والحل يكمن في دعم مسار السال

الدائرة في سوريا واليمن والعراق، وتعزيز المسار الديبلوماسي والمفاوضات الدائرة 
 111لذي يضم اكثر من أما الكمدزيغا، فتناول عمل النادي ا ". لحل هذه األزمات

رئيس دولة ورئيس وزراء، ومن بينهم الجميل، في مواجهة التطرف، مشيرا الى 
سنوات في  11بادرات أطلقت في هذا اإلطار، ومنها مشروع اطلق منذ اكثر من م

البوسنة بدعم من الرئيس كلينتون يتمحور حول كيف نعيش مع بعضنا ونتشاطر 
على اوروبا ان تهب لسد حفرة "ورأى أن   )...(.المساحة نفسها والمجتمع نفسه 

لبنان والنازحون : "ت بعناوينوكانت جلسا ".النازحين والحرب الدائرة في المنطقة
أزمة هوية أم خيار "  ،"إغاثة إنسانية مستدامة أم حل سياسي للعودة: السوريون

وركزت  .الحل االجتماعي االقتصادي هل يواجه التطرف واالرهاب؟"، "مناطق آمنة
وتحدث الوزير المرعبي، . على تداعيات النزوح السوري على لبنان  المداخالت

وبعد ست سنوات . خطورة ازمة النازحين وصلت الى الخط االحمر"فأشار الى أن 
من تشتيت المرجعيات وغياب الرؤية وتضارب اإلجراءات كان القرار الحكيم لدولة 

الرئيس سعد الحريري بإنشاء وزارة دولة لشؤون النازحين من أجل االنتقال من 
. هذه األزمة ومعالجتهاسياسة المماحكات المحلية الضيقة الى سياسة هادفة للتصدي ل

وما يهمنا في عملنا هو الحفاظ على الكرامة اإلنسانية وحماية سيادة لبنان 
عدد الالجئين في لبنان مقارنة بعدد السكان "الزاريني في مداخلة ان  واعلن ."(...)

اننا بحاجة الى خطة وطنية لبنانية للعمل "وقال ". هو العدد االكبر الذي لدينا كمفوضية
مواجهة كافة التحديات االقتصادية واالجتماعية التي يعانيها لبنان للمحافظة على على 

الصناعة في لبنان "دي الجميل فأعلن ان أما رئيس تجمع الصناعيين فا   ".استقراره
تغرق حيث يسجل اقفال مصانع وصرف العديد من العمال نتيجة المنافسة ومضاربة 

  .جئيناليد العاملة، والحل هو بعودة الال



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amine Gemayel : La seule issue est de soutenir les initiatives de 

paix en Syrie, au Yémen et en Irak 

L’Orient- Le Joue 

Jeudi 1 Juin 2017 

L'ancien président de la République, Amine Gemayel, a ouvert, 

hier, une conférence à la Maison du Futur, à Bickfaya, sur le thème 

« Le Liban et les réfugiés syriens, les questions de la dignité 

humaine, de l'intégrisme et du retour », en coopération avec le 

Club de Madrid, qui constitue le plus important forum regroupant 

d'anciens chefs d'État et de gouvernement du monde entier. 

Ont notamment pris part à la conférence le ministre d'État pour les 

Affaires des réfugiés Mouïn Merhebi, le coordonnateur des 

Nations unies au Liban pour les Affaires humanitaires, Philippe 

Lazzarini, et l'ancien Premier ministre bosniaque Zlatko 

Lagumdzija, aux côtés de plusieurs experts. 

Prenant la parole, M. Gemayel a estimé qu'il « est difficile au 

Liban d'accueillir autant de réfugiés. Nous sommes conscients en 



tant que Libanais de la gravité de la situation ». « Ce dossier ne 

concerne pas uniquement le Liban, mais tous les pays alentour 

accueillant des réfugiés. Il faut traiter le fonds du problème et 

trouver une solution radicale à la crise et cela n'est possible qu'à 

travers les canaux diplomatiques qui encouragent et soutiennent les 

initiatives de paix en Syrie, au Yémen et en Irak. » 

Dans son allocution, M. Lagumdzija a présenté le travail du Club 

de Madrid qui œuvre notamment à travers le dialogue à contrer 

l'intégrisme et à construire des ponts entre les nations. Se penchant 

sur la crise syrienne, il a mis l'accent sur le nombre de réfugiés 

accueillis dans les pays limitrophes de la Syrie, estimant que 

l'Europe devrait préserver ses valeurs humanitaires et pluralistes. 

Mouïn Merhebi et le passé avec la Syrie 
Le ministre d'État pour les Affaires des réfugiés, Mouïn Merhebi, a 

noté que « le Liban qui a subi l'occupation de l'armée syrienne, qui 

a détruit le pays et tué et emprisonné des Libanais, durant trente 

ans, a accueilli à bras ouverts les réfugiés syriens et cela même 

avant la réaction de la communauté internationale et en oubliant le 

passé sanglant qui le lie à la Syrie. Le Liban compte 4 millions 

d'habitants. Il accueille environ un million et demi de réfugiés 

syriens et un demi-million de réfugiés palestiniens et irakiens. 

Aucun pays ne peut supporter un aussi lourd fardeau, a-t-il martelé. 

La dette du Liban s'élève à 75 milliards de dollars alors que la 

croissance actuelle dans le pays ne dépasse pas les 1 %. Jusqu'à 

présent, le Liban a perdu 25 milliards de dollars à cause de la crise 

syrienne alors que la communauté internationale ne lui a versé que 

sept milliards de dollars. Les Libanais ont prouvé qu'ils sont les 

plus généreux, les plus sincères et les plus résilients des peuples », 

a-t-il poursuivi. 

L'intervention de M. Lazzarini avait pour thème la sécurité. Il a 

estimé que le Liban devrait mettre en place un plan national où il 

définit toutes les mesures qu'il prendra pour relever les défis 

auxquels il fait face en ce qui concerne l'économie, le social et la 

sécurité 
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ندوة لبنان والنازحون السوريون، اشكاليات الكرامة اإلنسانية   افتتح الرئيس أمين الجميّل

نادي "بالتعاون مع " بيت المستقبل"ي نظمها الت" ومواجهة التطرف والعودة اآلمنة

السابق للبوسنة  بمشاركة وبحضور رئيس الوزراء  في سراي بكفيا اليوم " مدريد

والهرسك زانكو ال كمدزيغا، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، منسق األمم 

يين فادي الجميّل المتحدة المقيم للشؤون اإلنسانية فيليب الزاريني، رئيس جمعية الصناع

 .ونخبة من الخبراء واألكادميين واإلعالميين

 الرئيس الجميّل



فرحب بالحضور واشاد بالتعاون  بداية النشيد الوطني اللبناني ثم تحدث الرئيس الجميّل 

مع نادي مدريد، واعتبر ان موضوع هذه الطاولة المستديرة مهم ودقيق وبخاصة في 

اإلنساني للنازحين او للتحديات التي يشكلونها على الصعد  لبنان اكان بالنسبة الى الوضع

االقتصادية االجتماعية واألمنية في ظل تركيبة النسيج اللبناني، فمن الصعب للبنان 

استيعاب هذا الكم من النازحين، ونحن نسعى في هذه الندوة ليس فقط إلى توصيف الواقع 

بأثره فهي   هذه المسألة تؤثر على العالمال سيما وأن  ولكن إلى تقديم توصيات لمعالجته 

 .تأجج حدة التطرف واإلرهاب في العالم كله

نعي كلبنانيين خطورة هذا الموضوع فبلدنا بمساحته الجغرافية الصغيرة وبعدد ":وقال

مليون نصف نازح سوري يضاف اليهم عدد ال يستهان  سكانه ال يستطيع تحمل عبء 

ماً أن نسبة الكثافة السكانية في لبنان هي االعلى مقارنة به من الالجئين الفسلطينيين عل

ورأى ان إشكاالت هذه المسألة تتجاوز الوضع اللبناني وتنسحب الى . مع الدول األخرى

الدول المضيفة األخرى، وال يعالج هذا الموضوع جذريا اال بمعالجة لب المشكلة اي 

والحلول  بدعم مسار السالم الحرب الدائرة في بعض الدول العربية، والحل يكمن 

السياسية ودعم المفاوضات الدائرة في سوريا واليمن والعراق، وتعزيز المسار 

  .كلهذه األزمات الديبلوماسي والمفاوضات الدائرة لحل 

 الكمدزيغا

عمل  وتناول رئيس وزراء البوسنة والهرسك السابق عضو نادي مدريد الكمدزيغا 

رئيس دولة ورئيس وزراء ومن بينهم الرئيس الجميّل  111النادي الذي يضم اكثر من 

ومنها مشروع   في مواجهة التطرف، مشيرا الى عدة مبادرات اطلقت في هذا اإلطار

سنوات في البوسنة بدعم من الرئيس كلينتون يتمحور حول كيف  11اطلق منذ اكثر من 

ر نعنى به وهو مشروع اخ. نعيش مع بعضنا ونتشاطر المساحة نفسها والمجتمع نفسه

واالعتداءات االرهابية في مدريد حيث اطلقنا نداء لمكافحة  11/0مشروع اطلق بعد 

االرهاب ليس بالقوة ولكن من خالل افكارنا الننا متيقنين ان عالمنا افضل من عالم 

 .وفي عالمنا هناك مساحة للجميع بخالف عالم اإلرهابيين االرهاببين 

ازمة الالجئين في لبنان ولكن هذه االزمة متفاقمة اكثر في  لقد فهم العالم وجود: وقال 

عندما تهافت الالجئون الى اوروبا شكل ذلك أزمة في اوروبا، . سوريا منها في لبنان

قلت الصدقائي االوروبيين هل يمكنكم تخيل ان هناك نصف مليون الجئ يحاولون 

ل رومانيا ؟ قرر االتحاد الف الجئ يدخ 01الدخول الى اليونان او الى المجر او ان 

الف الجئ على الدول االوروبية أي نصف عدد الالجئين الذين  161االوروبي توزيع 

الدول األوروبية عقدت اجتماعا ولم تقبل . كانوا يدخلون الى الجزء االفقر في لبنان

اوروبا حاولت ادخال الالجئين الى الدول االكثر غنى . بادخال سوى القليل من النازحين



المانيا والسويد اتحدتا من اجل حماية قيم اوروبا وذلك بصرف النظر عن . في اوروبا

 .االنتخابات وقالوا علينا استقبال هؤالء ومساعدتهم ومحاولة العمل العادتهم الى بالدهم

زار مخيم الزعتري العام الماضي واكد له المقيمون فيه ان ما يريدونه  واشار الى انه 

واعتبر ان الحق سيفوز في النهاية وعلينا كأوروبيين ان نكون . دهمهو العودة الى بال

الى الجانب المحق من التاريخ، فالترويج لمجتمعات تعددية هي مسار اوروبا النقاذ  

لقيم اوروبا  نفسها وانقاذ مستقبلها، فنحن ال يمكننا ان نفكر بطريقة ونعمل بشكل مخالف 

حفرة النازحين والحرب الدائرة في "تهب لسد ورأى ان على اوروبا ان  . التعددية

 . المنطقة

 الجلسة األولى

إغاثة إنسانية مستدامة أم : لبنان والنازحون السوريون"بدأت الجلسة األولى تحت عنوان 

انها   ، واوضح منسقها المدير التنفيذي لبيت المستقبل سام منسى"حّل سياسي للعودة

ل األخالقية والسياسية واالجتماعية في مناقشة ترمي إلى اإلضاءة على تداخل العوام

وقال إن وجوب إغاثة النازحين أمر غير مطروح . تداعيات النزوح السوري على لبنان

للجدال ولكن المشكلة تكمن في ضرورة عقلنة هذه اإلغاثة عبر وضع خطة وطنية 

 لبنانية المضيفةواضحة المالمح وقابلة للتنفيذ تحمي في آن واحد النازحين والمجتمعات ال

 الوزير المرعبي

معتبرا ان خطورة ازمة النازحين وصلت الى الخط   بدأ الوزير معين المرعبي كلمته

ومن هنا وبعد ست سنوات من تشتيت المرجعيات وغياب الرؤية وتضارب . االحمر

اإلجراءات كان القرار الحكيم لدولة الرئيس سعد الحريري بإنشاء وزارة دولة لشؤون 

زحين من اجل اإلنتقال من سياسة المماحكات المحلية الضيقة الىسياسة هادفة للتصدي النا

في عملنا الحفاظ على الكرامة اإلنسانية وحماية سيادة   وما يهمنا. لهذه األزمة ومعالجتها

 ...لبنان

ماذا قدم لبنان للنازحين وبماذا يطالب؟ لبنان العضو المؤسس للجامعة العربية :"وقال

المتحدة والملتزم بشرعة حقوق االنسان ولبنان الذي عانى من الحرب ونزوح  واالمم

ابنائه ولبنان الذي عاني من االحتالل السوري الذي دمر مدنه وقتل ابنائه واعتقل اآلالف 

منهم، هذا اللبنان لم ينتظر المؤسسات الدولية ومنظمات االغاثة والمساعدات الخارجية 

ين ما قام به النظام السوري واحتضنوا النازحين وفتحوا لهم بل بادر اللبنانيون متناس

 7كلم  11407الصغير الذي ال تزيد مساحته عن   بلدنا. بيوتهم وتقاسموا معهم الرغيف

  مليون نسمة يستضيف ما يقارب مليون ونصف 4،7والذي يبلغ عدد مواطنيه حوالي 

نصف عدد سكانه، وهذا مليون نازح سوري ونصف مليون الجئ فلسطيني وعراقي اي 



مليار دوالر من الديون  20لبنان الذي ينوء تحت عبء . ما لم يتحمله اي بلد في العالم

والذي تتجاوز فيه البطالة نسبا ال يمكن لشعب ان   % 1والذي ال يتجاوز عدد النمو فيه 

لم يقدم مليار دوالر، فيما  70  لبناننا تكبد اقتصاده حتى يومنا هذا ما يقارب. يتحملها

اثبت اللبنانيون انهم االصدق واألكرم . مليارات دوالر 2المجتمع الدولي ما ال يزيد عن 

انسانيا فعال ال قوال،وهنا اتوجه الى الدول الغنية لترقى بمستوى مساعداتها الى ما قدمه 

 .لبنان في هذا المجال

والديموقراطية  ورأى ان عدم تصدي دول العالم الحر والتي تدعي الدفاع عن الحريات

منظمات ارهابية تزداد صعوبة   وحقوق االنسان للنظام السوري ادى الى تفريخ

مواجهتها اليوم وهي تستخدم وقودا لها الفئات المظلومة والضعيفة والمهمشة في كافة 

الف الى مليون  011من المعروف ان لبنان يحتضن تاريخيا من . المجتمعات والبلدان

 .مرور ست سنوات على هذه األزمة الوضع لم يعد يحتملعامل سوري ولكن مع 

بقدر ما نطلب من المجتمع الدولي انهاء الحرب في سوريا واإلستمرار بدعم :" وقال

صمود ما تبقى من الشعب السوري على ارضه وبدعم النازحين حتى عودتهم األمنة 

باالستثمار في : دوليبرعاية األمم المتحدة الى بالدهم، بقدر ما نطالب هذا المجتمع ال

من خالل تمويل المخطط   االرهاب والحفاظ على كرامة اإلنسان  السالم ومحاربة

التوجيهي لتحسين البنى التحتية خاصة في مناطق النزوح الكثيف لتأمين الحاجات 

تجاه المنتجات اللبنانية   وبتبني سياسة الحدود المفتوحة. اإلساسية للمجتمع النازح والمقيم

جل تحقيق التوازن اإلقتصادي بين لبنان وهذه الدول مما يخلق فرص عمل بما يعيد من ا

التوترات نتيجة التنافس على العمل ما بين المجتمعات   انعاش الدورة االقتصادية ويخفف

للتمكن من تأمين   المضيفة والنازحين، وبدعم السياسات التربوية والصحية واالجتماعية

للتمكن   ع النازح والمقيم، وبدعم الجيش والقوى المسلحة اللبنانيةاإلحتياجات بين المجتم

  .من التصدي للتحديات الكبيرة المستجدة نتيجة األزمة السورية

التي تتدعي الدفاع عن الحريات والديموقراطية   ان عدم تصدي دول العالم الحر: وختم

لمنظمات اإلرهابية تفريخ هذه ا  الرهاب النظام السوري ادى الى  وحقوق اإلنسان

وتزداد صعوبة مواجهتها وندعو اليوم لكي نقرن القول بالفعل ونتصدى إلرهاب األنظمة 

ودعم   المنظمات اإلرهابية من خالل العمل الجدي والفاعل على وقف الحرب في سوريا

السوري في الداخل كما في بلدان النزوح للتمكن من التغلب على الظروف   الشعب

 .وتامين عودة النازحين الى وطنهم  يعيشهاالصعبة التي 

  

واعتبر مؤسس اكت فور ليبانون عباس باغي ان لبنان يحتضن النازحين هربا من 

الديكتاتورية واالرهاب وهو معني بحماية النازحين واستقبالهم ولكنه ايضا معنى بحماية 



داعيات هذه االزمة الدولة تعاطت باستخفاف مع ت. مواطنيه وموارده االقتصادية والبيئية

وراى ان حماية اإلستقرار . وحتى االن نفتقر الى سياسة عامة وشاملة حول هذه القضية

وحماية النازحين مرتبط بحل االزمة السورية، لبنان ملتزم بحماية النازحين لكنه ايضا 

 لمرحلة انتهاء االزمة والمناطق االمنة، ايضا بتامين عودتهم وعليه اإلستعداد  ملتزم 

 االرتقاء بالنقاش الى المصلحة العليا للبالد

  

 الجلسة الثانية

، وادارتها "أزمة هوية أم خيار مناطق آمنة"التأمت الجلسة الثانية تحت عنوان 

مي الصايغ وعرضت ألزمة الهوية التي يعيشها مجتمع النزوح كما المجتمع  اإلعالمية 

سألة المناطق اآلمنة والتخوف المضيف على حد سواء،من الخوف من التوطين، الى م

وسألت هل لبنان قادر على . من تكرار تجربة المناطق اآلمنة في البوسنة والهرسك

تحمل إقامة مناطق آمنة على حدوده وهل جمع السوريين فيها هو خطوة أولى لتأمين 

 عودتهم إلى بالدهم؟

لبنان احتضان ان من هوية   ورأى الباحث والخبير في شؤون الالجئين زياد الصايغ

واعلن ان ال موازنة لدى . النازحين والالجئين ولكن عليه في الوقت عينه حماية سيادته

ونحن نحاول تأمين .. وزارة  71وزارة الدولة لشؤون الالجئين والمرجعية مشتتة بين 

تكمن بعدم وجود سياسة   المساعدات المالية من المجتمع الدولي ولكن المشكلة األساسية

. لحظ الحفاظ على سيادة الدولة، تامين حاجات الالجئين وتامين العودة اآلمنة لهمعامة ت

واوضح ان لبنان تخلف عن وضع سياسة لمواجهة هذه االزمة العتقاده انها لن تطول، 

ورأى ان العائق األساسي  .وهو اليوم يقوم بالشيء نفسه بالنسبة الى المناطق اآلمنة

ي مرتبط باالمن القومي في لبنان وبالمصلحة العليا يكمن في عدم وجود قرار سياس 

لمصالح   في االنتخابات المقبلة مبديا تخوفه من ان يستعمل توطين النازحين كشماعة  

 .ضيقة

ليس لدينا في لبنان تعريف محدد لالجىء وليس لدينا : اما السياسي بهاء ابو كروم فأعلن

خارج، لدينا سياسات مسيحية هنا واسالمية سياسة وطنية للحد من هجرة اللبنانيين الى ال

وراى ان حماية . هناك، ولكن ليس لدينا سياسة واحدة حتى في موضوع اإلغتراب

 .الهوية اللبنانية الوطنية المدنية تكمن بتقوية عضد الدولة وسياستها الوطنية الجامعة

 الجلسة الثالثة



تصادي هل يواجه التطرف الحل االجتماعي االق"بدأت الجلسة الثالثة تحت عنوان 

، وادارتها اإلعالمية نجاة شرف الدين التي قدمت مؤشرات باألرقام عن "واالرهاب؟

في خيم ومآرب وحيث   بالمئة 41ظروفا صعبة   منهم% 21واقع النازحين حيث يعيش 

بالمئة منهم في المناطق  46بالمئة وحيث يعيش  66الى   ترتفع نسبة البطالة لدى االناث

 .دية الفقيرة اصال ما ضاعف عدد العاطلين عن العملالحدو

 :الزاريني

في لبنان مقارنة بعدد السكان وهو العدد االكبر الذي  واعلن الزاريني ان عدد الالجئين  

وقال االمين العام لألمم المتحدة اننا بحاجة الى خطة وطنية لبنانية  . لدينا كمفوضية

قتصادية واالجتماعية التي يعاني منها لبنان للعمل على مواجهة كافة التحديات اال

كما قال مجلس االمن بضرورة دعم اليونيفل واالجهزة االمنية . للمحافظة على استقراره

وبدعمه ايضا لمواجهة   اللبنانية والجيش اللبناني وبدعم الدولة لتحقيق الحوكمة الرشيدة

ساعدته على الحد من تاثيرها المشاكل القائمة التي تعود الى عدم تحقيق االصالحات وم

وتطرق الى الدوافع التي تولد التطرف العنيف وهي ال تسري على لبنان . على االقتصاد

حده بل على عدة دول ومنها غياب الحوكمة وعدم مشاركة الشباب في الحكم والظروف 

االجتماعية واالقتصادية المتردية اضافة الى عوامل شخصية اخرى تغري الشباب 

 .ام لالرهابيينلالنضم

تضع استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف بالتشاور مع  واعلن ان الحكومة اللبنانية 

االطراف السياسية كافة والمجتمع المدني ومن االفكار االولية لهذه االستراتيجية ونحن 

ندعمها التعامل مع المسألة من خالل منع النزاع والبحث في االسباب الجذرية التي تدفع 

وتطرق الى الشق االقتصادي االجتماعي وتأثره بفعل االزمة السورية .التطرف الى

البطالة في طرابلس تصل )حيث ارتفعت معدالت البطالة وباتت تؤثر سلبا على الشباب  

فبين الشرائح العمرية التي هي بسن العمل والمرأة لم تدرج في هذه % 00الى 

من اسباب التأزم بين الشباب اللبناني المنافسة في سوق العمل تعتبر ( االحصاءات

وضعت األمم المتحدة برنامجاً بقيمة مليار دوالر لتوفير المساعدة :وختم . والنازحين

% 01بلدية تستضيف ما يقارب  701ودعم المؤسسات اللبنانية لمواجهة الوضع ودعم 

 .من الالجئين اذافة الى دعم الالجئين انفسهم

فادي الجميّل فاعلن ان الصناعة في لبنان تغرق حيث اما رئيس تجمع الصناعيين  

يسجل اقفال مصانع وصرف العديد من العمال نتيجة المنافسة ومضاربة اليد العاملة 

والحل هو بعودة الالجئين، تأمين عمل للعاطلين عن العمل اللبنانيين، مساعدة السوريين 

م النازحين في المجاالت التي عبر المساهمة في اعادة اعمار سوريا وفتح باب العمل اما

 .ال يعمل لبنانيون بها وزيادة الصادرات
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ان والنازحون السوريون، اشكاليات الكرامة لبن"افتتح الرئيس أمين الجميل ندوة 
بالتعاون مع  "بيت المستقبل"، التي نظمها "اإلنسانية ومواجهة التطرف والعودة اآلمنة

في سرايا بكفيا اليوم، بمشاركة رئيس الوزراء السابق للبوسنة والهرسك " نادي مدريد"



، منسق األمم المتحدة زانكو ال كمدزيغا، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي
المقيم للشؤون اإلنسانية فيليب الزاريني، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل ونخبة 

 .من الخبراء واألكاديميين واإلعالميين

 

 لالجميّ 
بداية النشيد الوطني، ثم تحدث الجميل فرحب بالحضور وأشاد بالتعاون مع نادي 

مستديرة مهم ودقيق وبخاصة في لبنان موضوع هذه الطاولة ال"مدريد، واعتبر أن 
اكان بالنسبة الى الوضع اإلنساني للنازحين او للتحديات التي يشكلونها على الصعد 

فمن الصعب للبنان . االقتصادية االجتماعية واألمنية في ظل تركيبة النسيج اللبناني
وصيف استيعاب هذا الكم من النازحين، ونحن نسعى في هذه الندوة ليس فقط إلى ت

الواقع ولكن إلى تقديم توصيات لمعالجته، وال سيما أن هذه المسألة تؤثر على العالم 
 ."بأسره، فهي تؤجج حدة التطرف واإلرهاب في العالم كله

نعي كلبنانيين خطورة هذا الموضوع، فبلدنا بمساحته الجغرافية الصغيرة : "وقال
نازح سوري يضاف اليهم  وبعدد سكانه ال يستطيع تحمل عبء مليون ونصف مليون

عدد ال يستهان به من الالجئين الفسلطينيين، علما أن نسبة الكثافة السكانية في لبنان 
 ."هي االعلى مقارنة مع الدول األخرى

إشكاالت هذه المسألة تتجاوز الوضع اللبناني وتنسحب على الدول المضيفة "ورأى أن 
عالجة لب المشكلة، أي الحرب الدائرة األخرى، وال يعالج هذا الموضوع جذريا اال بم

في بعض الدول العربية، والحل يكمن في بدعم مسار السالم والحلول السياسية ودعم 
المفاوضات الدائرة في سوريا واليمن والعراق، وتعزيز المسار الديبلوماسي 

  ."والمفاوضات الدائرة لحل هذه األزمات

 

 الكمدزيغا

رئيس دولة ورئيس وزراء،  100الذي يضم اكثر من وتناول الكمدزيغا عمل النادي 
ومن بينهم الجميل، في مواجهة التطرف، مشيرا الى مبادرات أطلقت في هذا اإلطار، 

سنوات في البوسنة بدعم من الرئيس كلينتون  01ومنها مشروع اطلق منذ اكثر من 
: وقال .يتمحور حول كيف نعيش مع بعضنا ونتشاطر المساحة نفسها والمجتمع نفسه

واالعتداءات االرهابية في  00/9ثمة مشروع آخر نعنى به هو مشروع أطلق بعد "
مدريد حيث أطلقنا نداء لمكافحة االرهاب ليس بالقوة، ولكن من خالل أفكارنا الننا 



متيقنون أن عالمنا افضل من عالم االرهاببين، وفي عالمنا هناك مساحة للجميع 
 ."بخالف عالم اإلرهابيين

 

لقد فهم العالم وجود أزمة الالجئين في لبنان، ولكن هذه األزمة متفاقمة : "فوأضا
عندما تهافت الالجئون الى اوروبا شكل ذلك أزمة في . أكثر في سوريا منها في لبنان

اوروبا، قلت الصدقائي االوروبيين هل يمكنكم تخيل ان هناك نصف مليون الجئ 
الف الجئ يدخلون رومانيا؟  91جر او ان يحاولون الدخول الى اليونان او الى الم

ألف الجئ على الدول االوروبية، أي نصف عدد  061قرر االتحاد االوروبي توزيع 
الدول األوروبية عقدت . الالجئين الذين كانوا يدخلون الى الجزء االفقر في لبنان

جئين اوروبا حاولت ادخال الال. اجتماعا ولم تقبل بإدخال سوى القليل من النازحين
المانيا والسويد اتحدتا من اجل حماية قيم اوروبا،  .الى الدول االكثر غنى في اوروبا

بصرف النظر عن االنتخابات، وقالوا علينا استقبال هؤالء ومساعدتهم ومحاولة العمل 
 ."العادتهم الى بالدهم

 

يريدونه وأشار الى أنه زار مخيم الزعتري العام الماضي واكد له المقيمون فيه ان ما 
الحق سيفوز في النهاية وعلينا كأوروبيين ان نكون "واعتبر ان . هو العودة الى بالدهم

الى الجانب المحق من التاريخ، فالترويج لمجتمعات تعددية هي مسار اوروبا النقاذ 
نفسها وانقاذ مستقبلها، فنحن ال يمكننا ان نفكر بطريقة ونعمل بشكل مخالف لقيم 

على اوروبا ان تهب لسد حفرة النازحين والحرب الدائرة "ورأى أن  ."اوروبا التعددية
 ."في المنطقة

 

 الجلسة األولى
إغاثة إنسانية مستدامة : لبنان والنازحون السوريون"بدأت الجلسة األولى تحت عنوان 

سام منسى " بيت المستقبل"، واوضح منسقها المدير التنفيذي ل"أم حل سياسي للعودة
اإلضاءة على تداخل العوامل األخالقية والسياسية واالجتماعية في أنها ترمي إلى 

إن وجوب إغاثة النازحين أمر "وقال . مناقشة تداعيات النزوح السوري على لبنان
غير مطروح للجدال، ولكن المشكلة تكمن في ضرورة عقلنة هذه اإلغاثة عبر وضع 

احد النازحين والمجتمعات خطة وطنية واضحة المالمح وقابلة للتنفيذ تحمي في آن و
 ."اللبنانية المضيفة



 

 المرعبي
خطورة ازمة النازحين وصلت الى الخط "واعتبر الوزير المرعبي في كلمته أن 

وبعد ست سنوات من تشتيت المرجعيات وغياب الرؤية وتضارب . االحمر
ؤون اإلجراءات كان القرار الحكيم لدولة الرئيس سعد الحريري بإنشاء وزارة دولة لش

النازحين من أجل االنتقال من سياسة المماحكات المحلية الضيقة الى سياسة هادفة 
وما يهمنا في عملنا هو الحفاظ على الكرامة . للتصدي لهذه األزمة ومعالجتها

 ."اإلنسانية وحماية سيادة لبنان

 

ماذا قدم لبنان للنازحين؟ وبماذا يطالب؟ لبنان العضو المؤسس للجامعة : "وسأل
لعربية واالمم المتحدة والملتزم شرعة حقوق االنسان ولبنان الذي عانى الحرب ا

ونزوح ابنائه وعانى االحتالل السوري الذي دمر مدنه وقتل ابناءه واعتقل اآلالف 
منهم، هذا اللبنان لم ينتظر المؤسسات الدولية ومنظمات االغاثة والمساعدات 

ا قام به النظام السوري، واحتضنوا النازحين الخارجية، بل بادر اللبنانيون متناسين م
بلدنا الصغير الذي ال تزيد مساحته على . وفتحوا لهم بيوتهم وتقاسموا معهم الرغيف

ماليين نسمة يستضيف ما يقارب مليونا  4,1والذي يبلغ عدد مواطنيه  1كلم 01401
ونصف مليون نازح سوري ونصف مليون الجئ فلسطيني وعراقي، أي نصف عدد 

مليار  50لبنان الذي ينوء تحت عبء . سكانه، وهذا ما لم يتحمله اي بلد في العالم
والذي تتجاوز فيه البطالة نسبا % 0دوالر من الديون والذي ال يتجاوز عدد النمو فيه 

مليار  10لبناننا تكبد اقتصاده حتى يومنا هذا ما يقارب . ال يمكن لشعب ان يتحملها
اثبت اللبنانيون . مليارات دوالر 5جتمع الدولي ما ال يزيد على دوالر، فيما لم يقدم الم

انهم االصدق واألكرم انسانيا فعال ال قوال، وهنا اتوجه الى الدول الغنية لترقى 
 ."بمستوى مساعداتها الى ما قدمه لبنان في هذا المجال

 

عدم تصدي دول العالم الحر والتي تدعي الدفاع عن الحريات "ورأى أن 
موقراطية وحقوق االنسان للنظام السوري أدى الى تفريخ منظمات ارهابية تزداد والدي

صعوبة مواجهتها اليوم وهي تستخدم وقودا لها الفئات المظلومة والضعيفة والمهمشة 
الف  011من المعروف ان لبنان يحتضن تاريخيا من . في كافة المجتمعات والبلدان



سنوات على هذه األزمة الوضع لم يعد  الى مليون عامل سوري ولكن مع مرور ست
 ."يحتمل

 

بقدر ما نطلب من المجتمع الدولي انهاء الحرب في سوريا واإلستمرار بدعم : "وقال
صمود ما تبقى من الشعب السوري على ارضه وبدعم النازحين حتى عودتهم األمنة 

مار في السالم باالستث: برعاية األمم المتحدة الى بالدهم، نطالب هذا المجتمع الدولي
ومحاربة االرهاب والحفاظ على كرامة اإلنسان من خالل تمويل المخطط التوجيهي 
لتحسين البنى التحتية خصوصا في مناطق النزوح الكثيف لتأمين الحاجات اإلساسية 

وبتبني سياسة الحدود المفتوحة تجاه المنتجات اللبنانية من . للمجتمع النازح والمقيم
ن اإلقتصادي بين لبنان وهذه الدول مما يخلق فرص عمل بما يعيد اجل تحقيق التواز

انعاش الدورة االقتصادية ويخفف التوترات نتيجة التنافس على العمل ما بين 
المجتمعات المضيفة والنازحين، وبدعم السياسات التربوية والصحية واالجتماعية 

وبدعم الجيش والقوى  للتمكن من تأمين اإلحتياجات بين المجتمع النازح والمقيم،
المسلحة اللبنانية للتمكن من التصدي للتحديات الكبيرة المستجدة نتيجة األزمة 

 ."السورية

 

إن عدم تصدي دول العالم الحر التي تدعي الدفاع عن الحريات " :وختم
والديموقراطية وحقوق اإلنسان إلرهاب النظام السوري أدى الى تفريخ هذه المنظمات 

تزداد صعوبة مواجهتها، وندعو اليوم الى أن نقرن القول بالفعل ونتصدى اإلرهابية، و
إلرهاب األنظمة المنظمات اإلرهابية من خالل العمل الجدي والفاعل على وقف 

الحرب في سوريا ودعم الشعب السوري في الداخل كما في بلدان النزوح للتمكن من 
 ."ة النازحين الى وطنهمالتغلب على الظروف الصعبة التي يعيشها وتأمين عود

 

 ياغي
لبنان يحتضن النازحين هربا من "عباس ياغي أن " أكت فور ليبانون"واعتبر مؤسس 

الديكتاتورية واالرهاب، وهو معني بحماية النازحين واستقبالهم، لكنه أيضا معني 
الدولة تعاملت باستخفاف مع تداعيات . بحماية مواطنيه وموارده االقتصادية والبيئية

 ."ذه االزمة، وحتى اآلن نفتقر الى سياسة عامة وشاملة حول هذه القضيةه

 



حماية االستقرار والنازحين مرتبط بحل االزمة السورية، لبنان ملتزم "ورأى أن 
حماية النازحين لكنه ايضا ملتزم تأمين عودتهم، وعليه االستعداد لمرحلة انتهاء 

 ."الى المصلحة العليا للبالداالزمة والمناطق اآلمنة، االرتقاء بالنقاش 

 

 الجلسة الثانية
، وادارتها "أزمة هوية أم خيار مناطق آمنة"التأمت الجلسة الثانية تحت عنوان 

اإلعالمية مي الصايغ، وعرضت ألزمة الهوية التي يعيشها مجتمع النزوح كما 
منة المجتمع المضيف على حد سواء، من الخوف من التوطين، الى مسألة المناطق اآل

 .والتخوف من تكرار تجربة المناطق اآلمنة في البوسنة والهرسك

هل لبنان قادر على تحمل إقامة مناطق آمنة على حدوده؟ وهل جمع : "وسألت
 "السوريين فيها هو خطوة أولى لتأمين عودتهم إلى بالدهم؟

 

ن من هوية لبنان احتضا"ورأى الباحث والخبير في شؤون الالجئين زياد الصايغ أن 
ال موازنة لدى " :وقال". النازحين والالجئين ولكن عليه في الوقت عينه حماية سيادته

ونحن نحاول تأمين . وزارة 11وزارة الدولة لشؤون الالجئين، والمرجعية مشتتة بين 
المساعدات المالية من المجتمع الدولي، لكن المشكلة األساسية تكمن في عدم وجود 

لى سيادة الدولة، وتأمين حاجات الالجئين وتأمين العودة سياسة عامة تلحظ الحفاظ ع
 ."اآلمنة لهم

 

لبنان تخلف عن وضع سياسة لمواجهة هذه االزمة العتقاده أنها لن "وأوضح أن 
والعائق األساسي . تطول، وهو اليوم يقوم بالشيء نفسه بالنسبة الى المناطق اآلمنة

، "لقومي في لبنان وبالمصلحة العليايكمن في عدم وجود قرار سياسي مرتبط باالمن ا
يستعمل توطين النازحين شماعة في االنتخابات المقبلة لمصالح "مبديا تخوفه من أن 

 ."ضيقة

 

ليس لدينا في لبنان تعريف محدد لالجىء وليس لدينا سياسة : "فقال بهاء ابو كرومأما 
ية هنا واسالمية وطنية للحد من هجرة اللبنانيين الى الخارج، لدينا سياسات مسيح
ان حماية الهوية . هناك، ولكن ليس لدينا سياسة واحدة حتى في موضوع اإلغتراب

 ."اللبنانية الوطنية المدنية تكمن بتقوية عضد الدولة وسياستها الوطنية الجامعة



 

 الجلسة الثالثة
الحل االجتماعي االقتصادي هل يواجه التطرف "بدأت الجلسة الثالثة تحت عنوان 

، وادارتها اإلعالمية نجاة شرف الدين التي قدمت مؤشرات باألرقام عن "رهاب؟واال
بالمئة في خيم ومآرب،  41:"منهم ظروفا صعبة% 51واقع النازحين حيث يعيش 

بالمئة منهم في المناطق  46بالمئة ويعيش  66وترتفع نسبة البطالة لدى االناث الى 
 ."ين عن العملالحدودية الفقيرة اصال ما ضاعف عدد العاطل

 

 الزاريني
عدد الالجئين في لبنان مقارنة بعدد السكان هو العدد االكبر الذي "واعلن الزاريني ان 

اننا بحاجة الى خطة وطنية لبنانية للعمل على مواجهة كافة "وقال ". لدينا كمفوضية
وإن . التحديات االقتصادية واالجتماعية التي يعانيها لبنان للمحافظة على استقراره

مجلس االمن مطالب بضرورة دعم اليونيفيل واالجهزة االمنية اللبنانية والجيش 
اللبناني وبدعم الدولة لتحقيق الحوكمة الرشيدة وبدعمه ايضا لمواجهة المشاكل القائمة 

التي تعود الى عدم تحقيق االصالحات ومساعدته على الحد من تاثيرها على 
 ."االقتصاد

 

وهي ال تسري على لبنان حده بل "تي تولد التطرف العنيف وتطرق الى الدوافع ال
على عدة دول، ومنها غياب الحوكمة وعدم مشاركة الشباب في الحكم والظروف 

االجتماعية واالقتصادية المتردية، اضافة الى عوامل شخصية اخرى تغري الشباب 
 ."لالنضمام لالرهابيين

 

ة وطنية لمكافحة التطرف بالتشاور مع الحكومة اللبنانية تضع استراتيجي"واعلن ان 
االطراف السياسية كافة والمجتمع المدني ومن االفكار االولية لهذه االستراتيجية ونحن 

ندعمها التعامل مع المسألة من خالل منع النزاع والبحث في االسباب الجذرية التي 
االزمة  وتطرق الى الشق االقتصادي االجتماعي وتأثره بفعل". تدفع الى التطرف

البطالة في )حيث ارتفعت معدالت البطالة وباتت تؤثر سلبا على الشباب "السورية 
فبين الشرائح العمرية التي هي بسن العمل والمرأة لم تدرج % 00طرابلس تصل الى 
المنافسة في سوق العمل تعتبر من اسباب التأزم بين الشباب ( في هذه االحصاءات



 ."اللبناني والنازحين

وضعت األمم المتحدة برنامجا بقيمة مليار دوالر لتوفير المساعدة ودعم ": وختم
من % 91بلدية تستضيف ما يقارب  101المؤسسات اللبنانية لمواجهة الوضع ودعم 
 ."الالجئين، اضافة الى دعم الالجئين انفسهم

الصناعة في لبنان تغرق حيث "أما رئيس تجمع الصناعيين فادي الجميل فأعلن ان 
اقفال مصانع وصرف العديد من العمال نتيجة المنافسة ومضاربة اليد العاملة،  يسجل

والحل هو بعودة الالجئين، وتأمين عمل للعاطلين عن العمل اللبنانيين، ومساعدة 
السوريين عبر المساهمة في اعادة اعمار سوريا وفتح باب العمل امام النازحين في 

  ."وزيادة الصادراتالمجاالت التي ال يعمل لبنانيون بها 

 

 

 

 

 منها فقط 2مليار دوالر للنزوح والمجتمع الدولي قدم  52لبنان تكبد : المرعبي
 Lebanon filesموقع 

  7112أيار  01األربعاء 

 

افتتح الرئيس أمين الجمّيل ندوة لبنان والنازحون السوريون، اشكاليات الكرامة 
بالتعاون مع " بيت المستقبل"لتي نظمها ا" اإلنسانية ومواجهة التطرف والعودة اآلمنة

في سراي بكفيا اليوم بمشاركة وبحضور رئيس الوزراء السابق للبوسنة " نادي مدريد"
والهرسك زانكو ال كمدزيغا، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، منسق 

يين فادي األمم المتحدة المقيم للشؤون اإلنسانية فيليب الزاريني، رئيس جمعية الصناع



 .الجمّيل ونخبة من الخبراء واألكادميين واإلعالميين

 
بداية النشيد الوطني اللبناني ثم تحدث الرئيس الجمّيل فرحب بالحضور واشاد 

بالتعاون مع نادي مدريد، واعتبر ان موضوع هذه الطاولة المستديرة مهم ودقيق 
حين او للتحديات التي وبخاصة في لبنان اكان بالنسبة الى الوضع اإلنساني للناز

يشكلونها على الصعد االقتصادية االجتماعية واألمنية في ظل تركيبة النسيج اللبناني، 
فمن الصعب للبنان استيعاب هذا الكم من النازحين، ونحن نسعى في هذه الندوة ليس 
فقط إلى توصيف الواقع ولكن إلى تقديم توصيات لمعالجته ال سيما وأن هذه المسألة 

 .على العالم بأثره فهي تأجج حدة التطرف واإلرهاب في العالم كله تؤثر

نعي كلبنانيين خطورة هذا الموضوع فبلدنا بمساحته الجغرافية الصغيرة وبعدد ":وقال
سكانه ال يستطيع تحمل عبء مليون نصف نازح سوري يضاف اليهم عدد ال يستهان 

ة السكانية في لبنان هي االعلى مقارنة به من الالجئين الفسلطينيين علمًا أن نسبة الكثاف
ورأى ان إشكاالت هذه المسألة تتجاوز الوضع اللبناني وتنسحب . مع الدول األخرى

الى الدول المضيفة األخرى، وال يعالج هذا الموضوع جذريا اال بمعالجة لب المشكلة 
الحلول اي الحرب الدائرة في بعض الدول العربية، والحل يكمن بدعم مسار السالم و

السياسية ودعم المفاوضات الدائرة في سوريا واليمن والعراق، وتعزيز المسار 
 .الديبلوماسي والمفاوضات الدائرة لحل كلهذه األزمات

 
وتناول رئيس وزراء البوسنة والهرسك السابق عضو نادي مدريد الكمدزيغا عمل 

هم الرئيس رئيس دولة ورئيس وزراء ومن بين 111النادي الذي يضم اكثر من 
الجمّيل في مواجهة التطرف، مشيرا الى عدة مبادرات اطلقت في هذا اإلطار ومنها 

سنوات في البوسنة بدعم من الرئيس كلينتون يتمحور  11مشروع اطلق منذ اكثر من 
مشروع اخر . حول كيف نعيش مع بعضنا ونتشاطر المساحة نفسها والمجتمع نفسه

واالعتداءات االرهابية في مدريد حيث اطلقنا  11/0نعنى به وهو مشروع اطلق بعد 
نداء لمكافحة االرهاب ليس بالقوة ولكن من خالل افكارنا الننا متيقنين ان عالمنا 

 .افضل من عالم االرهاببين وفي عالمنا هناك مساحة للجميع بخالف عالم اإلرهابيين

الزمة متفاقمة اكثر في لقد فهم العالم وجود ازمة الالجئين في لبنان ولكن هذه ا: وقال
عندما تهافت الالجئون الى اوروبا شكل ذلك أزمة في اوروبا، . سوريا منها في لبنان

قلت الصدقائي االوروبيين هل يمكنكم تخيل ان هناك نصف مليون الجئ يحاولون 
الف الجئ يدخل رومانيا ؟ قرر االتحاد  01الدخول الى اليونان او الى المجر او ان 

الف الجئ على الدول االوروبية أي نصف عدد الالجئين الذين  161وزيع االوروبي ت
الدول األوروبية عقدت اجتماعا ولم تقبل . كانوا يدخلون الى الجزء االفقر في لبنان

اوروبا حاولت ادخال الالجئين الى الدول االكثر . بادخال سوى القليل من النازحين



من اجل حماية قيم اوروبا وذلك بصرف النظر المانيا والسويد اتحدتا  .غنى في اوروبا
عن االنتخابات وقالوا علينا استقبال هؤالء ومساعدتهم ومحاولة العمل العادتهم الى 

 .بالدهم

واشار الى انه زار مخيم الزعتري العام الماضي واكد له المقيمون فيه ان ما يريدونه 
ية وعلينا كأوروبيين ان نكون واعتبر ان الحق سيفوز في النها. هو العودة الى بالدهم

الى الجانب المحق من التاريخ، فالترويج لمجتمعات تعددية هي مسار اوروبا النقاذ 
نفسها وانقاذ مستقبلها، فنحن ال يمكننا ان نفكر بطريقة ونعمل بشكل مخالف لقيم 

حفرة النازحين والحرب الدائرة "ورأى ان على اوروبا ان تهب لسد . اوروبا التعددية
 . في المنطقة

إغاثة إنسانية مستدامة : لبنان والنازحون السوريون"بدأت الجلسة األولى تحت عنوان 
، واوضح منسقها المدير التنفيذي لبيت المستقبل سام منسى انها "أم حّل سياسي للعودة

ترمي إلى اإلضاءة على تداخل العوامل األخالقية والسياسية واالجتماعية في مناقشة 
وقال إن وجوب إغاثة النازحين أمر غير . لنزوح السوري على لبنانتداعيات ا

مطروح للجدال ولكن المشكلة تكمن في ضرورة عقلنة هذه اإلغاثة عبر وضع خطة 
وطنية واضحة المالمح وقابلة للتنفيذ تحمي في آن واحد النازحين والمجتمعات 

  اللبنانية المضيفة

ان خطورة ازمة النازحين وصلت الى الخط  بدأ الوزير معين المرعبي كلمته معتبرا
ومن هنا وبعد ست سنوات من تشتيت المرجعيات وغياب الرؤية وتضارب . االحمر

اإلجراءات كان القرار الحكيم لدولة الرئيس سعد الحريري بإنشاء وزارة دولة لشؤون 
ة النازحين من اجل اإلنتقال من سياسة المماحكات المحلية الضيقة الىسياسة هادف

وما يهمنا في عملنا الحفاظ على الكرامة اإلنسانية . للتصدي لهذه األزمة ومعالجتها
 ...وحماية سيادة لبنان

ماذا قدم لبنان للنازحين وبماذا يطالب؟ لبنان العضو المؤسس للجامعة العربية :"وقال
واالمم المتحدة والملتزم بشرعة حقوق االنسان ولبنان الذي عانى من الحرب ونزوح 

اعتقل ابنائه ولبنان الذي عاني من االحتالل السوري الذي دمر مدنه وقتل ابنائه و
اآلالف منهم، هذا اللبنان لم ينتظر المؤسسات الدولية ومنظمات االغاثة والمساعدات 
الخارجية بل بادر اللبنانيون متناسين ما قام به النظام السوري واحتضنوا النازحين 

بلدنا الصغير الذي ال تزيد مساحته عن  .وفتحوا لهم بيوتهم وتقاسموا معهم الرغيف
مليون نسمة يستضيف ما يقارب  4،7يبلغ عدد مواطنيه حوالي والذي  7كلم  11407

مليون ونصف مليون نازح سوري ونصف مليون الجئ فلسطيني وعراقي اي نصف 
 20لبنان الذي ينوء تحت عبء . عدد سكانه، وهذا ما لم يتحمله اي بلد في العالم



تجاوز فيه والذي ت%  1مليار دوالر من الديون والذي ال يتجاوز عدد النمو فيه 
لبناننا تكبد اقتصاده حتى يومنا هذا ما يقارب . البطالة نسبا ال يمكن لشعب ان يتحملها

اثبت . مليارات دوالر 2مليار دوالر، فيما لم يقدم المجتمع الدولي ما ال يزيد عن  70
اللبنانيون انهم االصدق واألكرم انسانيا فعال ال قوال،وهنا اتوجه الى الدول الغنية 

 .ى بمستوى مساعداتها الى ما قدمه لبنان في هذا المجاللترق

ورأى ان عدم تصدي دول العالم الحر والتي تدعي الدفاع عن الحريات 
والديموقراطية وحقوق االنسان للنظام السوري ادى الى تفريخ منظمات ارهابية تزداد 

ة والمهمشة صعوبة مواجهتها اليوم وهي تستخدم وقودا لها الفئات المظلومة والضعيف
الف  011من المعروف ان لبنان يحتضن تاريخيا من . في كافة المجتمعات والبلدان

الى مليون عامل سوري ولكن مع مرور ست سنوات على هذه األزمة الوضع لم يعد 
 .يحتمل

بقدر ما نطلب من المجتمع الدولي انهاء الحرب في سوريا واإلستمرار بدعم :" وقال
ب السوري على ارضه وبدعم النازحين حتى عودتهم األمنة صمود ما تبقى من الشع

باالستثمار في : برعاية األمم المتحدة الى بالدهم، بقدر ما نطالب هذا المجتمع الدولي
السالم ومحاربة االرهاب والحفاظ على كرامة اإلنسان من خالل تمويل المخطط 

ثيف لتأمين الحاجات التوجيهي لتحسين البنى التحتية خاصة في مناطق النزوح الك
وبتبني سياسة الحدود المفتوحة تجاه المنتجات . اإلساسية للمجتمع النازح والمقيم

اللبنانية من اجل تحقيق التوازن اإلقتصادي بين لبنان وهذه الدول مما يخلق فرص 
عمل بما يعيد انعاش الدورة االقتصادية ويخفف التوترات نتيجة التنافس على العمل ما 

جتمعات المضيفة والنازحين، وبدعم السياسات التربوية والصحية واالجتماعية بين الم
للتمكن من تأمين اإلحتياجات بين المجتمع النازح والمقيم، وبدعم الجيش والقوى 

المسلحة اللبنانية للتمكن من التصدي للتحديات الكبيرة المستجدة نتيجة األزمة 
 .السورية

الحر التي تتدعي الدفاع عن الحريات ان عدم تصدي دول العالم : وختم
والديموقراطية وحقوق اإلنسان الرهاب النظام السوري ادى الى تفريخ هذه المنظمات 

اإلرهابية وتزداد صعوبة مواجهتها وندعو اليوم لكي نقرن القول بالفعل ونتصدى 
إلرهاب األنظمة المنظمات اإلرهابية من خالل العمل الجدي والفاعل على وقف 

رب في سوريا ودعم الشعب السوري في الداخل كما في بلدان النزوح للتمكن من الح
 .التغلب على الظروف الصعبة التي يعيشها وتامين عودة النازحين الى وطنهم

واعتبر مؤسس اكت فور ليبانون عباس باغي ان لبنان يحتضن النازحين هربا من 
واستقبالهم ولكنه ايضا معنى الديكتاتورية واالرهاب وهو معني بحماية النازحين 

الدولة تعاطت باستخفاف مع تداعيات . بحماية مواطنيه وموارده االقتصادية والبيئية
وراى ان . هذه االزمة وحتى االن نفتقر الى سياسة عامة وشاملة حول هذه القضية



حماية اإلستقرار وحماية النازحين مرتبط بحل االزمة السورية، لبنان ملتزم بحماية 
نازحين لكنه ايضا ملتزم ايضا بتامين عودتهم وعليه اإلستعداد لمرحلة انتهاء االزمة ال

 والمناطق االمنة، االرتقاء بالنقاش الى المصلحة العليا للبالد

، وادارتها "أزمة هوية أم خيار مناطق آمنة"التأمت الجلسة الثانية تحت عنوان 
يعيشها مجتمع النزوح كما اإلعالمية مي الصايغ وعرضت ألزمة الهوية التي 

المجتمع المضيف على حد سواء،من الخوف من التوطين، الى مسألة المناطق اآلمنة 
وسألت هل لبنان . والتخوف من تكرار تجربة المناطق اآلمنة في البوسنة والهرسك

قادر على تحمل إقامة مناطق آمنة على حدوده وهل جمع السوريين فيها هو خطوة 
 تهم إلى بالدهم؟أولى لتأمين عود

ورأى الباحث والخبير في شؤون الالجئين زياد الصايغ ان من هوية لبنان احتضان 
واعلن ان ال موازنة . النازحين والالجئين ولكن عليه في الوقت عينه حماية سيادته

ونحن نحاول  ..وزارة  71لدى وزارة الدولة لشؤون الالجئين والمرجعية مشتتة بين 
المالية من المجتمع الدولي ولكن المشكلة األساسية تكمن بعدم وجود تأمين المساعدات 

سياسة عامة تلحظ الحفاظ على سيادة الدولة، تامين حاجات الالجئين وتامين العودة 
واوضح ان لبنان تخلف عن وضع سياسة لمواجهة هذه االزمة العتقاده . اآلمنة لهم

ورأى ان . نسبة الى المناطق اآلمنةانها لن تطول، وهو اليوم يقوم بالشيء نفسه بال
العائق األساسي يكمن في عدم وجود قرار سياسي مرتبط باالمن القومي في لبنان 

وبالمصلحة العليا مبديا تخوفه من ان يستعمل توطين النازحين كشماعة في االنتخابات 
 .المقبلة لمصالح ضيقة

تعريف محدد لالجىء وليس ليس لدينا في لبنان : اما السياسي بهاء ابو كروم فأعلن
لدينا سياسة وطنية للحد من هجرة اللبنانيين الى الخارج، لدينا سياسات مسيحية هنا 

وراى ان . واسالمية هناك، ولكن ليس لدينا سياسة واحدة حتى في موضوع اإلغتراب
حماية الهوية اللبنانية الوطنية المدنية تكمن بتقوية عضد الدولة وسياستها الوطنية 

 .امعةالج

 
الحل االجتماعي االقتصادي هل يواجه التطرف "بدأت الجلسة الثالثة تحت عنوان 

، وادارتها اإلعالمية نجاة شرف الدين التي قدمت مؤشرات باألرقام عن "واالرهاب؟
بالمئة في خيم ومآرب  41منهم ظروفا صعبة % 21واقع النازحين حيث يعيش 

بالمئة منهم في  46بالمئة وحيث يعيش  66لى وحيث ترتفع نسبة البطالة لدى االناث ا
 .المناطق الحدودية الفقيرة اصال ما ضاعف عدد العاطلين عن العمل

 
واعلن الزاريني ان عدد الالجئين في لبنان مقارنة بعدد السكان وهو العدد االكبر 

وقال االمين العام لألمم المتحدة اننا بحاجة الى خطة وطنية . الذي لدينا كمفوضية



لبنانية للعمل على مواجهة كافة التحديات االقتصادية واالجتماعية التي يعاني منها 
كما قال مجلس االمن بضرورة دعم اليونيفل واالجهزة . لبنان للمحافظة على استقراره

االمنية اللبنانية والجيش اللبناني وبدعم الدولة لتحقيق الحوكمة الرشيدة وبدعمه ايضا 
ائمة التي تعود الى عدم تحقيق االصالحات ومساعدته على الحد لمواجهة المشاكل الق

وتطرق الى الدوافع التي تولد التطرف العنيف وهي ال . من تاثيرها على االقتصاد
تسري على لبنان حده بل على عدة دول ومنها غياب الحوكمة وعدم مشاركة الشباب 

ة الى عوامل شخصية في الحكم والظروف االجتماعية واالقتصادية المتردية اضاف
 .اخرى تغري الشباب لالنضمام لالرهابيين

واعلن ان الحكومة اللبنانية تضع استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف بالتشاور مع 
االطراف السياسية كافة والمجتمع المدني ومن االفكار االولية لهذه االستراتيجية ونحن 

والبحث في االسباب الجذرية التي  ندعمها التعامل مع المسألة من خالل منع النزاع
وتطرق الى الشق االقتصادي االجتماعي وتأثره بفعل االزمة .تدفع الى التطرف

البطالة في )السورية حيث ارتفعت معدالت البطالة وباتت تؤثر سلبا على الشباب 
فبين الشرائح العمرية التي هي بسن العمل والمرأة لم تدرج % 00طرابلس تصل الى 

المنافسة في سوق العمل تعتبر من اسباب التأزم بين الشباب ( االحصاءاتفي هذه 
وضعت األمم المتحدة برنامجًا بقيمة مليار دوالر لتوفير :وختم . اللبناني والنازحين

بلدية تستضيف ما  701المساعدة ودعم المؤسسات اللبنانية لمواجهة الوضع ودعم 
 .جئين انفسهممن الالجئين اذافة الى دعم الال% 01يقارب 

اما رئيس تجمع الصناعيين فادي الجمّيل فاعلن ان الصناعة في لبنان تغرق حيث 
يسجل اقفال مصانع وصرف العديد من العمال نتيجة المنافسة ومضاربة اليد العاملة 

والحل هو بعودة الالجئين، تأمين عمل للعاطلين عن العمل اللبنانيين، مساعدة 
ي اعادة اعمار سوريا وفتح باب العمل امام النازحين في السوريين عبر المساهمة ف

 المجاالت التي ال يعمل لبنانيون بها وزيادة الصادرات

 

 ال حل اال بدعم مسار السالم ": لبنان والنازحون السوريون"لجمّيل مفتتحاً ندوة ا

 Lebanon 24موقع 

 5112ايار  11االربعاء 



 

إشكاليات الكرامة .. ان والنازحون السوريونلبن"افتتح الرئيس أمين الجمّيل ندوة 
بالتعاون مع " بيت المستقبل"، التي نظمها "اإلنسانية ومواجهة التطرف والعودة اآلمنة

في سراي بكفيا بمشاركة وبحضور رئيس الوزراء السابق للبوسنة " نادي مدريد"
، منسق والهرسك زانكو ال كمدزيغا، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي

األمم المتحدة المقيم للشؤون اإلنسانية فيليب الزاريني، رئيس جمعية الصناعيين فادي 
 .الجمّيل ونخبة من الخبراء واألكادميين واإلعالميين

موضوع هذه الطاولة المستديرة مهّم ودقيق خصوصًا في "وتحّدث الجمّيل فاعتبر أّن 
حين أو للتحديات التي يشكلونها على لبنان أكان بالنسبة إلى الوضع اإلنساني للناز

الصعد اإلقتصادية اإلجتماعية واألمنية في ظّل تركيبة النسيج اللبناني، فمن الصعب 
للبنان استيعاب هذا الكم من النازحين، ونحن نسعى في هذه الندوة ليس فقط إلى 

ؤثر على توصيف الواقع ولكن إلى تقديم توصيات لمعالجته ال سّيما وأّن هذه المسألة ت
 ."العالم بأثره فهي تأجج حدة التطرف واإلرهاب في العالم كله

نعي كلبنانيين خطورة هذا الموضوع فبلدنا بمساحته الجغرافية الصغيرة وبعدد : "وقال
سكانه ال يستطيع تحمل عبء مليون نصف نازح سوري يضاف إليهم عدد ال يستهان 

لكثافة السكانية في لبنان هي األعلى مقارنة به من الالجئين الفسلطينيين علمًا أن نسبة ا
إشكاالت هذه المسألة تتجاوز الوضع اللبناني وتنسحب "ورأى أّن ". مع الدول األخرى

إلى الدول المضيفة األخرى، وال يعالج هذا الموضوع جذريًا إال بمعالجة لّب المشكلة، 
سار السالم والحلول أي الحرب الدائرة في بعض الدول العربية، والحّل يكمن بدعم م

السياسية ودعم المفاوضات الدائرة في سوريا واليمن والعراق، وتعزيز المسار 
 ."الديبلوماسي والمفاوضات الدائرة لحّل كلهذه األزمات



 الكمدزيغا

الكمدزيغا عمل " نادي مدريد"وتناول رئيس وزراء البوسنة والهرسك السابق عضو 
س دولة ورئيس وزراء ومن بينهم الرئيس رئي 111النادي الذي يضّم أكثر من 

عّدة مبادرات أطلقت في هذا اإلطار ومنها "الجمّيل في مواجهة التطّرف، مشيرًا إلى 
سنوات في البوسنة بدعم من الرئيس كلينتون يتمحور  11مشروع أطلق منذ أكثر من 

مشروع آخر . حول كيف نعيش مع بعضنا ونتشاطر المساحة نفسها والمجتمع نفسه
واالعتداءات اإلرهابية في مدريد حيث أطلقنا  11/0نعنى به وهو مشروع اطلق بعد 

نداء لمكافحة اإلرهاب ليس بالقوة ولكن من خالل أفكارنا ألّننا متيّقنين أّن عالمنا 
 ."أفضل من عالم اإلرهاببين وفي عالمنا هناك مساحة للجميع بخالف عالم اإلرهابيين

د أزمة الالجئين في لبنان ولكن هذه األزمة متفاقمة أكثر في لقد فهم العالم وجو: "وقال
عندما تهافت الالجئون الى اوروبا شكل ذلك أزمة في أوروبا، . سوريا منها في لبنان

قلت الصدقائي االوروبيين هل يمكنكم تخيل ان هناك نصف مليون الجئ يحاولون 
دخل رومانيا؟ قرر اإلتحاد ألف الجئ ي 01الدخول الى اليونان او الى المجر أو أّن 

ألف الجئ على الدول االوروبية أي نصف عدد الالجئين الذين  161االوروبي توزيع 
الدول األوروبية عقدت اجتماعًا ولم تقبل . كانوا يدخلون إلى الجزء االفقر في لبنان

أوروبا حاولت ادخال الالجئين الى الدول االكثر . بإدخال سوى القليل من النازحين
ألمانيا والسويد اتحدتا من أجل حماية قيم أوروبا وذلك بصرف . ى في أوروباغن

النظر عن االنتخابات وقالوا علينا استقبال هؤالء ومساعدتهم ومحاولة العمل إلعادتهم 
 ."إلى بالدهم

العام الماضي، وأّكد له المقيمون فيه أّن ما " الزعتري"وأشار إلى أّنه زار مخّيم 
الحق سيفوز في النهاية وعلينا كأوروبيين "واعتبر أّن . دة إلى بالدهميريدونه هو العو

أن نكون إلى الجانب المحّق من التاريخ، فالترويج لمجتمعات تعددية هي مسار 
أوروبا إلنقاذ نفسها وإنقاذ مستقبلها، فنحن ال يمكننا أن نفّكر بطريقة ونعمل بشكل 

على اوروبا أن تهب لسد حفرة النازحين "ورأى أّنه ". مخالف لقيم أوروبا التعددية
 ."والحرب الدائرة في المنطقة

 

 الجلسة األولى

إغاثة إنسانية مستدامة : لبنان والنازحون السوريون: "بدأت الجلسة األولى تحت عنوان
، وأوضح منسقها المدير التنفيذي لبيت المستقبل سام منسى أّنها "أم حّل سياسي للعودة



على تداخل العوامل األخالقية والسياسية واالجتماعية في مناقشة ترمي إلى اإلضاءة "
وجوب إغاثة النازحين أمر غير "وقال إّن ". تداعيات النزوح السوري على لبنان

مطروح للجدال ولكن المشكلة تكمن في ضرورة عقلنة هذه اإلغاثة عبر وضع خطة 
ازحين والمجتمعات وطنية واضحة المالمح وقابلة للتنفيذ تحمي في آن واحد الن

 ."اللبنانية المضيفة

 الوزير المرعبي

خطورة أزمة النازحين وصلت إلى الخط "بدأ الوزير معين المرعبي كلمته معتبرًا أّن 
سنوات من تشتيت المرجعيات وغياب الرؤية وتضارب  6األحمر، ومن هنا وبعد 

وزارة دولة لشؤون  اإلجراءات كان القرار الحكيم لدولة الرئيس سعد الحريري بإنشاء
النازحين من أجل اإلنتقال من سياسة المماحكات المحلية الضيقة الىسياسة هادفة 

وما يهمنا في عملنا الحفاظ على الكرامة اإلنسانية . للتصدي لهذه األزمة ومعالجتها
 ."وحماية سيادة لبنان

للجامعة العربية ماذا قدم لبنان للنازحين وبماذا يطالب؟ لبنان العضو المؤّسس : "وقال
واالمم المتحدة والملتزم بشرعة حقوق االنسان ولبنان الذي عانى من الحرب ونزوح 

أبنائه ولبنان الذي عاني من االحتالل السوري الذي دمر مدنه وقتل ابنائه واعتقل 
اآلالف منهم، هذا اللبنان لم ينتظر المؤسسات الدولية ومنظمات اإلغاثة والمساعدات 

بادر اللبنانيون متناسين ما قام به النظام السوري واحتضنوا النازحين  الخارجية بل
بلدنا الصغير الذي ال تزيد مساحته عن . وفتحوا لهم بيوتهم وتقاسموا معهم الرغيف

مليون نسمة يستضيف ما يقارب  4،7والذي يبلغ عدد مواطنيه حوالي  7كلم  11407
ئ فلسطيني وعراقي أي نصف مليون ونصف مليون نازح سوري ونصف مليون الج

 20لبنان الذي ينوء تحت عبء . عدد سكانه، وهذا ما لم يتحمله أي بلد في العالم
والذي تتجاوز فيه % 1مليار دوالر من الديون والذي ال يتجاوز عدد النمو فيه 

لبناننا تكبد اقتصاده حتى يومنا هذا ما يقارب . البطالة نسبًا ال يمكن لشعب أن يتحّملها
اثبت . مليارات دوالر 2مليار دوالر، فيما لم يقدم المجتمع الدولي ما ال يزيد عن  70

اللبنانيون انهم االصدق واألكرم إنسانيًا فعاًل ال قواًل، وهنا أتوجه إلى الدول الغنية 
 ."لترقى بمستوى مساعداتها إلى ما قدمه لبنان في هذا المجال

التي تدعي الدفاع عن الحريات والديمقراطية عدم تصّدي دول العالم الحر و"ورأى أّن 
وحقوق اإلنسان للنظام السوري أّدى إلى تفريخ منظمات إرهابية تزداد صعوبة 

مواجهتها اليوم وهي تستخدم وقودا لها الفئات المظلومة والضعيفة والمهمشة في كافة 



لى مليون ألف إ 011من المعروف أن لبنان يحتضن تاريخيًا من . المجتمعات والبلدان
 ."سنوات على هذه األزمة الوضع لم يعد يحتمل 6عامل سوري ولكن مع مرور 

بقدر ما نطلب من المجتمع الدولي إنهاء الحرب في سوريا واإلستمرار بدعم : "وقال
صمود ما تبقى من الشعب السوري على ارضه وبدعم النازحين حتى عودتهم األمنة 

باالستثمار في : قدر ما نطالب هذا المجتمع الدوليبرعاية األمم المتحدة إلى بالدهم، ب
السالم ومحاربة اإلرهاب والحفاظ على كرامة اإلنسان من خالل تمويل المخطط 
التوجيهي لتحسين البنى التحتية خاصة في مناطق النزوح الكثيف لتأمين الحاجات 

المنتجات  وبتبني سياسة الحدود المفتوحة تجاه. اإلساسية للمجتمع النازح والمقيم
اللبنانية من اجل تحقيق التوازن اإلقتصادي بين لبنان وهذه الدول مما يخلق فرص 

عمل بما يعيد انعاش الدورة االقتصادية ويخفف التوترات نتيجة التنافس على العمل ما 
بين المجتمعات المضيفة والنازحين، وبدعم السياسات التربوية والصحية واالجتماعية 

اإلحتياجات بين المجتمع النازح والمقيم، وبدعم الجيش والقوى  للتمكن من تأمين
المسلحة اللبنانية للتمكن من التصدي للتحديات الكبيرة المستجدة نتيجة األزمة 

 ."السورية

إّن عدم تصدي دول العالم الحر التي تتدعي الدفاع عن الحريات : "وختم
ادى الى تفريخ هذه المنظمات  والديموقراطية وحقوق اإلنسان الرهاب النظام السوري

اإلرهابية وتزداد صعوبة مواجهتها وندعو اليوم لكي نقرن القول بالفعل ونتصدى 
إلرهاب األنظمة المنظمات اإلرهابية من خالل العمل الجدي والفاعل على وقف 

الحرب في سوريا ودعم الشعب السوري في الداخل كما في بلدان النزوح للتمكن من 
 ."لظروف الصعبة التي يعيشها وتامين عودة النازحين إلى وطنهمالتغلب على ا

لبنان يحتضن النازحين هربًا من "عباس باغي أّن  "آكت فور ليبانون"واعتبر مؤّسس 
الديكتاتورية واالرهاب وهو معني بحماية النازحين واستقبالهم ولكنه ايضا معنى 

لة تعاطت باستخفاف مع تداعيات الدو .بحماية مواطنيه وموارده االقتصادية والبيئية
وراى ان . هذه االزمة وحتى اآلن نفتقر الى سياسة عامة وشاملة حول هذه القضية

حماية اإلستقرار وحماية النازحين مرتبط بحّل األزمة السورية، لبنان ملتزم بحماية 
ة النازحين لكّنه ملتزم أيضًا بتامين عودتهم وعليه اإلستعداد لمرحلة انتهاء االزم

 ."والمناطق االمنة، االرتقاء بالنقاش الى المصلحة العليا للبالد

 الجلسة الثانية

، وأدارتها "أزمة هوية أم خيار مناطق آمنة: "التأمت الجلسة الثانية تحت عنوان
اإلعالمية مي الصايغ وعرضت ألزمة الهوية التي يعيشها مجتمع النزوح كما 



من التوطين، إلى مسألة المناطق اآلمنة  المجتمع المضيف على حد سواء،من الخوف
هل لبنان : "وسألت. والتخوف من تكرار تجربة المناطق اآلمنة في البوسنة والهرسك

قادر على تحمل إقامة مناطق آمنة على حدوده وهل جمع السوريين فيها هو خطوة 
 ؟"أولى لتأمين عودتهم إلى بالدهم

من هوية لبنان احتضان "د الصايغ أّن ورأى الباحث والخبير في شؤون الالجئين زيا
واعلن ان ال موازنة . النازحين والالجئين ولكن عليه في الوقت عينه حماية سيادته

ونحن نحاول .. وزارة 71لدى وزارة الدولة لشؤون الالجئين والمرجعية مشتتة بين 
دم وجود تأمين المساعدات المالية من المجتمع الدولي ولكن المشكلة األساسية تكمن بع

سياسة عامة تلحظ الحفاظ على سيادة الدولة، تامين حاجات الالجئين وتامين العودة 
لبنان تخلف عن وضع سياسة لمواجهة هذه االزمة العتقاده "وأوضح أّن ". اآلمنة لهم

ورأى أّن ". انها لن تطول، وهو اليوم يقوم بالشيء نفسه بالنسبة الى المناطق اآلمنة
كمن في عدم وجود قرار سياسي مرتبط باالمن القومي في لبنان العائق األساسي ي"

وبالمصلحة العليا مبديا تخوفه من ان يستعمل توطين النازحين كشماعة في االنتخابات 
 ."المقبلة لمصالح ضيقة

ليس لدينا في لبنان تعريف محّدد لالجىء "أما السياسي بهاء أبو كروم فأعلن أّنه 
لحّد من هجرة اللبنانيين الى الخارج، لدينا سياسات مسيحية وليس لدينا سياسة وطنية ل

". هنا وإسالمية هناك، ولكن ليس لدينا سياسة واحدة حتى في موضوع اإلغتراب
حماية الهوية اللبنانية الوطنية المدنية تكمن بتقوية عضد الدولة وسياستها "ورأى أّن 

 ."الوطنية الجامعة

 الجلسة الثالثة

الحّل االجتماعي االقتصادي هل يواجه التطرف : "لثة تحت عنوانبدأت الجلسة الثا
، وإدارتها اإلعالمية نجاة شرف الدين التي قدمت مؤشرات باألرقام عن "واالرهاب؟

في خيم ومآرب وحيث  % 40منهم ظروفا صعبة % 21واقع النازحين حيث يعيش 
م في المناطق منه % 46وحيث يعيش %  66ترتفع نسبة البطالة لدى اإلناث إلى 

 .الحدودية الفقيرة أصاًل ما ضاعف عدد العاطلين عن العمل

 

 الزاريني



عدد الالجئين في لبنان مقارنة بعدد السكان وهو العدد األكبر "وأعلن الزاريني أّن 
وقال األمين العام لألمم المتحدة إّننا بحاجة إلى خطة وطنية . الذي لدينا كمفوضية

ة كافة التحديات االقتصادية واالجتماعية التي يعاني منها لبنانية للعمل على مواجه
" يونيفيل"كما قال مجلس االمن بضرورة دعم الـ. لبنان للمحافظة على استقراره

واألجهزة األمنية اللبنانية والجيش اللبناني وبدعم الدولة لتحقيق الحوكمة الرشيدة 
عدم تحقيق االصالحات وبدعمه ايضا لمواجهة المشاكل القائمة التي تعود الى 

الدوافع التي تولد "وتطّرق إلى ". ومساعدته على الحد من تاثيرها على االقتصاد
التطرف العنيف وهي ال تسري على لبنان حده بل على عّدة دول ومنها غياب 

الحوكمة وعدم مشاركة الشباب في الحكم والظروف االجتماعية واالقتصادية المتردية 
 ."ية أخرى تغري الشباب لالنضمام لإلرهابيينإضافة إلى عوامل شخص

الحكومة اللبنانية تضع استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف بالتشاور مع "وأعلن أّن 
األطراف السياسية كافة والمجتمع المدني ومن االفكار األولية لهذه االستراتيجية ونحن 

ألسباب الجذرية التي ندعمها التعامل مع المسألة من خالل منع النزاع والبحث في ا
وتطرق الى الشق االقتصادي االجتماعي وتأثره بفعل االزمة .تدفع الى التطرف

البطالة في )السورية حيث ارتفعت معدالت البطالة وباتت تؤثر سلبًا على الشباب 
فبين الشرائح العمرية التي هي بسن العمل والمرأة لم تدرج % 00طرابلس تصل إلى 
المنافسة في سوق العمل تعتبر من اسباب التأزم بين الشباب  (في هذه االحصاءات

وضعت األمم المتحدة برنامجًا بقيمة مليار دوالر لتوفير :وختم . اللبناني والنازحين
بلدية تستضيف ما  701المساعدة ودعم المؤسسات اللبنانية لمواجهة الوضع ودعم 

 ."ممن الالجئين اذافة الى دعم الالجئين أنفسه% 01يقارب 

الصناعة في لبنان تغرق حيث "أّما رئيس تجّمع الصناعيين فادي الجمّيل فأعلن أّن 
يسجل إقفال مصانع وصرف العديد من العمال نتيجة المنافسة ومضاربة اليد العاملة 

والحّل هو بعودة الالجئين، تأمين عمل للعاطلين عن العمل اللبنانيين، مساعدة 
دة اعمار سوريا وفتح باب العمل امام النازحين في السوريين عبر المساهمة في اعا

 ."المجاالت التي ال يعمل لبنانيون بها وزيادة الصادرات

 

 

 

 



 

 

 ال حل إال بدعم مسار السالم : لالجميّ 
 Lebanon Debateموقع 

 5112ايار  11االربعاء 
 

 

 من الصعب للبنان استيعاب هذا الكم من النازحين

من الصعب للبنان استيعاب هذا الكم من النازحين، "ل انه اعتبر الرئيس أمين الجمي
ونحن نسعى في هذه الندوة ليس فقط إلى توصيف الواقع ولكن إلى تقديم توصيات 
لمعالجته، وال سيما أن هذه المسألة تؤثر على العالم بأسره، فهي تؤجج حدة التطرف 

 ".واإلرهاب في العالم كله
نان والنازحون السوريون، اشكاليات الكرامة لب"وقال، خالل مشاركته في ندوة 

بالتعاون مع " بيت المستقبل"، التي نظمها "اإلنسانية ومواجهة التطرف والعودة اآلمنة
نعي كلبنانيين خطورة هذا الموضوع، فبلدنا : "في سرايا بكفيا اليوم" نادي مدريد"

يون ونصف بمساحته الجغرافية الصغيرة وبعدد سكانه ال يستطيع تحمل عبء مل
مليون نازح سوري يضاف اليهم عدد ال يستهان به من الالجئين الفسلطينيين، علما أن 

 ".نسبة الكثافة السكانية في لبنان هي االعلى مقارنة مع الدول األخرى
إشكاالت هذه المسألة تتجاوز الوضع اللبناني وتنسحب على الدول المضيفة "ورأى أن 

ع جذريا اال بمعالجة لب المشكلة، أي الحرب الدائرة األخرى، وال يعالج هذا الموضو
في بعض الدول العربية، والحل يكمن في بدعم مسار السالم والحلول السياسية ودعم 



المفاوضات الدائرة في سوريا واليمن والعراق، وتعزيز المسار الديبلوماسي 
 ". والمفاوضات الدائرة لحل هذه األزمات

 

 

ال حل إال بتعزيز المسار : «والنازحون السوريون لبنان»الجميِّل في ندوة 
 الديبلوماسي 

 المستقبل موقع
 7112 أيار 11االربعاء 

 

 «المستقبل»في بيت « لبنان والنازحون السوريون»الرئيس الجميل في ندوة 

 (داالتي ونهرا: تصوير)

لبنان والنازحون السوريون، اشكاليات الكرامة »أمين الجميل ندوة  افتتح الرئيس
بالتعاون « بيت المستقبل»، التي نظمها «اإلنسانية ومواجهة التطرف والعودة اآلمنة

في سرايا بكفيا أمس، بمشاركة رئيس الوزراء السابق للبوسنة « نادي مدريد»مع 
لنازحين معين المرعبي، منسق والهرسك زانكو ال كمدزيغا، وزير الدولة لشؤون ا

األمم المتحدة المقيم للشؤون اإلنسانية فيليب الزاريني، رئيس جمعية الصناعيين فادي 
 .الجميل ونخبة من الخبراء واألكاديميين واإلعالميين

بداية النشيد الوطني، ثم تحدث الجميل فرحب بالحضور وأشاد بالتعاون مع نادي 
الطاولة المستديرة مهم ودقيق وبخاصة في لبنان  موضوع هذه»مدريد، واعتبر أن 

اكان بالنسبة الى الوضع اإلنساني للنازحين او للتحديات التي يشكلونها على الصعد 



فمن الصعب للبنان . االقتصادية االجتماعية واألمنية في ظل تركيبة النسيج اللبناني
س فقط إلى توصيف استيعاب هذا الكم من النازحين، ونحن نسعى في هذه الندوة لي

الواقع ولكن إلى تقديم توصيات لمعالجته، وال سيما أن هذه المسألة تؤثر على العالم 
 .«بأسره، فهي تؤجج حدة التطرف واإلرهاب في العالم كله

نعي كلبنانيين خطورة هذا الموضوع، فبلدنا بمساحته الجغرافية الصغيرة »: وقال
ونصف مليون نازح سوري يضاف اليهم  وبعدد سكانه ال يستطيع تحمل عبء مليون

عدد ال يستهان به من الالجئين الفلسطينيين، علمًا أن نسبة الكثافة السكانية في لبنان 
 .«هي االعلى مقارنة مع الدول األخرى

إشكاالت هذه المسألة تتجاوز الوضع اللبناني وتنسحب على الدول »ورأى أن 
جذريًا اال بمعالجة لب المشكلة، أي المضيفة األخرى، وال يعالج هذا الموضوع 

الحرب الدائرة في بعض الدول العربية، والحل يكمن في بدعم مسار السالم والحلول 
السياسية ودعم المفاوضات الدائرة في سوريا واليمن والعراق، وتعزيز المسار 

 .«الديبلوماسي والمفاوضات الدائرة لحل هذه األزمات

رئيس دولة ورئيس وزراء،  111الذي يضم اكثر من  وتناول الكمدزيغا عمل النادي
لقد فهم العالم وجود أزمة الالجئين في »ومن بينهم الجميل، في مواجهة التطرف، 

 .لبنان، ولكن هذه األزمة متفاقمة أكثر في سوريا منها في لبنان

 إغاثة إنسانية مستدامة: لبنان والنازحون السوريون»بدأت الجلسة األولى تحت عنوان 
خطورة ازمة »، واعتبر الوزير معين المرعبي في كلمته أن «أم حل سياسي للعودة

وبعد ست سنوات من تشتيت المرجعيات وغياب . النازحين وصلت الى الخط االحمر
الرؤية وتضارب اإلجراءات كان القرار الحكيم للرئيس سعد الحريري بإنشاء وزارة 

المماحكات المحلية الضيقة الى سياسة  لشؤون النازحين من أجل االنتقال من سياسة
وما يهمنا في عملنا هو الحفاظ على الكرامة . هادفة للتصدي لهذه األزمة ومعالجتها

 .«اإلنسانية وحماية سيادة لبنان

، وعقدت «أزمة هوية أم خيار مناطق آمنة»والتأمت الجلسة الثانية تحت عنوان 
االقتصادي هل يواجه التطرف الحل االجتماعي »الجلسة الثالثة تحت عنوان 

 ،«واالرهاب؟

الحكومة اللبنانية تضع استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف »واعلن الزاريني 
بالتشاور مع االطراف السياسية كافة والمجتمع المدني ومن االفكار االولية لهذه 
االستراتيجية ونحن ندعمها التعامل مع المسألة من خالل منع النزاع والبحث في 

واشار ان المنافسة في سوق العمل تعتبر . «االسباب الجذرية التي تدفع الى التطرف
 .«من اسباب التأزم بين الشباب اللبناني والنازحين

وضعت األمم المتحدة برنامجا بقيمة مليار دوالر لتوفير المساعدة ودعم »: وختم
من % 01قارب بلدية تستضيف ما ي 701المؤسسات اللبنانية لمواجهة الوضع ودعم 



 .«الالجئين، اضافة الى دعم الالجئين انفسهم

الصناعة في لبنان تغرق حيث »أما رئيس تجمع الصناعيين فادي الجميل فأعلن ان 
يسجل اقفال مصانع وصرف العديد من العمال نتيجة المنافسة ومضاربة اليد العاملة، 

 .«والحل هو بعودة الالجئين

 

 ال حل إال بدعم مسار السالم: لسوريونالجميل عن لبنان والنازحون ا

 Future TVموقع 
 5112أيار  11االربعاء 

 

لبنان والنازحون السوريون، اشكاليات الكرامة “تح الرئيس أمين الجميل ندوة افت
بالتعاون مع ” بيت المستقبل“، التي نظمها ”اإلنسانية ومواجهة التطرف والعودة اآلمنة

اليوم، بمشاركة رئيس الوزراء السابق للبوسنة  في سرايا بكفيا” نادي مدريد“
والهرسك زانكو ال كمدزيغا، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، منسق 

األمم المتحدة المقيم للشؤون اإلنسانية فيليب الزاريني، رئيس جمعية الصناعيين فادي 
 .الجميل ونخبة من الخبراء واألكاديميين واإلعالميين

يد الوطني، ثم تحدث الجميل فرحب بالحضور وأشاد بالتعاون مع نادي بداية النش
موضوع هذه الطاولة المستديرة مهم ودقيق وبخاصة في لبنان “مدريد، واعتبر أن 

اكان بالنسبة الى الوضع اإلنساني للنازحين او للتحديات التي يشكلونها على الصعد 
فمن الصعب للبنان  .لنسيج اللبنانياالقتصادية االجتماعية واألمنية في ظل تركيبة ا

استيعاب هذا الكم من النازحين، ونحن نسعى في هذه الندوة ليس فقط إلى توصيف 
الواقع ولكن إلى تقديم توصيات لمعالجته، وال سيما أن هذه المسألة تؤثر على العالم 

 .”بأسره، فهي تؤجج حدة التطرف واإلرهاب في العالم كله



خطورة هذا الموضوع، فبلدنا بمساحته الجغرافية الصغيرة  نعي كلبنانيين“: وقال
وبعدد سكانه ال يستطيع تحمل عبء مليون ونصف مليون نازح سوري يضاف اليهم 
عدد ال يستهان به من الالجئين الفسلطينيين، علما أن نسبة الكثافة السكانية في لبنان 

 .”هي االعلى مقارنة مع الدول األخرى

ذه المسألة تتجاوز الوضع اللبناني وتنسحب على الدول إشكاالت ه“ورأى أن 
المضيفة األخرى، وال يعالج هذا الموضوع جذريا اال بمعالجة لب المشكلة، أي 

الحرب الدائرة في بعض الدول العربية، والحل يكمن في بدعم مسار السالم والحلول 
زيز المسار السياسية ودعم المفاوضات الدائرة في سوريا واليمن والعراق، وتع

 .”الديبلوماسي والمفاوضات الدائرة لحل هذه األزمات

 ال حل إال بدعم مسار السالم:الجميل في افتتاح ندوة لبنان والنازحون السوريون

 Lebanon on timeموقع 

 5112حزيران  1الخميس 

 

لبنان والنازحون السوريون، اشكاليات الكرامة “افتتح الرئيس أمين الجميل ندوة 
بالتعاون مع  ”بيت المستقبل“، التي نظمها ”سانية ومواجهة التطرف والعودة اآلمنةاإلن

في سرايا بكفيا اليوم، بمشاركة رئيس الوزراء السابق للبوسنة ” نادي مدريد“
والهرسك زانكو ال كمدزيغا، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، منسق 

فيليب الزاريني، رئيس جمعية الصناعيين فادي  األمم المتحدة المقيم للشؤون اإلنسانية
 .الجميل ونخبة من الخبراء واألكاديميين واإلعالميين



 الجميل

بداية النشيد الوطني، ثم تحدث الجميل فرحب بالحضور وأشاد بالتعاون مع نادي 
موضوع هذه الطاولة المستديرة مهم ودقيق وبخاصة في لبنان “مدريد، واعتبر أن 

الى الوضع اإلنساني للنازحين او للتحديات التي يشكلونها على الصعد  اكان بالنسبة
فمن الصعب للبنان . االقتصادية االجتماعية واألمنية في ظل تركيبة النسيج اللبناني

استيعاب هذا الكم من النازحين، ونحن نسعى في هذه الندوة ليس فقط إلى توصيف 
 سيما أن هذه المسألة تؤثر على العالم الواقع ولكن إلى تقديم توصيات لمعالجته، وال

 .”بأسره، فهي تؤجج حدة التطرف واإلرهاب في العالم كله

نعي كلبنانيين خطورة هذا الموضوع، فبلدنا بمساحته الجغرافية الصغيرة “: وقال
وبعدد سكانه ال يستطيع تحمل عبء مليون ونصف مليون نازح سوري يضاف اليهم 

جئين الفسلطينيين، علما أن نسبة الكثافة السكانية في لبنان عدد ال يستهان به من الال
 .”هي االعلى مقارنة مع الدول األخرى

إشكاالت هذه المسألة تتجاوز الوضع اللبناني وتنسحب على الدول “ورأى أن 
المضيفة األخرى، وال يعالج هذا الموضوع جذريا اال بمعالجة لب المشكلة، أي 

ل العربية، والحل يكمن في بدعم مسار السالم والحلول الحرب الدائرة في بعض الدو
السياسية ودعم المفاوضات الدائرة في سوريا واليمن والعراق، وتعزيز المسار 

 .”الديبلوماسي والمفاوضات الدائرة لحل هذه األزمات

 الكمدزيغا

رئيس دولة ورئيس وزراء،  111وتناول الكمدزيغا عمل النادي الذي يضم اكثر من 
بينهم الجميل، في مواجهة التطرف، مشيرا الى مبادرات أطلقت في هذا اإلطار، ومن 

سنوات في البوسنة بدعم من الرئيس كلينتون  11ومنها مشروع اطلق منذ اكثر من 
: وقال. يتمحور حول كيف نعيش مع بعضنا ونتشاطر المساحة نفسها والمجتمع نفسه

واالعتداءات االرهابية في  11/0ثمة مشروع آخر نعنى به هو مشروع أطلق بعد “
مدريد حيث أطلقنا نداء لمكافحة االرهاب ليس بالقوة، ولكن من خالل أفكارنا الننا 

متيقنون أن عالمنا افضل من عالم االرهاببين، وفي عالمنا هناك مساحة للجميع 
 .”بخالف عالم اإلرهابيين

لكن هذه األزمة متفاقمة لقد فهم العالم وجود أزمة الالجئين في لبنان، و“: وأضاف
عندما تهافت الالجئون الى اوروبا شكل ذلك أزمة في . أكثر في سوريا منها في لبنان

اوروبا، قلت الصدقائي االوروبيين هل يمكنكم تخيل ان هناك نصف مليون الجئ 
الف الجئ يدخلون رومانيا؟  01يحاولون الدخول الى اليونان او الى المجر او ان 



ألف الجئ على الدول االوروبية، أي نصف عدد  161االوروبي توزيع قرر االتحاد 
الدول األوروبية عقدت . الالجئين الذين كانوا يدخلون الى الجزء االفقر في لبنان

اوروبا حاولت ادخال الالجئين . اجتماعا ولم تقبل بإدخال سوى القليل من النازحين
ويد اتحدتا من اجل حماية قيم اوروبا، المانيا والس .الى الدول االكثر غنى في اوروبا

بصرف النظر عن االنتخابات، وقالوا علينا استقبال هؤالء ومساعدتهم ومحاولة العمل 
 .”العادتهم الى بالدهم

وأشار الى أنه زار مخيم الزعتري العام الماضي واكد له المقيمون فيه ان ما يريدونه 
ز في النهاية وعلينا كأوروبيين ان الحق سيفو“واعتبر ان . هو العودة الى بالدهم

نكون الى الجانب المحق من التاريخ، فالترويج لمجتمعات تعددية هي مسار اوروبا 
النقاذ نفسها وانقاذ مستقبلها، فنحن ال يمكننا ان نفكر بطريقة ونعمل بشكل مخالف لقيم 

رب الدائرة على اوروبا ان تهب لسد حفرة النازحين والح“ورأى أن . ”اوروبا التعددية
 .”في المنطقة

 الجلسة األولى

إغاثة إنسانية مستدامة : لبنان والنازحون السوريون“بدأت الجلسة األولى تحت عنوان 
سام منسى ” بيت المستقبل”، واوضح منسقها المدير التنفيذي ل”أم حل سياسي للعودة

تماعية في أنها ترمي إلى اإلضاءة على تداخل العوامل األخالقية والسياسية واالج
إن وجوب إغاثة النازحين أمر “وقال . مناقشة تداعيات النزوح السوري على لبنان

غير مطروح للجدال، ولكن المشكلة تكمن في ضرورة عقلنة هذه اإلغاثة عبر وضع 
خطة وطنية واضحة المالمح وقابلة للتنفيذ تحمي في آن واحد النازحين والمجتمعات 

 .”اللبنانية المضيفة

 المرعبي

خطورة ازمة النازحين وصلت الى الخط “واعتبر الوزير المرعبي في كلمته أن 
وبعد ست سنوات من تشتيت المرجعيات وغياب الرؤية وتضارب . االحمر

اإلجراءات كان القرار الحكيم لدولة الرئيس سعد الحريري بإنشاء وزارة دولة لشؤون 
لية الضيقة الى سياسة هادفة النازحين من أجل االنتقال من سياسة المماحكات المح

وما يهمنا في عملنا هو الحفاظ على الكرامة . للتصدي لهذه األزمة ومعالجتها
 .”اإلنسانية وحماية سيادة لبنان

ماذا قدم لبنان للنازحين؟ وبماذا يطالب؟ لبنان العضو المؤسس للجامعة “: وسأل
ان الذي عانى الحرب العربية واالمم المتحدة والملتزم شرعة حقوق االنسان ولبن

ونزوح ابنائه وعانى االحتالل السوري الذي دمر مدنه وقتل ابناءه واعتقل اآلالف 



منهم، هذا اللبنان لم ينتظر المؤسسات الدولية ومنظمات االغاثة والمساعدات 
الخارجية، بل بادر اللبنانيون متناسين ما قام به النظام السوري، واحتضنوا النازحين 

بلدنا الصغير الذي ال تزيد مساحته على . بيوتهم وتقاسموا معهم الرغيفوفتحوا لهم 
ماليين نسمة يستضيف ما يقارب مليونا  4,7والذي يبلغ عدد مواطنيه  7كلم 11407

ونصف مليون نازح سوري ونصف مليون الجئ فلسطيني وعراقي، أي نصف عدد 
مليار  20ينوء تحت عبء  لبنان الذي .سكانه، وهذا ما لم يتحمله اي بلد في العالم

والذي تتجاوز فيه البطالة نسبا % 1دوالر من الديون والذي ال يتجاوز عدد النمو فيه 
مليار  70لبناننا تكبد اقتصاده حتى يومنا هذا ما يقارب  .ال يمكن لشعب ان يتحملها

نانيون اثبت اللب. مليارات دوالر 2دوالر، فيما لم يقدم المجتمع الدولي ما ال يزيد على 
انهم االصدق واألكرم انسانيا فعال ال قوال، وهنا اتوجه الى الدول الغنية لترقى 

 .”بمستوى مساعداتها الى ما قدمه لبنان في هذا المجال

عدم تصدي دول العالم الحر والتي تدعي الدفاع عن الحريات “ورأى أن 
مات ارهابية تزداد والديموقراطية وحقوق االنسان للنظام السوري أدى الى تفريخ منظ

صعوبة مواجهتها اليوم وهي تستخدم وقودا لها الفئات المظلومة والضعيفة والمهمشة 
الف  300من المعروف ان لبنان يحتضن تاريخيا من . في كافة المجتمعات والبلدان

الى مليون عامل سوري ولكن مع مرور ست سنوات على هذه األزمة الوضع لم يعد 
 .”يحتمل

ما نطلب من المجتمع الدولي انهاء الحرب في سوريا واإلستمرار بدعم  بقدر“: وقال
صمود ما تبقى من الشعب السوري على ارضه وبدعم النازحين حتى عودتهم األمنة 

باالستثمار في السالم  :برعاية األمم المتحدة الى بالدهم، نطالب هذا المجتمع الدولي
من خالل تمويل المخطط التوجيهي  ومحاربة االرهاب والحفاظ على كرامة اإلنسان

لتحسين البنى التحتية خصوصا في مناطق النزوح الكثيف لتأمين الحاجات اإلساسية 
وبتبني سياسة الحدود المفتوحة تجاه المنتجات اللبنانية من . للمجتمع النازح والمقيم

عيد اجل تحقيق التوازن اإلقتصادي بين لبنان وهذه الدول مما يخلق فرص عمل بما ي
انعاش الدورة االقتصادية ويخفف التوترات نتيجة التنافس على العمل ما بين 

المجتمعات المضيفة والنازحين، وبدعم السياسات التربوية والصحية واالجتماعية 
للتمكن من تأمين اإلحتياجات بين المجتمع النازح والمقيم، وبدعم الجيش والقوى 

للتحديات الكبيرة المستجدة نتيجة األزمة المسلحة اللبنانية للتمكن من التصدي 
 .”السورية

إن عدم تصدي دول العالم الحر التي تدعي الدفاع عن الحريات “: وختم
والديموقراطية وحقوق اإلنسان إلرهاب النظام السوري أدى الى تفريخ هذه المنظمات 



عل ونتصدى اإلرهابية، وتزداد صعوبة مواجهتها، وندعو اليوم الى أن نقرن القول بالف
إلرهاب األنظمة المنظمات اإلرهابية من خالل العمل الجدي والفاعل على وقف 

الحرب في سوريا ودعم الشعب السوري في الداخل كما في بلدان النزوح للتمكن من 
 .”التغلب على الظروف الصعبة التي يعيشها وتأمين عودة النازحين الى وطنهم

 ياغي

لبنان يحتضن النازحين هربا من “عباس ياغي أن ” أكت فور ليبانون“واعتبر مؤسس 
الديكتاتورية واالرهاب، وهو معني بحماية النازحين واستقبالهم، لكنه أيضا معني 

الدولة تعاملت باستخفاف مع تداعيات . بحماية مواطنيه وموارده االقتصادية والبيئية
 .”القضيةهذه االزمة، وحتى اآلن نفتقر الى سياسة عامة وشاملة حول هذه 

حماية االستقرار والنازحين مرتبط بحل االزمة السورية، لبنان ملتزم “ورأى أن 
حماية النازحين لكنه ايضا ملتزم تأمين عودتهم، وعليه االستعداد لمرحلة انتهاء 

 .”االزمة والمناطق اآلمنة، االرتقاء بالنقاش الى المصلحة العليا للبالد

 الجلسة الثانية

، وادارتها ”أزمة هوية أم خيار مناطق آمنة“لثانية تحت عنوان التأمت الجلسة ا
اإلعالمية مي الصايغ، وعرضت ألزمة الهوية التي يعيشها مجتمع النزوح كما 

المجتمع المضيف على حد سواء، من الخوف من التوطين، الى مسألة المناطق اآلمنة 
 .كوالتخوف من تكرار تجربة المناطق اآلمنة في البوسنة والهرس

هل لبنان قادر على تحمل إقامة مناطق آمنة على حدوده؟ وهل جمع “: وسألت
 ”السوريين فيها هو خطوة أولى لتأمين عودتهم إلى بالدهم؟

من هوية لبنان احتضان “ورأى الباحث والخبير في شؤون الالجئين زياد الصايغ أن 
ال موازنة لدى “ :وقال. ”النازحين والالجئين ولكن عليه في الوقت عينه حماية سيادته

ونحن نحاول تأمين . وزارة 71وزارة الدولة لشؤون الالجئين، والمرجعية مشتتة بين 
المساعدات المالية من المجتمع الدولي، لكن المشكلة األساسية تكمن في عدم وجود 

سياسة عامة تلحظ الحفاظ على سيادة الدولة، وتأمين حاجات الالجئين وتأمين العودة 
 .”لهماآلمنة 

لبنان تخلف عن وضع سياسة لمواجهة هذه االزمة العتقاده أنها لن “وأوضح أن 
والعائق األساسي . تطول، وهو اليوم يقوم بالشيء نفسه بالنسبة الى المناطق اآلمنة

، ”يكمن في عدم وجود قرار سياسي مرتبط باالمن القومي في لبنان وبالمصلحة العليا
وطين النازحين شماعة في االنتخابات المقبلة لمصالح يستعمل ت“مبديا تخوفه من أن 

 .”ضيقة



ليس لدينا في لبنان تعريف محدد لالجىء وليس لدينا سياسة “: أما بهاء ابو كروم فقال
وطنية للحد من هجرة اللبنانيين الى الخارج، لدينا سياسات مسيحية هنا واسالمية 

ان حماية الهوية . اإلغترابهناك، ولكن ليس لدينا سياسة واحدة حتى في موضوع 
 .”اللبنانية الوطنية المدنية تكمن بتقوية عضد الدولة وسياستها الوطنية الجامعة

 الجلسة الثالثة

الحل االجتماعي االقتصادي هل يواجه التطرف “بدأت الجلسة الثالثة تحت عنوان 
رقام عن ، وادارتها اإلعالمية نجاة شرف الدين التي قدمت مؤشرات باأل”واالرهاب؟

بالمئة في خيم ومآرب،  41”:منهم ظروفا صعبة% 21واقع النازحين حيث يعيش 
بالمئة منهم في المناطق  46بالمئة ويعيش  66وترتفع نسبة البطالة لدى االناث الى 

 .”الحدودية الفقيرة اصال ما ضاعف عدد العاطلين عن العمل

 الزاريني

مقارنة بعدد السكان هو العدد االكبر الذي  عدد الالجئين في لبنان“واعلن الزاريني ان 
اننا بحاجة الى خطة وطنية لبنانية للعمل على مواجهة كافة “وقال . ”لدينا كمفوضية

وإن . التحديات االقتصادية واالجتماعية التي يعانيها لبنان للمحافظة على استقراره
انية والجيش مجلس االمن مطالب بضرورة دعم اليونيفيل واالجهزة االمنية اللبن

اللبناني وبدعم الدولة لتحقيق الحوكمة الرشيدة وبدعمه ايضا لمواجهة المشاكل القائمة 
التي تعود الى عدم تحقيق االصالحات ومساعدته على الحد من تاثيرها على 

 .”االقتصاد

وهي ال تسري على لبنان حده بل “وتطرق الى الدوافع التي تولد التطرف العنيف 
ومنها غياب الحوكمة وعدم مشاركة الشباب في الحكم والظروف على عدة دول، 

االجتماعية واالقتصادية المتردية، اضافة الى عوامل شخصية اخرى تغري الشباب 
 .”لالنضمام لالرهابيين

الحكومة اللبنانية تضع استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف بالتشاور مع “واعلن ان 
المدني ومن االفكار االولية لهذه االستراتيجية ونحن االطراف السياسية كافة والمجتمع 

ندعمها التعامل مع المسألة من خالل منع النزاع والبحث في االسباب الجذرية التي 
وتطرق الى الشق االقتصادي االجتماعي وتأثره بفعل االزمة . ”تدفع الى التطرف

البطالة في )باب حيث ارتفعت معدالت البطالة وباتت تؤثر سلبا على الش“السورية 
فبين الشرائح العمرية التي هي بسن العمل والمرأة لم تدرج % 00طرابلس تصل الى 
المنافسة في سوق العمل تعتبر من اسباب التأزم بين الشباب  (في هذه االحصاءات

 .”اللبناني والنازحين



 وضعت األمم المتحدة برنامجا بقيمة مليار دوالر لتوفير المساعدة ودعم“: وختم
من  %01بلدية تستضيف ما يقارب  701المؤسسات اللبنانية لمواجهة الوضع ودعم 
 .”الالجئين، اضافة الى دعم الالجئين انفسهم

الصناعة في لبنان تغرق حيث “أما رئيس تجمع الصناعيين فادي الجميل فأعلن ان 
املة، يسجل اقفال مصانع وصرف العديد من العمال نتيجة المنافسة ومضاربة اليد الع

والحل هو بعودة الالجئين، وتأمين عمل للعاطلين عن العمل اللبنانيين، ومساعدة 
السوريين عبر المساهمة في اعادة اعمار سوريا وفتح باب العمل امام النازحين في 

 .”المجاالت التي ال يعمل لبنانيون بها وزيادة الصادرات

 

 

 

 

 

 

 

ال حل إال بدعم مسار السالم : وريونلجميل في افتتاح ندوة لبنان والنازحون السا
 وبتعزيز المسار الديبلوماسي
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لبنان والنازحون السوريون، اشكاليات الكرامة “افتتح الرئيس أمين الجميل ندوة 
بالتعاون مع ” بيت المستقبل“، التي نظمها ”اإلنسانية ومواجهة التطرف والعودة اآلمنة

في سرايا بكفيا اليوم، بمشاركة رئيس الوزراء السابق للبوسنة ” نادي مدريد“
والهرسك زانكو ال كمدزيغا، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، منسق 

األمم المتحدة المقيم للشؤون اإلنسانية فيليب الزاريني، رئيس جمعية الصناعيين فادي 
 .يين واإلعالميينالجميل ونخبة من الخبراء واألكاديم

 الجميل

بداية النشيد الوطني، ثم تحدث الجميل فرحب بالحضور وأشاد بالتعاون مع نادي 
موضوع هذه الطاولة المستديرة مهم ودقيق وبخاصة في لبنان “مدريد، واعتبر أن 

اكان بالنسبة الى الوضع اإلنساني للنازحين او للتحديات التي يشكلونها على الصعد 
فمن الصعب للبنان . االجتماعية واألمنية في ظل تركيبة النسيج اللبنانياالقتصادية 

استيعاب هذا الكم من النازحين، ونحن نسعى في هذه الندوة ليس فقط إلى توصيف 
الواقع ولكن إلى تقديم توصيات لمعالجته، وال سيما أن هذه المسألة تؤثر على العالم 

 .”العالم كله بأسره، فهي تؤجج حدة التطرف واإلرهاب في

نعي كلبنانيين خطورة هذا الموضوع، فبلدنا بمساحته الجغرافية الصغيرة “: وقال
وبعدد سكانه ال يستطيع تحمل عبء مليون ونصف مليون نازح سوري يضاف اليهم 
عدد ال يستهان به من الالجئين الفسلطينيين، علما أن نسبة الكثافة السكانية في لبنان 

 .”الدول األخرى هي االعلى مقارنة مع

إشكاالت هذه المسألة تتجاوز الوضع اللبناني وتنسحب على الدول “ورأى أن 
المضيفة األخرى، وال يعالج هذا الموضوع جذريا اال بمعالجة لب المشكلة، أي 



الحرب الدائرة في بعض الدول العربية، والحل يكمن في بدعم مسار السالم والحلول 
دائرة في سوريا واليمن والعراق، وتعزيز المسار السياسية ودعم المفاوضات ال

 .”الديبلوماسي والمفاوضات الدائرة لحل هذه األزمات

 الكمدزيغا

رئيس دولة ورئيس وزراء،  111وتناول الكمدزيغا عمل النادي الذي يضم اكثر من 
ومن بينهم الجميل، في مواجهة التطرف، مشيرا الى مبادرات أطلقت في هذا اإلطار، 

سنوات في البوسنة بدعم من الرئيس كلينتون  11مشروع اطلق منذ اكثر من  ومنها
: وقال. يتمحور حول كيف نعيش مع بعضنا ونتشاطر المساحة نفسها والمجتمع نفسه

واالعتداءات االرهابية في  11/0ثمة مشروع آخر نعنى به هو مشروع أطلق بعد “
وة، ولكن من خالل أفكارنا الننا مدريد حيث أطلقنا نداء لمكافحة االرهاب ليس بالق

متيقنون أن عالمنا افضل من عالم االرهاببين، وفي عالمنا هناك مساحة للجميع 
 .”بخالف عالم اإلرهابيين

لقد فهم العالم وجود أزمة الالجئين في لبنان، ولكن هذه األزمة متفاقمة “: وأضاف
اوروبا شكل ذلك أزمة في  عندما تهافت الالجئون الى. أكثر في سوريا منها في لبنان

اوروبا، قلت الصدقائي االوروبيين هل يمكنكم تخيل ان هناك نصف مليون الجئ 
الف الجئ يدخلون رومانيا؟  01يحاولون الدخول الى اليونان او الى المجر او ان 

ألف الجئ على الدول االوروبية، أي نصف عدد  161قرر االتحاد االوروبي توزيع 
الدول األوروبية عقدت . انوا يدخلون الى الجزء االفقر في لبنانالالجئين الذين ك

اوروبا حاولت ادخال الالجئين . اجتماعا ولم تقبل بإدخال سوى القليل من النازحين
المانيا والسويد اتحدتا من اجل حماية قيم اوروبا،  .الى الدول االكثر غنى في اوروبا

ستقبال هؤالء ومساعدتهم ومحاولة العمل بصرف النظر عن االنتخابات، وقالوا علينا ا
 .”العادتهم الى بالدهم

وأشار الى أنه زار مخيم الزعتري العام الماضي واكد له المقيمون فيه ان ما يريدونه 
الحق سيفوز في النهاية وعلينا كأوروبيين ان “واعتبر ان . هو العودة الى بالدهم

لمجتمعات تعددية هي مسار اوروبا نكون الى الجانب المحق من التاريخ، فالترويج 
النقاذ نفسها وانقاذ مستقبلها، فنحن ال يمكننا ان نفكر بطريقة ونعمل بشكل مخالف لقيم 

على اوروبا ان تهب لسد حفرة النازحين والحرب الدائرة “ورأى أن . ”اوروبا التعددية
 .”في المنطقة

 الجلسة األولى

إغاثة إنسانية مستدامة : لنازحون السوريونلبنان وا“بدأت الجلسة األولى تحت عنوان 



سام منسى ” بيت المستقبل”، واوضح منسقها المدير التنفيذي ل”أم حل سياسي للعودة
أنها ترمي إلى اإلضاءة على تداخل العوامل األخالقية والسياسية واالجتماعية في 

ين أمر إن وجوب إغاثة النازح“وقال . مناقشة تداعيات النزوح السوري على لبنان
غير مطروح للجدال، ولكن المشكلة تكمن في ضرورة عقلنة هذه اإلغاثة عبر وضع 
خطة وطنية واضحة المالمح وقابلة للتنفيذ تحمي في آن واحد النازحين والمجتمعات 

 .”اللبنانية المضيفة

 المرعبي

خطورة ازمة النازحين وصلت الى الخط “واعتبر الوزير المرعبي في كلمته أن 
وبعد ست سنوات من تشتيت المرجعيات وغياب الرؤية وتضارب . االحمر

اإلجراءات كان القرار الحكيم لدولة الرئيس سعد الحريري بإنشاء وزارة دولة لشؤون 
النازحين من أجل االنتقال من سياسة المماحكات المحلية الضيقة الى سياسة هادفة 

هو الحفاظ على الكرامة وما يهمنا في عملنا . للتصدي لهذه األزمة ومعالجتها
 .”اإلنسانية وحماية سيادة لبنان

ماذا قدم لبنان للنازحين؟ وبماذا يطالب؟ لبنان العضو المؤسس للجامعة “: وسأل
العربية واالمم المتحدة والملتزم شرعة حقوق االنسان ولبنان الذي عانى الحرب 

اءه واعتقل اآلالف ونزوح ابنائه وعانى االحتالل السوري الذي دمر مدنه وقتل ابن
منهم، هذا اللبنان لم ينتظر المؤسسات الدولية ومنظمات االغاثة والمساعدات 

الخارجية، بل بادر اللبنانيون متناسين ما قام به النظام السوري، واحتضنوا النازحين 
بلدنا الصغير الذي ال تزيد مساحته على . وفتحوا لهم بيوتهم وتقاسموا معهم الرغيف

ماليين نسمة يستضيف ما يقارب مليونا  4,7والذي يبلغ عدد مواطنيه  7كلم 11407
ونصف مليون نازح سوري ونصف مليون الجئ فلسطيني وعراقي، أي نصف عدد 

مليار  20لبنان الذي ينوء تحت عبء  .سكانه، وهذا ما لم يتحمله اي بلد في العالم
ي تتجاوز فيه البطالة نسبا والذ% 1دوالر من الديون والذي ال يتجاوز عدد النمو فيه 

مليار  70لبناننا تكبد اقتصاده حتى يومنا هذا ما يقارب  .ال يمكن لشعب ان يتحملها
اثبت اللبنانيون . مليارات دوالر 2دوالر، فيما لم يقدم المجتمع الدولي ما ال يزيد على 

لترقى  انهم االصدق واألكرم انسانيا فعال ال قوال، وهنا اتوجه الى الدول الغنية
 .”بمستوى مساعداتها الى ما قدمه لبنان في هذا المجال

عدم تصدي دول العالم الحر والتي تدعي الدفاع عن الحريات “ورأى أن 
والديموقراطية وحقوق االنسان للنظام السوري أدى الى تفريخ منظمات ارهابية تزداد 

والضعيفة والمهمشة صعوبة مواجهتها اليوم وهي تستخدم وقودا لها الفئات المظلومة 
الف  011من المعروف ان لبنان يحتضن تاريخيا من . في كافة المجتمعات والبلدان



الى مليون عامل سوري ولكن مع مرور ست سنوات على هذه األزمة الوضع لم يعد 
 .”يحتمل

بقدر ما نطلب من المجتمع الدولي انهاء الحرب في سوريا واإلستمرار بدعم “: وقال
من الشعب السوري على ارضه وبدعم النازحين حتى عودتهم األمنة  صمود ما تبقى

باالستثمار في السالم  :برعاية األمم المتحدة الى بالدهم، نطالب هذا المجتمع الدولي
ومحاربة االرهاب والحفاظ على كرامة اإلنسان من خالل تمويل المخطط التوجيهي 

كثيف لتأمين الحاجات اإلساسية لتحسين البنى التحتية خصوصا في مناطق النزوح ال
وبتبني سياسة الحدود المفتوحة تجاه المنتجات اللبنانية من . للمجتمع النازح والمقيم

اجل تحقيق التوازن اإلقتصادي بين لبنان وهذه الدول مما يخلق فرص عمل بما يعيد 
انعاش الدورة االقتصادية ويخفف التوترات نتيجة التنافس على العمل ما بين 

مجتمعات المضيفة والنازحين، وبدعم السياسات التربوية والصحية واالجتماعية ال
للتمكن من تأمين اإلحتياجات بين المجتمع النازح والمقيم، وبدعم الجيش والقوى 

المسلحة اللبنانية للتمكن من التصدي للتحديات الكبيرة المستجدة نتيجة األزمة 
 .”السورية

لم الحر التي تدعي الدفاع عن الحريات إن عدم تصدي دول العا“: وختم
والديموقراطية وحقوق اإلنسان إلرهاب النظام السوري أدى الى تفريخ هذه المنظمات 
اإلرهابية، وتزداد صعوبة مواجهتها، وندعو اليوم الى أن نقرن القول بالفعل ونتصدى 

وقف إلرهاب األنظمة المنظمات اإلرهابية من خالل العمل الجدي والفاعل على 
الحرب في سوريا ودعم الشعب السوري في الداخل كما في بلدان النزوح للتمكن من 

 .”التغلب على الظروف الصعبة التي يعيشها وتأمين عودة النازحين الى وطنهم

 ياغي

لبنان يحتضن النازحين هربا من “عباس ياغي أن ” أكت فور ليبانون“واعتبر مؤسس 
بحماية النازحين واستقبالهم، لكنه أيضا معني  الديكتاتورية واالرهاب، وهو معني

الدولة تعاملت باستخفاف مع تداعيات . بحماية مواطنيه وموارده االقتصادية والبيئية
 .”هذه االزمة، وحتى اآلن نفتقر الى سياسة عامة وشاملة حول هذه القضية

ملتزم حماية االستقرار والنازحين مرتبط بحل االزمة السورية، لبنان “ورأى أن 
حماية النازحين لكنه ايضا ملتزم تأمين عودتهم، وعليه االستعداد لمرحلة انتهاء 

 .”االزمة والمناطق اآلمنة، االرتقاء بالنقاش الى المصلحة العليا للبالد

 الجلسة الثانية

، وادارتها ”أزمة هوية أم خيار مناطق آمنة“التأمت الجلسة الثانية تحت عنوان 



غ، وعرضت ألزمة الهوية التي يعيشها مجتمع النزوح كما اإلعالمية مي الصاي
المجتمع المضيف على حد سواء، من الخوف من التوطين، الى مسألة المناطق اآلمنة 

 .والتخوف من تكرار تجربة المناطق اآلمنة في البوسنة والهرسك

هل لبنان قادر على تحمل إقامة مناطق آمنة على حدوده؟ وهل جمع “: وسألت
 ”ين فيها هو خطوة أولى لتأمين عودتهم إلى بالدهم؟السوري

من هوية لبنان احتضان “ورأى الباحث والخبير في شؤون الالجئين زياد الصايغ أن 
ال موازنة لدى “ :وقال. ”النازحين والالجئين ولكن عليه في الوقت عينه حماية سيادته

ونحن نحاول تأمين . رةوزا 71وزارة الدولة لشؤون الالجئين، والمرجعية مشتتة بين 
المساعدات المالية من المجتمع الدولي، لكن المشكلة األساسية تكمن في عدم وجود 

سياسة عامة تلحظ الحفاظ على سيادة الدولة، وتأمين حاجات الالجئين وتأمين العودة 
 .”اآلمنة لهم

لبنان تخلف عن وضع سياسة لمواجهة هذه االزمة العتقاده أنها لن “وأوضح أن 
والعائق األساسي . تطول، وهو اليوم يقوم بالشيء نفسه بالنسبة الى المناطق اآلمنة

، ”يكمن في عدم وجود قرار سياسي مرتبط باالمن القومي في لبنان وبالمصلحة العليا
يستعمل توطين النازحين شماعة في االنتخابات المقبلة لمصالح “مبديا تخوفه من أن 

 .”ضيقة

ليس لدينا في لبنان تعريف محدد لالجىء وليس لدينا سياسة “: الأما بهاء ابو كروم فق
وطنية للحد من هجرة اللبنانيين الى الخارج، لدينا سياسات مسيحية هنا واسالمية 

ان حماية الهوية . هناك، ولكن ليس لدينا سياسة واحدة حتى في موضوع اإلغتراب
 .”سياستها الوطنية الجامعةاللبنانية الوطنية المدنية تكمن بتقوية عضد الدولة و

 الجلسة الثالثة

الحل االجتماعي االقتصادي هل يواجه التطرف “بدأت الجلسة الثالثة تحت عنوان 
، وادارتها اإلعالمية نجاة شرف الدين التي قدمت مؤشرات باألرقام عن ”واالرهاب؟

بالمئة في خيم ومآرب،  41”:منهم ظروفا صعبة% 21واقع النازحين حيث يعيش 
بالمئة منهم في المناطق  46بالمئة ويعيش  66وترتفع نسبة البطالة لدى االناث الى 

 .”الحدودية الفقيرة اصال ما ضاعف عدد العاطلين عن العمل

 الزاريني

عدد الالجئين في لبنان مقارنة بعدد السكان هو العدد االكبر الذي “واعلن الزاريني ان 
ى خطة وطنية لبنانية للعمل على مواجهة كافة اننا بحاجة ال“وقال . ”لدينا كمفوضية

وإن . التحديات االقتصادية واالجتماعية التي يعانيها لبنان للمحافظة على استقراره



مجلس االمن مطالب بضرورة دعم اليونيفيل واالجهزة االمنية اللبنانية والجيش 
المشاكل القائمة  اللبناني وبدعم الدولة لتحقيق الحوكمة الرشيدة وبدعمه ايضا لمواجهة

التي تعود الى عدم تحقيق االصالحات ومساعدته على الحد من تاثيرها على 
 .”االقتصاد

وهي ال تسري على لبنان حده بل “وتطرق الى الدوافع التي تولد التطرف العنيف 
على عدة دول، ومنها غياب الحوكمة وعدم مشاركة الشباب في الحكم والظروف 

ة المتردية، اضافة الى عوامل شخصية اخرى تغري الشباب االجتماعية واالقتصادي
 .”لالنضمام لالرهابيين

الحكومة اللبنانية تضع استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف بالتشاور مع “واعلن ان 
االطراف السياسية كافة والمجتمع المدني ومن االفكار االولية لهذه االستراتيجية ونحن 

من خالل منع النزاع والبحث في االسباب الجذرية التي ندعمها التعامل مع المسألة 
وتطرق الى الشق االقتصادي االجتماعي وتأثره بفعل االزمة . ”تدفع الى التطرف

البطالة في )حيث ارتفعت معدالت البطالة وباتت تؤثر سلبا على الشباب “السورية 
لمرأة لم تدرج فبين الشرائح العمرية التي هي بسن العمل وا% 00طرابلس تصل الى 
المنافسة في سوق العمل تعتبر من اسباب التأزم بين الشباب  (في هذه االحصاءات

 .”اللبناني والنازحين

وضعت األمم المتحدة برنامجا بقيمة مليار دوالر لتوفير المساعدة ودعم “: وختم
من  %01بلدية تستضيف ما يقارب  701المؤسسات اللبنانية لمواجهة الوضع ودعم 

 .”جئين، اضافة الى دعم الالجئين انفسهمالال

الصناعة في لبنان تغرق حيث “أما رئيس تجمع الصناعيين فادي الجميل فأعلن ان 
يسجل اقفال مصانع وصرف العديد من العمال نتيجة المنافسة ومضاربة اليد العاملة، 

عدة والحل هو بعودة الالجئين، وتأمين عمل للعاطلين عن العمل اللبنانيين، ومسا
السوريين عبر المساهمة في اعادة اعمار سوريا وفتح باب العمل امام النازحين في 

 ”المجاالت التي ال يعمل لبنانيون بها وزيادة الصادرات

 


