


لبنان والنزوح ال�سوري: 

الأعباء واأولوية العودة



النشاط

- االستقبال وتسجيل الحضور

- تقديم ورشة العمل: اإلعالمية تانيا إسطفان.

- النشيد الوطني اللبناين.

- كلمة مدير مركز البحوث والدراسات االسرتاتيجية العميد الركن فادي أيب فرّاج.

- كلمة وزير الدولة لشؤون النازحني األستاذ معني املرعبي.

- كلمة املنّسق املقيم ألنشطة األمم املتحدة ومنّسق الشؤون اإلنسانية يف لبنان

 السيد فيليب الزاريني.

- كلمة املهندس نعمة افرام.

"لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة".

)التحّديات االقتصادية، االجتامعية، البيئية والرتبوية(

• 9.40- 9.45: املنّسقة: اإلعالمية سابني عويس.

• 9.45- 9.55: الدكتور غازي وزين.

• 9.55- 10.05: األب فادي ضو.

• 10.05- 10.15: األستاذ بول أيب راشد.

• 10.15- 10.40: مناقشة.

اسرتاحة.

"لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة".

)التحّديات القانونية(

• 11.00- 11.05: املنّسقة: اإلعالمية مي الصايغ.

• 11.05- 11.15: الدكتور شفيق املرصي.

• 11.15- 11.25: األستاذ جورج جريج.

• 11.25- 11.35: الدكتور أنطوان صفري.

• 11.35- 12.00: مناقشة.

التوقيت

9,٠٠ - 8,3٠

9,4٠ - 9,٠٠

حفل االقتتاح

1٠,4٠ - 9٫4٠

املحور األول

11٫٠٠ - 1٠,4٠

1٢٬٠٠ - 11,٠٠

املحور الثاين

برنامج ورشة العمل بتاريخ 17/۲۰۱۷/1٠



النشاط

اسرتاحة.

"لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة".

)التحّديات األمنية(

• 12.15- 12.20: املنّسق: اإلعالمي ماجد بو هدير.

• 12.20- 12.30:العميد الركن املتقاعد نزار عبد القادر.

• 12.30- 12.40: ضابط من املديرية العامة لألمن العام.

• 12.40- 12.50: ضابط من املديرية العامة لقوى األمن الداخيل.

• 12.50- 13.00: ضابط من الجيش اللبناين.

• 13.00-13.25: مناقشة.

- غداء يف نادي ضباط – الريزة.

"لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة".

)السياسة العامة وأولوية العودة(

• 15.00- 15.05: املنّسقة: اإلعالمية غادة حالوي.

• 15.05- 15.15: السفري خليل مكاوي.

• 15.15- 15.25: الدكتور زياد الصايغ.

• 15.25- 15.35: الدكتور ناصيف حتي.

• 15.35- 16.00: مناقشة.

اسرتاحة.

مناقشة التوصيات.

توزيع الدروع التكرميية للمحارضين.

التوقيت

1٢,15 - 1٢,٠٠

13,٢5 - 1٢,15

املحور الثالث

15٫٠٠ - 13,٢5

1٦٫٠٠ - 15,٠٠

املحور الرابع

 1٦٫15  - 1٦٫٠٠

 1٦٫45 - 1٦٫15

17٫٠٠ - 1٦٫45

برنامج ورشة العمل بتاريخ 17/۲۰۱۷/1٠

يدير ورشة العمل ويتلو التوصيات العميد الركن فادي أيب فّراج مدير مركز البحوث والدراسات االسرتاتيجية
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بفعل  يبدو  الذي  لبنان،  إىل  السوريني  النازحني  أزمة  معالجة  ملُف  امللفات سخونًة،  أكرث  من 

االنقسام السيايس الحاّد يف املواقف من مقاربته منذ اندالع األزمة يف سوريا يف العام ٢٠١١، عصيًّا 

عن الحل، وقد تفاقمت تداعيات هذا امللف لتطال شظاياه مختلف جوانب الحياة االجتامعية، 

اإلخوة  الستقبال  أبوابه  فتح  ١٠٤٥٢كلم٢  الـ  مساحته  تتعّدى  ال  بلٍد  يف  واألمنية،  االقتصادية 

السوريني النازحني إليه عىل امتداد أراضيه.

وعليه، مل يعد مجدًيا اليوم االكتفاء بوضع اإلصبع عىل الجرح، واإلشارة إىل حجم األعباء املتفاقمة 

التي يتكّبدها لبنان عىل جميع املستويات ما مل يأِت ذلك مقرونًا بخطٍة واضحٍة وجديٍة وإجامٍع 

وطنٍي عميٍل ال لفظٍي عىل رضورة تسهيل عودة هؤالء النازحني إىل أراضيهم. 

من هنا، ومن باب متابعة املؤسسة العسكرية للتطّورات املحلّية، اإلقليمّية والدولّية، بادر مركز 

التي تحمل عنوان:  الورشة  اللبناين إىل عقد هذه  الجيش  البحوث والدراسات االسرتاتيجية يف 

"لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة" عساها تساعد يف بلورة حلوٍل عمليٍة لألزمة 

عىل قاعدة عودة النازحني إىل بلدهم التي هي حٌق لهم ومطلٌب أساس.

وما حضوركم اليوم، مشاركني ومحارضين، سوى تأكيد رضورة إيالء هذا امللف حّيًزا كبريًا من 

االهتامم. 

فأهاًل وسهاًل بكم.

مقّدمة ورشة العمل: اإلعالمية تانيا إسطفان
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مسؤوليٌة كربى أُلقيت عىل عاتقه فحملها بجّدية املسؤول وأمانِة املؤمتَن الحريص ِعىل تقديم 

األفضل يف أحلك الظروف. 

س القيِّمون عليه، بتوجيهاٍت ومتابعٍة من القيادة العسكرية، ثالثيَة الفكر والعلم  مديٌر ملركٍز قدَّ

والرؤية االسرتاتيجية املحايدة سبياًل لقيام مجتمٍع أفضل، وال سّيام يف ظل عواصف التغيري التي 

تلفح املنطقة. 

ر طاقاته العلمية، إدارًة وتنظياًم، يف خدمة الجيش، مُتّيز روحه  جرناٌل مندفٌع ال يعرف الكلل، َسخَّ

السامية املنطلقة إرادة صلبٌة صقلتها املؤسسة العسكرية التي يفخر بها وتفتخر به. 

إنّه مدير مركز البحوث والدراسات االسرتاتيجية يف الجيش العميد الركن فادي أيب فرَّاج. 

فلتتفّضل الكلمة لك.

تقديم مدير مركز البحوث والدراسات االسرتاتيجية، 
العميد الركن فادي أيب فّراج 

من قبل اإلعالمية تانيا إسطفان



لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة .6.

فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العامد ميشال عون ممّثاًل بسعادة السفري رشبل وهبه،

معايل وزير الدولة لشؤون النازحني األستاذ معني املرعبي،

حرضة العميد الركن رشبل أبو خليل ممّثاًل معايل وزير الدفاع الوطني 

املهندس يعقوب الرّصاف، وقائد الجيش العامد جوزاف عون،

حرضة املنّسق املقيم ألنشطة األمم املتحدة ومنّسق الشؤون اإلنسانية يف لبنان 

السّيد فيليب الزاريني،

واالقتصادية  واإلعالمية  والفكرية  واألكادميية  والدبلوماسية  السياسية  الشخصيات  حرضات 

واألمنية واالجتامعية والدينية،

أيّها الحضور الكريم،
األمن القومي ميثّل جزًءا من قدرة الدولة عىل توفري أكرب قدر ممكن من الحامية واالستقرار يف 

جميع املجاالت ضّد أّي تهديداٍت داخليٍة أو خارجيٍة، سواًء كانت طبيعية أو افرتاضية.

العليا  الدولة  مبصالح  ويرتبط  وعمالنية،  علمية  أبعاًدا  القومي  األمن  مفهوم  يتّخذ  هنا،  من 

واملواطنني، فهذا األمن ال تقترص مفاعيله عىل الشأن العسكري ببعديْه الداخيل والخارجي، بل 

والثقايّف  والصحّي  والبيئّي  والتنموّي  واالقتصادّي  واالجتامعّي  السيايّس  األمن  إىل  ذلك  تتعّدى 

األمن  حامية  فإّن  وبالتايل  ومحيطه،  باإلنسان  متعلّق  هو  ما  وكّل  والتكنولوجّي،  واإلعالمّي 

هذه  مختلف  باالعتبار  تأخذ  وشاملة،  متكاملة  رؤية  تتطلب  مجتمعٍ  أو  دولٍة  ألّي  القومّي 

املجاالت.

كلمة مدير مركز البحوث 
والدراسات االسرتاتيجية، 

العميد الركن فادي أيب فّراج
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أيّها الحضور الكريم،
الجيش  يف  االسرتاتيجية  والدراسات  البحوث  مركز  نظّمها  التي  العمل  وورش  الندوات  ضمن 

األوطان"  حامية  يف  اإلعالم  "مسؤولية  وندوة  السيرباين"  األمن  "فضاء  ندوة  من  بدًءا  اللبناين، 

الطاقة  قطاع  واقع  مائية،  سياسة  أّي  ومنها:  لبنان"،  يف  القومي  "األمن  ندوات  سلسلة  إىل 

والكهرباء، واقع قطاع النقل واملواصالت، القطاع الرتبوي يف لبنان بني الواقع واملرتجى، وسياسة 

السوري:  والنزوح  "لبنان  بعنوان  هذه  العمل  ورشة  إىل  وصواًل  االجتامعية،  والحامية  التقاعد 

النرّية  والرؤى  االختصاص  أصحاب  من  نخبة  مع  مًعا  نلتقي  حيث  العودة"،  وأولوية  األعباء 

الواسعة يف مجاالٍت سياسيٍّة ودبلوماسيٍّة وأكادمييٍّة واقتصاديٍّة وإعالميٍّة وعسكريٍّة،  والخربات 

لبنانيني، وأخوة وأصدقاء من دول عربية وأجنبية، ومنظاّمٍت إنسانيٍة واجتامعيٍة وممثّلني عن 

االنفتاح  بروح  والنقاش  الحوار  إغناء  إىل  املشاركني  بني  اللقاء  من خالل  هادفني  مانحة،  دول 

واملسؤولية، بدًءا من عرض املشكلة وتوصيفها بدقّة، إىل استنباط الحلول املمكنة لها بطريقٍة 

للمساعدة  املعنيني  الجهات واألشخاص  أيدي  التوصيات بني  إىل وضع  واقعيٍة منهجيٍة، وصواًل 

عىل اتخاذ القرار املناسب، مبا يؤدي من جهة إىل إنهاء تداعيات أزمة النزوح عىل لبنان، ومن 

جهة أخرى إىل عودة النازحني إىل ديارهم، وبالتايل وضع حّد ملعاناتهم والحفاظ عىل نسيجهم 

الوطنية. االجتامعي وهويّتهم 

أيها الحضور الكريم،
ماّم ال شّك فيه أّن تداعيات أزمة النزوح السوري تشّكل أحد أبرز التحّديات التي تواجه لبنان 

عىل جميع املستويات، وأّن إيجاد الحلول لهذه املشكلة األكرث تعقيًدا، يحتاج إىل إرادة قويٍة 

الدول  الداخيل، وإىل تعاوٍن فعاٍل من قبل  بيتنا  أبناء  صادقٍة وجهوٍد جبارة، وإىل تكاتٍف بني 

اإلقليمية املعنيّة، واملجتمع الدويل عموًما، خصوًصا وأّن النازحني السوريني قد تجاوز عددهم 

دميوغرافيًا  عبئًا  يشكل  ما  وهذا  نسمة،  ماليني  أربعة  نحو  بدوره  البالغ  لبنان  سكان  ثلث 

بني  من  أرضه،  عىل  السكانية  الكثافة  معدل  أصبح  بحيث  الوطن،  هذا  عىل  هائاًل  واقتصاديًا 

الدول الست األعىل كثافًة سكانيًة يف العامل.

أيها الحضور الكريم،
مسؤولية  فإّن  واالستقرار،  األمن  عىل  الحفاظ  واألمنية  العسكرية  القوى  مسؤولية  كانت  إذا 

خلٍل  فأّي  واالضطرابات،  املشكالت  أسباب  من  بالحّد  الكفيلة  البيئة  إيجاد  السياسية  السلطة 

العام، خصوًصا وأّن  الوطني  االستقرار  ينعكس سلبًا عىل  السياسة االجتامعية واالقتصادية،  يف 

األمن االجتامعي واالقتصادي ميثل حجر الزاوية يف األمن الوطني والقومي، لذلك نحن بحاجة 

لبنان  يف  السوري  النزوح  أزمة  حول  وممنهجٍة  ومنظّمٍة  واقعيٍّة  مقاربٍة  إىل  اليوم  ورشتنا  يف 
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معالجتها. ووسائل 

حرضة  إىل  بالشكر  مجدًدا  ونتوجه  عاليًا،  جهودكم  ونثّمن  حضوركم،  لكم  نشكر  الختام  يف 

البحوث والدراسات االسرتاتيجية،  الجيش عىل دعمه املستمر ملركز  العامد جوزاف عون قائد 

وتشجيعه عىل إقامة املزيد من املؤمترات والندوات والنشاطات املختلفة التي تصب يف خدمة 

واملجتمع. الجيش 

أهاًل وسهاًل بكم

عشتم – عاش الجيش – عاش لبنان
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تحّمل لبنان، بحسب التقديرات، 

أكرث من ٧ مليارات دوالر أعباء 

مرتتبة عىل أزمة النزوح السوري، 

هي مجموع ما تكّبده االقتصاد 

اللبناين واملكلَّفون اللبنانيون. 

وهذا العدد الكبري من النازحني، 

إضافيًة  تحتيًة  ـُنيًة  ب استلزم 

التعليم  مجاالت  يف  وإنفاًقا 

السورية  العاملة  منافسة  نتيجة  مبارشة  غري  من خسائر  سبَّبه  عدا عام  واالستشفاء،  والطبابة 

للعاملة اللبنانية عىل مختلف املستويات لتجد الدولة اللبنانية نفسها أمام تحدٍّ إداريٍّ وتنظيميٍّ 

َفَرَض نفسه باستحداث وزارة لشؤون النازحني، تبوأها الوزير معني املرعبي وهو بات األدرى 

بشؤون امللف وشجونه، وهو الذي عايش عن ُقْرٍب أزمة النزوح ومعاناة النازحني واملجتمعات 

لت األعباء التي فرضها  املضيفة، كونه ينتمي وميثل بيئة كانت أوَّل من استقبل النازحني وتحمَّ

وجوُدهم. 

معايل وزير الدولة لشؤون النازحني األستاذ معني املرعبي، تفّضل الكلمة لك. 

تقديم وزير الدولة لشؤون النازحني 
األستاذ معني املرعبي

من قبل اإلعالمية تانيا إسطفان
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حرضة العامد جوزاف عون راعي ورشة العمل ممّثاًل بالعميد الركن رشبل أبو خليل،

أصحاب املعايل والسعادة والسيادة،

حرضة املمثل املقيم لربامج األمم املتحدة فيليب الزاريني،

أصحاب املعايل والسعادة والسيادة... السّيدات والسادة،

يرشّفني أن أقف اليوم بينكم يف مركز البحوث والدراسات االسرتاتيجية يف الجيش اللبناين لنتداول 

مًعا قضية النزوح السوري: األعباء وأولوية العودة.

هذا املركز الذي نُِكّن للضباط والعاملني فيه كافًة وبخاصًة مديره العميد الرّكن فادي أيب فرّاج، كل 

التقدير واالحرتام واملحبة ملا بذله من جهود يف البحث عن حلوٍل ألبرز القضايا التي متّس األمن 

القومي يف لبنان مبفهومه الشامل، متسلّحني بالفكر واملعرفة العلميّة العميقة.

ويف طليعة هذه القضايا تأيت انعكاسات أزمة النزوح السوري عىل لبنان.

وأغتنم هذه املناسبة ألبارك لجيشنا الوطني الباسل قيادته الجديدة التي أثبتت ويف وقٍت قصريٍ 

جدارتها وقدرتها عىل تحقيق النرص عىل األعداء، فكانت البداية يف معركة فجر الجرود ضد إرهاب 

الدواعش بتوجيهات من القيادة السياسية الحكيمة.

وما االنتصار الذي حققه جيشنا البطل سوى برهاٍن دامغٍ عىل اإلمكانيات الوطنية التي تحملها 

هذه املؤسسة الوطنية اللبنانية وعىل رضورة البناء عىل هذه القدرات فقط ال غري كونها وحدها 

من ميلك رشعية وحرصية الدفاع عن سيادة لبنان واستقالله ووحدة أراضيه.

السّيدات والسادة،
األخوة السوريون هم ضيوف مؤقتون يف بلدنا، كرامتهم من كرامتنا وأمنهم من أمننا، لذلك نحن 

باإلضافة إىل  املدنيّة والعسكريّة واألمنيّة  اللبنانية  الدولة  للتّعاون مع مؤسسات  دامئًا ندعوهم 

كلمة وزير الدولة لشؤون النازحني 
األستاذ معني املرعبي
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هيئات األمم املتحدة لنتفادى مًعا أي اخرتاقاٍت مريبٍة أو استغالالت خبيثٍة تعرّضنا جميًعا ملخاطر 

نحن بغنى عنها.

لست بصدد الغوص يف عرض التداعيات الكبرية ألزمة النازحني السوريني يف لبنان، والكّل يعلم أنّنا 

ومن منطلق احرتامنا للمواثيق واملعاهدات الدوليّة، قمنا باستقبالهم كأخوة لنا عىل الرغم من 

األعباء االستثنائية املرتتبة عىل ذلك، والتي بلغت كلفتها حتى اآلن ووفق تقديرات البنك الدويل 

إىل خمسة عرش مليار دوالر أمرييك، لكن دعوين أؤكد أن ما نتقاسمه من لقمة العيش مع النازحني 

يف ظل ضآلة املساعدات وتقاعس الدول املانحة، بات يستدعي انتقااًل من الخطوات اإلغاثية إىل 

والذي  التنموي  االقتصادي  املخطط  الحريري من خالل  الرئيس  ما طرحه دولة  التنموية وهذا 

يهدف إىل تحريك عجلة االقتصاد عرب مشاريع البنى التحتية يف مختلف املناطق اللبنانية، خاصًة 

النائية حيث يعيش النازحون، وذلك لخلق فرص عمل تقّدر بحوايل 30% من كلفة  يف املناطق 

املشاريع املنوي تنفيذها.

السّيدات والسادة،
العامة، وإطالق منّصة  النازحني تركّز عملنا عىل: بناء السياسة  منذ إنشاء وزارة الدولة لشؤون 

النازحني  األخوة  تجّمعات  إىل  ميدانيٍة  زياراٍت  خالل  من  ومتابعة،  رصد  آلية  وإنشاء  تنسيق، 

واملنظامت  الوزارات  مع  والتنسيق  أوضاعهم ومعرفة حاجاتهم  لالطالع عىل  املضيفة  والبلدات 

املعّنية بهدف تلبيتها.

وهنا ال بّد من مصارحتكم بأن هناك من عطّل تبّني سياسة عامة بل مل يستسْغ إطالق منّصة 

التنسيق ماّم أّدى إىل تشتّت الجهود وفتح املجال ملن يستغل مسألة النازحني اإلنسانية لتسويق 

أجندته السياسية وحمالته االنتخابية، وهذا أخطر ما نحن يف مواجهته اليوم. كلّنا نرفض التوطني، 

إىل  العودة  يريدون  أنفسهم  السوريون  والنازحون  اللبناين،  الدستور  مقدمة  يف  جاء  ما  وهذا 

ديارهم، وللعلم فإّن لبنان مل يقفل يوًما حدوده باتّجاه من يرغب منهم بالعودة، ونحن إذ نؤكد 

أنّنا مع العودة اآلمنة لجميع النازحني برعاية األمم املتحدة وإرشافها وحسب مبادئ  ليل نهار 

القانون الدويل وحقوق اإلنسان، ندعو أن يكّف املزايدون والدونكيشوتيون عن الترصيحات التي 

تقود اىل الترصّفات الشعبويّة العنرصيّة والهمجيّة املدمرة.

أيها السادة،
إجراءات  تسهيل  عرب  بالدهم  إىل  النازحني  عودة  باتّجاه  الحدود  فتح  استمرار  مع  نحن  نعم   -

املغادرة عىل الرغم من مخالفات إقامتهم نتيجة أوضاعهم املأساوية.

- نحن مع إطالق آلية تسجيل جميع األخوة السوريني املوجودين عىل األرايض اللبنانية بالتنسيق 

عن  ومتييزهم  النازحني"  وضع  عليه  ينطبق  "من  تحديد  أجل  من  املتحدة،  األمم  هيئات  مع 

املتواجدين ألسباب تختلف عن التي تستدعي النزوح، علاًم أن هذا األمر يساعد يف تحديد أماكن 

تواجدهم لرضورات عديدة.
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يسّهل  ماّم  سنة  من  أكرث  عليها  مىض  التي  تلك  خصوًصا  الوالدات  تسجيل  تسهيل  مع  نحن   -

لوجستية العودة ومينع تحّولهم اىل "مكتومي قيد".

أيها السادة،
إّن حامية االستقرار األمني والسيايس ال تكون:

- مبنع إنشاء مراكز إيواء منظّمة للنازحني ومبنع تسجيلهم ومنع تسجيل والداتهم.

والدولة  الالجئني  لشؤون  السامية  املفوضية  بني  تعاون  بروتوكول  توقيع  عدم  خالل  من  أو   -

اللبنانية والتشكيك بعمل هيئات األمم املتّحدة ونواياها، ولنتذكر مًعا أّن ليس للبنان من سنٍد 

سوى الله والرشعية الدوليّة املتمثّلة بهيئة األمم املتّحدة.

أخريًا أريد أن أؤكد بأننا لن نألو جهًدا من أجل عودٍة آمنٍة إلخواننا السوريني إىل بالدهم بالتّنسيق 

مع األمم املتحدة.

أخريًا ال بّد يل من إعالن ما يرسه لنا إخواننا السوريون بإرصارهم عىل العودة اآلمنة إىل بالدهم 

بأرسع وقت ممكن حفاظًا عىل وطنهم وهويّتهم وكرامتهم.

أمتّنى لكم التوفيق يف ورشة العمل هذه وأتطلّع إىل التوصيات التي ستصدرها هذه املجموعة 

يف  السوريني  األخوة  إرادة  تحقيق  عىل  املساعدة  أجل  من  االختصاصيني  من  واملتميزة  الكرمية 

العودة اآلمنة إىل بالدهم بأرسع وقٍت ممكٍن حفاظًا عىل وطنهم وهويّتهم وكرامتهم.

 

 شكًرا لكم

عشتم... عاش الجيش... عاش لبنان
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ل  تحمُّ إليه، عىل  السوريني  النازحني  أزمة  تفاقم  منذ  لبنان  عوَّل 

املجتمع الدويل مسؤوليته كاملًة تجاه تداعيات الحرب السورية، 

التي هي مرتبطة أيًضا بالرصاعات اإلقليمية والدولية عىل سوريا 

واملنطقة. 

لكنَّ الدعم الدويل للبنان مل يكن عىل مستوى خطورة تفاقم هذه 

األزمة وتأثريها عىل بنيته االقتصادية واالجتامعية والسياسية.

منذ اندالع الحرب السورية وبدء النزوح، انخرطت األمم املتحدة 

يف السعي إىل معالجة أزمة الحرب واألزمات املتفرِّعة منها وال سّيام أزمة النزوح. 

واهتمت املبعوثة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة سيغرد كاغ بشكٍل خاص بأزمة النازحني 

عىل خطَّنْي: 

- خطُّ تأمني الرضورات امللّحة للنازحني.

مات الصمود للمجتمع املُضيف.  - وخطُّ توفري مقوِّ

إىل  وبإلحاح  مدعوٌة  املتحدة  واألمم  بكثري،  أكرب  لبنان  تبقى حاجة  االهتامم،  هذا  رغم  ولكْن 

النزوح يجريها املنّسق املقيم ألنشطة األمم  السعي لتأمني هذه الحاجة. قراءٌة يف واقع أزمة 

ق الشؤون اإلنسانية يف لبنان السّيد فيليب الزاريني. املنرب لك، فلتتفّضل. املّتحدة ومنسِّ

تقديم املنّسق املقيم ألنشطة األمم املتحدة 
ومنسق الشؤون اإلنسانية يف لبنان، 

السّيد فيليب الزاريني من قبل اإلعالمية تانيا إسطفان
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أيها السّيدات والسادة،
يرشّفني أن أكون هنا اليوم، يف مركز البحوث والدراسات االسرتاتيجية التابع للجيش اللبناين. بعد 

تأسيسه منذ أكرث من عرش سنوات، أسهم املركز يف تطوير عمل الجيش اللبناين - والدولة اللبنانية 

وتوجيههام عىل نطاق أوسع- يف قضايا ذات اهتامٍم وطنٍي.

ست سنوات مضت منذ بدء النزاع يف سوريا. النزاع الذي تسبّب بأكرب أزمة إنسانية يف عرصنا. 

أبدى  املوارد،  محدودية  من  الرغم  عىل  األزمة.  من  املترّضرين  صدارة  يف  يزال  وال  كان  ولبنان 

فّروا من سوريا  مليون ونصف الجئ  أمام  أبوابهم  فتحوا  استثنائيني.  وتضامًنا  التزاًما  اللبنانيون 

التي مزّقتها الحرب، ورّحبوا بهم داخل مجتمعاتهم. تشاركوا وإياهم املوارد، فتحوا لهم مدارسهم، 

ومستشفياتهم، وأحيانًا بيوتهم. إالّ أن هذه االستضافة الكرمية معرّضة للخطر.

كل يوم، يواجه النسيج االجتامعي والتوازن الدميوغرايف الهّش بني املجتمعات املحلّية املزيد من 

اللبنانية املضيفة ألكرث من مليون الجئ. وكلاّم  التحّديات. نشهد ازدياد اإلرهاق يف املجتمعات 

إىل  الدعوات  وكذلك  والالجئني،  املضيافة  املجتمعات  بني  التوترات  ازدادت  النزوح،  فرتة  طالت 

العودة الفورية إىل سوريا تُصبح مطلوبة أكرث.

تعمل األمم املتحدة بشكل وثيق مع الحكومة، مبا يف ذلك مع وزاريت الداخلية، والشؤون االجتامعية، 

ومكتب وزير الدولة لشؤون الالجئني، من أجل رصد التوترات عىل الصعيد املحيل. وتُبنّي النتائج 

أن االستقرار االجتامعي يزداد هشاشة، إذ زاد إرهاق املجتمع املضيف بشكل مضطّرد عىل مدى 

بني  توترات  أي  عن  يبلّغوا  مل  الذين  اللبنانيني  نسبة  انخفضت  املاضية، حيث  الثالث  السنوات 

املجتمعات من أربعني إىل اثنني باملائة.

املسبّبة  الرئيسة  العوامل  أحد  هي  محدودة  مهارات  تتطلّب  التي  الوظائف  عىل  املنافسة  إّن 

كلمة املنّسق املقيم 
ألنشطة األمم املتحدة 

ومنّسق الشؤون اإلنسانية يف لبنان،
السّيد فيليب الزاريني
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للتوترات ما بني املجتمعات، خاصة يف املناطق التي تستضيف أكرب عدد من الالجئني، كام الحال 

يصنعها  متزايدة  تدابري  يتخذ  بدأ  البلديات  بعض  أّن  حتى   .)%95( البقاع  ويف   )%80( عكار  يف 

بنفسه. تفرض حوايل 400 بلدية من أصل 800 ممن شملهم االستطالع نوًعا من حظر التجّول عىل 

الالجئني. وقامت 80 بلدية )10%( بتشكيل مجموعات من الشبّان للقيام مبهامت األمن، يف حني 

إّن نسبة  املتنّقلة.  التفتيش  الرسمية، ونقاط  الجيش للمستوطنات غري  أيًضا مداهامت  ازدادت 

94% من اللبنانيني الذين شملهم االستطالع يعتقدون أن القيود املفروضة عىل تحركات األجانب 

تساعد يف الحفاظ عىل مناطقهم آمنة.

تسود  منها  السلبيّة  أّن  إالّ  البلد،  أنحاء  كبريًا يف  اختالفًا  تختلف  التصّورات  أّن  من  الرغم  وعىل 

عموًما، مشعلًة نقاًشا يف ما بني األطياف السياسية بشأن عودة الالجئني. وهناك قلق سائد من 

أّن الالجئني لن يعودوا إىل وطنهم وأن املجتمع الدويل يعّزز إقامتهم املطّولة يف البلد من خالل 

املساعدات التي يقّدمها لهم.

أيها السّيدات والسادة،
من املهّم أن أقول أواًل بأنه ما من الجئ يريد أن يبقى الجئًا. وفق مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالجئني، إن 90 % من الالجئني يف لبنان يتمّنون العودة إىل ديارهم.

الواضح واملفهوم  للنازحني. ومن  الرئيسة  الدامئة  الحلول  العودة كأحد  املتّحدة تدعم  األمم  إّن 

أن لبنان ال يعطي الالجئني خيار االندماج املحيل. وهذا القرار سيادي، ال يعارضه عليه املجتمع 

الدويل.

إالّ أّن العودة يجب أن تكون دامئًا قامئة عىل قرار حّر ومستنري وطوعي لدى الالجئني، وينبغي أن 

يكون خاليًا من أي شكل من أشكال اإلكراه أو التأثري. وعىل الالجئني أن يكونوا قادرين عىل العودة 

بطريقة كرمية وآمنة إىل وطنهم.

لألمن  الحايل  فالوضع  بالنسبة ملعظمهم.  ليست خياًرا  املرحلة  العودة يف هذه  فإّن  ذلك،  ومع 

والسالمة يف سوريا يشّكل عقبة رئيسة أمام العودة املحتملة اآلن. ويعود ذلك إىل حالة العنف 

املعّممة، واالضطهاد املستهدف، مبا يف ذلك القصف العشوايئ، االختطاف، االعتقال التعسفي، أو 

التجنيد العسكري القرسي من جانب الجهات الحكومية وغري الحكومية.

وليك تكون العودة الدامئة إىل سوريا ممكنة، فإننا نحتاج إىل كسب الثقة فعليًا، وليس اإلعالن 

عنها فقط. لذلك، فإن التسوية السياسية هي حاجة مهّمة إىل جانب وقف إطالق النار املستمر 

وتأمني ضامنات الحامية. ويف حني أن بعض الالجئني بدأ بالعودة إىل دياره من تلقاء نفسه، إال أنه 

بالنسبة للغالبية العظمى، يجب القيام مبزيد من العمل ليشعر بالثقة للعودة.

األمم املتحدة مستعّدة لتوسيع نطاق الجهود، جنبًا إىل جنب مع لبنان، من أجل التوّصل إىل حل 

سيايس يف سوريا، األمر الذي من شأنه أن يوفّر الضامنات الالزمة للغالبية العظمى للعودة طوًعا. 
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إّن العودة يف ظّل غياب مثل هذه الضامنات قد تعرّض الالجئني لألذى الذي سيؤدي بالتايل إىل 

تجدد النزوح داخل البلد وإىل خارجه.

أيها السّيدات والسادة،
الالجئني  الحفاظ عىل كرامة  ينبغي  إيجاد حلول بشكل جّدي وناشط،  العمل عىل  بينام يجري 

وسالمتهم يف لبنان. ولضامن بيئة سليمة لكال املجتمعنَي، يتعنّي السيطرة عىل التوتّر والتحريض 

عىل العنف اللذين يتّم تناقلهام أحيانًا عرب وسائل التواصل االجتامعي.

يجب أن نحّذر بشكٍل َجامعي من الخطابات التحريضية تجاه الالجئني. فهناك حاجة يف لبنان 

وخارجه إىل أن تقّدم وسائل اإلعالم كام قادة الرأي رسائل متّسقة غري تحريضية، والتواصل بشكل 

حثيث مع الجهات املعنيّة لتأكيد الحاجة إىل التسامح والتعايش. الجيش اللبناين يعّد منوذًجا يف 

هذا الصدد، ورمزًا للوحدة الوطنية، ويرتدد صدى نشاطه بني جميع اللبنانيني. 

إن التضامن وااللتزام مبسؤولية مشرتكة تجاه املجتمعات املضيافة هام أمران أساسيان. ال يزال 

املجتمع الدويل ملتزًما بالعمل مع املجتمعات املضيافة اللبنانية، وتقديم الدعم لها يف هذا الوقت 

العصيب من خالل استخدام الوسائل املمكنة كلها للتخفيف من آثار األزمة. لقد تم توفري أكرث 

من1,5 مليار دوالر سنويًا بني عامي 2016 و2017، ماّم جعل لبنان ثاين أكرب ُمتلَقٍّ للمساعدات 

الدولية، بعد سوريا. ويف حني أّن مستوى الدعم املقّدم إىل لبنان ال مثيل له، فإنه ال يزال هناك 

الكثري مام ينبغي عمله لدعم الفرص املتاحة لالجئني واملجتمعات املضيافة عىل حّد سواء.

وستواصل األمم املتحدة توفري الدعم للبنان، كام الدعوة من أجل تعزيز الدعم الدويل وتنسيقه 

وتقاسم املسؤوليات معه.

أيها السّيدات والسادة،
ال شّك أنها مرحلة صعبة يف تاريخ لبنان. ولطاملا شّددت أّن للبنان دوًرا داعاًم يف املنطقة. فهو 

استقرار  عىل  الحفاظ  إن  فيه.  املشرتك  العيش  عىل  الحفاظ  وينبغي  الحقيقي  للتسامح  منوذج 

لبنان يعني الحفاظ عىل التسامح والتنوع يف املنطقة. وأكرث من أي وقت مىض، يجب أن يتطابق 

التضامن الدويل مع الكرم اللبناين كبلٍد مضياف.
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سليُل إمارة العلم والعمل والكََرم والقلم هو، وربيب الصادقني املحّبني للعائلة والوطن.

سيٌد، ُزرعت محبُة لبنان يف قلبه، فأزهرت مؤّسسات تعمل لجمع شمل العائلة الوطنية املنترشة 

يف أصقاع االرض كلها.

أرائه، عميّل يف  مبدع يف وطنيته، مثابر عنيد يف رسالته، جريٌء يف موقفه، رافض ال راضٌخ يف 

طروحاته، وفوق ذلك كله محٌب للمؤسسة العسكرية. 

إنّه املهندس نعمة افرام. املنرُب لك تفّضل.

تقديم املهندس نعمة افرام
من قبل اإلعالمية تانيا إسطفان
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صباُح الخري

اإلنسانِيَِّة  األزَماِت  أكرَبِ  إِْحدى  َشِهَد  بلٍَد  الثاِمن، يف  عاَمَها  السوريُّة  األزَمُة  َوتَْدُخُل  قليلٌَة  أْشُهٌر 

فَظاَعًة يف العامل مْنُذ نِهايَِة الحرِب العاملِيِّة الثانِية.

لقد أصبََح أكرَثُ من نُْصِف الَشْعِب السورّي البالِغِ عَدُدُه حوايل 18 مليوَن نََسَمة، إِّما نازٌح داِخَل 

بالِدِه، أو نازٌح والجٌئ خارَِجَها.

نازٍح والجٍئ عىل  ِمليونا  املُعارِص:  التاريِخ  َمثيٌل يف  لَُه  يَْسِبْق  لبنان واقٌع مأساويٌّ خطرٌي مل  ويف 

أرِض َوطٍَن، يبلُُغ عَدُد ُمواِطنيه 4 ماليني نََسمة.

َرْغَم ذلك، مل يَْستَِقْل لبنان من دورِِه اإلنسايّن بَذرٍَّة واِحَدة.

السّيداُت والسادة،
أن نكوَن جاِهزيَن ملُعالََجِة هذا الواقعِ والتََهيُؤ لَِمْرَحلَِة الُحلول، ُهَو أَقَلُّ الواجب. لَقْد تأَّخرنا! 

لُِنَؤثَِّر يف توجيِه األموِر للِحفاِظ عىل املصلََحِة اللبنانيِّة  لكْن ِمَن املُؤكّد أنَّ الوقَت مل يُفْت بعد 

العاّمة، ال بل أكرث، عىل كِيانِيَِّة لبنان.

ُدنا يف ثالثِة أخطاٍر وجوديّة. وشْخِصيًّا أرى، أنَّ النزوَح السورّي املُْستَِمر يف لبنان، باَت يَُهدِّ

ناِت  الَحّساِس بنَي ُمكوِّ التواُزِن  الِحفاِظ عىل  أَهِميَِّة  ُمَسلََّمِة  أَحٌد عىل  يْختَلُِف  الخطُر األول: ال 

لبنان الَحضاريّة، وُهَو أسايِسٌّ لالنِسجاِم الوطنيِّ العام.

وبعَد مثاين سنواٍت، باَت النزوُح السورّي يُشكُِّل تهديًدا للتوازِن الدميوغرايف ّالداخيّل الَهّش.

السنواِت  أمَضيْنا  وقد   .1991 والعام   1975 العام  بني  لبنان  يف  الحرِب  أهواَل  اخترَبنا  لقد 

الطَويلََة بْعَدها نحاول إعادة ترميِم الصيغة، وال نَزال.

ونرُِصُّ  األوسط.  الرشِق  الثقافيَِّة يف  ِديِة  التعدُّ نوِعِه عن  فَريًدا من  ِمثااًل  نبَقى  أن  نُريُد  نْحُن 

كلمة املهندس
نعمة افرام
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ع. لذلَِك، فإنَّ التواُزَن الحّساَس بنَي ُمختَلِف  د، والَوْحَدِة يف التنوُّ عىل َضامِن الِغنى ِضْمَن التَعدُّ

األطياِف يف لبنان، هو أسايِسٌّ الستقراِر الوطن.

أّن  نَِجُد  بتْنا  السوريني،  النازحنَي  من  الهائِِل  الكمِّ  هذا  وجود  من  سنواٍت  مثاين  بعَد  لكْن، 

بتوازُناتِها  لبنان  يف  ِديِة  التعدُّ عىل  مبارِشًا  تهديًدا  ويُشكُِّل  للخطَر،  ُمَعرٌَّض  الوطنيَّ  توازُنَنا 

ِمنها والطائفيّة. الدميوغرافيِّة  الدقيقة، 

التي ِعْشناها ِخالَل الحرِْب األهليِّة. وهذا  الَخلُل إىل األياِم السوِد  ونخىش أن يَُعوَد بنا هذا 

بالتحديِد ما حَدَث بْعَد الَنْكبِة العام 1948، عندما لجأَ الفلسطينيوَن إىل لبنان.

للكثافَِة  نتيجًة  هائلًة،  بيئيًّة  اجتامِعيًّة-   - اقتصاِديًّة  تَحديّاٍت  وطَِننا  يف  نُواِجُه  الثاين:  الخطُر 

الُسكانيِّة التي أْحَدثَها هذا النُّزوح.

فُمنُذ العام 2011، تاريُخ بَْدِء األزمِة السوريّة، تتََكبَُّد الخزيَنُة اللبنانيُّة سنويًّا أكرثَ من نِْصِف 

ملياِر دوالٍر أمرييكّ، هَي كلَفُة استهالِك النازحنَي السوريني للكهرباِء التي يكاد انتاُجها يكفي 

اللبنانيني. لسد حاَجَة 

كام تراَجَعت قُْدرُة شبَكِة املِياِه العاّمِة عن تأمنِي حاجاِت اللبنانيني من 80% إىل 48%. وزاَدت 

اللبنانيِّة سنِويًّا الـ 5 مليار  الِنفاياِت حوايل 15%. وتجاوزَت كلَْفُة النزوِح عىل الخزيَنِة  نِْسبُة 

دوالر.

لَِة أصاًل، كام عىل قطاِع  لقد أحَدَث ذلَك ضغطًا هائاًِل غرْيَ َمسبوٍق عىل البُنى التحتيِّة املرَُتَهِّ

بِفْعِل  املُتزاِيَدِة  الحاجاِت  تلبيِة  عن  واالستشفايّئ  الرتبويِّ  الِقطاعنْيِ  عْجِز  مع  االتصاالت، 

الكثافَِة الدميوغرافيِّة للنزوح. وفوَق ذلَك كلِّه، يَختِنُق اللبنانيوَن يوِميًّا َجرّاَء أزََمِة سرْيٍ خانقة. 

وزاَد الطنَي ِبلّة، املُزاَحمُة غرُي املرَشوَعِة عىل سوِق العمل ويف الِقطاعاِت شتى، يف وقٍت يَهُجُر 

اللبناينُّ وطَنُه تفتيًشا عن فُرصٍة لُه لِبناِء ذاتِه وعائِلِته.

هكذا ارتَفَع عَدُد الفقراِء يف لبنان بِنسبة 110.% وأصبَح حوايل ثثُلُث الشعِب اللبنايّن يعيُش 

دوَن َخطِّ الَفْقر. وزاَدت نِسبَُة البَطالة 50%، والجرائم بنسبِة %40.

املانِحون.  تَِعَب  رمبا  لآلمال.  ُمَخيِّبٌَة  الُدوِل  ومواِقُف  التزاماتِِه  عن  العالَُم  يرتاَجُع  ولألسف، 

والدليل، أنَّ لبنان مل يَْحصْل حتّى نِهايِة أيلول من العام 2017 ِسوى عىل 27% من تََعهُّداِت 

املُجتَمعِ الدويّل لتأمنِي الحاجاِت اإلغاثيَة للنازحني.

الخطُر الثالث: اإلرهاب، إذ يشكُِّل الواِقُع املأساويُّ الذي يَعيُشُه النازحوَن يف لبنان، مع تََشتُِّت 

العائاِلِت وتزايُِد نَِسِب الَفْقِر والَجْهِل يف ُصفوِفِهم، البيئَة الُفضىل الحاِضَنَة للتطَرُّف. وبالتايل، 

إّن إحدى أخطَِر العواِقِب الناتَجِة عِن النزوِح السورّي الهائل هَو اإلرهاب.

يف  غالِيًة  رضيبًة  دفََع  لكَنُه  اإلرهابيني،  فلوِل  عىل  ُمؤخرًا  انترَص  اللبنايّن  الجيَش  أنَّ  صحيٌح 

أْمِن  للِحفاِظ عىل  ساِهرٌة  اللبنانيَّة  والعسكريَّة  األمّنيَة  الِقوى  أنَّ  أيًضا  ذلك. وصحيٌح  سبيِل 

البالِد واستقرارِها، لِكّن خطََر اإلرهاب التكفريّي ال يزاُل قامئًا، نظرًا إىل العَدِد الهائِل للنازحنَي 
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عىل امتداِد لبنان، ووجود متطرِّفنَي بيَنُهم.

وكم سهٌل استغالُل حاِل الَفْقِر والَجْهِل املنترَِشَِة يف أوساِط النازحنَي السوريني، إلعاَدِة تأليِف 

الَخاليا اإلرهابيّة، ويف ذلَك خطٌَر عىل لبنان والعامِل أجمع.

ثُنا بِه ِعلُْم االجتامع. وهذا من باِب الواقعيّة ليَس إالّ، وكام يَُحدِّ

السّيدات والسادة،
يجب أن نكوَن قد تََعلّْمنا من ُدروِس التاريِخ أقىس األمثوالت. فال توطنَي مقّنع، وال تجنيَس، إالّ 

ملَن يستَِحقُّ من اللبنانيني.

واإلنساُن  الِفلسطينّي.  اإلنساُن  اللبنايّن.  اإلنساُن  وباإلنسان.  بلبنان  إمياٍن  ِفْعل  إالّ  ليَس  وهذا 

السورّي.

ففيِه  الِفلسطينّي.  الشعِب  عىل  كام  متاًما  السورّي،  الشعِب  عىل  خطٌَر  ُهَو  املقّنع  والتوطنُي 

يَِتِه الوطنيّة، واقتالٌع من أرِضِه، ما يُنايف الِقيََم اإلنسانيّة والقانوَن الدويّل. اغتياٌل لُهوِّ

لقد استَقبْلنا الهاربنَي من الظُّلِْم ومن َجحيِم الَحرْب. يف املنازِِل واملدارِِس والكنائِس والجواِمع 

الله  َسمَح  ال  إذا  بجانبنا،  يقف  أحًدا  نِجَد  لن  قوين،  صدِّ لكن  أحد.  يْفَعل  مل  كام  استقبلناُهم، 

الواِقَعة. َوقََعت 

وإزاَء التحِديّاِت واملخاِطِر املطروحة، أِجُد ِمَن الرضورّي أن يكوَن للدولِة اللبنانيِّة ِخطٌة واِضَحٌة، 

اللبنانيِّة  املصلََحِة  من  املوِقُف  هذا  يَْنبَُع  الَضيَِّقة.  السياساِت  كلِّ  فوَق  جامٌع  وطنٌي  وموِقٌف 

الُعليا: مصلََحِة األمِن القومّي اللبنايّن.

ومن معامِل هذه الِخطّة، الِنقاُط اآلتية:

• أوًل: املشاركُة يف مفاوضاِت مساَرْي جنيف واألستانة بُخصوِص عودِة النازحني.

لتحديِد  وسوريا،  لبنان  من  كلٍّ  يف  العاِملَِة  املتَِّحدِة  األَُمِم  هيئاِت  بني  تنسيٍق  إجراُء  ثانًيا:   •

مناطَق آمنٍة لعْودِة النازحني إىل سوريا.

عليْها يف  يُْعَمُل  التي  اآلمنِة  املناطِق  ُمخطَِّط  ِضْمَن  لبنان  السوريني يف  النازحني  إدراُج  ثالًثا:   •

شاميل سوريا عىل الُحدوِد الرتكيّة، ويف الجنوِب عىل الحدوِد األردنيّة.

• رابًعا: َعقُد جلْسٍة خاصٍة لَِمجلِس األمِن الدويّل وصدوِر قراٍر أو بياٍن عنُه، يَْدَعُم ُجهوَد لبنان 

يف عودِة النازحني إىل سوريا، بالطريقِة اآلمنِة َوِوفَق املواثيِق الدوليّة.

السّيدات والسادة،
ملفِّ  ادراِج  دوَن  لَُه،   ُ يَُحرضَّ واألردن كام  تركيا  كلٍّ من  السوريني يف  النازحنَي  َملَفُّ  ُعولَِج  إذا 

النازحنَي يف لبنان، نَكوُن َدَخلْنا يف املحظور.

هذا ما حَصَل مَعنا متاًما يف السبعينيات، عنَدما استطاَع األردن وسوريا َضبَْط الُوجوِد الفلسطينّي 

لديِْهام، ليُرْتَك لبنان وْحَدُه ساحَة رصاٍع إقليميٍّ ودويّل عىل حساِبنا.
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املطلوُب استنفاٌر طارئٌ يف هذِه املرَحلَِة التي تَْشَهُد دفًعا ملَثلَِف فتِح صَفحاِت العوَدة، يف سبيِل 

ُد كِيانيَّة لبنان. تفادي ُمشِكلٍَة جوهريٍّة تَُهدِّ

إعامرِها  إعاَدِة  يف  ليسهموا  بالِدِهم  إىل  ِه  التوجُّ يف  السوريني  النازحني  عىل  الواجُب  يََقُع  فكام 

سياِسيًّا واقتصاِديًّا واجتامِعيًّا، كذلَك علينا نحُن هنا واِجُب الِحفاِظ عىل َوْحَدِة لبنان واستقرارِِه 

يًا. السيايّس واألمنّي، ومعالََجِة قضاياِه الضاِغطة اقتصاِديًّا واجتامعِّ

شكًرا ملركِز البحوِث 

والدراسات االسرتاتيجية يف الجيش اللبنايّن

شكًرا عىل استامِعكم
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أّما اآلن فأعطي الكلمة للزميلة سابني عويس إلدارة جلسة املحور األول من ورشة العمل هذه 

التي تحمل عنوان: "التحّديات االقتصادية واالجتامعية والرتبوية".

اإلعالمية 
تانيا إسطفان
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يف البداية الشكر الكبري ملركز البحوث والدراسات االسرتاتيجية يف الجيش، وللعميد الركن فادي أيب 

فرّاج، عىل التحضري املتقن لورشة العمل هذه، وعىل الجرأة يف طرح ملف النزوح السوري تحت 

املشكلة  ألّن  العودة"،  وأولوية  "األعباء  كلها،  املشكلة  الواقع  يف  يخترص  الذي  األصعب  العنوان 

الحقيقية بدأت مبواجهة األعباء إنسانيا،ً اجتامعيا،ً اقتصاديًا، وإمنائيا، نتيجة هذا الوجود يف لبنان 

الذي يشّكل أكرث من 30% من عدد السكان واليوم أصبحت اإلشكالية السؤال كيف نؤّمن هذه 

العودة؟

هذه العودة التي تُثار حولها إشكاليات نظرًا إىل طابعها وانطالقًا من األسئلة املطروحة أّي عودة، 

العودة  تكون  هل  الخالف،  كام  حيالها،  الواضح  التباين  مصطلحات  ظّل  يف  أين؟  وإىل  وكيف؟ 

اآلمنة؟ هل تكون العودة الطوعية؟ أّي نوع من العودة ستكون؟ أهمية هذه الورشة أنّها رمّبا 

ال تتناول هذه اإلشكالية فقط، بل تشّخص التحّديات واألعباء من خالل مقاربات علمية بعيدة 

من املقاربة السياسية، فنطرح امللف ليس من زاوية ارتداداته االقتصادية واالجتامعية فقط كام 

والبيئية  الرتبوية  الزاوية  من  واألهم  أيًضا  وإمنا  باملوضوع،  تُعنى  التي  الورش  غالبية  يحصل يف 

واألمنية، وهي تشّكل مجتمعًة تحّديات يصعب عىل لبنان مواجهتها بإمكاناته الفردية، علاًم أّن 

األزمة تدخل عامها السابع وهي تتعاظم بغياب املعالجة الجذرية الجّدية واملسؤولة مع األسف، 

ومن دون رؤية لهذه العودة.

تقديم املحور األول 
من قبل املنّسقة: 

اإلعالمية سابني عويس

املحور األول: "لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة"

)التحّديات االقتصادية، االجتامعية، البيئية والرتبوية(
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جلستنا األوىل مخّصصة ملناقشة التحّديات االقتصادية واالجتامعية والبيئية والرتبوية مع شخصيات 

عاينت هذه التحّديات عن قرب ومتلك معطيات من شأنها أن تساعد عىل فهم أكرب للمشكلة، إذ 

ليس من املمكن إيجاد رقم أفضل لتبيان الواقع، وقد سمعنا أرقاًما كثرية مهمة من األستاذ نعمة 

أفرام.

أبدأ مع الدكتور غازي وزين الذي يحمل يف مداخلته أرقاًما ومؤرشات كفيلة برسم صورة وافية 

عن التحّديات االقتصادية واملالية واالجتامعية، ويعدنا بتقديم توصيات حول املقاربات العلميّة 

والعمليّة املطلوبة ملعالجة هذه األزمة.

الدكتور وزين تفضل.
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تأثريات  القرسي،  السوري  بالنزوح  تتعلق  التي  املأساوية  ومضاعفاتها  السورية  األزمة  تحمل 

إذ  العامة  الخزينة  وإمكانيات  الدولة  طاقة  تفوق  هائلة  واجتامعية  ومالية  اقتصادية  ومخاطر 

تؤثر سلبًا عىل النمو االقتصادي واملالية العامة والبيئة االستثامرية، وتضغط عىل الخدمات العامة 

من صحية وتربوية وتزيد الطلب عىل البنية التحتية املرتّهلة، كام أنها ترفع من معدالت البطالة 

وتزيد بشكل الفت أعداد الفقراء.

أّما التحّديات االقتصادية واملالية واالجتامعية، فتظهر عىل الشكل التايل:

التحّديات االقتصادية للنزوح السوري
1- النمو االقتصادي: هبط بشكل قوي يف فرتة 2010 – 2016 من 8% إىل أقل من 1% وأثر بشكل 

مبارش عىل القطاعات االقتصادية األساسية املحركة لالقتصاد، أي السياحة والعقار.

السياح  رئييس  بشكل  وأصاب   %30 حوايل   2016  –  2010 فرتة  يف  السياحي  القطاع  تراجع 

الخليجيني الذين انخفض عددهم حوايل 59% والقطاع العقاري والبناء الذي سجل تقلصا يف 

عدد مبيعاته أكرث مـــن 30%، كام أصاب الصادرات التي تراجعت حوايل 35% من 4,3 مليار 

دوالر إىل أقل من 3 مليار دوالر.

٢- الناتج املحيل الرتاكمي: تقـّدر كلفة الخسائر الرتاكمية للناتج املحيل يف فرتة 2011 – 2016 

حوايل 20 مليار دوالر.

3- االستثامرات األجنبية املبارشة: انخفضت بشكل كبري يف فرتة 2010 - 2016 حوايل 45% من 4,9 

مليار دوالر إىل 2,7 مليار دوالر بسبب أجواء عدم اليقني وأزمة املؤسسات الدستورية واألمنية 

يستثمرون يف  كانوا  الذين  الخليجيني  املستثمرين خصوًصا  وقلق  النزوح  وتبعات  والداخلية، 

قطاعي السياحة والعقار.

كلمة الدكتور 
غازي وزين

لبنان والنزوح السوري:
التحّديات االقتصادية
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4- اتّساع العجز يف امليزان التجاري يف فرتة 2010 – 2016 نتيجة تزايد حركة االسترياد حوايل %18 

من 17,9 مليار دوالر إىل 21,2 مليار دوالر وتقلّص الصادرات حوايل 31% من 4,2 بعد إقفال 

املعابر الربية مع دول املنطقة حيث كان ميّر عربها حوايل 70% من الصادرات الزراعية، و%22 

من الصادرات الصناعية.

من  والحّد  والنزوح  السورية  األزمة  احتواء  يف  ونجح  ومتانة  مناعة  أظهر  املرصيف:  القطاع   -5

مخاطرها ولكنه مل يستفد بشكل قوي من األموال السورية الهاربة من سوريا واملقّدرة بعرشات 

املليارات من الدوالرات بسبب التزامه بالعقوبات املالية الدوليّة عىل سوريا وال سيّام األمريكية 

منها وبتعاميم مرصف لبنان املتشددة يف هذا الصدد.

٦- ميزان املدفوعات: تدهور بشكل كبري منذ اندالع األزمة السورية إذ تحّول من فائض بقيمة 

3,3 مليار دوالر يف العام 2010 إىل عجز يقارب 3,2مليار دوالر يف العام 2015 نتيجة تراجع 

التّدفقات املالية واتّساع العجز يف امليزان التجاري.

7- منافع اقتصادية للنازحني السوريني:

- أسهم استهالك واستثامر 1,5 مليون نازح يف زيادة النمو االقتصادي حوالــــي 1,3 % يف العام 

.2014

- تحّول لبنان إىل لعب دور الوسيط بني السوق السوري واألسواق العاملية.

- تحريك نشاط القطاع العقاري عرب رشاء السوريني حوايل 1300 وحدة سكنية واستئجار آالف 

الشقق موفـّرين مداخيل وبدالت إيجار مرتفعة ألصحاب امللك.

- تقديم يد عاملة رخيصة ومؤهلة تساعد يف القطاع الزراعي عىل استصالح األرايض وقطف 

املحاصيل ويف قطاع البناء عىل تأمني يد عاملة ماهرة حيث اليد العاملة الداخلية غري متوافرة 

بشكٍل كاٍف.

- يف قطاع النقل الجوي، تحّول مطار بريوت الدويل إىل صلة وصل السوريني بالعامل الخارجي، 

ويف حركة النقل البحري استفاد مرفأ بريوت الذي سجل ارتفاعا يف أعداد الحاويات بنسبة %40.

التحّديات املالية للنزوح السوري
1- تداعيات النزوح السوري عىل املالية العامة:

تسبّب النزوح السوري بتدهور املالية العامة وارتفاع عجزها من 5,7% من الناتج املحيل إىل أكرث 

من 8% من الناتج املحيل نتيجة تراجع اإليرادات العامة بسبب التباطؤ االقتصادي أواًل، وبسبب 

تزايد النفقات العامة ثانيًا.

يقّدر البنك الدويل كلفة النزوح السوري عىل املالية العامة يف فرتة 2012 – 2014 بحوايل 2,6 

مليار دوالر منها 500 مليون دوالر سنويًا كخسائر لإليرادات العامة و400 مليون دوالر سنويا 

كنفقات إضافية عىل الخدمات العامة.
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٢- تداعيات النزوح السوري عىل الخدمات العامة:

 - اإلنفاق الصحي: يتعرّض إىل ضغوط وزيادة الطلب عىل الخدمات الصحية ) 40% من الرعاية 

الصحية -األدوية( ال سيام أّن أكرث من 75% من النازحني السوريني هم من النساء واألطفال 

ويصل عدد الوالدات السنوية إىل 35 ألف والدة.

 - قطاع التعليم: يواجه تحّديات كثرية إذ يقّدر أن يصل أعداد النازحني السوريني اىل 200 ألف 

تلميذ يف العام الدرايس 2017/2016 ويشّكلون 57% من طالّب املدارس العامة يف لبنان. تظهر 

اإلحصاءات أّن العدد اإلجاميل للتالمذة النازحني السوريني التي ترتاوح أعامرهم بني 5 – 17 سنة 

حوايل 350 الًفا وأن نسبة االلتحاق الدرايس حوايل 35 %.

- شبكة األمان االجتامعي: تظهر آثار النازحني السوريني عىل النفقات االجتامعية محدودة إذ 

بلغت يف فرتة 2012 – 2015 حوايل 30 مليون دوالر.

3- تداعيات أزمة النازحني السوريني عىل البنية التحتية:

- الكهرباء: يتسبّب النازحون السوريون بضغوط عىل استهالك الكهرباء وبطلب إضايف للطاقة 

اإلنتاجية الذي بلغ حوايل 30 % من اجاميل الطاقة املنتجة، أي حوايل 450 ميغاوات.

- قطاع املياه والرصف الصحي بزيادة 7% من إجاميل الطلب، النفايات الصلبة بزيادة %15,7 

من إجاميل النفايات.

4 - املساعدات الدولّية للنازحني: غري كافية إذ بلغت يف فرتة 2011 – 2016 حوايل 4,2 مليار 

دوالر ومتثل أقـــل مـــن 50 %من احتياجاتهم.

يحتاج لبنان إىل مساعدات دوليّة سنويًا تقّدر بحوايل 2,4 مليار دوالر بينام ال يستحصل إالّ عىل 

املليار دوالر أي أقل من 50% من مطالبه.

التحّديات االجتامعية للنزوح السوري
1- تداعيات النازحني السوريني عىل سوق العمل:

يعمــّق تدفق النازحني السوريني الخلل يف العرض والطلب يف سوق العمل، إذ يزيد العرض 

بنسبة 50%، كام تفيد بيانات منظمة العمل الدوليّة أن معدل إجاميل عدد النازحني السوريني 

الناشطني ميثل 47% من إجاميل السكان يف سن العمل أي حوايل 437 ألف نسمة مقابل %44 

من إجاميل السكان الناشطني يف لبنان.

تظهر تأثريات النازحني السوريني عىل سوق العمل عىل الشكل اآليت:

ارتفاع معدالت البطالة إىل 25% من القوى العاملة، اتّساع العاملة غري النظامية، خفض مستويات

األجور، واملنافسة غري املرشوعة.

٢- تداعيات النازحني السوريني عىل الفقر:

يزيد النزوح السوري من أعداد الفقراء يف لبنان إذ ميثل الفقر عند النازحني نسبة 70% وينترشون 
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يف املناطق األكرث فقرًا وحرمانًا يف لبنان. يف هذا اإلطار حوايل 64% من النازحني السوريني بني 

الفقراء  الفقر حوايل 51% من إجاميل  لبقاع )35.9%( والشامل )28.2%( حيث تالمس نسبة  ا

اللبنانيني.

تشري دراسة البنك الدويل إىل ارتفاع نسبة اللبنانيني الذين يعيشون تحت خط الفقر يف فرتة 

2012 - 2014 من 28% إىل 32% ما ميثل حوايل 170 ألف فقري إضايف.

التوصيات
لبنان، مقاربة  النازحني السوريني مقاربة جديدة يف حال امتدت إقامتهم يف  1 - يتطلّب ملف 

مستندة إىل اإلمناء واالستقطاب والتواجد واإليواء واالنتشار من أجل تحريك االقتصاد يف مناطق 

تواجدهم وتوفري فرص عمل وتعزيز التضامن االجتامعي وتجنب االحتكاكات والرصاعات.

2- تحديد اإلطار القانوين للسوريني يف لبنان ) نازح أو الجئ (.

املتّحدة ومتويلها  األمم  رعاية  السورية تحت  األرايض  السوريني يف  للنازحني  إنشاء مخيامت   -3

وبالتنسيق بني الدولة اللبنانية والدولة السورية.

عىل  ويشجع  متويله  املانحة  الدول  تتوىل   "Repatriation Fund" العودة  تأسيس صندوق   -4

عودة النازحني إىل ديارهم.

5- التنسيق مع الدولة السورية لعودة السوريني إىل املناطق اآلمنة. بحيث تظهر الدراسات يف 

هذا اإلطار أّن 60% من النزوح السوري يعود ألسباب أمنية واشتباكات و32% ألسباب سياسية.

6- تعزيز الدعم الدويل الذي يعترب غري كاٍف والسيّام أن تركيا استعملت ورقة النزوح ونجحت يف 

الحصول عىل 3 مليار يورو من اإلتحاد األورويب.

7- تنظيم العاملة السورية يف لبنان.
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تعليًقا عىل كلمة الدكتور غازي وزين نقول إن املقاربة اليوم مل تعد إغاثية وال إنسانية، وليست 

أيًضا اقتصادية أو إمنائية، بل يجب أن تكون مقاربة العودة، ألنّه إذا أردنا أن نبقى يف املقاربات 

االقتصادية واالستثامرية فموضوع النزوح يحتاج إىل ما بني 15 و17 سنة، ولبنان لن يتحّمل كل 

هذه املدة أبًدا، شكرًا دكتور.

مداخلة اإلعالمية سابني عويس
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من املقاربة االقتصادية للتحّديات، والتي تحّدث عنها الدكتور غازي وزين، املالية واالجتامعية، 

وهو  أال  ومسؤوٍل  جدٍي  بشكٍل  مقاربته  أو  اإلعالم  يف  كثريًا  تداوله  يتم  مل  موضوع  إىل  تقل  ن ن

االرتدادات عىل القطاع الرتبوي واالرتدادات عىل البيئة. ولكن اسمحوا يل بتقديم األب الربوفيسور 

الوطنية  االسرتاتيجية  برنامج  يدير حاليًا  والذي  العام  أديان ومديرها  رئيس مؤسسة  فادي ضو 

واإلمناء  للبحوث  الرتبوي  واملركز  الرتبية  وزارة  مع  بالرشاكة  مًعا  والعيش  املواطنة  عىل  لرتبية  ل

للبنانيني  الرتبوية  املناهج  الرتبية حول  التحّديات وما تقوم به املؤسسة مع وزارة  ليطلعنا عىل 

وللطالب السوريني النازحني. تفّضل بروفيسور.

تقديم األب فادي ضو
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يكفي أن ينظر املرء إىل بعض الوقائع املتعلّقة بالنزوح السوري يف لبنان ليدرك رسيًعا أن املسألة 

تخطّت مستوى األزمة لتصبح يف مصاف الخطر. الحًقا سوف نحاول اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

الخطر عىل ماذا؟ وعىل من؟

أما اآلن فلنستعرض بعض هذه الوقائع عىل سبيل املثال:

اللبنانية(،  الحكومة  أرقام  نازح سوري )بحسب  يقّل عن مليون ونصف  نتكلّم عام ال  أواًل:   -

من بينهم ١.٠٠١.٠٥١ مسجلني لدى املفوضّية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )أرقام 

حزيران٢٠١٧(. ومتواجدين يف أكرث من ١٢٠٠ مركز إيواء، منترشين عىل كافة األرايض اللبنانية.

)٢٠١6 August ,)٢٠١٧-٢٠٢١( MEHE, RACE II :الرسم مأخوذ من(

كلمة األب 
فادي ضو
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- ثانًيا: نتحّدث عن أكرث من نصف مليون طفل بسّن الدراسة )بني ٤ و١٧ سنة(، بذلت الحكومة 

اللبنانية أقىص جهودها، باإلضافة إىل جهود املجتمع الدويل واملجتمع املدين، فلم تنجح إاّل يف 

إدخال ١9٤،٧6٠ طفل إىل املدرسة )أرقام املفوضية السامية لشؤون الالجئني: متوز ٢٠١٧(، أي 

بنسبة 38%، وتسقط هذه النسبة إىل ٥% لذوي األعامر بني ١٥ و١8 سنة. ما يعني أّن 6٢% من 

هؤالء األطفال يربون وينمون منذ 6 سنوات خارج قطاع التعليم، وال ينالون سوى تربية األهل 

وبيئة املخيم واألنشطة الرتبوية غري النظامية وما يصلهم من وسائل اإلعالم والتواصل االجتامعي 

التي يشاهدونها.

النازحني  خدمة  لتمويل  أمرييك  دوالر  ملياري  مبلغ  إىل   ٢٠١٧ العام  يف  لبنان  يحتاج  ثالًثا:   -

السوريني، مل يصل من هذه األموال حتى تاريخ 8 أيلول ٢٠١٧ سوى ٥٥6 مليون، أي بنسبة 

٢٧%. أما بالنسبة ملوازنة وزارة الرتبية لربنامج خدمة الالجئني واللبنانيني الذين يحتاجون إىل 

مساعدة لعام ٢٠١٧، فهي 3٧٢ مليون دوالر أمرييك مل يتأمن منها حتى متوز ٢٠١6 سوى 96 

مليون )٢6%(.

)٢٠١6 August ,)٢٠١٧-٢٠٢١( MEHE, RACE II :الرسم مأخوذ من(
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النازحني  األطفال  لجميع  التعليم  تأمني  إىل  االجتامعية  والحاجة  اإلنساين  الواجب   - أ

وعجز املنظومة الرتبوية اللبنانية عن تحقيق ذلك:
بعيًدا من النقاش حول سبل عودة النازحني إىل ديارهم، وطاملا كان هؤالء األطفال مقيمني عىل 

األرايض اللبنانية، علينا مسؤولية إنسانية وواجب وطني واجتامعي لتأمني التعليم املناسب لهم. 

فالطفل خارج املدرسة يعاين ظلاًم اجتامعيًا ويتعرّض ملخاطر انحرافات عديدة، وميكن أن يصبح 

بدوره خطرًا عىل املجتمع. ونحن نتحّدث هنا عن أكرث من 300 ألف طفل يعانون هذه الحالة. لقد 

آن األوان بعد أكرث من 6 سنوات من السعي واملحاوالت، وبناء عىل الوقائع، االعرتاف بعجز الدولة 

 RACE )Reach All Children with Education  اللبنانية عن بلوغ الهدف املعلن يف برنامج

أال وهو دمج جميع األطفال يف الرتبية. فاملنظومة الرتبوية الرسمية اللبنانية مكّونة الستيعاب 250 

ألف طفل لبناين، وننتظر منها أن تلبي حاجة ثالثة أضعاف هذا الرقم )750 ألف(. وال بّد من ربط 

هذا العجز بفشل املجموعة الدوليّة عن تأمني التمويل املطلوب لذلك. ولكن برأيي املسألة ترتبط 

بعوامل أخرى أيًضا، ومنها حجم القطاع الرتبوي اللبناين وقدرته عىل االستجابة لهذا التحّدي.

يجب أن يرتافق إعالن العجز عن تحقيق الهدف املنشود بخطة بديلة مكملة للخطة املوجودة 

حاليًّا، تستطيع أن تقّدم هذه الخدمة ل 62% من هؤالء األطفال النازحني. ولكن يبدو هذا األمر 

مستحياًل وفق الوقائع واملوارد املتوافرة. فإذا كانت املنظومة الرسمية للدولة، ومبساعدة العديد 

الجاهزة الستيعاب  الجهة  أكرث من 38%، من هي  استيعاب  تستطع  مل  املحلية،  املؤسسات  من 

تقريبًا ضعف ذلك؟ لذلك أقول نحن لسنا أمام أزمة وحسب بل أمام خطر العجز عن مواجهة 

هذه األزمة كام يجب، وبالتايل األطفال خارج منظومة التعليم هم بخطر، واملجتمع اللبناين هو 

بخطر، واملجتمع السوري أيًضا. فتنامي األمية، خصوًصا بني الفئات الشابة، هو من أسوأ املؤرشات 

السلبية بالنسبة للتنمية املستدامة. يتناقض هذا الواقع بشكل صارخ مع الهدف الرابع من أهداف 

األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي يقول بـ"ضامن التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع 

وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع".

ب- أي تربية للنازح السوري؟ وأثر تعليم النازحني يف لبنان عىل النازحني أنفسهم وعىل 

النظام الرتبوي اللبناين:
الرتبوية  والربامج  املنهج  وفق  السوريني  للنازحني  الرتبية  تأمني  اللبنانية  الحكومة  اختارت  قد  ل

اللبنانية، لعدة أسباب، من بينها قانونية تتعلّق باالعرتاف بالشهادات الصادرة عن هذا التعليم، 

من  انطالقًا  الالجئني،  تعليم  أي  املهمة،  بهذه  للقيام  اللبنانيني  املعلمني  أهلية  أيًضا  بينها  ومن 

املحاوالت يف  قامت بعض  لقد  الرسمي،  الربنامج  إىل  باإلضافة  اللبناين.  باملنهج  املرتبطة  خربتهم 

إدخال برامج تربوية خاصة بالظروف التي مّر وميّر بها الطفل النازح، وبخاصٍة عىل صعيد الدعم 

النفيس االجتامعي. واإلشكال هنا يتعلّق بانفصال الرتبية عن أهدافها العامة. فاملنظومة الرتبوية 
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تهدف إىل بناء متعلّم ذي سامت محددة. فنحن نريّب أطفااًل سوريني عىل أساس السامت التي 

نبغي الوصول إليها لدى األطفال اللبنانيني. ويف ذلك يشء من اإليجابية، ولكن قدر من السلبية 

أيًضا، املتعلقة بانسجام الطفل السوري بالبيئة اللبنانية وخصوصياتها الثقافية واالجتامعية أكرث منه 

بالبيئة السورية، أو عيش حالة التعارض يف شخصه بني املنظومتني الثقافيتني. لكن رغم ذلك يبقى 

أثر الرتبية البيتية يف املحافظة عىل انتامئهم إىل بيئتهم الخاصة واضًحا لدى األطفال السوريني. لقد 

قام يف هذا السياق معهد العلوم السياسية يف جامعة القديس يوسف، بدراسة ميدانية عن تربية 

األطفال النازحني يف لبنان )نرشت يف آذار 2016(، من الجدير النظر إىل بعض نتائجها.
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تدّل الدراسة إىل أّن غالبية األطفال السوريني يف املدارس يف لبنان يبقون متعلّقني ببيئتهم األساسية 

ويرغبون بغالبيتهم العودة إليها. فلقد أجاب 75% من األطفال بأنهم يرون مستقبلهم يف سوريا. 

بينام أجاب 12% بأنهم يرونه يف لبنان، والباقون 13% يرغبون يف الهجرة نحو الغرب.

كام أظهرت الدراسة أثر الرتبية اإليجايب عىل األطفال، يف ما خّص عىل سبيل املثال موقفهم من 

للذين هم خارج  يرفضونه بشكل قاطع من %37  الذين  ترتفع نسبة  إذ  للبنات،  املبكر  لزواج  ا

املدرسة، إىل 62% لدى املنخرطني يف النظام التعليمي. وتزداد النسبة بعرش نقاط )من 50% إىل 

60%( لدى الذين يتابعون دراستهم يف مقابل الذين هم خارج املدرسة، ويف ما يتعلّق بقدرتهم 

عىل التعامل بالحوار مع من يتعرّض ملعتقداتهم الدينية.

أيًضا  بادرت  العنف،  دوامة  والغرق يف  التطرف  من  واإلسهام يف حاميتهم  الرتبية  ألهمية هذه 

مؤسسة أديان، عرب معهد املواطنة وإدارة التنوع بوضع برنامج تربوي خاص لألطفال السوريني 

)يف لبنان وسوريا( حول الرتبية عىل السالم واملناعة. وكتب عن هذا الربنامج غوردون براون، رئيس 

الوزراء الربيطاين السابق واملبعوث الخاص لألمم املتحدة للرتبية العاملية، يف صحيفة "واشنطن 

عة الوطنية للرتبية عىل العيش  بوست" )29 ترشين الثاين/نوفمرب 2015(، ما ييل: "ِمن رَِحم الرشِّ

مًعا يف لبنان... يجري تعليم مناهج دراسية موّحدة حول الِقيَم املشرتكة... التي تُركّز عىل التشجيع 

عىل العيش املشرتك عرب تبّني مواطنة حاضنة للتنّوع مبا فيه من التّنوع الديني، وتهدف إىل ضامن 

ما يدعوه واضعو هذه الرشعة: التحرُّر من مخاطر... الطائفية. إال أّن املناهج الدراسية الجديدة 

هي أكرث من مناشدة تفاؤلية يف محبّة الجار، وتأكيد القاعدة الذهبية املشرتكة لجميع األديان. 

إنّها تُعلّم الطالب أّن بإمكانهم االحتفاء بالفوارق من دون تهديد العيش املشرتك... الواقع الذي 

يحدث اليوم يف لبنان هو ذو أهمية عاملية... إّن تركيز هذه املناهج عىل السالم واملصالحة بني 

األديان لُهَو ترياٌق للدعاية املتطرّفة لتنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(".
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خامتة
يف الخالصة، الحديث عن عودة النازحني إىل ديارهم وتنظيم ذلك، هو أولويّة وحاجة للطرفني 

والجامعة  لبنان  قدرة  عدم  إىل  بوضوح  تدّل  املاضية  السنوات  وخربة  السوري.  والنازح  اللبناين 

الدوليّة عىل االستجابة الناجحة وتأمني جميع الخدمات املطلوبة للنازحني عىل أرضه، ما يؤكد أّن 

حجم النزوح أكرب من قدرة لبنان عىل التعامل معه. هناك مسؤولية سياسية حول السؤال ملاذا 

وصلنا إىل هنا؟ ولكن تبقى املسؤولية اإلنسانية والسياسية األهم واألكرث إلحاًحا اآلن، يف االنتقال 

إىل الخطة "ب" يف التعامل مع املوضوع، أي االنتقال من التعامل مع األزمة إىل التعامل مع خطر 

عدم القدرة عىل االستجابة لألزمة. وبانتظار تأمني العودة وتحقيق ذلك كاماًل، يجب التعامل مع 

واقع وجودهم هنا. فال بّد من خطة مرتابطة وثالثية األبعاد، تنطلق من االعرتاف بعدم قدرة 

لبنان عىل االستجابة إىل التحديات املطروحة عىل جميع الصعد يف هذا امللف، وتعمل مًعا عىل: 

أواًل تأمني العودة اآلمنة، وثانيًا تحسني الخدمة، وثالثًا إعادة التوزيع عىل دول أخرى. ويبدو يل 

بأّن هذا البعد الثالث )إعادة التوزيع( غري مفّعل سياسيًّا وديبلوماسيًّا مبا فيه الكفاية. فاملجموعة 

الدوليّة هي مسؤولة معنا ليس فقط عن تأمني التمويل بل اإلسهام يف معالجة األزمة، مبا فيه 

استقبال قسٍم من النازحني، بخاصٍة الذين يطلبون ذلك من بينهم. ويف هذه املواقف والحلول 

كلها، يجب أن يبقى واضًحا لنا وللعامل بأن هذا الجهد يهدف إىل تحقيق خري النازحني أنفسهم 

أواًل، وخري للبنان والعامل ثانيًا. ألنّه يف مسألة الخري واإلنسانية ال فرق بني إنسان وآخر، وال بني 

لبناين ونازح.
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ولكن  مهم،  اإلنساين  الجانب  أّن  األكيد  من 

اللبناين.  الجيل  اللبناين،  الطالب  هي  أولويتنا 

من  واالستفادة  نقطتني  عند  التوقّف  أود 

مداخلة األب فادي ضو. أواًل، من الجميل أن نعرف أننا أصبحنا نحن نريب الجيل السوري، يعني 

إذا استطعنا أن ننشئ جياًل سوريًا يرتىب عىل منهج لبناين، ما يسهم يف التخلّص رمّبا من مخلّفات 

والرواتب  الرتب  سلسلة  من  نستفيد  أن  نستطيع  لو  نتمنى  ثانيًا،  الوصاية.  زمن  يف  عشناه  ما 

التي أعطت حاليًا مبالغ كبرية جًدا لألسالك التعليمية، ورمّبا هذا يساعد يا معايل الوزير عىل أن 

تستفيدوا من الفوائض بالجهاز التعليمي لتستطيعوا أن تؤمنوا للطالب السوريني اإلفادة من هذا 

الفائض...

التعليم.  ميارس إثنا عرش ألف أستاذ مهنتة يف 

ففي املستقبل، وعند عودة الالجئني السوريني 

بكيفية  جديدة  مشكلة  سنواجه  وطنهم،  إىل 

إيجاد عمل لهؤالء األساتذة ودمجهم يف إدارات 

الدولة ومؤسساتها.

يف جميع األحوال، التحّديات الرتبوية كبرية جًدا. وسننتقل اآلن للبحث يف التحّديات البيئية والتي 

بول أيب راشد  األستاذ  الورشة، ومستمعني إىل  الضوء عليها كثريًا مستفيدين من هذه  مل يسلّط 

متحّدثًا عن هذه التحّديات.

مداخلة اإلعالمية 
سابني عويس

مداخلة الوزير املرعبي

اإلعالمية سابني عويس



لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة .38.

هو منّسق ومدرّب يف مجال الرتبية البيئية، ويف العام 1995 أطلق حملة الرتبية البيئية واألرض، 

التي أّدت إىل تأسيس جمعية األرض يف العام 2002، وحاليًا يرأسها األستاذ بول أيب راشد تفّضل.

من  الذي سيصدر  القيّم  الكالم  "إّن  أقول  أن  أوّد  راشد،  أيب  بول  لألستاذ  الكالم  نعطي  أن  قبل 

الدكاترة واألساتذة والحضور كافة، نأمل اختصاره ونعد الجميع بأّن مداخالتهم وكلامتهم سوف 

تنرش وتصدر يف مجلة الدفاع الوطني كعدد خاص لهذه الندوة". 

تقديم األستاذ بول أيب راشد

مداخلة العميد الركن فادي أيب فّراج
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يعاين لبنان من مشاكل بيئيّة عّدة منها مشكلة النفايات وإدارتها عشوائيًا عرب حلول غري بيئية من 

طمر غري صحي وحرق ومكبات عشوائية، ومشكلة إدارة املياه املبتذلة واملياه الجوفية والسطحية، 

وتلوث الهواء، والتعدي عىل األرايض الزراعية والحرجية...

فأتت أزمة النزوح من سوريا لتزيد الحالة تفاقاًم خصوًصا يف مناطق البقاع وعكار والجنوب ويف 

املدن الكبرية. فبحسب دراسة تقييم أثر األزمة السورية عىل البيئة يف لبنان وأولويات التدخل 

التي صدرت عن وزارة البيئة يف أيلول 2014 بتمويل من اإلتحاد األورويب، وصل عدد النازحني 

السوريني يف لبنان بتاريخ 31 أيار2014 إىل 1.087.814 نازًحا، أما النازحون من سوريا )سوريون 

وفلسطينيون ولبنانيون( فقد وصل عددهم إىل 1.403.718 نازًحا. 

للنزوح أثر سلبي عىل القطاعات اآلتية:
السوري،  التواجد  إثر  نطاقها  النفايات يف  كبرية من  إنتاج كميات  البلديات  تعاين  النفايات:   -1

فأشارت الدراسات إىل أن كمية النفايات الصلبة التي ينتجها النازحون السوريون قد وصلت 

إىل حوايل 324000 طن سنويًا بحلول أواخر العام 2014 ما يوازي 15.7% من النفايات التي 

الكميات يف جبل  النسب األعىل من هذه  النزوح. وتسجل  اللبنانيون قبل بداية  كان ينتجها 

لبنان )بعبدا، املنت، عاليه والشوف( وزحلة وعكار وطرابلس واملنية والبقاع الغريب. أدت هذه 

الزيادة إىل:

- زيادة تلوث املياه السطحية والجوفية. 

- تدهور األوضاع الصحية ورشوط السالمة حول املكبّات. 

العام  نهاية  املعدية  النفايات  الطبية )زيادة يف كمية  النفايات  الناجمة عن  - زيادة املخاطر 

2014 تصل إىل 420 طًنا يف السنة، 18% يتم التخلص منها بطريقة عشوائية(. 

كلمة األستاذ 
بول أيب راشد

النزوح السوري يهّدد استدامة 
املوارد الطبيعيّة يف لبنان
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٢- املياه املبتذلة: زادت كمية املياه املبتذلة يف لبنان بني 34 و56 مليون مرت مكعب بحلول نهاية 

العام 2014 يف حني أن 8% فقط من املياه املبتذلة تخضع للمعالجة، إذ إّن محطات التكرير 

للمياه املبتذلة إذا وجدت فال تعمل بشكل فعال. وقد أدت زيادة كمية املياه املبتذلة إىل زيادة 

نسبة التلوث. اإلنتاج اإلضايف للمياه املبتذلة الناتجة عن النازحني سوف يؤدي إىل إنتاج حوايل 

40000 طن إضايف من الطلب البيولوجي عىل األوكسيجني سنويًا أي 34% موزعة عىل مختلف 

األقضية وهذه الزيادة تؤدي إىل آثار بيئية وصحية عديدة.

تجدر اإلشارة إىل أن املساعدات الدولية جاءت لتؤمن الطعام والسكن للنازحني دون أن تأخذ 

بعني االعتبار وضع البنى التحتية يف لبنان.

3- قطاع املياه: أدى النزوح إىل زيادة يف الطلب عىل املياه ما بني 43 إىل 70 مليون مرت مكعب 

بحلول نهاية عام 2014 وهذا يؤدي إىل ضغط عىل املياه الجوفية.

النفايات  إضافًة إىل ذلك، تدهورت جودة املياه نتيجة لترصيف املياه املبتذلة والتخلص من 

بطريقة عشوائية فازداد تلوث املياه السطحية والجوفية.

4- تلوث الهواء: ازدادت نسبة تلوث الهواء نتيجة زيادة يف حركة النقل الربي والتدفئة املنزلية 

استخدام  يتم  أنه  الكهربائية علاًم  الطاقة  إنتاج  النفايات وزيادة يف  للتدفئة( وحرق  )الحرق 

يف  زيادة  إىل  أدى  ذلك  كل  الكهرباء.  من  الحاجات  لتأمني  أسايس  بشكل  الخاصة  املولدات 

اإلنبعاثات الساّمة.

توسع  بحكم  الزراعية  األرايض  عىل  اإلعتداء  يتم  والحرجية:  الزراعية  األرايض  عىل  التعدي   -5

املخيامت غري الرسمية خاصة يف البقاع وعكار، علاًم أن بعض وحدات اإليواء يف املناطق الزراعية 

أصبحت تشبه أماكن سكن دامئة )712 مخيم غري رسمي يف البقاع و300 يف عكار(. كام أن 

النزوح السوري قد أثر سلبًا عىل املوارد الحرجية خاصًة يف املناطق الشاملية الحدودية حيث 

تحّول قطع الشجر غري القانوين إىل تجارة مربحة. أخريًا نتيجة لهذه الحاجة يف التوسع وبداًل 

من وضع حظر عىل املناطق الزراعية والحرجية لحاميتها، قام املجلس النيايب بتعديل املادة 30 

من قانون التنظيم املدين الصادر مبوجب املرسوم اإلشرتاعي رقم 69 تاريخ 1983/9/9 وذلك 

بإضافة الفقرة اآلتية: "وعند إعادة تنظيمها، مبوجب مرسوم مصدق، تخضع العقارات الواقعة 

ضمن املنطقة للنظام الجديد مبا يف ذلك األرايض التي جرى تقسيمها ألغراض زراعية عىل أن 

تخضع لكافة رشوط الضم والفرز". يشكل ذلك خطرًا جسياًم ومستداًما عىل األمن الغذايئ يف 

لبنان وعىل استدامة املناطق الحرجية فيه.

من هنا نجد أن الحالة وصلت إىل حّدها وأصبح النزوح وآثاره السلبية عىل البيئة يشكل خطرًا 

عىل صحة اللبنانيني وسالمتهم وبات إعالن طوارئ بيئية من األولويات. 

إذا نظرنا إىل الخرائط التي وراءنا، فهناك ألف مخيم يف عكار والبقاع، وهذه املخيامت سوف 

تكون ذريعة للمناطق السهلية والساحلية فهذا األمر ميكن أن يتحول إىل مشكلة، فقد كان 
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معايل الوزير يدعو إىل إنشاء بنى تحتية، فإذا بدأنا نعمل يف البنى التحتية يف سهل البقاع أو 

سهل عكار، فهذا يعني أّن الرّضر للنزوح السوري سوف ميتّد إىل مئات السنني. أنا أحّذر، نحن 

كبيئيني ما علينا إالّ أن نحّذر من هذا األمر.

نحن اليوم كشعب مقيم يف األطراف، لنا الحّق يف أن يكون لدينا 

مياه، ورصف صحي كنت قد اشتكيت منه، وبنى تحتية مثل أي 

مدينة. اليوم التلوث املذكور، هو نتيجة عدم وجود بنى تحتية 

يف مناطق األطراف كلها بفعل اختصار البنى التحتية يف املدن. 

بتلويثها وتركها ملوثة يف  أننا نقوم  املناطق، ما يعني  للمدن هو من هذه  املياه  واليوم مصدر 

الجبال والسهول، ونرويها باملجارير ونتحّملها، وبالتايل نحن ممنوعون من االستحصال عىل هذا 

املوضوع. فالبنى التحتية هي أساًسا حّق من حقوق اللبنانيني القاطنني يف هذه املناطق البعيدة 

عن العاصمة واملدن، وليس لها عالقة مبوضوع النزوح. وباختصار وجوابًا عىل كالمك، كوين مهندًسا 

مدنيًا، أطالب مبراجعة موضوع البناء املتعلق بإعطاء نسبة 5% لتشييد أي منزل، وسأعطيك مثااًل 

عىل ذلك إذا كان لدينا 10،000 مرت مربع يحق لنا البناء مبساحة 500 مرت، وإذا كان لدينا 1000 

مرت يحق لنا البناء مبساحة 50مرت، فكم ستكلف املزارع الفقري لبناء مساحة كهذه وإيصال الطرق 

والبنى التحتية والكهرباء والهاتف وغريها من الخدمات ألرضه؟

ختاًما،أود شكرك أيها العميد، متمّنيًا عليك األخذ بعني االعتبار أن هذه األرقام مقّسمة عىل كامل 

وبعلبك  وعكار  كالبقاع  النازحني  تواجد  مناطق  يف  ومضاعفة  متفاقمة  ولكنها  الوطن،  مساحة 

والهرمل والجنوب. فبلدات عكار الشاملية تفتقد البنى التحتية قبل دخول النازحني إليها )8% من 

منازلها تصلها املياه، و92% ال تصلها( فكيف بوجود النازحني؟ فلنتخيّل الوضع. شكرًا.

مداخلة وزير الدولة لشؤون النازحني 
األستاذ معني املرعبي
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ما أريد أن أحّذر منه دخول البنى التحتية إىل السهول الزراعية 

تأثري  مدى  توّضح  عليكم  ستعرض  التي  الصور  فهذه  فقط. 

املخيّامت عىل املياه الجوفية أو السطحيّة، كام نرى يف األنهر. 

من  البقاع  سهل  داخل  إىل  التحتية  البنى  دخول  افرتضنا  وإذا 

خالل هذه الخريطة، نكون قد بدأنا بالقضاء عىل ثروتنا وأمننا 

بيئية بأرسع وقٍت  الغذايئ. نهايًة، أطالب بإعالن حالة طوارئ 

عن  الصادرة  النفايات  معالجة  قبل  نفاياتنا  ومعالجة  السوري،  النزوح  عن  الكالم  قبل  ممكٍن 

السوريني مثنيًا عىل قول السيدة عويس بأن العودة هي الحل األفضل من كل ما تناولناه.

بالجهود  للتنويه  األخريين  املقّدَمني  إىل  بكالمي  التوّجه  أوّد 

الجبّارة التي قام بها لبنان تجاه األطفال النازحني. ولكّني أظّن 

يف بعض األحيان أننا نقوم بتغيري األرقام لنعكس حقيقة نريدها. 

يف الواقع، ال نتواىن عن الدعم الذي تقّدمه الهيئة املسؤولة يف 

مداخلة األستاذ بول أيب راشد

مداخلة ممثلة اليونيسف يف لبنان، 
السّيدة تانيا شابويزا
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إضافًة إىل ما تفّضلت به السيّدة شابويزا، أريد القول إّن الهّم 

األسايس يف هذه املسألة يتمثّل بأولئك األطفال الذين مل يلتحقوا 

يف املدارس بعد وترتاوح أعامرهم ما بني 4 و18 سنة، ويبلغون 

أكرث من 60% من األطفال. إنّها بالتايل مسؤولية مشرتكة كام هي 

مسؤولية املجتمع الدويل والحكومة اللبنانية، عىل أمل التوّصل 

إىل حّل لهذه املشكلة.

مداخلة األب فادي ضو

سبيل دعم تعليم أطفالنا ودعم لبنان وكيفية التعامل مع عبء تعليمهم. وأريد أن أشري أيًضا 

إىل معلومات رمبا مل يلِق أحد الضوء عليها من قبل، تفيد بأنّنا متّكنا من تأمني التعليم يف املدارس 

الرسمية لنحو 53% من األطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 6 و14 سنة العام الدرايس املنرصم. 

ويف هذا اإلطار، تحّمل املجتمع الدويل كلفة التعليم كلّها، وبالتايل استطعنا تأمني الدعم لألطفال 

التعليم،  الرسمية، ومل يعد السؤال يدور حول ثقل عبء نظام  اللبنانيني اللتحاقهم يف املدرسة 

فأرى أنّنا ندرك هذا العبء جيًّدا، كام أظّن أّن الكثري من املنافع أُضيف إىل التعليم، عالوًة عىل 

اليونيسف إىل  تؤمّنه منظمة  باإلضافة إىل ما  املدارس،  التي متّت يف  الرتميم  ذلك، هناك أعامل 

كل طفل يف هذا البلد من معّدات ومواد أساسيّة للتعليم والوقود الالزم للتدفئة وأعامل الرتميم 

املناسبة ملباين املدارس.
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من التحّديات االقتصادية، االجتامعية، الرتبوية والبيئية، ننتقل إىل املحور الثاين من ورشة عمل 

لبنان والنزوح السوري، حيث سنناقش التحّديات القانونيّة التي يُثريها هذا النزوح، من اإلشكالية 

يف املصطلح والتصنيف الجئ - نازح بني املجتمع الدويل والحكومة اللبنانية، حتى آليات العودة، 

مع كل من الخرباء يف القانون الدويل العام الدكتور شفيق املرصي، نقيب املحامني السابق األستاذ 

جورج جريج، والدكتور أنطوان صفري. 

تقديم املحور الثاين من قبل:
املنّسقة اإلعالمية مي الصايغ

 

املحور الثاين: "لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة"

)التحّديات القانونّية(
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كان يل رشف وحظ التعرّف إىل الدكتور شفيق املرصي، وأنا عىل مقاعد الدراسة، بصفته أُستاًذا 

ُمحارًضا يف الدراسات العليا يف دبلوم القانون العام، ودبلوم القانون الدويل العام يف كلية الحقوق 

والعلوم السياسية واإلدارية يف الجامعة اللبنانية )الفرع االول(، حيث زاول مهنة التدريس من 

العام 1985 إىل العام 2016. 

ُمحارضاته كانت تتميّز بأعىل نسبة حضور ونقاش، وال أزال أذكر الجدال املطّول بشأن مندرجات 

أن  اللبنانية  الدبلوماسية  يرتتّب عىل  كان  التحديد، وماذا  القرار 1559 ومزارع شبعا عىل وجه 

تفعله يف هذا الصدد؟ 

إىل جانب عمله يف الجامعة اللبنانية، درّس الدكتور شفيق املرصي، مواد القانون الدويل واملنظامت 

الدولية والعالقات الدولية والقانون الدستوري والفلسفة السياسية والدراسات العليا يف القانون 

ويف   ،2012 العام  العام 1983 حتى  من  بريوت  األمريكية LAU يف  اللبنانية  الجامعة  يف  الدويل 

الجامعة األمريكية يف بريوت AUB من العام 1987 حتى العام 2016. 

القانون الدويل يف كلية  العليا يف  الدراسات  التدريس يف قسم  اليوم ال يزال ميارس مهنة  وحتى 

الحقوق يف الجامعة اإلسالمية يف لبنان.

أيًضا، حيث درّس عدة مواد يف  له بصمته  اللبناين، كانت  الجيش  القيادة واألركان يف  ويف كلية 

القانون الدويل العام ومن بينها املنظامت الدوليّة وحظر التدّخل وحقوق اإلنسان من العام 1993 

إىل العام 2014.

وقد صدر للدكتور املرصي مجموعة كتب هي "النظام العاملي الجديد: مالمح ومخاطر"، "الحق 

يف تقرير املصري يف تطورّه القانوين"، "العدوان اإلرسائييل عىل لبنان"، "لبنان والرشعية الدولية"، 

"اإلرهاب الدويل بني السياسة والقانون"، وعدد من املقاالت املتخصصة.

تقديم الدكتور شفيق املرصي من قبل اإلعالمية مي الصايغ
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 تندرج العالقات اللبنانية السورية، باإلضافة إىل الجذور التاريخية والروابط الجغرافية واملصالح 

االقتصادية وغريها، ضمن ضوابط متعددة أخرى ومنها:

1. القانون الدبلومايس الدويل الذي ينظّم العالقات الثنائية بني دولتّي لبنان وسوريا بعد االتفاق 

عىل تبادل بعثات دبلوماسية بينهام.

2. القانون الدويل العام يف بعض أحكامه املستقرة بني دولتني متجاورتني ضمن عالقات الصداقة 

وحسن الجوار وحسن النية السلمية بينهام.

3. أحكام ومواثيق املنظامت الدوليّة واإلقليميّة التي تنطبق عىل هذه العالقات ذاتها.

4. عالقات الصداقة والتعاون بني الدول ضمن األطر األساسية واألهداف السامية للحفاظ عىل 

السالم واألمن الدوليني، كام تويص األمم املتحدة.

بالعالقات  تتمثل  الدولتني  بني  أخرى  أحكام  مثة  قانونًا  امللزمة  الضوابط  هذه  إىل  وباإلضافة 

التعاقدية- الثنائية ابتداًء من العام 1991 عرب معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق وما أنتجت من 

هيئات تعاقدية – تنفيذية عىل مستويات وقطاعات كثرية بني لبنان وسوريا وهذه املستويات 

توزعت عىل الشؤون الدفاعية والرتبوية والزراعية والصناعية الخ...

كام تّم االتفاق – تنفيًذا لهذه املعاهدة - عىل إنشاء مجلس أعىل لتنسيق التعاون وتعزيز الروابط 

بني الدولتني.

إالّ أّن املامرسات اللبنانية أثبتت أن هذه العالقات التعاقدية - الثنائية املشار إليها حملت كثريًا 

تقريبًا  اللبنانية  األصعدة  كل  عىل  الوظيفية  البنيوية–  جوانبها  كل  من  اللبنانية  املصلحة  عىل 

كإنشاء املجلس األعىل.

وإستجابًة لعدد كبري من املراجعات بصدد تعديل هذه اإلتفاقية بدًءا باملعاهدة األم ذاتها ومروًرا 

مبعظم االتفاقات والربوتوكوالت التي انبثقت منها.

كلمة الدكتور 
شفيق املرصي
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وصلت زيارة الرئيس اللبناين للعاصمة السورية دمشق حيث التقى الرئيس السوري وصدر إثر 

ذلك البيان املشرتك الثنايئ يف 2008/8/14 ويف إطالق آليّة )ملراجعة االتفاقات الثنائية بني البلدين 

العالقات بني  الحاصلة يف  التطورات  تفاهامت مشرتكة مبا ينسجم مع  بصورة موضوعية ووفق 

البلدين ويستجيب ملصلحة الشعبني(. ومنذ ذلك التاريخ مل يحصل أّي تطور يؤدي إىل تعديل أو 

تغيري يف نصوص هذه العالقات كلها.

واليوم تجاوزت التطورات األمنية والسياسية كل هذه األطر واملحاوالت واملساعي إىل ما هو أكرث 

خطورة وأشّد إلحاًحا واملعروف هنا أّن األوضاع اللبنانية الراهنة أصبحت نسبيًا العالقات الثنائية 

– التعاقدية التي كانت مدار أبحاث ومناقشات ومراجعات هادئة يف املايض ويهمنا هنا أن نشري 

إىل:

1. أّن النزوح السوري إىل لبنان ال يتّصل بالعالقات الثنائية التعاقدية بني البلدين وال ميكن أن 

يستند إليها ال من قريب أو من بعيد. 

2. إّن هذا النزوح ال يتصل أيًضا بأي مرجعية قانونية من النصوص التي ذكرناها أعاله – وهو ال 

يستند إىل أي منها يف القانون الدويل وال اإلقليمي وال حتى املحيل. 

3. إّن قدوم السوريني إىل لبنان مل يحصل استناًدا إىل قبول رسمي لبناين مسبق وهو حصل يف 

األساس باالستناد إىل اعتبارات إنسانية فرضتها األحداث األمنية واالضطرابات املحلية السورية. 

4. الواقع أن فشل الحكومة اللبنانية يف ذلك يف أول األمر وعدم قيامها بأي سياسة أو ترتيب أو 

حتى إجراء احرتازي كان التزاًما منها بهدف االعتبارات اإلنسانية وحدها. 

5. وبالتايل فإّن النزوح السوري إىل لبنان كان يف حكم األمر الواقع السوري من جهة والسقوط 

اللبناين من جهة أخرى. 

الالجئني  لشؤون  العليا  املفوضية  لدى  السوريني  النازحني  هؤالء  معظم  تسجيل  فإّن  اليوم  أما 

UNHCR وهي إحدى الهيئات املتخصصة يف أرسة األمم املتحدة وهي األداة التنفيذية بشؤون 

الالجئني. قد وفر لهؤالء املرجعية الدولية التي ميكن أن تصّنفهم الجئني وليسوا نازحني فقط.

فاملادة األوىل من قانون شؤون الالجئني 1951 تُعرّف الالجئ بأنه كل من وجد خارج البلد الذي 

يحمل جنسيته بسبب خوف ما يربئه من التعرض لإلضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو 

انتامئه إىل فئة اجتامعية معينة أو رأي سيايس.. وال يستعد وال يرغب يف حامية ذلك البلد بسبب 

هذا الخوف...

وكان قانون الالجئني يطبّق عىل األشخاص املقصودين بهذا )ومعظمهم من األوروبيني( قبل 1951. 

إالّ أّن بروتوكول 1967 قام بتحديد مفاعيل هذا القانون )1951( قد تجاوز العام 1951.

وعندما يُسجل الشخص يف سجالت املفوضية كالجئ يصبح متمتًعا بحقوق الالجئ كام وردت يف 

قانون 1951 وبروتوكول 1967.

لعل من أهم هذه الحقوق ما ورد يف املادة 33 من قانون شؤون الالجئيني للعام 1951 هو الحّق 



لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة .48.

يف عدم اإلعادة القرسية أو الطرد يف وضع يهدد حياة الشخص أو مهنته أو حريته.

ومن هنا تتفق هذه املادة مع أخرى يف حقوق اإلنسان االجتامعية والقانونية وحتى االقتصادية 

ومن هنا أصبح اآلن من األمور املتفق عليها أن عودة هؤالء السوريني الالجئني إىل بلدهم األصيل 

ليست قرسية وإمنا العودة طوعية وإرجاع هؤالء إىل بالدهم بالسياسات اإلكراهية تخالف اليوم 

مبادئ حقوق اإلنسان كام تخالف قانون اللجوء للعام 1951. وإذا كان اليوم الحديث املتداول 

يهدف إىل االستفادة من املراكز الهادئة بعيًدا من خط التوتر بسوريا من أجل حملة تشجيع هذه 

العودة الطوعية إليها، فإن هذا املقرتب يبدو اآلن األكرث إمكانية واألوفر حظًا.

وعىل كل حال فإّن الجهود اللبنانية املنتظرة يجب أن تركز يف السياق الدبلومايس عىل:

إّن اإلخطاء السابقة ال ميكن دفعها اآلن ولعّل هذه األخطاء الفادحة بدأت بقبول فتح مكاتب 

املفوضية العليا لشؤون الالجئني يف لبنان.

يف الوقت الذي رفض لبنان وال يزال يرفض قانون شؤون الالجئني للعام 1951 وبروتوكول 1967 مع 

أحكامه، فاملرجعية والقانونية اآلن ليست لبنانية، إمّنا هي دولية متمثلة بأحكام قانون الالجئني 

ذاته 1951 وليس للبنان أي دور ملموس يف سياق هذه العملية اليوم بعد تسجيل هؤالء لدى 

املفوضية العليا.

ولعّل الخطأ الثاين متثل يف املوافقة الضمنيّة وغري املنضبطة عىل قدوم هؤالء إىل لبنان من دون أي 

تدقيق أو أي ضابط مهام كان نوعهم، لذلك فإن لبنان الرسمي مل يكن يعرف كيف استقر هؤالء 

يف األماكن اللبنانية.

أو  رشط  أو  قيد  دون  من  ذاتها  املفوضية  لدى  التسجيل  يف  لهؤالء  السامح  الثالث  الخطأ  أما 

إستشارة أي مسؤول لبناين.

السياسية  املستويات  عىل  الرسمي  اللبناين  للترصف  مجال  مثة  هل  التطورات  هذه  بعد  واآلن 

والدبلوماسية واملالية؟

الرأي  بنظر  اإلنسان وكذلك  بحقوق  كان مدفوًعا  السوريني  النازحني  استقبال  األسايس يف  املبدأ 

العام الدويل من هذا االعتبار اإلنساين نفسه لتربير مواد قانون 1951 لالجئني.

لذلك يقتيض اآلن إعداد دراسات علمية وموثقة عن مدى انتهاك حقوق اإلنسان اللبناين من جراء 

أكرب عدد يف العامل من الالجئني عىل أرضه. وهذه الدراسات توزع يف جلسات رسمية وعىل املحافل 

الدولية وضمن حملة احرتام حقوق اإلنسان اللبناين.

- إعداد تقارير لألمني العام لألمم املتحدة وللوكاالت الدولية األخرى ويطلب فيها عدم تطبيق كل 

أحكام قانون الالجئني 1951 عىل الحالة اللبنانية باعتبار أن لبنان غري منضم إىل هذا القانون 

أصاًل وباعتبار أن عدد الالجئني عىل أرضه يفوق نصف سكانه باألساس.

- مطالبة مجلس األمن بالتأكيد أن املناطق األقل توترًا يف سوريا يجب أن يقرتن توصيفها كمناطق 

السورية  للدولة  دويل  طلب  التوصيف  هذا  مع  ويرتافق  إليها  الالجئني  عودة  بإمكانية  آمنة 
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بتسهيل هذا املوضوع بشكل ملموس.

- التدقيق يف تنقل األشخاص املحميني من قبل املفوضية من لبنان إىل سوريا وبالتايل املدة الزمنية 

التي ميكث فيها هذا الشخص يف سوريا ومدى سالمة تنقله بني البلدين.

األعامل  تنظيم هذه  وإمكانية  لبنان  يف  املفوضية  قبل  من  املحميني  التدقيق يف عمل هؤالء   -

ورضورة إخضاعها للرضائب املفروضة.

- املزيد من التعاون بني املفوضية ودوائر الحكومة اللبنانية وذلك من خالل فرض املزيد من األطر 

والضوابط القانونية واإلدارية املطلوبة وأخريًا البد من لفت النظر إىل:

أ- إن التفاوض بني الحكومة اللبنانية وبني الهيئات املتخصصة يف األمم املتحدة وتاليًا مع األمني 

العام لهذه املنظمة الدولية إذ يبدو أكرث منطقية وجدوى عملية يف هذا االتجاه وكذلك فإّن 

االتصال املثابر مع الدول دامئة العضوية يف مجلس األمن ميكن أن يؤدي إىل خطوات عملية 

من أجل تيسري هذه العودة.

ب- يبدو أن التفاوض مع سوريا قد يزيد أمر العودة تعقيًدا أكرث من تيسريها بسبب موقف 

النظام السوري مع املعارضة وبسبب تخوفها من هذا املوقف املرتقب من دون ضامنات 

دولية لها. 

ج- لذلك البد من توفري هذه الضامنات الدولية والدعم السيايس وحتى الدعم املايل لرتتيب 

هذه العودة. 

د- كذلك ميكن أيًضا للحكومة اللبنانية فرض رضائب دخل عىل الذين يعملون ورضائب استثامر 

وما إليها أيًضا.
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عاشق للقانون ومهنة املحاماة منذ نشأته. مسريته الحافلة بدأت مع انتخابه رئيًسا يف العام 1987 

لرابطة خريجي كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية يف الجامعة اللبنانية، الفرع الثاين وألربع 

دورات.

ُعنّي ُمقرًرا للجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق اإلنسان يف نقابة املحامني يف بريوت. انتخب 

عضًوا يف مجلس نقابة املحامني عام 2006، ليعود وينتخب نقيبًا للمحامني يف بريوت عام 2013.

يف أثناء واليته يف نقابة املحامني كان يصل الليل بالنهار، وهذا ما يتجىّل بشكل واضح يف بصمته يف 

اإلنجازات النقابية، ومشاركته يف عدد هائل من الندوات وورشات العمل، ويف إطالالته الخارجية 

من أبرز املنابر الدوليّة والعربيّة، من األمم املتّحدة إىل املحكمة الخاصة بلبنان، ومن نقابات أمريكا 

وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا واالتحاد الدويل للمحامني، إىل النقابات العربية واتحاد املحامني العرب.

ومن أبرز اإلنجازات يف سجلّه النقايب الذهبي بني عامي 2013- 2015...القامئة تطول:

- توقيع اتفاقية رشاكة بني القنصلية الفرنسية ونقابة املحامني يف بريوت يف العام 2014، والتي 

تهدف إىل تسهيل اجراءات الحصول عىل تأشريات دخول املحامني إىل فرنسا ودول االتحاد األورويب 

األعضاء يف اتفاقية شنغن.

- إطالق املوقع اإللكرتوين الجديد لنقابة املحامني.

- إطالق تطبيق نقابة املحامني عىل الهواتف الذكية.

تقديم النقيب األستاذ جورج جريج 

من قبل اإلعالمية مي الصايغ
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- افتتاح املركز الصحي يف نقابة املحامني يف بريوت لتأمني الدواء لألمراض املزمنة للمحامني، وتوقيع

 اتفاقية تعاون مع رشكة غلوب ميد إلطالق صندوق التعاضد الصحي للمحامني وعائالتهم )مركز 

 الخدمات الطبية واالستشفائية(. 

- توقيع مذكرة تفاهم وتنسيق بني نقابة املحامني واألمن العام عام 2015.

- افتتاح مركز التحكيم الدويل يف نقابة املحامني عام 2015.

- توقيع اتفاق التعاون بني معهد الدروس القضائية ومعهد املحاماة.

ويف شق بروتوكوالت التعاون التي أنجزها خالل واليته النقابية، نذكر:

- معاهدة تعاون بني نقابة املحامني يف بريوت ونقابة املحامني يف مدريد يف مقر املحكمة العليا 

اإلسبانية يف العام 2014.

- توقيع مذكرة تفاهم بني نقابة املحامني يف بريوت واالتحاد األورويب بواسطة مركز األبحاث يف 

جامعة الحكمة لدعم املعونة القضائية – بيت املحامي.

- توقيع بروتوكول تعاون بني نقابة املحامني وكّل من الصليب األحمر ووزارة الشؤون االجتامعية.



لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة .52.

يخطئ من يراهن عىل أن أزمة اللجوء السوري إىل لبنان هي أزمة عابرة ستنتهي مع انتهاء الحرب 

يف سوريا. إن الحرب امليدانية قد تتوقف يف أي لحظة، لكّن هذا ال يعني أن وقف القتال يفيد 

حكاًم بعودة النازحني إىل ديارهم.

إّن أي عودة رسيعة لهؤالء هي مجرد وهم، فالنازحون صار عندهم أشغالهم وارتباطاتهم يف لبنان، 

باإلضافة إىل أن أي عودة تبقى تحت حامية القانون الدويل الذي يتعاطف مع املهّجر ويحميه 

حيث هو طاملا إقامته يف البلد املضيف هي أكرث أمًنا عىل حياته وأمانًا يف يومياته املعيشية، خاصة 

النازحني من مناطق "األرض املحروقة" حيث ال بنى تحتية وال فوقية متّكن النازح من العودة، إالّ 

إذا ارتىض العودة الطوعية.

بفعل  وقانونيًا  واقتصاديًا  واجتامعيًا  سياسيًا  احتقانًا  يعاين  لبنان  أن  مدركًا  الجميع  بات  وعليه، 

النزوح الذي أثقل الحالة املأزومة أساًسا وأضاف إليها أعباًء وأكالفًا ال قدرة له عليها. وقد أسال 

ملف النزوح من الحرب اللبناين بقدر ما سال من الدماء الربيئة يف سوريا. 

إن مراجعة اإلحصائيات تبنّي:

1- أن 86% من النازحني يقيمون يف األنحاء الشعبية ويف األماكن املهمشة من البالد. 

2- يف مناطق البقاع والشامل، ارتفع سكان بعض النواحي بنسبة 100%، كام هي الحال يف مدينة

 عرسال حيث زاد عدد السكان قبل األحداث األخرية أكرث من الضعف، فهناك 40 ألف سوري 

يقيمون يف املجتمع العرسايل الذي يضم 35 ألف لبناين.

هذا الواقع أنتج كامًّ من التداعيات عىل مختلف املستويات، وسأحرص كالمي يف اآلثار القانونية 

الناتجة عن النزوح.

يعادل  بأجر  يقبل  )البعض  اللبنانيني  أجور  إىل  قياًسا  الضئيل  وأجرهم  الوافدين  أعداد  إّن   -1

40% من الحد األدىن لألجور( مّكنهم من أخذ فرص العمل من أمام اللبنانيني، رغم اإلجراءات 

كلمة النقيب 
األستاذ جورج جريج
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الحكومية الخجولة بالحد من حرية عمل النازح.

من  الرصف  موضوعها  التحكيمية  العمل  مجالس  أمام  الدعاوى  من  لكّم  أسس  الواقع  هذا 

الخدمة بفعل استبدال العامل اللبناين بالنازح السوري. 

وأيًضا  الحوادث  نسبة  من  زاد  مام  السورية  العاملة  وغالبًا  السوري  العامل  معاملة  إساءة   -2

الدعاوى التي لها عالقة بالتحرش وآداب العمل.

3- مشكلة الوالدات السورية الحاصلة عىل األرايض اللبنانية هي مشكلة قانونية ستتفاقم تباًعا 

لبنان  يف  الجديدة  السورية  الوالدات  تخطي  إىل  تشري  الرسمية  غري  اإلحصائيات  وأن  خاصًة 

الخمسني ألف مولود حتى نهاية العام 2015، وهي تسري بوترية عرشين ألف والدة سنويًا، ما 

يعني وجود أكرث من 100 ألف والدة حتى تاريخه، وهي تتم عشوائيًا ومن دون تسجيل رسمي 

بحيث تفيد التقارير بأن 20% فقط من الوالدات تسجل بشكل قانوين، وهذا عائد لعدة أسباب 

املبكر، وكرثة حاالت  والزواج  لبنان،  إىل  الالجئني  من  كبري  لعدد  الرشعي  الدخول غري  أبرزها 

الرسمية،  الدوائر  التي تحصل بواسطة رجال دين ودون أي تسجيل يف  السوريني  الزواج بني 

وارتفاع تكاليف التسجيل، وبخاصٍة وإن 70% من النازحني يف لبنان يعيشون تحت خط الفقر، 

مام يسمح بتهريب األطفال وبيعهم، علاًم أن بعض العائالت السورية اعتمدت حلواًل خاصة 

إن  لبنان.  إىل  به  العودة  ثم  هناك  وتسجيله  دمشق  إىل  الطفل  تهريب  من خالل  وإفرادية 

هذه املشكلة ميكن حلها من خالل االحتفاظ ببطاقة الوالدة من املستشفى واالستحصال عىل 

إفادة والدة من مختار املحلة، وتسجيل الوالدات يف دائرة وقوعات األجانب يف وزارة الداخلية، 

وبالتوازي ميكن التسجيل عرب األمم املتّحدة إالّ أن لبنان مل يوقّع عىل االتفاقيات الدولية الخاصة 

باللجوء وهذه مشكلة إضافية.

ميكن القول أن 98% من حديثي الوالدات السورية هم مكتومو القيد.

4- واألخطر هنا تنامي جرائم القتل بداعي الرسقة، وجرائم الخطف واالغتصاب. وإضافة إىل اآلثار 

الجرمية الناتجة عن هذه الجنايات، فإنها تعيق عمل القضاء وتضيف إليه أثقااًل كبرية، كام أنها 

ترهق الصناديق املولجة باملساعدات وبينها صندوق املعونة القضائية التابع لنقابة املحامني يف 

بريوت. ورغم أن قانون أصول املحاكامت املدنية قد نّص عىل إمكانية منح املعونة القضائية 

يف القضايا املدنية لغري اللبنانيني رشط املعاملة باملثل، إال أن قانون أصول املحاكامت الجزائية 

أزال هذا الرشط وحفظ حق الدفاع املقدس وأوجب تعيني محام أمام قضاة التحقيق، وتوّجب 

ذلك أمام محكمة الجنايات. وتفيد اإلحصائيات أن نسبة الدعاوى املدنية التي يكون فيها أحد 

أطراف النزاع سوريًا، متدنية عدديًا قياًسا إىل الدعاوى الجزائية. 

وعليه، فإن واقع النزوح شكل عبئًا عىل صندوق املعونة القضائية وارتفع عدد طلبات املعونة 

إىل نحو ألف طلب سنويًا، مام يشّكل رقاًم قياسيًا غري مسبوق. وارتفعت معه نسبة املعونة 

القضائية املقدمة مبارشة للنازحني لتشكل نحو 25% من فاتورة املعونة القضائية. علاًم أن نسبة 
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طلبات املعونة ارتفعت 120% يف العام 2014 عام كانت عليه يف العام 2013.

5- اضطرار البلديات إىل اتخاذ قرارات تحايك األمر الواقع رغم مخالفتها القانون مثل قرار منع 

تجول األجانب لياًل داخل البلدة. 

واستطراًدا، ظهرت إشكالية الدعوة إىل تحصني البلدات من الداخل من خالل التسلح للدفاع 

عن النفس وهذه أيًضا إشكالية قانونية أخرى.

إهاملها  أو  إغفالها  ميكن  ال  ودميوغرافية  وقانونية  وطنية  إشكالية  وهي  التجنيس  إشكالية   -6

ومرسوم التجنيس األخري ال يزال حربه طريًا. 

أما التخوف اليوم فهو من تكريس اإلقامة بحيث يصبح أمرًا واقًعا كحال الالجئني الفلسطنيني، 

قرار  إىل  بحاجة  البلد  ويصبح  الجئ،  إىل  نازح  إىل  وافد  من  الواقع  مع  التعامل  من  وننتقل 

دويل يكرّس حق العودة شبيه بالقرار 194 غري املنّفذ، خاصة يف ضوء وجود نغمة دولية ببقاء 

النازحني يف أماكن وجودهم. إن السياسة األوروبية والغربية مبنع دخول النازحني إىل أراضيها 

جعلت من لبنان مستودًعا مغلًقا للنازحني، الدخول إليه سهل والخروج منه شبه مستحيل.

)يراجع بهذا املعنى مواقف الرئيس األمرييك واألمني العام لألمم املتحدة وبعض املواقف الدولية 

األخرى(.

شأنها  من  تجنيس  مراسيم  من خالل صدور  التوطني  إهامل خطر  ميكن  ال  الفصيح  بالعريب 

إحداث خلل كبري يف الدميوغرافيا اللبنانية والتوازنات الطائفية، مبا يهدد صيغة النظام. يساعد 

يف ذلك اختالف املكونات اللبنانية عىل قرار سيايس موحد من مسألة النزوح، وهذا ما كان قامئًا 

خالل مرحلة اللجوء الفلسطيني بحيث استفادت فتح من الخلل يف القرار اللبناين واستاملت 

فريًقا أو مكونًا أساسيًا من النسيج اللبناين. إالّ أّن ما يعرقل هذا االحتامل وجود توازن طائفي 

بني السّنة والشيعة، وتوازن لبناين بني املسيحيني واملسلمني، بل وجود قرار لبناين جامع وعابر 

للطوائف مبنع التوطني بفرعيه الفلسطيني والسوري.

هنا  من  كاضطرار،  وليس  كخيار  للنازحني  وجهة  لبنان  باعتامد  مرتبطة  العودة  صعوبة  إّن   -7

يجب التشّدد بوضع معايري قانونية متنع النازح الوافد من مناطق غري محاذية للحدود الرشقية 

والشاملية من الدخول إىل لبنان. فقد ثبت أن ما يقارب 40 ألف نازح أتوا من مناطق بعيدة 

النازحني من  من الحدود الشاملية لسوريا وكان مفرتًضا نزوحهم طبيعيًا إىل األردن وبخاصٍة 

السويداء ودرعا وجنوب ريف دمشق، أو إىل تركيا لسكان الالذقية وحلب وإدلب والرقة، أو إىل 

العراق لسكان الحسكة ودير الزور. وبالتايل أخطأت الحكومة اللبنانية بهذا التساهل وبعدم 

وضع معايري قانونية متشددة متنع غري الوافدين من مناطق دمشق وحمص وحامة وطرطوس 

من الدخول إىل لبنان.

أيها السادة،
النازحني يف أماكن وجودهم. كام  القرار الدويل بتثبيت  لبنان يحتاج إىل سلطة قوية تواجه  إّن 
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حصل يف األردن حيث اتّخذ إجراءات حاسمة عىل هذا الصعيد، متاًما كام حصل يف تركيا قبله. أما 

لبنان فيبقى الحلقة األضعف لعدة أسباب ال تخفى عىل أحد. لكن هذا الواقع يف حال استمراره، 

سيفاقم األزمة وسيجعل لبنان يستعيد تجربة اللجوء الفلسطيني، مام ينذر بخطر نشوء كادر 

عسكري شبيه باملقاومة الفلسطينية، وداعش الند، وهذا كان ممكًنا قبل العملية األخرية للجيش 

اللبناين، وقد تراجع هذا السيناريو لكن ال يشء مينع من إحياء تجمعات للمعارضة السورية أكرث 

اعتدااًل وأقل تكفريًا من داعش والنرصة.

إّن تداعيات النزوح أصبحت تشكل خطرًا وجوديًا، ومل تعد تنفع سياسة النأي بالنفس. فقد نأى 

لبنان بنفسه، إالّ أّن النازحني مل ينأوا بأنفسهم، فانغمسوا يف الرتكيبة الداخلية سياسيًا ودميوغرافيًا 

أال  الحكومة  من  الحروب، ومطلوب  ملهّجري  ليس مستودًعا  لبنان  أن  نفهم  أن  ويجب  وأمنيًا. 

تسمح بأن يتحول لبنان من دولة قارصة عن مقاربة ملف النزوح وعاجزة عن إيجاد الحل إىل 

اسمها  أكرب  مصيبة  إىل  النزوح  تداعيات  مصيبة  من  ننتقل  الله  سمح  ال  وعندها  فاشلة،  دولة 

التوطني.

اللهم إين بلغت.

التوصية:
اعتبار  لبنان، وأساسها  الخارج من نصيب  النازح  تحّدد صفة  التي  القانونية  املعايري  التشّدد يف 

كل نازح وافد من غري املناطق املتاخمة للحدود الرشقية والشاملية نازًحا بالخيار ال باالضطرار، 

وبالتايل ترحيله فوًرا.
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 هو محام دويل، حائز عىل الدكتوراه يف القانون الدويل من جامعة باريس ديكارت.

هو مستشار الشؤون العامة وأستاذ يف جامعة الروح القدس-الكسليك.

يف  واالركان  القيادة  وكلية  يوسف  القديس  جامعة  ويف  بريوت  يف  األمريكية  الجامعة  يف  حارض 

الجيش اللبناين.

الدكتور صفري، محاٍم مامرس يف نقابتي املحامني يف بريوت وباريس،

محام معتمد لدى املحكمة الجنائية الدولية يف الهاي، ومستشار يف القانون الدويل التحاد املصارف 

العربية.

وعضو يف اللجنة الوطنية لليونيسكو، ويف الجمعية الفرنسية للقانون الدويل، والجمعية الدولية 

للقانون الدستوري.

فضاًل عن ذلك، تحّدث الدكتور صفري يف العديد من املؤمترات القانونية واملرصفية يف لبنان والخارج، 

ونرش العديد من املقاالت يف القانون الدويل والدستوري.وله عدد كبري من املقابالت عرب وسائل 

اإلعالم الوطنية واألجنبية، وقد سبق يل رشف التعاون معه كخبري يف القانون الدستوري يف أثناء 

عميل يف جريدة الجمهورية ويف تقدميه يف مؤمترات سابقة.

تقديم الدكتور أنطوان صفري من قبل اإلعالمية مي الصايغ 
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بعد شكر مركز البحوث والدراســات اإلسرتاتيجيــــة عىل بادرته هذه بتنظيم ندوة متخصصة 

وأفراده  اللبناين  الجيش  لقيادة  إكبار  تحية  توجيه  من  بد  وتحدياته,ال  السوري  اللجوء  حول 

واستمطار الرحمة عىل أرواح شهدائه الربرة.

يستتبع طرح النزوح السوري طرح األسئلة املتشعبة واستنباط األجوبة املفّصلة لعلّها تسهم يف 

التنوير عىل إرساء بعض الحلول وإن موجعة أو متأخرة.

1- التحديد القانوين للوضع السوري
اختلطت التحديدات القانونية والتوصيفات الحقوقية للوضع يف سوريا مبا فيه، وبانعكاساته ويف 

مقدمها مسألة أكرب عملية لجوء ونزوح لشعب يف العرص الحديث. هذه الواقعة تقع تحت طائلة 

القانون الدويل اإلنساين وال سيّام اتفاقيات جنيف بأصولها وملحقاتها. وقد أشارت املادة الثالثة 

من هذه االتفاقيات إىل ما يسمى نزاعا مسلّحا غري دويل من دون أن تدخل يف تفاصيل رشحها. 

هكذا كانت حالة ليبيا ورمبا يوغوسالفيا. أما يف سوريا فالوضع مختلف ومتشعب، إذ طرأت عوامل 

"غري داخلية" عىل النزاع، وأضحينا أمام "حرب أممية" يف بعض نواحيها، ال بل أمام نزاع مسلح 

دويل بالتوصيف القانوين. وأبرز تجليات هذا الرصاع الدموي "الدويل" و"غري الدويل" هي النزوح 

السوري داخل اإلقليم السوري واللجوء السوري إىل خارجه أي إىل الدول املجاورة وحتى إىل دول 

 ...Transnational أوروبية وسواها, مام حّول هذا "اللجوء" إىل معضلة عابرة للحدود بكل املعاين

٢- تعريف وموجبات الاّلجئ
تعرّف املادة األوىل من االتفاقية املتعلقة بالالجئني 1951 معدلة بربوتوكول 1967:

إنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته املعتادة، بسبب خوف له ما يربره من التعرض 

لالضطهاد بسبب العنرص، أو الدين، أو القومية، أو االنتامء إىل طائفة اجتامعية معينة، أو إىل رأي 

كلمة الدكتور 
أنطوان صفري
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سيايس، وال يستطيع بسبب ذلك الخوف أو ال يريد أن يستظل / تستظل بحامية ذلك البلد أو 

العودة إليه خشية التعرض لالضطهاد.

وتعرتف هذه االتفاقية بالنطاق الدويل ألزمات الالجئني، ورضورة توافر تعاون دويل، مبا يف ذلك 

حامية  فقدوا  قد  األشخاص  هؤالء  ألن  املشكلة.  معالجة  أجل  من  الدول،  بني  األعباء  اقتسام 

نواحيه  وبكل  الدور  بهذا  االضطالع  دور  الدويل  املجتمع  عىل  يقع  أنه  يعني  مام  حكوماتهم، 

القانونية والعمالنية. من هنا يتمظهر مبدأ الحامية. وقد شددت هذه االتفاقية عىل أهمية التزام 

الالجئ تجاه الدولة املضيفة، مام يعني والحالة هذه أّن عىل الالجئ موجب االنصياع لقوانني بلد 

اللجوء وأنظمته، ال كام يطالعنا يوميا من جرائم وتعّديات وانتهاك حرمات وقتل أبرياء وشطط 

من كل صوب. 

٢- معايري التمييز مع النازح
غري  أو  منتقصة  ولو  "سيادة"  من  انتقلوا  أنهم  أي  دولية  حدوًدا  عربوا  أشخاص  هم  الالجئون 

موجودة بفعل النزاعات املسلحة إىل سيادة أخرى لصيقة جغرافيا أو غري لصيقة مع دولتهم األم.

أما النازحون، فقد تركوا مكان إقامتهم األسايس، ولكنهم بقوا ضمن اإلقليم السيايس عينه الذي 

كانوا يف األساس يخضعون لسيادته وإن تغريت السلطة الحاكمة أو املسيطرة وإن تبّدلت النظم 

أو طريقة مامرسة السلطة.

قانونيًا او نصيًا إذا جاز التعبري، ال توجد اتفاقية تتناول مسألة النازحني تعادل اتفاقية العام 1951 

املتعلقة بوضع الالجئني. ولكن صدرت عن األمم املتّحدة ولجنة حقوق اإلنسان املبادئ التوجيهية 

بشأن النزوح الداخيل يف العام 1997 والتي عرفت النازح داخليا كاآليت: " يقصد باملرشدين داخليا 

األشخاص أو جامعات األشخاص الذين أُكرهوا عىل الهرب أو عىل ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم 

املعتادة أو اضطروا إىل ذلك، والسيام نتيجة أو سعيًا لتفادي آثار نزاع مسلح أو حاالت عنف عام 

األثر أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو كوارث طبيعية أو كوارث من فعل البرش ومل يعربوا الحدود 

الدولية املعرتف بها للدولة".

كام أقرّت اتفاقية االتحاد األفريقي لحامية ومساعدة النازحني )كامباال( يف ترشين األول 2009 

أطر العمل الحالية للقانون اإلنساين الدويل. ويف العام 2013، اعتمدت الجمعية العامة ملنظمة 

الدول األمريكية اتفاقيتني جديدتني من أجل تقديم حامية أكرب للجامعات املستضعفة، مبا فيها 

النازحني، يف األمريكيتني.

املدنيني  للسكان  الجامعي  العقاب  اإلنساين  الدويل  القانون  األحوال متنع قواعد  أنه ويف كل  إال 

وتحمي مع القانون الدويل لحقوق اإلنسان، األشخاص من النزوح وتسعى لتوفري الحامية لهم يف 

حالة النزوح كمدنيني، غري مشاركني يف العنف.

3- هل الحامية إلزامية؟
مل تقّر القوانني الدولية وال هذه االتفاقية بالذات مبدأ الحامية الدامئة. إذ إن صفة الالجئ قد 
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تزول، وبالتايل تسقط أي التزامات تجاهه ومن أي نوع.

كذلك ال تتحّمل الدول املضيفة أي التزامات أو موجبات يف حال وجود أشخاص ارتكبوا جرائم ضد 

السالم، أو جرمية حرب، أو جرائم ضد اإلنسانية، أو جرائم جسيمة غري سياسية خارج بلد اللجوء.

ومع أنَّ السلطات اللبنانية قد أتاحت ملفوضية األمم املتحدة لالجئني بتسجيلهم، فهذا يتيح بعض 

الحامية القانونية وهو مهم يف متكني الوصول إىل الخدمات لكّنها ال متنح الالجئني الحق يف طلب 

اللجوء أو الحصول عىل اإلقامة القانونية أو صفة اللجوء.

ورغم أّن لبنان مل يربم اتفاقية الالجئني لعام 1951 ومل تدخل يف صلب منظومته القانونية ولكن 

ذلك ال يعفيه من تطبيق املعايري الدولية يف هذا الصدد، ومنها تبني تدابري الحامية املؤقتة، عدم 

اإلعادة القرسية واحرتام الحقوق األساسية. ولكن هذا ال يعني أن الحامية تلقائية ومطلقة ودامئة 

ومستمرة فهي ظرفية ونسبية ومؤقتة ومحددة.

 4- سقف الحامية

أبدى لبنان تضامًنا كبريًا، ورمبا غري مدروس تجاه الالجئني. لكنَّ املسألة ارشأبت خطورة مع تزايد 

عدد الجرائم واالنتهاكات واالعتداءات وسواها, مام جعل املوضوع السوري يف لبنان محتاجا إىل 

إعادة نظر شاملة ولكن حاسمة مع اعتامد عملية إحصاء وتسجيل دقيقة وشاملة, ليك يبنى عىل 

اليشء مقتضاه. إذ ال قوانني دولية ترشع حامية قانونية غري محدودة يف الزمان واملكان, خصوًصا 

إذا كانت وضعية السوري يف لبنان تتأرجح قانونيًا وواقعيًا وسياسيًا بني ضفتي أو صفتي النازح 

والالجىء أو بينها وبني صفة العامل واملسرتزق. وعىل كل من هذه الحاالت تبنى وضعية قانونية 

مختلفة وترتتب عليها نتائج قانونية.

يعترب القانون اللبناين السوريني غري الحاملني لوثائق الدخول أو اإلقامة يف لبنان حسب األصول غري 

رشعيني ومخالفني للقوانني املرعية اإلجراء, وهذا ما يحد من صفتهم القانونية يف البالد ويجعلهم 

عرضة للتوقيف بسبب مخالفتهم للقوانني, دون أن يصل إىل حد إبعادهم عن األرايض اللبنانية 

تطبيًقا للمبدأ املعروف يف القانون الدويل والقايض بحظر اإلعادة القرسية إىل بلد يعاين حروبًا 

ونزاعات مسلحة اذ من املمكن أن تتعرض حياة هذا الشخص إىل مخاطر التعذيب أو االعتقال 

أو القتل.

5- املخاطر والتحديات
5٫1. تحديات سياسية – قانونية

ال حاجة بنا للقول إن كل حديث إقليمي ودويل مبارش أو غري مبارش, عن تطبيع وضع الالجئني 

اللبناين  الدستور  ألحكام  طعن  مبثابة  هو  ظرفيًا  أو  مؤقتًا  ولو  لبنان,  يف  السوريني  والنازحني 

عىل  خطري  لواقع  تكريس  مبثابة  الواقع  األمر  قوننة  تشكل  بحيث  اللبناين،  النظام  ولروحية 

املستوى اإلسرتاتيجي والسيايس والدميوغرايف واالقتصادي واملايل واالجتامعي والرتبوي...الخ. 

والخوف يتعاظم إذا ما متأسست قانونيًا أي يف القوانني الدولية أو االتفاقيات الثنائية واملتعددة 
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األطراف بعض املظاهر والعوامل الواقعية أو الخرائط الحدودية الجديدة والناشئة من زالزل 

عىل  التطورات  تؤدي  أن  احتامل  يف  أو  بالواسطة،  أو  مبارشة  نزاعات  عرب  مستجدة  إقليمية 

الدول. مام يعني والحالة هذه، أن  السياسية لبعض  األرايض السورية إىل تغيري يف الجغرافيا 

توطني السوريني يف لبنان، يعترب قبواًل رصيًحا أو ضمنيًا, مفروًضا أو تسوويًا هو أمر مرفوض كل 

الرفض ويخالف الدستور والنظام بروحيته كلّها. 

5٫٢. تحديات أمنية - جرمية

نعم، مل تزل هنالك تحّديات عىل مستويات السلم واالستقرار، بعدما شهدناه من إرهاب وقتل 

الحدود, ومن رجال  الداخل كام عىل  لبنان يف  أبناء  وتعذيب ذهب ضحيتها من ذهب من 

الجيش اللبناين األشداء. وما رفض السلطات اللبنانية ملأسسة مخيامت رسمية لالجئني إال واقًعا 

يف موقعه القانوين الطبيعي, ألن املسألة قانونيًا تبدأ من رفض األمر الواقع، من ثم السعي إىل 

إيجاد الحلول الناجعة. خصوًصا أن الحالة الفلسطينية مل تزل شاخصة وحارضة عىل الساحة 

اللبنانية رغم وجود فوارق جوهرية بني الواقعني. 

ناهيك عن آالف الجرائم التي تقّض مضاجع اللبنانيني، إضافة إىل اكتظاظ املحاكم، دور القضاء 

والسجون باآلالف من السوريني الذين يثقلون سري العدالة يف لبنان وهي يف األصل متعبة كام 

الدميقراطية عندنا.

الدويل،  القانون  اللبنانية بني موقف مبديئ ملزِم يف  السلطات  قانونيا، فهو موازنة  املطلوب  أما 

والذي  واملواثيق  القوانني  من هذه  أيضا  ينبثق  واقعي  موقف  وبني  واملواثيق،  الرشائع  وتكفله 

يفرض فك االرتباط مع عرشات اآلالف من السوريني املقيمني عىل أرضنا والذين ال تنطبق عليهم 

أو مل تعد تنطبق عليهم صفات اللجوء والنزوح ال يف القانون الدويل وال وفق القوانني الوطنية 

الوضعية. مام يعني والحالة هذه أن السلطات اللبنانية مدعوة للتحرك مع من يلزم دوليًا وحثّهم 

إلقرار إعادتهم إىل بلدهم من دون تبعات قانونية وغريها عىل لبنان البلد الذي يستضيف أعداًدا 

كان  إذا  ألنه  دويل،  قانون  أو  ميثاق  أو  به رشعة  تقبل  ال  ما  وهذا  سكانه،  عدد  نصف  توازي 

من الطبيعي والقانوين أن يطبق مبدأ التضامن اإلنساين، فليس من املنطقي وال القانوين بيشء 

أن يتعرض استقرار بلد إىل االهتزاز والخطر الداهم عىل أمنه القومي واالجتامعي واالقتصادي 

والقضايئ، والعامل يكتفي بالـتأوه والتأسف والتفرج وإبعاد الكأس املرة عنه. 
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قبل أن أفتح باب النقاش أحّب أن أذكّر وأطرح سؤااًل عىل كّل 

الحارضين لو سمحتم. الدكتور شفيق املرصي، شّدد عىل رضورة 

هيئات  مع  والتفاوض  وخارجيّة،  محليّة  سياسة  عىل  االتّفاق 

املتحدة  األمم  مفوضية  الخصوص  وجه  وعىل  املتّحدة  األمم 

لشؤون الالجئني.

الحكومة  بها  تبدأ  أن  يجب  التي  األساسية  الخطوة  أين  س: 

اللبنانية؟ ما هي اآللية األساسية لالنطالق؟ نقول تفاوض مع األمم املتحدة برأيك دكتور؟ هذا 

سؤال لحرضتك.

س: لحرضة الدكتور جريج، تخّوفت من أن نحتاج إىل قرار للعودة مثل القرار 194 الذي مل ينّفذ، 

إًذا ما هي التوصية الوحيدة التي تحب حرضتك أن تنصح بها الحكومة اللبنانية يف هذا املجال؟

تنتفي  اليوم  الالجئني  من  عدد  اعتبار  تكلّمت عىل رضورة  أنطوان صفري،  الدكتور  لحرضة  س: 

عنهم صفة النزوح، ما املطلوب من الحكومة اللبنانية؟ أرجو االختصار من حرضتكم قبل أن نبدأ 

النقاش.

يلجأ  مثل شخص مريض  النزوح  مع  لبنان، قصتنا  نحن يف  ج: 

أنا مريض وأعاين كذا وكذا، وينتهي األمر  له:  إىل جاره ويقول 

عند هذا الحّد. حسًنا، اذهب إىل الطبيب، فيذهب إىل املكان 

الخطأ. النزوح مل يكن مستنًدا إىل أي مرجعية قانونية، مرجعيٍة 

غري حقوق اإلنسان ونصوص أخرى. املرجعية هي التي أوجدتها 

املفوضية السامية لشؤون الالجئني "UNHCR"، فأنا أقول: إّن، 

يف السياسة الخارجية، املطلوب التفاوض مع الجهات الرسمية، يعني األمني العام لألمم املتّحدة، 

أي املفوضية أي الدائرة السياسية يف األمم املتّحدة، مع دراسة تبنّي مدى انتهاك حقوق اإلنسان 

اللبناين من أجل التخفيف من إلزامية العودة الطوعية وغريها. لسنا نتكلم فقط يف املادة 33، 

األمر  هذا  نازح.  كلمة  عىل  نرّص  زلنا  وما  الالجئ،  هذا  تحمي  األخرى  املواد  من  الكثري  هناك 

الذي يفيد. وأيًضا، ملاذا ال يصار إىل التواصل. يف األمس، اجتمع فخامة الرئيس مع الدول الدامئة 

العضوية، هذا عظيم، ولكن ال يكفي مع مندوب لهذه الدول، يجب إصدار مذكرة عن الحكومة 

اللبنانية، عن مجلس الوزراء، الذي ميثّل حسب الدستور السلطة اإلجرائية، وهذه املذكّرة هي 

مداخلة اإلعالمية مي الصايغ

مداخلة الدكتور شفيق املرصي
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إّن  ديسمرب.   15 لغاية  منعقدة  العامة  الجمعية  اليوم  العامة.  الجمعية  إىل  تبليغها  يجب  التي 

انتهاك حقوق اإلنسان مثلام نسمع عن األرقام،  مجلس األمن طلب جلسة خاصة لرشح مدى 

الداخلية  بالسياسة  أما  الخارجية.  بالسياسة  هذا  بعضنا.  مع  يعني  إلينا،  منها  الحديث  وليس 

فقضية املناطق املحرومة، نعّمم أنّه كيف أصبح البقاع، كيف أصبحت عكار. فكيف كانت هذه 

املناطق قبل النزوح أو اللجوء، ويف أي حالة، يعني أّن التعميم هنا ال ينفع.

مداخلة 

االنسان وحقوق  ما بني حقوق  الخلط  باختصار، ال يجب  س: 

الوضع  إىل  اليوم  نظرنا  وإذا  دامئًا،  اإلنسان  املحور هو  الوطن. 

يف لبنان نجد أن املشكلة األوىل هي الوجود السوري، يعني إذا 

الدكتور مرصي. جميعنا  قال  كام  لجوء  أو  نزوح  عليه:  أطلقنا 

يتذكر املشكلة األساسية التي كنا نعيشها، وهي مشكلة اللجوء 

والفكرة  النموذج  هذا  الصغري،  البلد  هذا  لبنان  الفلسطيني. 

املهمة يف منطقة الرشق ترزح تحت عبء الوجود الفلسطيني. وهنا الكّل خائف من أن تتكّرر 

هذه التجربة، فإذا أريد أن أخترص بكلمة تكون توصية أقول: التشّدد يف املعايري القانونية التي 

املناطق  غري  من  وافد  نازح  كّل  اعتبار  وأساسها  لبنان،  نصيب  من  الخارج  النازح  صفة  تحّدد 

املتاخمة للحدود الرشقية والشاملية نازًحا بالخيار ال باالضطرار، وبالتايل ترحيله فوًرا.

السؤال  اآلالف،  عرشات  وإعادة  الصفة  نزع  مبوضوع  س: 

األسايس، الشخص الذي معه بطاقة من املفوضية أو ليس معه 

الذي يذهب إىل سوريا ويعود، فهذا عليه خطر أمني  بطاقة، 

عليه. وردتني  الصفة  تنطبق هذه  فال  القرسية.  اإلعادة  يعني 

مجمع  تداهم  اللبناين  الجيش  من  قوة  أّن  دقيقة  منذ  رسالة 

األوزاعي يف صيدا وتوقف 50 سوريًا. حسًنا، هل هؤالء يقعون 

تحت طائلة القانون الدويل اإلنساين أو قانون حقوق اإلنسان؟ إًذا يوجد مشكلة يف هذا املوضوع. 

هناك أناس غري مسّجلني بل مقيمون يف البلد لغايات معينة، لنكن واضحني. وهذه الغايات تكمن 

الخطورة فيها، إذ إنّها تتخطّى الدميوغرافيا إىل املوضوع األمني، إىل ما يسمى الذئاب املتفرقة أو 

مداخلة النقيب األستاذ جورج جريج

مداخلة الدكتور أنطوان صفري



.63. لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة

املنفردة املوجودة. فإًذا اليوم الرحمة الجيدة تحت طائلة القانون الدويل. إىل أن نصل إىل مرحلة 

أن نضع القانون الدويل فوق رؤوسنا وال يعطينا شيئًا. أريد أن أقول إّن هناك بعض التهّكم من 

موقف لبنان، يقولون لك إنّك لو كنت حريًصا عىل نفسك، كان يجب أن تعرف كيف تعالج األمور 

وملاذا وصلتم إىل هنا، وكيف يستطيع السوريون أن يغزوكم بهذه األعداد التي تتخطى كل عقل، 

إًذا هذا املوضوع يجب أن يأخذ إطار الحسم، والذي ليس لديه حّق  ليس منطقيًا هذا األمر. 

النزوح يجب أن يرجع إىل بالده.

شكرًا دكتور صفري، نفتح باب النقاش. من يحب أن يسأل فليعرّف عن نفسه.

أطرح بضع  أن  أود  الحقوق.  كلية   – اللبنانية  بالجامعة  أستاذ 

مالحظات من دون أن أغوص يف تفاصيل املوضوع، أواًل، ال بأس 

من حيث العنوان، لبنان والنزوح السوري، األصّح لبنان واللجوء 

السوري. نتّفق مع بقية الزمالء. ثانيًا، اللجوء السوري يف لبنان، 

كام حّدد باألرقام هو لجوء خطري، مبعنى أّن له تداعيات كبرية 

الذي يطرح نفسه يف هذا اإلطار،  السؤال  اللبناين.  الواقع  عىل 

واألردين:  الرتيك  منوذجان،  لدينا  األزمة؟  بداية  منذ  الحكومة  تحديًدا  اللبنانية،  الدولة  هي  أين 

املتّحدة  األمم  وبرعاية  الدولة  برعاية  للجوء، مخيّامت  أماكن  تركيا،  إىل  السوريني  لالجئني  أقيم 

واألمر نفسه ينطبق عىل الوضع األردين. السؤال الكبري هنا، ملاذا مل يسلك لبنان هذا السلوك؟ إذا 

أردت الجواب عن هذا السؤال، أقول إّن االنقسام اللبناين التاريخي، وعدم الرؤية املوّحدة عىل 

أي موضوع وطني كبري، هام السببان األساسيان اللذان أوصال لبنان إىل هذه الحالة، وقد سمعنا 

الالجئني األستاذ معني  أو  للنازحني  اللبنانية، عن وزارة  الدولة  املداخلة كالًما لوزير يف  يف بداية 

املرعبي، استمعت جيًدا ملا قال: مل أشهد أي ترصيح من قبل الدولة اللبنانية حول كيفية التعامل 

مع هذا اللجوء، وما هي خطتها تجاه إعادة الالجئني واملتحّدث هو وزير يف الحكومة، يناقش كام 

نناقش نحن كطالّب علم، أو كمراقبني.

مداخلة اإلعالمية مي الصايغ

مداخلة الدكتور محمد عبد الله
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األجندة  افرتاض  أّن  أعتقد  أواًل،  جريج.  للنقيب  محّدد  سؤايل 

النقطة  التدقيق.  تستأهل  البلد  يف  التوطني  لحتمية  الدولية 

السوري، هو  النزوح  نتيجة  اإلرهاب فقط هو  افرتاض  الثانية، 

أيًضا يحتاج إىل تدقيق. والنقطة الثالثة، ما هي السالمة والصحة 

يف افتعال إشكال مع املجتمع الدويل بدل الذهاب باتجاه اتخاذ 

أن هذا  أعتقد  الدويل.  للقانون  تنظيمية موامئة  تدابري سيادية 

السؤال يحتاج إىل تدقيق أكرث وبحث أكرث.

إّن ما يسأله الدكتور الصايغ أنا أيًضا كنت أسأله، إمّنا من األكيد 

أننا لن نعارض املجتمع الدويل، وبخاصة أّن محورنا هو محور 

كّنا  وإن  الدويل،  باملجتمع  نستشهد  جميًعا  إننا  حيث  قانوين، 

أو  بلبنان  كان  إن  أساس،  وهو  كمحور  اإلنسان  بني  ما  نفرّق 

باملجتمع الدويل، إمّنا يتعارض هذا األمر مع موضوعنا اليوم وهو 

موضوع النزوح السوري، مع القوانني اللبنانية، عندها أرّد كّل 

يشء إىل ما طرحه الدكتور محمد عبد الله. واملشكلة التي طرحها الدكتور عبد الله كانت بعدم 

تطبيق القانون الواجب تطبيقه، نحن دامئًا مشكلتنا بالكتاب. العودة إىل الكتاب. فقد تكلّم بكّل 

شفافية، فاملشاكل داخل الحكومة أو الحكم أوصلتنا إىل هنا. السالمة والصحة بافتعال مشكلة 

القرار 194،  بتطبيق  نطالب  دامئًا  بالعكس نحن  بل  نعارض ذلك،  الدويل، نحن ال  املجتمع  مع 

املتعلّق بخروج الالجئني الفلسطينيني من لبنان، ال نريد أن نواجه 194 آخر يف لبنان، بل نحتكم 

إىل القانون ونحرتمه، وشكرًا.

القانونية،  التحّديات  هو،  هذه  الجلسة  عنوان 

قضية،  نناقش  ولكن  عامة،  صيغته  دامئًا  والقانون 

العالقة  نوع  ما  اللبنانيني،  بني  هناك خالف حولها 

عام  بشكل  عليها  ينطبق  هل  وسوريا؟  لبنان  بني 

مداخلة الدكتور زياد الصايغ

مداخلة النقيب األستاذ جورج جريج

مداخلة الدكتور أنطوان سيف
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نصل  عندما  دامئًا  اللبنانية.  الحكومة  تقاليد  أم هي عالقة كام صارت يف  عربية،  عربية-  عالقة 

اإلجراء  املرعي  العريب  النطاق  نعالجه خارج  أن  إما  يصبح هناك خالف،  السوري،  املوضوع  إىل 

أو ال. قبل ما نصل إىل القضايا الدولية، لبنان ينتمي إىل جامعة الدول العربية، هذه الجامعة ال 

ميكننا أن ندفنها ونحن من مؤّسسيها، وأعترب أّن هذا األمر من املسؤوليات األوىل، قبل أن نصل 

إىل املسؤوليات البعيدة الدولية. هي مسؤولية عربية بالضبط، ولكن إذا أردنا أن نخّفف االتهام 

هذه  تجاه  مسؤولياتها  من  هاربة  العربية  الدول  أّن  ذكروا  الكرام  الزمالء  ألّن  العربية،  للدول 

املشكلة، تاركة لبنان لوحده. هذه املشكلة مكوناتها ليست داخلية يف لبنان، إمنا هي نوع من 

إمكانيات كثرية جًدا تدخل عىل هذا النطاق. َهْل تنتهي الحرب يف سوريا، َهْل النظام املركزي يف 

سوريا، َهْل يوجد فيدرالية، َهْل يوجد دول أخرى كانت تنصاع لدولة أخرى أمس، لو ما دخلت 

تركيا فقطعت لها الطريق داخل سوريا، ويوجد أناس يحاولون. أنا أرى أن ندخل جامعة الدول 

امليتة، ألنّها  الجامعة  العربية فيها وهنا وقتها تحّقق إنجازًا مهاًم ومشاركة مهمة بتفعيل هذه 

أصبحت جامعة قاهرية أو مرصية بعيدة جًدا عن الوضع يف لبنان.

نحن يف وزارتنا، وزارة الدولة لشؤون النازحني، نراعي 

مواثيق منظّمة األمم املتّحدة وجامعة الدول العربية. 

فهذا بالسياسة العامة موجود.

الوالدات  تسجيل  موضوع  أواًل  نقطتني،  عىل  أعّقب  أن  أريد 

ألف   160 حواىل  هناك  زالت.  وما  كبرية  مشكلة  يوجد  حيث 

طفل سوري ولدوا يف لبنان خالل األزمة، أكرثهم غري مسّجلني 

ألسباب وأكرثها يتعلّق باألوراق وبالوضع القانوين يف لبنان. ألّن 

األمن العام كان يفرض عىل السوريني أن يدفعوا مقابل إقامتهم 

200$ عن الشخص الواحد لذلك أصبح الكثري منهم بوضع غري 

رشعي، وبالتايل مل يستطيعوا أن يسّجلوا والدات أطفالهم الجدد. 

الداخلية-  وزارة  من  قرار  صدر  فقد  حاليًا،  يُعالج  األمر  هذا 

مداخلة اإلعالمية سابني عويس

مداخلة األستاذ دومينيك طعمه )من املفوضية العليا 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(
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املديرية العامة لألحوال الشخصية بعدم طلب تسجيل والدات، رشيطة أن ال يذكر رشط اإلقامة يف 

لبنان. يبقى الوالدات التي حصلت يف املايض. الحقوقيون يعرفون أنّه يوجد قانون يفرض تسجيل 

النازحني تحرّض  الوالدة قراًرا قضائيًا. حاليًا وزارة  يتطلّب تسجيل  الوالدات خالل سنة، وبعدها 

مرشوع قانون ملعالجة هذا املوضوع، ألنّه كان جًدا مأساويًا ومينع عودة السوريني الذين يريدون 

أن يعودوا. ثانيًا، مبوضوع التسجيل نحن كمفوضية، فإحدى النشاطات التي نقوم بها يف العامل 

عندما نتدّخل نسّجل كل شخص الجئًا، عندما تكون الدولة غري قادرة أو ال تريد أن تقوم بها، ومن 

أجل رضوريات املساعدة وتأمني الحامية. يف لبنان أصبح هناك قرارات صادرة عن مجلس الوزراء 

يف بداية األزمة طلبوا مّنا رسميًا أن نقوم بعملية التسجيل، وعىل هذا األساس قمنا بذلك. وتوقفنا 

عن التسجيل يف العام 2015، عندما بلغ عدد الالجئني مليونًا و200 ألف الجئ، الدولة خافت من 

الرقم يف حينه وطلبوا مّنا، أن نتوقّف عن التسجيل. حاليًا نقوم مبحادثات مع الدولة اللبنانية من 

أجل إعادة عملية التسجيل يك نعرف من يوجد يف لبنان، وأيًضا يك نحرض لعملية العودة. وشكرًا.



.67. لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة

أصحاب املعايل والسعادة،

الشخصيات الديبلوماسية، العسكرية، الروحية، االقتصادية، األكادميية، النقابية، واالجتامعية

املنظامت الدولية، والجمعيات األهلية

حرضة العميد الركن فادي أيب فّراج

مدير مركز البحوث والدراسات اإلسرتاتجية وفريق عملِه املحرتمني

أيها الحضور الكريم،

موج يمِّ األبيض املتوسط الذي ميلّح شاطىَء وطن اسمه لبنان

وطٌن فاتٌح ذراعيه إىل غرب يدخله عىل إيقاع هذا املوج بوابة رشٍق أوسط مذ كان سويرسا ثانية 

ذات يوم.

لبنان، الذي يقف صامًدا مواجًها موجات عدو مرتبّص يف جنوب اإلباء.

لبنان، الذي ترشق شمُسه من رشق، يتكلّل بأبيض يحيل األرض.

امللَح  قلبَه إىل موجات إخوة وجريان، دفعوا مثن تهجري قرسي من أرضهم، فتشاركوا معه  فتح 

والحالوَة عىل مائدة مؤقتة ومشرتكة، رئٍة مشرتكة، طاقِة نبٍض مشرتكة.

لكن هذه املوجة التي توازي نصف عدد سكانه أصبحت تشّكل العبء األكرب الذي يقض مضجع 

اقتصاده، بيئته، واضعة إياه أمام تحديات بيئية، تربوية وقانونية، كام تابعنا يف القسم األول من 

تقديم املحور الثالث من قبل:
املنّسق اإلعالمي ماجد بو هدير 

املحور الثالث: "لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة"

)التحّديات األمنية(
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ورشة عملنا اليوم.

مع املحور الثالث نصل إىل تحدٍّ برز تحت مجهر الخوف والقلق يف اآلونة األخرية، من دون أن 

إنه كان منتظرًا أن يطفو عىل سطح املأل، تهريٌب عرب حدود،  يشّكل مفاجأة غري محسوبة، إذ 

إشكاٌل فردٌي من هنا، اعتداٌء من هناك، انتهاٌك من هنالك، رسقٌة، جرميٌة، اغتصاٌب، تفلٌّت وأكرث! 

فكان عىل الدولة بكامل عتاد أجهزتها األمنية ومؤسستها العسكرية أن تعلن حال استنفار األهبّة 

ملواجهة أكرب مشكلة وعبء يف عرص لبنان الحديث وازى مفاعيل الحرب التي قبعت ورضّجت 

ودّمرت.

باملوازاة، املواطن أصبح خفريًا ساهرًا عىل أمن عتبة بيته وقريته وبلدته، فاتُخذت التدابري االحرتازية 

يف أكرثية املناطق التي اختلط فيها النازح السوري مع املواطن اللبناين، فأصبحا عىل متاس مبارش 

يف اليوميات منذ أكرث من ستة أعوام.

عدم  درجة  إىل  تنوء  وأصبحت  األكرب  العدد  واجتاحها  األعىل  الثمن  دفعت  اللبنانية،  الدولة 

االحتامل، بعكس الدول املحيطة التي استطاعت االستيعاب املنظّم.

وإذ بنا ننصفع باألرقام والنسب املئوية:

إيجاد  أرضنا هم مقيمون بطريقة غري رشعية، وذلك لعدم متّكنهم من  النازحني عىل  43% من 

كفيل، أو خوِفهم من الذهاب إىل دوائر األمن العام.

تقابلها  القيد.  ناهيك عن مشكلة  السورية،  األزمة  بعد  ولدوا  ؛ %18  العرشين  54% تحت سن 

مشكلة أخطر أال وهي الزواج املبكر التي تطال 29% منهم.

أضف إىل ذلك ارتفاع نسبة من هم دون خط الفقر برسعة كبرية سنة بعد سنة وصلت اليوم إىل 

حد وسطي يالمس الـ%65.

يف أيار املايض ُعقد مؤمتر يف بريوت من قبل إتحاد الجمعيات اإلغاثية.

رئيُسها حسام الغايل قال:

أمام  نقف  عليه  الفقر،  معدالت  ارتفاع  عن  تنتج  سوف  وخطرية،  مرعبة  مؤرشات  أمام  "نحن 

قبل  من  نسمعه  ما  وهذا  واإلرهاب  التطرّف  إىل  التوّجه  األكرث  أو  االنتحار،  أو  الثورة  خياَرين، 

كثريين من النازحني".

وهذا هو التحدي الذي سوف يفّنده املشاركون الكرام يف هذا املحور.

البداية مع شخصية عسكرية تحّولت إىل مرجعية، هو املفعم بالخربة الطويلة اسرتاتيجيًا، فكريًا، 

وتحلياًل.

يرشّفني أن أعطي الكالم للعميد الركن املتقاعد نزار عبد القادر.
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أصحاب املعايل والسعادة،

الشخصيات الديبلوماسية، العسكرية، الروحية، االقتصادية، األكادميية، النقابية، واالجتامعية

املنظامت الدولية، والجمعيات األهلية

حرضة العميد الركن فادي أيب فّراج

مدير مركز البحوث والدراسات اإلسرتاتجية وفريق عملِه املحرتمني

أيها الحضور الكريم،

تداعيات األزمة عىل لبنان
لألمن  العامة  للمديرية  الرسمية  اإلحصاءات  آخر  وفق  لبنان  السوريني يف  النازحني  عدد  يبلغ 

هذا  املتحدة  لألمم  التابعة  العليا  املفوضية  فيه  تضع  الذي  الوقت  يف  نازح   1065000 العام 

العليا  املفوضية  أن  إىل  التقديرين  بني  الظاهر  الفرق  يعود  نازح.   1800000 العدد يف حدود 

قد حافظت عىل األرقام التي سجلتها يف األساس ومل تطرح منها النازحني الذين تركوا لبنان يف 

لبنان  األرقام زيادة يف عدد سكان  السوريون اآلن وفق هذه  النازحون  مراحل متفاوتة. ميثل 

بنسبة تقارب 28% وفق العديد من الدراسات املنشورة.

الكبرية  والجهود  النازحني،  هؤالء  مع  اللبنانية  والدولة  اللبناين  املجتمع  تعاطف  من  بالرغم 

اإليواء  لجهة  لهم  املمكنة  والخدمات  املساعدات  كل  وتأمني  أوضاعهم  ملعالجة  املبذولة 

واملساعدات الغذائية والعناية الطبية والتعليم فإن املشكلة ما زالت تفوق إىل حد كبري جميع 

القدرات املتوافرة. من هنا فإن الظروف التي يعيشها هؤالء النازحون هي درامية وغري مقبولة.

يقدمها  أن  املفرتض  من  التي  واألموال  املساعدات  شح  تأثري  تحت  تتفاقم  األزمة"  زالت  "ما 

املجتمع الدويل لهؤالء النازحني وللدولة اللبنانية. من املتوقع أن تسري األزمة الراهنة من يسء 

كلمة العميد الركن املتقاعد 
نزار عبد القادر

تداعيات األزمة عىل لبنان
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إىل أسوأ يف ظل غياب أية فرصة للتوصل إىل حل سيايس لألزمة السورية وخصوًصا بعد تعرث 

مؤمتر جنيف وعدم ظهور أية بارقة أمل بحل سيايس يف املستقبل املنظور.

التهديدات واملخاطر يف املدى القريب
مع استمرار الحرب يف سوريا وبنتيجة التصعيد الذي تشهده مختلف جبهات القتال يخىش من 

تنامي أزمة النازحني بشكل تدريجي. ولكن يربز يف ظّل التدخل الرويس واإليراين لدعم النظام 

خطر عودة التصعيد بني مختلف القوى املتصارعة حيث ميكن أن تؤدي التطورات املستقبلية 

إىل نزوح مئات آالف النازحني إىل لبنان. وتتطلب تداعيات حدوث مثل هذه املوجة من اللجوء 

اعتامد خطة طوارئ من قبل الدولة اللبنانية واملجتمع الدويل لتدارك مفاعيلها الكبرية والتي 

سيعجز لبنان حتاًم عن احتوائها.

يف رأينا ال ميكن استبعاد حصول ذلك يف السنتني املقبلتني.

تؤكد الدراسات واإلحصائيات عىل عمق تأثري األزمة السورية عىل لبنان عىل جميع األصعدة: 

السياسية، واألمنية، واالقتصادية، واالجتامعية.

ضد  الثورة  يؤيد  األول،  فريقني:  إىل  سوريا  يف  األزمة  بداية  منذ  انقسموا  قد  اللبنانيون  كان 

بالنفس"  "النأي  سياسة  فشلت  لقد  وعسكريًا.  سياسيًا  ويسانده  النظام  يؤيد  والثاين،  النظام. 

التي أعلنتها حكومة نجيب ميقايت يف رأب الصدع الذي ميكن أن تتسبب به األزمة السورية، 

كام فشلت يف التخفيف من تداعياتها عىل كل األصعدة.

ال يتسع املجال والوقت للبحث يف مختلف ارتدادات األزمة السورية عىل األوضاع يف لبنان وال 

بد من أن يقترص البحث عىل تداعيات مشكلة النازحني دون غريها، وتقييم آثارها عىل األوضاع 

السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتامعية يف املدى القصري واملتوسط ويف املدى البعيد.

تأثر لبنان عىل الصعيد السيايس واألمني مبجريات األزمة السورية، وخصوًصا بعد تنامي عدد 

النازحني السوريني إىل ما يزيد عن ربع اللبنانيني، ومع انتشارهم عىل جميع األرايض اللبنانية 

واختالطهم مع النسيج االجتامعي اللبناين. ولقد ترك هذا اإلنتشار واالختالط آثاره عىل األوضاع 

األمنية واالقتصادية واالجتامعية.

كان لالنتشار السوري أثره عىل وضع األمن واالستقرار يف لبنان، حيث ظهر ذلك جليًا من خالل 

تسلل خاليا تابعة للتنظيامت السورية املتطرفة إىل الداخل اللبناين من أجل تنفيذ سلسلة من 

العمليات اإلرهابية التي طاولت مختلف املناطق مبا فيها العاصمة بريوت وضاحيتها الجنوبية.

وبالرغم من نجاح األجهزة األمنية والجيش اللبناين يف مكافحة الخاليا اإلرهابية فإن مخيامت 

وتجمعات النازحني السوريني ستبقى مصدر تهديد كبري من خالل اخرتاق املنظامت اإلرهابية 

لها وتكليف بعض املجموعات بعمليات تفجري واغتيال داخل لبنان.

هذه  مثل  مكافحة  يف  األمنية  األجهزة  حققتها  التي  الباهرة  النتائج  إىل  االطمئنان  ميكن  ال 
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أو حصول  إرهابية جديدة،  تنظيم خاليا  املحتمل  بل من  ال  املمكن،  يبقى من  الخاليا، حيث 

اخرتاقات متكررة عرب الحدود املفتوحة بني البلدين.

االقتصادي  الوضعني  عىل  مهمة  تداعيات  وجود  الرسمية  واإلحصاءات  الدراسات  أظهرت 

واالجتامعي وخصوًصا لجهة منافسة اليد العاملة السورية يف سوق العمل اللبناين.

جميع  وإقفال  وسوريا،  لبنان  بني  التجاري  التبادل  تراجع  عىل  االقتصادية  الخسائر  تقترص  ال 

إىل  تتعداها  بل  والعراق  الخليج  باتجاه  اللبنانية  البضائع  تعربها  كانت  والتي  الربية  الطرق 

بإنفاق  ذلك  تسبب  والذي  السوريني؛  الضخم من  العدد  لجوء هذا  نتجت عن  التي  الخسائر 

إضايف كبري عىل جميع قطاعات الخدمات والصحة والتعليم يقّدر مبليارات الدوالرات. ظهرت 

مفاعيل ذلك من خالل تراجع معدالت النمو وانخفاض مستوى االستثامرات الخاصة، وتنامي 

العجز يف امليزان التجاري، والرتاجع الكبري يف حقيل العقارات والسياحة.

الفقرية  الشامل والبقاع واألحياء  الفقرية يف  املناطق  السوريني إىل  النازحني  تسبب تدفق عدد 

حول املدن بتحديات كبرية للحكومة وللمجتمعات املضيفة. لقد نتج عن تجمع أعداد ضخمة 

من النازحني يف املناطق الحدودية مبزيد من التعرث االقتصادي لهذه املناطق والتي كانت تشكو 

أصاًل من الفقر والبؤس االجتامعي. ال بد هنا من لفت النظر إىل قبول العامل السوريني العمل 

بأجور منخفضة باملقارنة مع أقرانهم اللبنانيني، وهذا األمر يزيد من مفاعيل التنافس، كام نتج 

عنه تراجع يف مستوى األجور باإلضافة إىل تراجع يف عدد فرص العمل املتاحة.

ال ميكن أيًضا تجاهل املنافسة الحاصلة يف املجال التجاري، حيث يتعاطى عدد كبري من السوريني 

مبنتوجات  يتاجر  معظمهم  وإن  خصوًصا  اللبنانيني،  التجار  صغار  ومنافسة  التجارية،  األعامل 

سورية بأسعار أدىن من أسعار املنتوجات اللبنانية.

الحياة  وتكاليف  األسعار  عىل  النازحني  من  الضخم  العدد  هذا  وجود  تأثري  إغفال  ميكن  وال 

املتصاعدة بالنسبة للطبقات الفقرية وانعكاس زيادة الطلب عىل الرضوريات بإنتاج حالة من 

باألسعار. التضخم 

كيف ميكن للبنان مواجهة هذه التحديات يف املدى القريب واملتوسط؟ ال ميلك لبنان املوارد 

الالزمة  واالستثامرات  األموال  تأمني  لجهة  وخصوًصا  مبفرده،  التحديات  هذه  ملواجهة  الالزمة 

إليجاد فرص العمل وتحسني الخدمات الرضورية للنازحني السوريني وللعامل اللبنانيني.

املانحة مبزيد  الدويل والدول  اللبنانية مطالبة املجتمع  الدولة  املواجهة من  تتطلب مثل هذه 

وال  السابقة.  الخمس  للسنوات  الفادحة  الخسائر  عن  لبنان  لتعويض  املالية  املساعدات  من 

اللبنانية  املجتمعات  االستجابة لحاجات  املانحة أهمية  الدويل والجهات  املجتمع  أن يدرك  بّد 

املضيفة بالتوازي مع حاجات النازحني. وتوجيه االستثامرات الدولية من أجل إيجاد فرص عمل 

يف مناطق اللجوء وخصوًصا يف البقاع والشامل.

عىل صعيد األمن يقتيض أن تطور األجهزة األمنية خططها يف مواجهة اإلرهاب وتكثيف العمل 
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النامئة ومنع تنظيم خاليا جديدة. ويقتيض يف هذا املجال أن تتوجه الحكومة  لكشف الخاليا 

اللبنانية إىل الدول الصديقة لطلب مزيد من املساعدات العسكرية للجيش ولألجهزة األمنية، 

باإلضافة إىل املساعدة يف إقامة نظام أمني متكامل ملراقبة الحدود اللبنانية الشاملية والرشقية 

وضبط الحركة عربها.

يبقى من األهمية مبكان وضع خطة طوارئ من قبل الحكومة اللبنانية من أجل مواجهة تدفق 

املناطق  يف  أو  دمشق  يف  كبرية  أمنية  انتكاسات  حصول  حال  يف  خصوًصا  النازحني  من  مزيد 

السورية األخرى.

واملفاعيل  األخطار  يتعدى  مصريي  تهديد  إىل  يتحول  قد  والذي  الحقيقي  التهديد  يبقى  لكن 

الناتجة عن األزمة السورية يف وضعها الراهن إىل إمكانية حصول توطني ملئات آالف النازحني 

السوريني يف لبنان، عىل دفعات عرب العقود املقبلة. سيكون لعملية التوطني تداعيات تؤثر عىل 

التوازنات الدميوغرافية اللبنانية وتهدد بالتايل أسس النظام اللبناين.

التهديدات واملخاطر يف املدى البعيد
بعد هذا االستعراض الرسيع الرتدادات وتأثريات أزمة النازحني السوريني عىل لبنان عىل جميع 

يبقى من  واملتوسط،  القريب  املديني  واالقتصادية واالجتامعية يف  واألمنية  السياسية  األصعدة 

الرضوري وامللّح طرح مسألة وجود تهديدات حقيقية قد تتحول يف املدى البعيد إىل "تهديدات 

مصريية" لالستقرار العام يف لبنان عىل املستويني األمني والدميوغرايف.

يخطئ من يعتقد بأن أزمة اللجوء السوري إىل لبنان هي أزمة عابرة ستنتهي مع انتهاء الحرب 

التي  املوضوعية  األسباب  زوال  بعد  للنازحني  متسارعة  عودة  إىل  تفيض  قد  والتي  السورية، 

دفعتهم للنزوح إىل لبنان. ويخطئ أيًضا كل هؤالء الذين يفرتضون بأن انتهاء الحرب وانطالقة 

النازحني  عودة  حركة  يرّسع  حافزًا  ستشكل  الحرب  هّدمته  ملا  واإلعامر  البناء  إعادة  مرشوع 

السوريني إىل بالدهم لالنخراط يف عملية اإلعامر هذه.

القائم  املصالح  تناقض  وخصوًصا  الراهنة،  واإلقليمية  الدولية  التعقيدات  بأن  بوضوح  يبدو 

السورية ستزيد من مخاطر استمرار األزمة لسنوات  الالعبني األساسيني يف األزمة  بني مختلف 

عديدة مقبلة. وميكن أن تؤدي إطالة أمد الحرب إىل حدوث موجات نزوح جديدة، قد تزيد 

من تفاقم املخاطر التي يواجهها لبنان يف الوقت الراهن. باإلضافة إىل ذلك فإنه من الواقعي 

والطبيعي أن ال نتوقع حدوث عودة جامعية ومتسارعة للنازحني إىل ديارهم، وال بّد من تصور 

بّد  بها( متباطئة وأن تستغرق سنوات عديدة. وال  العودة )ملن يرغب فعليًا  أن تحدث هذه 

هنا من توقع أن تستغرق فرتة انتهاء الحرب والعودة ثالثة أو أربعة عقود من الزمن، هذا يف 

حال قيام سلطة موحدة يف دمشق، وقادرة عىل فرض األمن واالستقرار يف جميع أنحاء البالد، 

وعىل انطالق ورشة إعادة البناء واإلعامر.
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ال بّد من التوقف عند تهديدين مصرييني ألزمة النازحني السوريني يف املدى البعيد.

التهديد األول: يتمثّل بنشوء تنظيم أو عدة تنظيامت مسلحة يف مخيامت النازحني السوريني يف 

لبنان، وخصوًصا يف منطقتي البقاع والشامل، وذلك بحجة الدفاع عن مصالح النازحني وأمنهم 

الداخل  العاملة يف  السورية  املسلحة  الفصائل  لبعض  أو مبسعى وتخطيط  لبنان من جهة،  يف 

السوري، وذلك من أجل زيادة نفوذها ودورها يف أية تسوية سياسية مقبلة، من جهة ثانية: 

يف  مسلحة  مجموعات  لنشوء  املمكنة  السيناريوهات  كل  عن  بالحديث  هنا  التوسع  ميكن  ال 

السابق من تجارب دراماتيكية  باستعادة ما حدث يف  االكتفاء  النازحني، وميكن فقط  صفوف 

للبنان مع الفلسطينيني بعد نشوء املقاومة الفلسطينية يف لبنان، والتي كادت أن تدّمر كامل 

والدخول يف مجموعة  تداعياتها  من خالل  البالد  يف  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  البنى 

حروب دامت لعقد ونصف.

النازحني السوريني يف لبنان، سواء  الثاين: يتمثل هذا التهديد بتوطني أعداد كبرية من  التهديد 

بصورة غري رشعية )كأمر واقع( أو من خالل تجنيسهم، مع احتامل حصول األمرين مًعا. وميكن 

يف ظّل هكذا سيناريو توقع تجنيس مئات اآلالف من النازحني وأكرثهم من السّنة. وسيشّكل 

هذا األمر إخالاًل كبريًا يف التوازنات الطائفية يف لبنان، وسيؤدي بالتايل إىل تهديد صيغة النظام 

القائم عىل التوازنات الطائفية واملذهبية والتي جرى تكريسها يف دستور "الطائف".

ال بّد هنا من توقع أن يرتفع عدد النازحني السوريني بصورة مضطردة، ولن يكون ذلك بسبب 

الوالدات يف  ذلك عدد  إىل  يضاف  بل  مقبلة  لسنوات  الحرب  استمرار  نازحني جدد مع  تدفق 

العائالت النازحة، ومن املمكن أن يتضاعف العدد الحايل خالل فرتة إقامة متتد ألربعة عقود أو 

أكرث. بالرغم من األحوال املعيشية السيئة التي يعيشها النازحون السوريون يف البقاع والشامل 

هجرتهم  لوقف  األوروبية  الضغوط  فإن  الخدمات(  وقلّة  العمل  فرص  توافر  عدم  )بسبب 

باتجاه أوروبا ستحّول لبنان إىل "خزان مغلق" وهذا ما أشار إليه مسؤول أورويب يف طرحه يف 

بروكسيل مشكلة النازحني السوريني يف لبنان حيث رأى بأن عدد السكان يف البقاع قد تضاعف 

إىل مزيد  املتوافرة، وسيؤدي ذلك حتاًم  التحتية  البنى  لكل  استعاماًل مضاعًفا  ما يشكل  وهذا 

من التوتر بني السكان املحليني والنازحني.

ال ميكن مقارنة وضع اللجوء يف لبنان مع األردن فهناك اختالف واضح يف الحالتني، ومن أبرز 

نقاط هذا االختالف:

البداية  والتي نجحت منذ  الثاين،  الله  امللك عبد  يرتأسها  قويّة،  األردن سلطة  تتواجد يف  أواًل: 

مشاريع  شخصيًّا  امللك  حمل  كام  أراضيها،  عىل  السوريني  النازحني  وضع  وضبط  تنظيم  يف 

لإلتحاد  زيارته  خالل  من  مبكرًا  لبالده  الدولية  االقتصادية  املساعدات  وتقديم  إغاثتهم 

األورويب وبقية العواصم، حيث تّم التوافق عىل متويل الخطط األردنية برسعة قياسية، دون 

بني  واجتامعيـة  سياسيـة  حساسيـات  أيـة  ظهـور  دون  حـال  ما  وهذا  تذكر  عقبات  ظهور 
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والنازحني. املضيـف  املجتمـع 

مل تتوافر يف لبنان وحدة القرار السيايس، والتوافق الوطني ملعالجة أزمة النازحني السوريني 

القرارات  تنفيذ بعض  اللبنانية مرتبكة وعاجزة عن  السلطات  والفلسطينيني، ولذلك وقفت 

التي صدرت عن مجلس الوزراء كمخرج )النأي بالنفس( الذي شّكل اجتهاًدا لفظيًا للحكومة 

النازحني أو أن يساعد  مل تستطع أن ترتجمه إىل مرشوع فعيل، ميكن أن يخفف من تدفق 

عىل ضبط أوضاعهم من خالل جمعهم يف مخيامت مركزية عىل غرار ما جرى يف األردن.

السوريني يف حدودها  النازحني  إبقاء مشكلة  امللك يف  بقيادة  األردنية  الحكومة  ثانًيا: نجحت 

يف  األخرى  وللعواصم  لربوكسيل  زياراته  من  امللك  نجح  حيث  واالجتامعية،  االقتصادية 

الحصول عىل التمويل الالزم، كام أجرى مفاوضات رسمية مع الجانب الرسمي السوري من 

أجل منع حصول حساسيات وتعقيدات يف العالقات السياسية وعىل طول الحدود، أو إشعال 

بعض املشاكل يف صفوف النازحني من خالل اخرتاقات أمنية ملخيامتهم.

وانعكست  واالجتامعي،  االقتصادي  البعدين  تعّدت  قد  اللجوء  مشكلة  فإن  لبنان  يف  أما 

األزمة  حول  وشعبيًا  رسميًّا  اللبنانيني  انقسام  من  حالة  امللف  هذا  مع  التعاطي  قرارات  عىل 

السورية. بعد خمس سنوات عىل بدء املشكلة ظهرت مخاوف التوطني والتي تبلورت من خالل 

بإقامة  التبشري  جرى  حيث  املتحدة،  لألمم  العام  لألمني  ترصيح  بينها  ومن  دولية،  ترصيحات 

طويلة والتشجيع عىل عودة آمنة وفق توافر الظروف املالمئة. شكلت "هذه التخريجة" الغطاء 

لقرار الدول األوروبية يف رفض استقبال مزيد من النازحني، يف الوقت الذي يسهل فيه اندماج 

االجتامعي  االستقرار  تتواجد أخطار عىل  األوروبية حيث ال  املجتمعات  السوريني يف  النازحني 

هو  كام  الدميوغرايف  التوازن  باختالل  التسبب  أو  الوطني  املستوى  مخاطر عىل  وال  والسيايس 

الوضع يف لبنان.

يواجه لبنان مجموعة من الخيارات املستحيلة بعد ما توضحت مواقف دول اإلتحاد األورويب 

ثنائية  اتفاقات  إىل  اإلتحاد  سلطات  وسعي  الدول  هذه  إىل  السوريني  النازحني  انتقال  برفض 

مع دول الجوار السوري )تركيا واألردن ولبنان( من أجل منع حصول نزوح جامعي بحرًا وبرًّا 

قادرة  أخرى،  دول  يف  النازحني  توطني  إعادة  خيار  خرس  قد  لبنان  يكون  وهكذا  القارة.  إىل 

اللبنانية  عىل استيعابهم وتأمني املساعدات وفرص العمل الالزمة لهم. ومل يبق أمام الحكومة 

واالجتامعية  االقتصادية  التداعيات  ملواجهة  املالية  املساعدات  من  مزيد  طلب  خيار  سوى 

والخدماتية الحاصلة بعدما زاد عدد النازحني عن ربع عدد سكان البلد. من املتوقع أن تؤدي 

فيها  يقدم  جديدة"  "رشاكة  اتفاقية  إىل  األورويب  اإلتحاد  مع  لبنان  يجريها  التي  املفاوضات 

اإلتحاد مساعدات مالية مقبولة للبنان، مع وعود برتقية التعاون بني لبنان واإلتحاد إىل مستوى 

"الرشيك اإلسرتاتيجي" مع وعود باملساعدة عىل تحقيق العودة اآلمنة للنازحني عندما تتوافر 

اللبناين قد رضخ لضغوط املفاوض األورويب من أجل  الظروف املالمئة. وهكذا يكون املفاوض 
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منع انتقال النازحني يف لبنان باتجاه أوروبا، بينام بقي سيف التوطني مسلطًا عىل رقبة لبنان، 

حيث بات املطلوب من السلطة اللبنانية أن تواجه منفردة وبوسائلها الخاصة حصول تدفقات 

جديدة للنازحني عرب حدوده من جهة، ومواجهة حدوث عمليات توطني ألعداد كبرية "طوًعا 

أو قرًسا" بسبب الضغوط السياسية الداخلية أو من قبل السلطات السورية أو من قبل اإلتحاد 

األورويب واملجتمع الدويل.

والتي  الجديدة  الرشاكة  اتفاقية  "عادلة" من  لبنان عىل حصة  املطروح: هل سيحصل  السؤال 

الطموح  االستثامري  الصندوق  من  وازنة  واستثامرية  متويلية  عن حصوله عىل حصة  تحدثت 

عنها  يتحدث  التي  االستثامري  الدعم  وعود  إن  بإنشائه.  األوروبية  املفوضية  وعدت  الذي 

األوروبيون هي خيالية، ولكن التجارب السابقة ال تدفع للتفاؤل، هذا باإلضافة إىل أن التجاذبات 

السياسية الحاصلة حول ملف النازحني لن تساعد عىل حصول لبنان عىل املساعدات املرجوة 

التزاماتها، وذلك بسبب سوء  بتسديد  األوروبية  الدول  وفاء  والتي ستكون مرشوطة، يف حال 

إىل  باإلضافة  املايض  القرن  تسعينيات  من  للدولة  عامة  موازنة  وعدم صدور  اللبنانية،  اإلدارة 

تفيش الفساد الكيل يف جسم الدولة عىل املستويني السيايس واإلداري. ويبقى األمل الوحيد يف 

حصول البلديات عىل بعض املساعدات من أجل متويل بعض مشاريع البنى التحتية األساسية 

ومعالجة النفايات الصلبة باإلضافة لبعض املساعدات امللحة لقطاعي التعليم والطاقة واملياه.

 

تقصري الدولة اللبنانية واملجتمع الدويل
الربيع  التي حصلت جرّاء أحداث  التداعيات  التي نشأت بسبب  املتتالية  لبنان األزمات  واجه 

املستويني  عىل  نفسه  عىل  منقساًم  سوريا،  يف  وخصوًصا  العربية  الدول  من  عدد  يف  العريب 

واضحة  سياسة  اعتامد  يف  سالم  ومتام  ميقايت  نجيب  حكومتا  تنجح  ومل  والشعبي.  الحكومي 

من  زاد  وما  السورية.  األزمة  تداعيات  عن  الناتجة  املبارشة  واألخطار  التساقطات  لتدارك 

مفاعيل األزمة وتساقطاتها انقسام الشعب اللبناين حول األزمة بني فئات مؤيدة للنظام وأخرى 

يف  الجادة  سليامن  ميشال  الرئيس  محاولة  تنجح  ومل  السورية  الثورة  فصائل  ملختلف  مؤيدة 

التحوالت  والشعبية من جهة وبسبب  الحكومية  االنقسامات  بسبب  الحاصل  التدهور  تدارك 

النظام ومعارضيه  السورية وتحّولها من أزمة داخلية بني  التي حصلت يف األزمة  الدراماتيكية 

إىل أزمة إقليمية ودولية وبالتايل إىل حرب بالوكالة تشارك فيها معظم الدول اإلقليمية الكبرية 

شعار  تحت  األوروبية  الدول  من  وعدد  وروسيا  املتحدة  الواليات  فيها  تشارك  كام  واملؤثرة 

والديناميات  الفئات  كل  إقناع  يف  سليامن  الرئيس  ونجح  واإلرهاب.  اإلسالمية  الدولة  محاربة 

السياسية املنقسمة عىل قبول مندرجات والتوقيع عىل "إعالن بعبدا" لكن رسعان ما خرجت 

االلتزام  رافضة  االتفاق  عىل  آذار   8 قوى  وبعض  الله  وخصوًصا حزب  السياسية  القوى  بعض 

بنصوصه والعمل عىل تحييد لبنان.



لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة .76.

مخططاتها  ووقف  اإلرهابية  للجامعات  التصدي  يف  األمنية  أجهزتها  بواسطة  الدولة  نجحت 

الجهنمية يف مامرسة "القتل األعمى" يف مختلف املناطق اللبنانية وخصوًصا يف الشامل والبقاع 

والضاحية الجنوبية وبريوت، باالضافة إىل محاوالت متكررة الستغالل االنقسامات اللبنانية من 

أجل إقامة "إمارة إسالمية" والدفع باتجاه الفتنة الداخلية، وتبلورت هذه الجهود واألعامل يف 

البقاع من خالل الهجوم عىل الجيش اللبناين يف عرسال أو من خالل إثارة االنقسامات املذهبية 

والعمليات اإلرهابية ضد املساجد واملصلني يف طرابلس. وكان الهدف ظاهرًا وواضًحا بأن هناك 

محاوالت مدروسة من أجل إسقاط الجيش وتفشيله يف مهمته كقوة وحيدة ضامنة الستمرار 

الدولة اللبنانية وصيانة وحدة املجتمع واألرض.

واقية  مظلة  إيجاد  لجهة  الوطنية  مبسؤولياتها  االضطالع  يف  السياسية  السلطات  فشلت  لقد 

ثانية  السوريني من جهة  النازحني  التصدي ألزمة  وبالتايل  واالستقرار من جهة،  لألمن  وحامية 

والتي تفاقمت حني زاد عددهم عىل ربع سكان البالد مع تقصري ظاهر يف:

أ- ضبط انتشار النازحني وإقامة مخيامت خاصة لهم وإخضاعهم لرقابة السلطة عىل غرار ما 

جرى يف األردن وتركيا. بسبب ضعف الدولة وانقسامها عىل نفسها انترش النازحون عىل جميع 

الخدمات  اللبنانية بشكل عشوايئ ومبا يزيد من مخاطر وجودهم اآلين واستنفاد كل  األرايض 

املمكنة عىل حساب املواطنني اللبنانيني، باإلضافة إىل املخاطر التي ستنتج عن إقامتهم الطويلة 

مبا يف ذلك خطر التوطني أو اخرتاقهم من قبل املنظاّمت املسلحة العاملة داخل سوريا من أجل 

مع حزب  املتصارعة  التنظيامت  هذه  ومصالح  توجيهات  وفق  تعمل  مسلحة  كقوة  تنظيمهم 

الله داخل سوريا أو يف الرصاعات السورية الداخلية عىل السلطة والنفوذ الحًقا.

عىل  الحصول  أجل  من  شاملة  وإمنائية  استثامرية  خطة  وضمن  الالزمة  الجهود  بذل  ب- 

اللبنانيني  إفادة  وتحقيق  الكثيف  اللجوء  أزمة  أعباء  ملواجهة  الدوليني  والتمويل  املساعدات 

التي يتحملها املواطنون والبلديات يف  كمجتمع مضيف من هذه املساعدات لتخفيف األعباء 

جهودهم إليواء وإغاثة هذه األعداد الضخمة من النازحني.

ج- منع أو تخفيف آثار االنقسامات السياسية عىل وحدة وأداء مؤسسات الدولة الدستورية 

واإلدارية، وهذا ما أدى إىل تعطيلها وشل دورها يف إدارة البالد والتصدي ألزمة النازحني بكّل 

الجمهورية  رئاسة  مؤسسة  لتعطيل  وكان  واإلنسانية.  واالقتصادية  واألمنية  السياسية  أبعادها 

وتأمني حامية  الوطني  القرار  وحدة  البارز عىل  أثره  رئايس  فراغ  يف  ونصف  لسنتني  والدخول 

من  املفاعيل  هذه  وظهرت  والدويل.  واإلقليمي  الداخيل  املستوى  عىل  العليا  لبنان  مصالح 

الالزم للجيش  الدعم  لبنان وتقديم  الدويل والعريب مع مطالب  خالل عدم تجاوب املجتمعني 

أو لربامج إغاثة وتشغيل النازحني السوريني. وكانت أبرز هذه األرضار التي نتجت عن اختالل 

األربع  هبة  إلغاء  العريب(  اإلجامع  عن  لبنان  )وخروج  اللبناين  والديبلومايس  السيايس  املوقف 

مليارات دوالر التي قدمتها اململكة العربية السعودية من أجل تسليح الجيش ودعم األجهزة 
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لبنان،  زيارة  من  الخليجية  الدول  رعايا  ومنع  األخرى  املساعدات  أشكال  كل  ووقف  األمنية، 

اللبنانيني العاملني يف الدول الخليجية أو ترحيلهم ملواقفهم السياسية  باإلضافة إىل طرد بعض 

أو انتسابهم املذهبي.

السوري  اللجوء  أزمة  أعباء  تحمل  لبنان عىل  مساعدة  تجاه  الدويل  املجتمع  تقصري  بشأن  أما 

فحّدث وال حرج، وذلك عىل عكس ما حصل عليه األردن وتركيا من مساعدات دولية أسهمت 

املجتمعني  عىل  الواقعة  واالجتامعية  االقتصادية  واألرضار  الخدماتية  األعباء  تخفيف  يف 

املضيفني. وجاء هذا التقصري الدويل تجاه لبنان كنتيجة لتعرث دور السلطة اللبنانية جراء فراغ 

سدة الرئاسة وضعف املؤسسات الدستورية األخرى يف االضطالع بدورها، وغياب الدور املؤثر 

للديبلوماسية اللبنانية عىل املستويني العريب والدويل. إذا كانت قد مالت الخارجية اللبنانية يف 

عهد حكومة ميقايت إىل متثيل سوريا والدفاع عن مصالحها يف االجتامعات العربية والدولية فقد 

العتبارات  الخاضع  السيايس  باملوقف  االلتزام  إىل  الحالية  الحكومة  عهد  يف  الخارجية  جنحت 

ارتباطاته مع  لبنان وصون  الداخلية، وذلك عىل حساب مصالح  الحساسيات  أو مراعاة بعض 

الدول العربية وعالقاته التاريخية مع املجتمع الدويل.

وال  واملساعدات،  التمويل  من  لبنان  بحقوق  املطالبة  يف  وممثلوها  اللبنانية  الحكومة  تأخرت 

عاّم  للتعويض  الالزم  السيايس  املوقف  قوة  متلك  أنها  مؤخرًا  قادتها  التي  املحادثات  من  يبدو 

داخل  املستمرة  واالنقسامات  القريب  األمس  إىل  الرئاسة  فراغ سدة  أن  بوضوح  ويبدو  فاتها. 

مجلس الوزراء باإلضافة إىل استرشاء آفة الفساد الكيل عىل املستوى الحكومي والنيايب واإلداري 

الوعود  من  لالستفادة  سعيها  يف  فعلية  مكاسب  أية  تحقيق  عىل  اللبنانية  الدولة  تساعد  لن 

"السخية" التي يتحّدث عنها املجتمع الدويل لتدارك أخطار هجرة النازحني السوريني الجامعية 

باتجاه أوروبا والقارة األمريكية.

الخيارات املستحيلة التي يواجهها لبنان
تحت  املنضوية  والقوى  األحزاب  مختلف  بني  واملتفاقم  املستمر  السيايس  االنقسام  ظّل  يف 

واالقتصادي  السيايس  لبنان  مستقبل  حول  وأولوياتهام  رؤيتهام  يف  كليًا  يختلفان  معسكرين 

العربية  اململكة  مع  للعالقات  منها  يعود  ما  وخصوًصا  الخارجية،  عالقاته  ويف  واالجتامعي 

أو  السوري  النظام  مع  اصطفافاتهام  إىل  باإلضافة  اإليرانية،  اإلسالمية  والجمهورية  السعودية 

الوفاق  مستوى  وعىل  املؤسسات  مستوى  عىل  مربًكا  لبنان  يقف  السورية،  الثورة  جانب  إىل 

العام بني مختلف مكوناته الطائفية واملذهبية. فالقرار لدى السلطة مرتدد أو غائب، وتغيب 

معه األولويات الوطنية، وذلك لحساب ارتباط القوى والديناميات السياسية والشعبية بالقوى 

االقليمية ومشاريعها لرسم واقع سيايس جديد للمنطقة.

وال بّد من الرتكيز فقط عىل الخيارات املستحيلة التي يواجهها لبنان يف ما يعود ألزمة النازحني 
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التي ميكن أن ترتبص بلبنان جراء تأثرياتها املمتدة يف املديني  السوريني واملخاطر والتهديدات 

الوضع  يف  الوهن  من  املزيد  حصول  توقع  ومع  الراهنة  األوضاع  ظل  يف  والبعيد.  املتوسط 

التي  االقتصادي ومع تفاقم أزمة اللجوء ميكن تصور استمرار سياسة كسب الوقت واملراوحة 

الخاصة  الدولية  املؤمترات  بحضور  واالكتفاء  النازحني  ملف  مع  تعاملها  يف  الحكومة  تتبعها 

للدولة  تأيت يف حال حصولها  لن  ما ميكن من مساعدات وهي  والحصول عىل  النازحني  بأزمة 

)من وجهة  واألهلية  الشفافية  ولفقدانها  املسترشي يف جسمها  الفساد  بسبب  وذلك  اللبنانية 

واالقتصادي  السيايس  الرتدي  حالة  مع  لبنان  سيواجه  املانحة(.  والجهات  الدويل  املجتمع  نظر 

واإلداري خيارات مستحيلة أبرزها:

الخيار االول:
أن يؤدي تقاعس الحكومة عن بناء خطة متوافق عليها وطنيًا ملواجهة أزمة النازحني السوريني 

السنتني  داخل سوريا يف  األوضاع  تطور  نتيجة  منهم  كبرية جديدة  أعداد  تدفق  وضبط حركة 

املقبلتني ويف ظل عدم الحصول عىل االستثامرات واملساعدات الالزمة إىل تعميم حالة الفقر يف 

لبنان لتشمل رشيحة مضاعفة من فقراء لبنان، يرافقه شّح متامد يف الخدمات األساسية التي 

تقدمها الدولة اللبنانية هذا الوضع قد يؤدي إىل أوضاع اجتامعية "كارثية" للنازحني وملضيفيهم 

عىل حد سواء، وميكن أن يؤدي كذلك إىل اهتزازات اجتامعية وأمنية تهدد االستقرار العام.

الثاين: الخيار 
يف ظّل االنقسام السيايس املتامدي يف لبنان وتناقض املواقف حول الوضع يف سوريا بني القوى 

لبنان  واجهها  التي  القاسية  التجربة  تتكرر  أن  املمكن  من  يبدو  والفاعلة،  الرئيسية  السياسية 

النازحني الفلسطنيني يف سبعينيات ومثانينيات القرن املايض، والتي أدت إىل قيام "دويلة"  مع 

تكفي  ال  ونصف.  عقد  من  أكرث  دامت  أهلية  حرب  يف  والدخول  لبنان  أرض  عىل  فلسطينية 

بإجامع  تحظى  متكاملة  اعتامد خطة  من  بد  وال  الخطر،  لتجاوز هذا  األمنية وحدها  الحلول 

شعبي وسيايس، من أجل تحقيق إدارة ملف اللجوء ضمن حدود املصالح اللبنانية العليا.

الثالث: الخيار 
إىل  أو خمسة عقود(  )أربعة  املقبلة  العقود  وتفاقمه خالل  الراهن  الكثيف  اللجوء  يؤدي  أن 

تجنيس  خالل  من  القانوين  التوطني  من  مراحل  تتبعها  أن  عىل  الواقعي  التوطني  من  حالة 

النازحني عىل دفعات، وذلك تحت تأثري الضغوط التي ميكن أن ميارسها أي نظام  مئات آالف 

سوري جديد، باإلضافة إىل الضغوط الدولية، وذلك بهدف منع هجرتهم باتجاه أوروبا وأمريكا 

الشاملية. يساعد عىل عمليات التوطني القانوين ضعف السلطة اللبنانية، وارتهان قوى سياسية 

لبنان.  عىل  ودوليّة  إقليمية  قوى  ولضغوط  قامئة،  سورية  سلطة  ألية  لبنانية  شعبية  وفئات 

سيؤدي توطني مئات آالف السوريني، وأكرثهم من السّنة إىل اخالل كبري يف التوازنات الطائفية 
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ما  كل  مع  الطائف  دستور  وفق  القائم  اللبناين  النظام  بزوال  يهدد  ما  لبنان،  يف  والسياسية 

يستتبع ذلك من مخاطر الدفع نحو حرب داخلية جديدة.

استمرار  توقع  البديهي  ومن  املتكررة،  السياسية  أزماته  من  لبنان  خروج  يف  أمل  ال  أّن  يبدو 

حالة الوهن والتفكك والتهالك الحاصلة يف املجتمع السيايس. ويشكل التهديد املتمثل بالوجود 

لتحسني  امكانية  أية  غياب  يف  ميكن  وال  مستفحل.  خطر  مصدر  السوريني  للنازحني  الكثيف 

القرار الحكومي )يف ظل املصالح املذهبية املتناقضة( يف معالجة ملف النازحني ومنع تحولهم 

"إىل قنبلة موقوتة" أمنيًا وسياسيًا سوى البحث عن تشكيل هيئة وطنية )غري حكومية( تدعم 

جهود الحكومة يف إدارة امللف، وتشكل هيئة رقابة عىل عملها وتخفيف املخاطر الناجمة عن 

أي من السيناريوهات املستحيلة التي عرضناها سابًقا.

شكرًا حرضة العميد الركن املتقاعد نزار عبد القادر عىل أمل أن 

ال تطول حالة االنتظار التي أرشت إليها وأن يبتعد نري املأساة 

ليحّل مكانه نرباس الحرية، شكرًا جزياًل لك.

العامة لألمن  املديرية  الكبرية تظلّل  السهر والدقة واملسؤولية 

العام، مقاربة مع حرضة العقيد إييل الديك. 

مداخلة اإلعالمي ماجد بو هدير
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حرضة السّيدات والسادة،

الحفل الكريم
ملّا كان ملف النزوح السوري يقع يف صلب دور ومهام املديرية العامة لألمن العام اللبناين فإنه 

من الطبيعي أن يكون من أولويات مديره العام اللواء عباس إبراهيم الذي يشدد عىل وجوب 

القراءة املوضوعية فيه ومن ثم املعالجة من منطلق حامية لبنان الدولة واملؤسسات والشعب 

دون إهامل الناحية اإلنسانية.

ال شّك أّن كافة الدراسات مسندًة إىل الوقائع قد أظهرت أن أثر الحرب السورية كان هائاًل ومضنيًا 

عىل كافة املستويات االقتصادية واالجتامعية والبيئية وخاصة األمنية.

بعد أن انترص لبنان بجيشه وأجهزته األمنية عىل اإلرهاب انتقل من موقع التصدي له إىل موقع 

مكافحته وهو كان سبّاقًا يف مجال العمل األمني االستباقي حيث قام األمن العام والجيش اللبناين 

يف حينه مبهامت استثنائية ونوعية، حمت لبنان من مجازر يف حق املدنيني بكل ما تعنيه كلمة 

مجازر.

التعاطي مع  العنف يف بلدهم وال ميكن  النازحني السوريني هم ضحايا  الغالبية من  صحيح أن 

وضعهم من زاوية محض عسكرية – أمنية، إال أن مخيامتهم وتجمعاتهم شكلت امتداًدا لتواصل 

ونشاط مع إرهابيني وبالتايل فقد شّكلت عبئًا أمنيًّا هائاًل واستنزافًا للجهد واملقدرات عىل مدار 

الساعة ويف كافة املستويات. وقد سّهل ذلك طول الحدود بني لبنان وسوريا واستغالل املنظامت 

اإلرهابية لطبيعة هذه الحدود وتضاريسها للدخول إىل األرايض اللبنانية بطرق غري رشعية والتخفي 

فيها.

أضف إىل ذلك، أن لبنان يستقبل عدًدا كبريًا من النازحني السوريني زاد عن املليون ونصف مليون 

عن  يقل  ال  ما  وجود  ننىس  أن  ودون  بينهم.  وانغامسيني  إرهابيني  انخراط  عىل  أدلة  مع  نازح 

كلمة ممثل املديرية العامة 
لألمن العام، العقيد إييل الديك
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خمسامئة ألف الجئ فلسطيني عىل األرايض اللبنانية كان لإلرهاب والتطرف موطئ قدم بينهم 

منذ أحداث منطقة سري الضنية عام 1999 ومن ثم أحداث نهر البارد حيث دفع الجيش اللبناين 

وبالتايل لبنان مثًنا باهظًا حينها بوجه الجامعات اإلرهابية ومنذ ذلك الوقت أصبح ألجهزتنا خربة 

طويلة مع هذا اإلرهاب وأدواته.

وإلعطاء ملحة عن وضع الوافدين أو النازحني السوريني املوجودين يف لبنان فهم:

- فئة دخلت إىل لبنان عرب املعابر الرشعية للسياحة أو التسوق أو ألسباب استشفائية أو تربوية 

أو إقامة قصرية.

كانت  الفئة  وهذه  طويلة،  لفرتة  أو  مؤقتًا  للعمل  الرشعية  املعابر  عرب  لبنان  إىل  دخلت  فئة   -

موجودة سابًقا ومنهم من استقدموا عائالتهم بسبب األوضاع األمنية يف سوريا.

- فئة دخلت إىل لبنان، أثناء املعارك يف األرايض السورية، عرب معابر رشعية أو غري رشعية ومنهم 

الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  العليا  املفوضية  من  مساعدات  ويتلقون  مخيامت  يف  أقاموا 

)UNHCR( وهؤالء غري مسموح لهم بالعمل لكنهم ال يتقيدون باألنظمة والقوانني لهذه الناحية، 

عىل سبيل املثال ال الحرص.

- فئة دخلت إىل لبنان بطريقة غري رشعية وتقيم يف املخيامت أو لدى أشخاص وقد شكل بعضهم 

وما زال عامل تهديد لألمن واالستقرار بسبب ارتفاع معدل نسبتهم من بني النازحني.

لقد استغلت منظامت متطرفة أو عدّوة للبنان والستقراره ودوره عدًدا من هؤالء النازحني، بطرق 

مبارشة أو غري مبارشة، وورطتهم بأنشطة إرهابية، إالّ أن اإلحصاءات املرتافقة مع ارتفاع معدل 

الجرمية يف لبنان عىل أنواعها )سلب، نشل، اعتداء، قتل، اغتصاب، نقل أسلحة ومتفجرات، إلخ...( 

تبني أن النسبة األعىل من منفذي هذه الجرائم هم من التابعية السورية. وقد بلغ عدد املتورطني 

أو املرتكبني لهذه الجرائم اآلالف، وهذه األرقام موثقة لدى القضاء.

ومتابعًة ملسار الحرب السورية تجدر اإلشارة إىل أن العمليات العسكرية هناك باتت محصورة يف 

مناطق ال تتجاوز الـ 10% من األرايض السورية وفًقا لبعض دراسات املراكز الدولية.

إّن حساسية هذا امللف تستدعي مزيًدا من التبرّص واستشعار الخطر الكامن وراء تأجيل املعالجة 

وبالتايل السعي الحثيث لحل هذه املسألة من خالل:

- العمل عىل تظهري واقع املعضلة الحقيقية وتبعاتها يف املدى املنظور والبعيد.

- التأكيد عىل أن لبنان وطن نهايئ لجميع أبنائه وهو يضيق بهم وحدهم قبل ضيوفهم.

- السعي مع املراجع الدولية إىل إقامة مناطق آمنة داخل األرايض السورية تستقبل أعداد النازحني 

السوريني حيث تتم مساعدتهم من قبل األمم املتحدة متهيًدا لعودتهم إىل مناطقهم ومساعدتهم 

يف إعادة إعامر بلدهم واستثامر أراضيهم.

وشكرًا.
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شكراً حرضة العقيد إييل الديك لقد فّندت الفئات حسب املوضوع بدقة علمية وعسكرية، ففئة 

دم لبنان عرب التاريخ لديها املناعة، وسوف تجتاز هذه املرحلة بفضلكم جميعاً، شكراً جزيالً لك.

السيف بيد وإكليل الغار بيد أخرى شعار قوى األمن الداخيل، توازن أمان الداخل واالعتزاز بهم، 

مقاربة قوى األمن الداخيل مع رئيس شعبة العالقات العامة العقيد جوزيف مسلّم.

مداخلة اإلعالمي ماجد بو هدير



.83. لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة

 كلمة ممثل املديرية العامة 
لقوى األمن الداخيل، 
العقيد جوزيف مسلّم

إّن التقييم السنوي لجوانب الضعف لدى النازحني السوريني يف لبنان للعام 2015 والذي أطلقه 

املتحدة  األمم  الالجئني ومنظمة  العليا لشؤون  املتحدة  األمم  العاملي ومفوضية  األغذية  برنامج 

للطفولة "اليونيسف" أّن حواىل 70 يف املئة من النازحني يعيشون بـ3.84 دوالرات أمريكية يف اليوم.

من هنا يجب تسليط الضوء عىل النازحني ومقاربة قضاياهم كضحايا وليس كمجرمني وإعطاؤهم 

اللبنانية خلية مشرتكة بني الوزارات ملعالجة األزمة،  حقوقهم اإلنسانية، لذلك أنشأت الحكومة 

ماّم يؤكد عىل التزامها الفعال يف معالجة مسائل الالجئني. وعىل الرغم من أن لبنان ليس طرفًا 

يف اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع الالجئني، ومع أنه يتم فرض ضوابط كثرية عىل الحدود، من 

املتوقع أن يستمر السوريون بالتوجه إىل لبنان كمالذ آمن ألسباب عديدة، حيث يصار عىل سبيل 

املثال إىل توقيف حواىل 350 شخًصا شهريًا بجرم دخول خلسة وذلك من قبل حاجز ضهر البيدر 

فقط.

أبرز جوانب الضعف لدى النازحني السوريني
• عىل املستوى التعليمي والرتبوي: يشكل األطفال أكرث من نصف السكان النازحني. وهم ضحايا 

الحرب األكرث مأساوية، مع تأثر العديد منهم بشدة جرّاء تجاربهم وبقاء معظمهم خارج املدرسة 

طوال عام أو أكرث، حيث إنه حواىل 35% من األطفال يرتادون املدارس بينام بقي 65 % منهم خارج 

األطر التعليمية مام يؤدي إىل تزايد مخاطر االستغالل وتضاؤل اآلمال مبستقبل أفضل. وبسبب 

تفاقم الفقر، وبغياب الدعم الدويل، تَضطر العديد من األرس إىل االعتامد عىل عاملة األطفال لسد 

احتياجاتها.

• عىل املستوى الجتامعي: إّن الوضع االقتصادي الهش، كام الترسب املدريس، ينعكس سلبًا عىل 

املستوى االجتامعي والقيمي حيث نشهد العديد من حاالت العنف األرسي، والتحرش الجنيس، 
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وتبقى ظاهرة الزواج املبكر املثال األبرز لهذا الضغط االجتامعي، إضافة إىل بعض أماكن سكن 

الالجئني التي ال تستويف الرشوط اإلنسانية الصحية والبيئية الالئقة.

• عىل مستوى األمني : إّن عدم االلتحاق باملدارس والترسب املدريس إضافة إىل الضغوط املادية 

واملعيشية واالختالف االجتامعي والقيمي واألعراف، ولّد ويولِّد جياًل غري متعلم ويحمل مجموعة 

من األفكار السلبية تدفعه إىل ارتكاب الجرائم واملخالفات.

من جهة أخرى فإّن التحّديات االقتصادية، التعليمية واالجتامعية تنعكس سلبًا عىل املستوى األمني 

حيث إن الضغط االقتصادي عىل الالجئني السوريني يدفعهم إىل خفض كلفة اليد العاملة، كام أن 

نقل الحرف واملعامل السورية إىل لبنان شكل ضغطًا عىل العامل الحرفيني والصناع اللبنانيني، مام 

ادى إىل وجود حالة من النفور تجاه الالجئني تُرجم إشكاالت فيام بني الجهتني.

كام أّن انتشار املخيامت بشكل عشوايئ غري مضبوط قد يساعد عىل منو األفكار املتطرفة ويسّهل، 

أو يؤدي، إىل قيام خاليا إرهابية نامئة، أو االنتامء إىل التنظيامت اإلرهابية.
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جدول إحصايئ ببعض الحوادث الجنائية من العام ٢٠1٠ لغاية ايلول ٢٠17
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أسباب ارتفاع بعض الجرائم حتى عام ٢٠14
• النزوح السوري.

• اشتباكات باب التبانة وجبل محسن يف طرابلس من 2011 حتى 2014.

• أحداث عرسال آب 2014.

• اشتباكات عربا )أحمد األسري( متوز 2013.

• اغتياالت سياسية.

أسباب انخفاض معظم الجرائم ٢٠14
• الجهوزية االستثنائية التي تقوم بها األجهزة األمنية.

• تشكيل الحكومة اللبنانية يف 2014/2/15.

• انتهاء األحداث األمنية املتنقلة.

• طاوالت الحوار السياسية.

• انتخاب فخامة رئيس الجمهورية 2016/10/31.

• تشكيل الحكومة اللبنانية 2016/12/18.

إن عدد الجرائم املرتكبة العام 2010 )من دون جرائم القتل( بلغ 4425 جرمية، ثم ارتفع الرقم 

عام 2011 إىل 5938 جرمية، ووصل إىل 6861 العام 2012، وبدأ هذا الرقم بالرتاجع العام 2013 

باالنخفاض عامي  الرقم 5167 جرمية، واستمر  ليبلغ  العام 2014  الرتاجع  ليبلغ 6600، واستمر 

2015 و2016 حيث بلغ الرقم عىل التوايل 3358 و3026.

يظهر أن الرتاجع األبرز يف الجرائم بني 2013 و2014 وصواًل إىل العام 2016، هو يف خانة رسقة 

العام  العام 2014 و866 سيارة  العام 2013، مقابل 1112  السيارات. فقد رُسقت 2248 سيارة 

2016. ويعود سبب هذا الرتاجع إىل الرتكيز األمني، عىل محاربة رسقة السيارات، خصوًصا بعد أن 

تبنّي أن أغلب السيارات التي استخدمت يف العمليات االنتحارية يف لبنان مرسوقة سابًقا.

كذلك يظهر تراجع كبري يف جرائم النشل، من 1100 العام 2012، إىل 594 العام 2014، ومن ثم 

ارتفعت إىل 682 العام 2015 لتعود وتنخفض العام 2016 إىل 640، وتشري األعداد إىل استمرار 

انخفاضها خالل هذا العام )391 نهاية أيلول(، ويعود هذا األمر إىل تركيز قوى األمن عىل الّدراجات 

اآللية املخالفة، والتي غالبًا ما تُستخدم يف هذا النوع من الجرائم.
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جدول بجنسيات القتىل نتيجة جرائم القتل الجنائية املرتكبة 

اعتباًرا من ٢٠11/1/1 لغاية 31/1٢/٢٠1٦

جدول بجنسيات مرتكبي جرائم القتل الجنائية 

اعتباًرا من ٢٠11/1/1 لغاية 31/1٢/٢٠1٦
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جدول مقارنة بني جنسيات طريف جرمية القتل 
اعتباًرا من ٢٠11/1/1 حتى 31/1٢/٢٠1٦

جدول مقارنة لنسبة عدد الضحايا السوريني 
من مجمل عدد ضحايا جرميتي السلب والنشل
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جدول بالجرائم املرتكبة من قبل السوريني

ارتفع عدد املوقوفني السوريني بشكٍل كبري منذ عام 2011، إذ بلغ عدد املوقوفني يف ذلك العام 

1682 موقوفا، وارتفع العدد إىل 2550 شخصا عام 2012، وإىل 3778 عام 2013، ثم إىل 5891 عام 

2014 وانخفضت يف العام 2015 إىل 4687 موقوفًا، ثم عاد إىل االرتفاع حيث أصبح عام 2016 

حواىل 7488 وهو يبلغ اليوم 8082 موقوفًا سوريًا مبا يعادل 31,62 % من مجمل املوقوفني والبالغ 

عددهم 25559 موقوفًا.

تجدر اإلشارة هنا إىل أن االرتفاع الكبري يف عدد املوقوفني، جاء يف خانة "جرائم مختلفة" وهي 

تعني غالبًا، اإلقامة بطريقة غري رشعية يف لبنان أو جنًحا بسيطة، حيث كان عدد املوقوفني بهذه 

الجرائم عام 2015 يبلغ 3239، وأصبح 5840 عام 2016 ليبلغ اليوم 6482 موقوفًا.
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نزالء السجون يف لبنان

معّدل جرمية منخفض
• عند قراءة إحصاءات الجرائم يف لبنان ومقارنتها بالنسب املئوية العاملية، يظهر جليًا أن لبنان 

يُعّد بلًدا آمًنا عىل مستوى الجرائم التقليديّة. 

• بحسب األرقام التي يذكرها موقع مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، فإن معدل 

جرائم القتل لكل مائة ألف شخص هو 6,2 عامليًا، و3 يف أوروبا لعام 2013. أما يف لبنان، فتبلغ 

النسبة 2,8 لعام 2013، يف حال احتسبنا أن عدد سكان لبنان هو خمسة ماليني نسمة. أما إذا 

أضفنا عدد الالجئني السوريني يف عام 2013، واعتربنا أن عدد السكان بات 7ماليني نسمة مبن فيهم 

املقيمني والالجئني الفلسطينيني والنازحني السوريني، وهو الرقم الذي يعد األكرث منطقيًا )بسبب 

غياب اإلحصاءات الرسمية لعدد السكان يف لبنان(، فإننا أمام معّدل جرمية يصل إىل 1,914 لكل 

مائة ألف نسمة وهو أقّل من املعّدل العاملي بكثري. يُذكر مثاًل أن املعدل يف روسيا هو 9.3 جرمية 

لكل مائة ألف نسمة )ُسجل وقوع أكرث من 13 ألف جرمية قتل عام 2011(، ويصل يف الواليات 

املتحدة إىل 4, 7 لكل مائة ألف نسمة )سّجل وقوع أكرث من 14800 جرمية قتل عام 2011.
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جدول مقارنة جرائم القتل بني لبنان وعدة دول
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جدول بحوادث السري خالل األعوام ٢٠13 – ٢٠14 – ٢٠15 – ٢٠1٦ – ٢٠17 
والتي سقط فيها جرحى وقتىل من الجنسية السورية عىل جميع األرايض اللبنانية 

مقارنة بعدد القتىل والجرحى اإلجاميل

اإلقرتاحات املطلوبة للتخفيف من تداعيات النزوح من الناحية األمنية
الحّل الجذري للحّد من املخاطر األمنية هو عودتهم إىل داخل األرايض السورية ويف انتظار تأمني 

هذه العودة، يجب اتخاذ اإلجراءات التالية:

- دعم املجتمعات املضيفة وتقديم املساعدات لها يك تتجاوز ما تتعرض له من ضغوط اقتصادية 

واجتامعية.

- دعم مؤسسات الدولة اللبنانية يك تتمكن من تلبية حاجات املواطنني والالجئني يف ظل تضاعف 

عدد سكان لبنان مبعدل الثلث تقريبًا خالل فرتة وجيزة وما يستدعي ذلك من تحسني وتطوير 

البنى التحتية وعىل مستوى الهيكليات الطبية والتعليمية إضافة إىل املواصالت واالتصاالت واملياه 

والطاقة.

واملنظامت  املتحدة  األمم  تقدمها  التي  املساعدات  تشمل  أن  واالستشفاء عىل  الطبابة  تأمني   -

الدولية والوطنية عىل ما ييل:

- الرعاية الصحية يف حاالت الطوارئ.
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- الرعاية الصحية داخل املستشفيات واملراكز الطبية.

- تامني الطبابة خارج املستشفيات.

عىل أن تكون جميع هذه التقدميات، وغريها ما يحتاجه النازحون عىل املستوى الصحي، سواء 

الوضع  تحت ضغط  النازحون  يرزح  ال  يك   %100 مجانًا  خارجها،  أو  االستشفائية  املراكز  داخل 

الصحي فيدفعهم ذلك إىل القيام بأعامل تخل باألمن أو االنتامء إىل جامعات إرهابية.

• تأمني الدعم النفيس لألطفال )العنف(

يف فرتة من الزمن، كان يسود اعتقاد مفاده أن األطفال عادة ال يتأثرون كثريًا بالصدمات والظروف 

العلمية"  األوساط  يف  األقل  "عىل  االعتقاد  هذا  بطالن  األبحاث  تقدم  مع  تبني  أنه  إال  الصعبة، 

حيث تم التأكد من تأثري الحروب والنزاعات عىل األطفال وبالتايل أجمعت منابر علم النفس عىل 

خطوات لتجنب هذا التاثري السلبي، وأهّمها:

- طأمنة الطفل الخائف وتهدئته وتوفري الثقة واألمان له.

- عدم السخرية منه، وعدم محاولة إقناعه بأن مخاوفه غري منطقية أو تافهة.

التحيّل بالصرب حيال هذه املخاوف ألنها سوف تزول ليك تأيت مخاوف أخرى مكانها )حسب   -

العمر(.

- تجنب االفالم املرعبة عىل التلفزيون أو حتى األخبار التي تتضمن مشاهد عنف وقتل وتدمري، 

أو القصص التي تحتوي عىل مضمون مخيف وصور مفزعة.

- توفري الفرص الكافية لالختالط مع أوالد من عمره، فكلام انهمك وشارك يف نشاطات خارجية، 

انخفضت مخاوفه الداخلية.

- يجب تشجيع الطفل عىل التعبري عن مخاوفه، وأن يتكلم عنها وعلينا أن نستمع له باهتامم.

 • تأمني التعليم

بسبب  انخفاًضا  ويزداد  جًدا  منخفض  باملدارس  امللتحقني  األطفال  معدل  فإن  آنًفا،  ذكرنا  كام 

الترسب املدريس الناجم من أسباب عديدة أهمها عاملة األطفال. لذلك يجب أن تشمل الحلول 

املقرتحة لحل أزمة النازحني، العمل الجدي عىل رفع معدل االطفال يف املدارس وصواًل إىل نسبة 

100%، عرب:

- زيادة دعم املؤسسات الرتبوية املوجودة من قبل املجتمع الدويل.

- استحداث مؤسسات تربوية جديدة من قبل املجتمع الدويل يف حال عدم قدرة املدارس الرسمية 

من استيعاب العدد الكبري لألطفال.

- إنجاز برامج توعوية لألهل تحثهم عىل تسجيل أوالدهم يف املدارس.

- العمل عىل منع الترسب املدريس.

منع عاملة األطفال بشكل جدي وحازم سواء بهدف التعليم أو الحفاظ عىل صحتهم الجسدية 

والنفسية ومنوهم الفكري.
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• حمالت إعالنية موجهة إىل النازحني

تنظيم حمالت إعالنية توعوية موّجهة إىل النازحني السوريني من قبل الجهات املعنية يف الدولة 

اللبنانية وبالتنسيق مع املنظامت الدولية تسلط الضوء عىل تأثري النزوح عىل املجتمعات املضيفة 

اللبنانية لهم حيث يعترب لبنان نسبًة إىل  وعىل التقدميات الكربى وامليزات التي تقدمها الدولة 

تشري  الثانية، حيث  العاملية  الحرب  منذ  للنازحني  ورعاية  استضافة  األكرث  الدولة  السكان،  عدد 

اإلحصاءات إىل أّن نسبة النازحني يف األردن تشكل 10% من السكان، ويف تركيا حواىل 3% فقط.

والهدف من هذه الحمالت هو إنهاء الصورة املشوشة وغري اإليجابية من فكر النازحني وإيضاح 

الحقيقة لهم لخلق حالة تعاطف من قبلهم تجاه الشعب اللبناين والدولة اللبنانية مام ينعكس 

إيجابًا عىل الوضع العام واألمني بشكل خاص، فيتحّول بذلك النازحون إىل أداة مساعدة للدولة 

اللبنانية بداًل من تحولهم إىل مصدر خطر دائم، فيشكلون بيئة حاضة ومالًذا آمًنا لإلرهابيني أو 

ينخرطون بأعامل إرهابية أو ضمن خاليا نامئة.

إضافة إىل اقرتاح تنظيم حمالت إعالنية توعوية موجهة إىل النازحني، تجدر اإلشارة إىل أن قوى 

األمن الداخيل، وكام ذكرت آنفا، قامت بالعديد من حمالت التوعية للحفاظ عىل سالمتهم ومنها 

وسم )هاشتاغ( - تصبح عخري- الذي القى انتشاًرا واسًعا وتفاعل معه عدد كبري من ناشطي مواقع 

التواصل االجتامعي واألفراد والجمعيات واملنظامت ومنها مفوضية األمم املتّحدة لشؤون الالجئني 

له،  تنظيم حملة إعالمية ترويجية  التوعوي وعملت عىل  تلقفت هذا اإلعالن  التي   UNHCR

وفيام ييل نرشة عام قامت به هذه املنظمة بالتعاون مع قوى األمن الداخيل:

 

• Swim safely’ awareness campaign support to the ISF

UNHCR support of the ISF information from Tuesday 14 June 2016.

The ISF announcement:

 - Will be placed in all 5 UNHCR reception centers and premises, including in 

30 community centers and info desks present in Lebanon.

- Will be shared via Whatsapp )6,000 refugees and partners’ contacts - message 

escalate down to some 45,000 families(

- Will be uploaded in refugee website )www.refugees-lebanon.org( and in the 

UNHCR Lebanon Facebook page.

- Will be circulated among Facebook pages run by refugee volunteers supporting 

UNHCR and its partners

- Will be shared with hundreds of outreach volunteers and frontline humanitarian 

workers to share it to the communities during their daily outreach activities.



.95. لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة

Furthermore, UNHCR will consider*:

- Sending a bulk SMS to all refugees known to UNHCR.

- Re-sending the bulk SMS as a reminder depending on increasing temperatures 

also in July and eventually also in August.

* The SMS will be sent in consultation with the ISF, to ensure the appropriate 

timing of when to send the message. ISF will need to confirm if the hotlines 

provided will be included in the SMS, carefully considering the possibility that 

the communities may call those hotlines for other unrelated purposes.

إجراءات أمنية مشّددة

قيام أجهزة تنفيذ القانون سواء عىل املستوى الوطني أو املحيل )مؤسسات أمنية – رشطة بلدية(، 

مشددة  ومراقبة  للنازحني  األمنية  األوضاع  لضبط  بينها  فيام  الالزمة  التنسيق  أساليب  باعتامد 

للمشبوهني منهم عىل كامل األرايض اللبنانية ومنها يف املخيامت العشوائية، وإجراء تقييم دوري 

لكل تهديد أمني.

اإلحصائية  املعّدالت  إىل  بإسهاب  أرشت  العقيد  حرضة  شكرًا 

ومعّدل إنجازات قوى األمن الداخيل بشكل عام وشعبة العالقات 

العامة بشكل خاص 10 /10.

رشفهم تضحيتهم وفاؤهم ثالوث صاّمم أمان واطمئنان ينشبك 

مع  اللبناين  الجيش  مقاربة  الثبات،  وغمد  الحسم  سيف  مع 

العميد الركن إبراهيم خنافر من أركان الجيش للعمليات.

مداخلة اإلعالمي ماجد بو هدير
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كلمة ممثل قيادة الجيش اللبناين، 
العميد الركن إبراهيم خنافر

كعاّمل  سوري   /400,000/ إىل   /300,000/ حواىل  لبنان  يف  يتواجد  كان  السورية  األزمة  قبل   -

يعملون يف مجال البناء والزراعة والتجارة وغريها... وكان معظمهم يقيم بصورة قانونية.

- مع بداية األزمة السورية عام 2011 واشتدادها، بدأ النزوح السوري إىل لبنان وبدأت أعداد 

املفوضية  لدى  مسجل  نازح   /1,100,000/ حواىل  بلغ  حتى  باضطراد  تتصاعد  النازحني  هؤالء 

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ومئات اآلالف غري مسجلني توزعوا يف مختلف املناطق 

اللبنانية عىل شكل مخيامت وأقاموا يف منازل بني السكان يف القرى واملدن.

األمني  الوضع  وباألخص عىل  البلد  يف  العام  الوضع  سلبًا عىل  انعكس  والنزوح  االنتشار  هذا   -

وسبب خلاًل أمنيًا خصوًصا يف منطقة البقاع واملناطق الحدودية مثل بلدة عرسال عىل سبيل املثال، 

داخل  إرهابية  أعامل  لتنفيذ  ومنطلًقا  اإلرهابية  للخاليا  بؤًرا  املخيامت  بعض هذه  وقد شكلت 

املناطق اللبنانية من مظاهرها:

- التفجريات ضد املراكز العسكرية والتجمعات املدنية ألحقت خسائر برشية كبرية من شهداء 

وجرحى ومعوقني وخسائر مادية ضخمة يف املمتلكات.

- إطالق صواريخ باتجاه األماكن السكنية يف بريوت وضواحيها والبلدات البقاعية الحدودية.

- ومن تداعيات هذا النزوح ارتفاع نسبة الجرائم من رسقة وخطف وقتل وتعديات عىل املواطنني 

وأمالكهم، باإلضافة إىل زيادة كبرية يف نسبة الوالدات من دون قيد ودون تسجيل مام ينعكس 

عدم  إشكالية  بسبب  أمنية  وبالتايل  اجتامعية  مشكلة  منهم  ويجعل  الحًقا  األمني  الوضع  عىل 

القدرة عىل مراقبتهم وعدم وجود وثائق تحدد هويتهم، وبالتايل  لناحية عدم  قيدهم وخاصة 

ميكن استغاللهم من جهات متطرفة.
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- هذه التداعيات الحاصلة استوجبت تنفيذ تدابري أمنية مشددة متثلت بنرش أربعة أفواج حدود 

برية عىل الحدود لضبط املعابر غري الرشعية ومكافحة التهريب والعبور غري الرشعي باإلضافة 

إىل تنفيذ عمليات مداهمة وتفتيش ألماكن تواجد هؤالء النازحني، كذلك استوجبت بذل جهد 

املخابرات يف  املنترشة عىل األرض ومن قبل مديرية  الوحدات  عسكري وأمني كبريين من قبل 

مختلف املناطق ملواجهة هذه األخطار والتداعيات، وبنتيجة هذه الجهود استطاع الجيش توقيف 

والنرصة  داعش  إىل  املنتمية  اإلرهابية  بالتنظيامت  املرتبطة  والخاليا  األشخاص  من  كبرية  أعداد 

وغريهام، كام تم توقيف أشخاص متورطني بأعامل وجرائم ذات طابع غري إرهايب كالرسقة والخطف 

والتعديات وغري ذلك، بالتعاون مع األجهزة األمنية األخرى، حيث بلغت هذه التوقيفات لغاية 

العام 2016 حواىل /63,833/ موقوفًا من الجنسية السورية، بينام بلغ عدد املوقوفني /44,000/ 

تقريبًا ما بني 2017/1/1 و2017/10/9.

اإلرهابية وطردهم  التنظيامت  والحدود من  الجرود  تحرير  بعد  التدابري مستمرة حتى  - هذه 

باألمن  املخلني  ومداهمة  استباقية  بعمليات  يقوم  الجيش  زال  وال  اللبنانية،  األرايض  خارج  إىل 

وتفكيك الخاليا النامئة وتوقيف أفرادها، والتفتيش عىل العبوات واألجسام املشبوهة من مخلفات 

اإلرهابيني وتعطيلها.
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شكرًا حرضة العميد، انتشاركم عىل تراب الوطن يوازيه تجّذركم يف قلوب أبنائه، ألف تحية لكم. 

نصل اآلن إىل فقرة التواصل املبارش.

مداخلة اإلعالمي ماجد بو هدير

س: أستاذة محارضة يف الجامعة اللبنانية- كلية الحقوق، ال شّك 

بعد الذي سمعناه ألحظ أن هناك تنازًعا بني عاملني أساسيني، 

أواًل، الكم العددي واألعباء التي نراها، ولكن هناك تنازع آخر 

العميد، ال شّك أّن هذه  وهو إنساين، كام تفّضلت فيه حرضة 

لبنان فقط، فقد تحتاج إىل مجتمع  األزمة ال ميكن أن يديرها 

دويل يساعد يف حلّها ولكن هذه القضية قضية إنسانية وبالتايل 

اللبناين  اللبنانية، واملجتمع  إذا بقيت هذه اإلدارة يف الحكومة 

بهذا االستطراد، سوف نشهد انهياًرا ملفهوم الحريات التي ناضل لبنان الكثري من أجلها. فهناك 

خطر عىل مستوى الحريات والبيئة الدامجة، وعىل مستويي التنّوع والثقافات، نحن بحاجة ألن 

نبني أمًنا، ونحن يف الوقت نفسه ننسف منظومة الحريات، واألخطر هو تزايد مستوى العنرصية 

التي  العنرصية  تفيش  من  الشارع  نحمي  وأن  الوقت  بنفس  نعمل  أن  ميكن  كيف  الشارع،  يف 

نشاهدها، كالعنرصية الطبقية وغريها؟

الرأي يف موضوع  أشاطرك  الحقيقة  ج: شكرًا، 

زاوية  من  ال  ومقاربته  السوريني  الالجئني 

ما  نقول  وأن  عدائية،  زاوية  من  وال  عنرصية، 

ألّن  الوصاية،  فرتة  أثناء  السوريون  بنا  فعل 

عندما  الخلفية  هذه  لديهم  كرثًا  أناًسا  هناك 

يتكلمون عىل السوريني، والشّق الثاين، بالفعل 

الليربايل  والفكر  الحرية  تيار  عكس  ذهبنا  إذا 

واملجتمعي، هذا سينتقل من تعاملنا مع السوريني بهذه الطريقة إىل تعاملنا مع اللبنانيني أيًضا، 

فأنا معك وأتخّوف من ذلك، واألهم أن مننع االستغالل السيايس من استغالل لفئاٍت يف االنتخابات 

مداخلة الدكتورة خلود الخطيب

مداخلة العميد الركن املتقاعد نزار عبد القادر
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موضوع  مقاربة  حول  لبنان  يف  الحاصل  السيايس  االنقسام  س: 

النازحني السوريني أو الالجئني، ملاذا ال نعتمد كتوصية، األخذ بعني 

االعتبار املصلحة العامة اللبنانية؟ وهنا سأنطلق مام قاله العقيد 

الّديك الذي أعطى أرقاًما وقّسم النازحني إىل فئات، ملاذا نتعامل 

مع النازحني عىل أساس فئات؟ فمن هو الجىء أو نازح معرتف 

به، ومن دخل لبنان بطريقة غري رشعية فليعد إىل بلده، واملقاربة 

يجب أن تتطلّع إىل املصلحة اللبنانية فقط وليس إىل االنقسامات السياسية.

مداخلة الدكتور جوزيف عيىس

املقبلة. هذه الهجمة والخطاب العنفوي والعنرصي هو خطاب انتخايب لكسب األصوات، والذين 

لغايات  الدويل كام سمعنا من قبل  والقانون  اإلنسانية  إطار  الجامدة خارج  بلبنانيتهم  يؤمنون 

سياسية فاملوضوع خطري ويزداد خطورة مع الوقت. يف املوضوع األمني السوري هل هو بازدياد، 

وهل الوضع يف سوريا يشّكل خطرًا علينا؟ أنا يف تقديري املركّب وليس البسيط، وأنا كباحث يف 

املعقدة  العناوين  بعض  أعطي  لسنوات طويلة سوف  األمن  الجيش وخبري يف  أو يف  املخابرات 

كمثال:

1- باألمن نأخذ دامئًا الخيار األخطر قبل أن نبحث فيه.

2- الحيطة أن ال نؤخذ بظواهر األمور، ومن قال إّن هناك 10% من األرايض السورية )اإلعالم يقول 

ذلك( ولكّن املسلحني بكّل متناقضاتهم ما زالوا موجودين عىل األرض.

3- وجود جامعات مسلحة عىل األرض وتعارض مصالحها بشكل يومي واالنشقاقات التي تحصل 

بينها.

4- مدى قدرة الدولة السورية عىل الحسم، والذي هو يف طور التفكك، والرئيس السوري بعد 

إنشاء مناطق النفوذ أصبح لديه ثالث وظائف: أن يؤّمن الطحني للشعب السوري، وأن يطبع نقًدا 

سوريًا جديًدا كلام احتاج إىل سيولة، وأن يستقبل القليل من الضيوف بروتوكوليًا عندما يحرضون 

إىل دمشق، لذلك أنا أشاطرك الرأي بالخوف عىل الحريات.
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ج: الرقم الـ 10% الذي أعطيته هو استناًدا ملراكز أبحاث دولية، 

فاألمن العام مساعد قضايئ يسهر عىل تنفيذ األنظمة والقوانني، 

مثاًل إذا ذهبت لتسجل مولوًدا وأهله ليس لديهم إقامات ال يتّم 

تسجيله، وإذا جاء إىل األمن العام ليسّجل وينظّم إقامة، نحن 

إعطاؤه  يتّم  الذي  اإليصال  أو  اإلقامة  ابنه عىل  بتسجيل  نقوم 

إياه، ومراًرا طلب املدير العام لألمن العام أن يتّم تسوية أوضاع النازحني السوريني مجانًا، كمخيّم 

عرسال الذي يأوي عرشات اآلالف من النازحني ليك ال يتكبدوا عناء أن ينزلوا إىل بريوت لتسوية 

يستفد،  مل  والسوري  املجال،  أعطى  العام  فاألمن  الطريق،  أجرة  يدفع  ال  ليك  فقط  أوضاعهم، 

والسوري إذا أراد أن ينظّم إقامة وال يريد أن يدفع الـ300 ألف لرية، وإذا ذهب إىل سوريا ليقونن 

وضعه ال ينجح يف ذلك، فالخطأ ليس عندنا ونحن نتعامل مع السوريني املوقوفني الذين تكلم 

يتّم  للقانون، واملوقوفون األجانب  استناًدا  العدس  بيادر  يتّم توقيفهم يف  العقيد مسلّم،  عليهم 

تسليمهم لألمن العام اللبناين. ويقوم مبراجعة القضاء املختص وينظّم لهم ملفات تحقيق ويترصّف 

بناًء إلشارة القضاء. وقد تّم توقيف تسجيل السوريني بناء لطلب من الحكومة اللبنانية كام أشار 

النقيب جريج والدكتور صفري، هناك قسم من املوقوفني دخل خلسة أو تهريبًا، وقسم دخل لبنان 

أعداد  بخصوص  لالجئني  العليا  املفوضية  مراجعة  وتم   "UNCHR"بالـ قانونية وسّجل  بطريقة 

تدخل األرايض السورية وتقوم بأعاملها ثم تعود لتدخل لبنان بطريقة غري رشعية، وكيف ميكن أن 

يكون الجئًا وليس نازًحا وهو يدخل إىل سوريا أكرث من مرة.

تجاه  وغلو  املوضوع، هناك مشكلة عنرصية  تعقيبًا عىل هذا 

السوريني وهذا ضّد املصلحة اللبنانية، وهذه العنرصية أفضل 

اللبنانية،  األرايض  هدية لإلرهاب. ونحن نخلق جبهتني داخل 

لبنانية وسورية، واللتني ستتحوالن إىل أعداء. ويجب أن نأخذ 

مداخلة ممثل املديرية العامة 
لألمن العام، العقيد إييل الديك

مداخلة ممثل املديرية العامة 
لقوى األمن الداخيل، 
العقيد جوزيف مسلّم
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جلسة  أدار  أنّه  له  ويسّجل  هدير  بو  لألستاذ  موصول  الشكر 

من قبل متكلّمني من األجهزة األمنية، وكأنّه ضليع يف موضوع 

األمن، وقد قصدنا يف هذا املحور األمني أن نجمع بني الصورة 

كّل جهاز  نقل خربة  أواًل  أمران:  منها  والهدف  التي شاهدناها 

ضمن اختصاصه، وثانيًا هذا التكاتف بني األجهزة األمنية والذي 

شاهدمتوه بني أجهزة متعّددة ذات عمل واحد ونتّخذ القدوة 

من الضباط املتقاعدين الذين سبقونا وسيبقون كذلك.

مداخلة العميد الركن فادي أيب فّراج

قراًرا فوًرا، إما أن تتحّول الخلية النامئة إىل خلية متحرّكة أو تتحّول إىل مساعدة لوجستية. ودورنا 

أن نهّدئ األجواء ونرتك السياسة لتعمل وتشتغل مع منظمة الـ"UNCHR" ووزارة اإلعالم التي 

تكلّمت عىل خطة لتخفيف التشّنج، والخطة موّجهة للبنانيني والسوريني، واألجهزة األمنية تتابع 

املوضوع وتالحق كّل القضايا، واألمور تحت السيطرة وأّي تحرّكات يف الشارع من قبل البلديات 

وغريهم ضّد السوريني ترضُّ باملصلحة اللبنانية العامة وال سيّام يف ما يتعلّق مبحاربة اإلرهاب.
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يرشّفني أن نلتقي مًعا اليوم يف هذا الرصح الوطني العلمي الثقايف الجامع، ملناقشة موضوع بالغ 

األهمية كموضوع النازحني السوريني إىل لبنان.

موضوع النازحني السوريني هو ملف اجتامعي اقتصادي سيايس أمني، تختلف حوله اآلراء وتتعدد 

االجتهادات، ويربز ذلك من خالل غياب سياسة واضحة للدولة املضيفة.

عندما نتحّدث عن عودة النازحني السوريني ال بّد من الوقوف عند اعتبارين أساسيّني: أواًل األعباء 

املرتتبة ومن سيتحملها، الجهة املضيفة، أم الدولة األم أم األمم املتّحدة ومن سيتوىل تغطية هذه 

األعباء ماديا ويتكفل عنارصها لجهة تأمني مستلزمات هذه العودة.

والنقطة الثانية كيف ستكون أولوية العودة، هل من خالل توفري األرضية عىل مستوى االستقرار 

واألمن؟ أم من خالل عامل تشاريك لبناين سوري بالتنسيق مع األمم املتحدة أي مبعنى تعاون ثنايئ 

بني مؤسسات البلدين أم من خالل مؤسسات األمم املتحدة؟

قد يكون الطرح طبيعيا يف بلد غري لبنان حيث كل تفسري له معنى خاص به.

يفتقد لبنان إىل سياسة متجانسة تقارب موضوعا وجوديًا بهذا الحجم له انعكسات حادة عىل 

الواقع اللبناين.

غابت سياسة الدولة الواضحة فتعددت املرجعيات، وغلب حضور املنظامت غري الحكومية عىل 

حساب املؤسسات الحكومية.

أموال وتضارب  أمام فوىض وهدر  يجعلنا  ما  امللف  إدارة  السيايس هنا عىل  االنقسام  وانعكس 

تقديم املحور الرابع من قبل:
املنّسقة اإلعالمية غادة حالوي

املحور الرابع: "لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة"

)السياسة العامة وأولوية العودة(
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صالحيات.

"السياسة العامة وأولوية العودة" عنوان جلستنا األخرية من ورشة عملنا هذه وهو األساس الذي 

يجب أن ننطلق منه يف معالجة مسألة النازحني.

اليوم، يسعدين ويرشّفني أن أكون حارضة يف هذا الرصح الوطني العلمي الثقايف الجامع.

ثانيًا يرشفني كثريًا أن أكون مع نخبة من الخرباء والدبلوماسيني.

بداية سوف نكون مع السفري الدكتور ناصيف حتّي الذي أحب فعاًل أن تكون مشاركته عبارة عن 

طرح إشكاليات ومالحظات حول ملف النازحني، سعادة السفري هو رئيس سابق لبعثة جامعة 

أستاذ  األونيسكو وهو  لدى منظمة  للجامعة  الدائم  املراقب  فرنسا ومندوب  العربية يف  الدول 

العالقات الدولية وشؤون الرشق األوسط يف الجامعة األمريكية، له عدد من الدراسات واألبحاث 

يف الشؤون الدولية والعربية والتوصيف الذي يحبّه هو الخبري، فأهاًل وسهاًل تفضل نستمع إىل 

اإلشكالية.

تقديم الدكتور ناصيف حّتي
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كلمة الدكتور 
ناصيف حّتي

أود أن أقدم بعض املالحظات يف مسألة، أو تحديًدا يف مأساة شديدة التعقيد بسبب الظروف 

املحيطة بها.

للدولة  بالنسبة  الوطني  األمن  بالنزوح من جهة وقضية  املتعلقة  اإلنسانية  املسألة  إشكالية   )1

النزوح الضاغطة واملفتوحة يف الزمان واملكان من جهة  املضيفة من جهة أخرى: دميوغرافية 

أخرى.  جهة  من  ومكوناته  أبعاده  مبختلف  املجتمعي  االستقرار  عىل  الحفاظ  مقابل رضورة 

يراعي خصوصيات  وال  اللبناين  الواقع  االعتبار  بعني  يأخذ  ال  عام  بشكل  دوليًا  خطابًا  نسمع 

وحساسيات هذا الواقع كام نسمع أحيانًا ردود فعل عند البعض اللبناين تبسيطية وتعميمية 

عملية  حلواًل  تقدم  ال  إذ  اللبناين  للشعب  املرشوعة  املخاوف  تخدم  ال  وشعبوية  واختزالية 

وواقعية ومرحلية تندرج يف تحقيق الهدف األسايس وهو أولوية العودة للنازحني إىل سوريا. 

الخاصة  االتفاقية  صلب  يف  األوىل  كانت  وإذا  اآلمنة.  العودة  أم  الطوعية  العودة  إشكالية   )2

بالالجئني لعام 1951 )املادة 33( حول "عدم طرد أو إعادة أي الجئ... حيث حياته أو حريته 

العودة  ولكن   1967 بروتوكول  يف  وال  االتفاقية  يف  عضوا  ليس  لبنان  لكن  للخطر".  معرضة 

اآلمنة تستدعي توافر معايري ورشوط. فاملنطقة اآلمنة ال تعني فقط غياب القصف أو األعامل 

العسكرية إمنا وجود األمان السيايس واالجتامعي مثل عدم التعرض لالعتقال أو أي نوع من 

إقامة  يف  املتحدة  األمم  تجربة  آخر  وعىل صعيد  لذلك.  الضامنات  توافر  وبالتايل  املضايقات 

مناطق آمنة يف دول تعيش حروبًا ال تشجع )مجزرة رسبرنيكا Srebrenica عام 1995( ومجزرة 

راوندا )التوتيس عام 1994(. لبنانيًا املفروض بلورة خريطة طريق من عدة مراحل كل منها 

لبنان يف طريق  تدريجي عن  العبء بشكل  لتخفيف  مرتبط بظروف وفرص ورشوط معينة 

عودة النازحني )مجموعات وجدول زمني(. 

أيا  اللبنانية السورية، رسميًا وسياسيًا وأهليًا وإرث هذه العالقات  3( إشكالية طبيعة العالقات 
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كانت مواقف األطراف املختلفة منها فهي تؤثر عىل مشكلة النازحني حتى وإن كان ال يريد 

الكثريون، أيًا كانت مواقعهم، ومواقفهم االعرتاف العلني بذلك. لكن التباينات واضحة، أضف 

إىل أن هنالك الخوف يف الالوعي والخوف أو التخويف املعلن عند البعض من حدوث تكرار 

لسيناريو الالجئني الفلسطينيني رغم االختالف الكيل بني الحالتني، كام أن الخوف من أن يصبح 

املؤقت دامئًا تحت ضغط تطورات الوضع السوري والتغيريات الدميوغرافية وغريها الحاصلة يف 

سوريا. 

4( إن تطور الرصاع يف سوريا وحول سوريا بأبعاده املختلفة من هوياتية وسياسية واسرتاتيجية 

القوى  إقليمية ودولية، وإعادة ترتيب األولويات وانعكاس ذلك بشكل دينامي عىل موازين 

املرتبطة بهذا الرصاع يؤثر أيًضا عىل كيفية التعاطي مع مشكلة النازحني. 

5( إن املطلوب تحرير مرشوع السياسة العامة بشأن النازحني من قيود وأثقال وسامت خصوصيات 

الخالفات  تغذيها  والتي  بشأنها  الحادة  الداخلية  واالنقسامات  اللبنانية  السورية  العالقات 

اإلقليمية، وبلورة توافقات وطنية راسخة ومستقرة وواضحة تشكل قواعد وأسس ومرجعيات 

هذه السياسة العامة الجامعة. 

إن بناء هذه السياسة العامة الجامعة )وأُركز عىل الجامعة( توفر اإلطار واملرجعية وقوة الدفع 

التنسيق  أواًل يف  )دبلوماسية رسمية ودبلوماسية عامة( تنشط  لبنانية  لدبلوماسية  الرضورية 

مع الدول املستقبلة للنازحني بغية تبادل الخربة واملقرتحات والتنسيق أيًضا. كام تنشط هذه 

الدبلوماسية املستندة إىل السياسة العامة الجامعة، يف املنظامت واملنتديات الدولية والعربية 

)األمم املتحدة، واإلتحاد األورويب، مجلس أوروبا، جامعة الدول العربية عىل سبيل العد وليس 

الحرص(، وكذلك يف املجالس الربملانية ويف الهيئات غري الحكومية املعنية لعرض خطوط هذه 

السياسة العامة اللبنانية ولتوفري الدعم املطلوب بجميع أبعاده وأشكاله ألهداف هذه السياسة 

أيًضا  اإلنساين واملتعلق  امللف  لهذا  والناجحة  الكاملة والشاملة  املعالجة  العامة والهادفة إىل 

باألمن الوطني اللبناين باملفهوم الشامل لهذا األمن. 
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ما تفّضل به الدكتور ناصيف حتّي سوف يتابعه سعادة السفري 

خليل مكاوي الذي يطلعنا عىل األصول السياسية والدبلوماسية. 

السفري خليل مكاوي هو رئيس منتدى سفراء لبنان وسفري لبنان 

السابق لدى األمم املتحدة وبريطانيا وروما وبرلني ورئيس سابق 

الوزراء.  مجلس  رئاسة  يف  الفلسطيني   – اللبناين  الحوار  للجنة 

اللبنانية  الدبلوماسية  يف  عدة  ومقاالت  وأبحاث  دراسات  له 

والتحّديات التي تواجهها.

تقديم السفري خليل مكاوي
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كلمة السفري 
خليل مكاوي

 حرضة رئيس الجلسة ومنّسقتها 

السّيدات والسادة، 
يف  مداخلة  إللقاء  يل،  اللبناين  الجيش  يف  اإلسرتاتيجية  والدراسات  البحوث  مركز  دعوة  كانت 

خصوًصا  قلبي،  عىل  عزيزة  دعوة  كانت  ومضمونها،  توقيتها  يف  األهمية  الكثرية  العمل  ورشة 

وإنني عىل قناعة عميقة بأن الجيش اللبناين، وبقدر التزامه بحامية الرشعية اللبنانية، وحامية 

السيادة وضامن وحدة اللبنانيني واستقرارهم من خالل مواجهة أعداء لبنان يف حرفية عسكرية 

للعلم  االحتكام  عىل  مصمم  اللبناين  الجيش  بأن  يقني  عىل  كنت  عينه  القدر  بهذا  استثنائية، 

واملعرفة يف تحصني مسريته دفاًعا عن لبنان، وما ورشة العمل هذه، وغريها مام سبق وما سييل، 

ما هي سوى دليل عىل هذا التالقي بني العقل والقوة، وهنا بيت القصيد.

السّيدات والسادة، 
ليست املسألة التي ناقشتم اليوم فيها منذ الصباح بسهلة، بل هي مأزقية، عنيت مسألة النزوح 

السوري مبظاهرها الكارثية عىل لبنان، وعىل النازحني، وإذا ما كان هذا املحور قد خصص للتداول 

يف السياسة العامة وأولية العودة، فأنا مقتنع، وأعتذر سلًفا عن رصاحتي املعهودة، أنا مقتنع بأن 

ال سياسة عامة يف لبنان، ليس فقط يف ما يتعلق مبواجهة تداعيات أزمة النزوح السوري، بل ال 

سياسة عامة يف كل القطاعات. بئس هذه األزمنة، التي نعيش فيها خواء سياسيًا، حيث ابتعد 

القيمون عىل شؤون البالد والعباد عن املصلحة العامة، واختاروا اإلنحياز ملصالحهم، واألخطر من 

ذلك أنهم ذهبوا باتجاه االبتعاد عن أصول العمل السيايس مبا هو التزام يف الشأن العام للخري 

العام. عذًرا، فقد شئت انطالقًة يف مقاربتي واضحة ألشدد عىل أن مثة فرقًا جوهريًا بني حقيقة 
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السياسة العامة، أي سياسة عامة، وبني سياسة االنتهازية التي نشهدها حتى حني نتصدى لقضايا 

كيانية كأزمة النزوح السوري أو أزمة الالجئني الفلسطينيني. 

السّيدات والسادة، 
يف أي حال، سأيضء عىل النقطتني اللتني تضمنهام العنوان من باب الخربة والتزامي بلبنان الوطن 

املشلّع، والدولة املستنزفة، ويف سياق هذه اإلضاءة، أجدين أمام تساؤلني أساسيني: 

الدولة  تستطع  مل  السوريون،  اإلخوة  إلينا  وفد  حني   ,2011 العام  ومنذ  الساعة،  حتى  ملَ  أواًل: 

التوافق عىل سياسة عامة موحدة؟ 

املنهجية  املبادرة  عىل  قامئًا  العامة  السياسة  يف  مؤسًسا  جزًءا  العودة  أولوية  أوليست  ثانًيا: 

لبنان،  يف  أصاًل  الغائبة  العامة  السياسة  أن  تقديري  ففي  مرتابطان،  التساؤالن  واملؤسساتية؟ 

السياسة العامة تجاه النزوح السوري لو أقرها الحكم منذ العام 2011، عىل قاعدة التنبه لتوافد 

النازحني وضبط وجودهم الجغرايف، وتصنيف فئاتهم، ووضع حدود لقدرة لبنان االستيعابية، 

ومتتني التنسيق مع هيئات األمم املتحدة، وكل ذلك من خالل إقامة مواقع سكن لهم تجمعهم 

بالقرب من الحدود، تحت سيادة الدولة، وبرعاية أممية، هذه السياسة العامة الناظمة كانت 

حمت النازحني وحمت لبنان، بدايًة من البازار السيايس الذي ميارس يف هذه القضية الخطرة. 

الحوكمة  وغياب  املوارد  تقلص  أساسها  توترات  من  ثم،  من  والنازحني  لبنان،  حمت  وكانت 

السليمة. 

وباالستناد إىل الفشل يف التّوافق السيايس عىل ما سبق، نحن نعيش اآلن حالة فوىض يف تنظيم 

حالة  لتدارك  والدولية  الوطنية  املنابر  من عىل  الخطابات  تكفي  وال  السوريني،  النازحني  وجود 

االعتبار وجع  تأخذ بعني  اتخاذ سلسلة إجراءات ميدانية،  االنطالق يف  الفوىض هذه، بل يجب 

النازحني، لكن تضع باألوىل مصلحة لبنان العليا من ضمن احرتام املواثيق واملعاهدات واالتفاقيات 

الّدوليّة. 

السوري،  النزوح  تجاه  للحكم  عامة  بأن ال سياسة  قناعتي  التساؤلني مرتابطان، من حيث  وألن 

عدم  من  أيًضا  متملماًل  أجدين  الدولة،  ملنطق  ملامرسة  تغييب  من  نابع  الحكم  كلمة  وتأكيدي 

االحتكام لدبلوماسية مبادرة يف تحدي التمهيد لعودة النازحني إىل سوريا برعاية األمم املتحدة، 

وبتوفري ضامنات منها عىل كل املستويات األمنية والقانونية واالقتصادية - االجتامعية. الحديث 

عن العودة خرج عن سياقه ليصبح مادة تجاذب سيايس ال تغيب عنه أيًضا استعامالت طائفية 

ومذهبية مدمرة. ويف هذا السياق استدعي أيًضا عودة إىل العقل واالرتقاء إىل مستوى مصالح 

لبنان العليا، مبا هو مرتبط ارتباطًا وثيًقا بالرشعيتني العربية والدولية. 

يبدو عرب تفاهامت دولية،  اإلنجاز عىل ما  النازحون من سوريا أرضهم موجودة، ودولتهم قيد 

لبنان  لها مبصالح  أنفسنا عن االنخراط يف محاور، وتنفيذ أجندات ال عالقة  بنا تحييد  فاألحرى 
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واللبنانيني. 

قاعدة  للّدولة عىل  الدبلومايس وصياغة سياسة خارجية  العمل  العودة إىل أصول  يقتيض  وهذا 

حامية األمن القومي، واالبتعاد عن اإلستثامر يف تحسني مواقع نفوذ مبوازين قوى ملتبسة. 

السّيدات والسادة، 
لبنان يستأهل أن يناضل من أجله ذوو الخربة والعلم... واألوادم. بئس هذه األزمنة وحمى الله 

لبنان!

 

من  كّم  إىل  يتعرّض  اجتامعيًا  ملًفا  أّن  فيه  الذي وصلنا  الزمن  وبئس  األزمة  بئس هذه  بالفعل 

املرة  هذه  نكمل  سوف  بالدبلوماسية  لبنان،  مثل  لألسف  بلد  يف  والعطاء،  واألخذ  التسييس 

يتحّدث  ولكن سوف  الالجئني  وقضية  العامة  السياسات  يف  خبري  هو  الصايغ  زياد  الدكتور  مع 

مقاربة  يف  الِدمياُغوِجيّة  والدبلوماسية  الشعبوية  السياسية  املحاذير  عن  املعهودة  بدبلوماسيته 

ملف النازحني تفّضل دكتور.

تقديم الدكتور زياد الصايغ
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كلمة الدكتور 
زياد الصايغ

البحوث والدراسات  الدائم مبشاركتي يف أنشطة مركز  التعبري عن اعتزازي  ال بّد يل بدايًة من 

االسرتاتيجيّة يف الجيش اللبناين، والتي تؤكد أن العقل أساٌس يف حامية األمن القومي بقدر ما 

هي املهمة العسكرية أساٌس كذلك.

وما نحن بصدده اليوم منذ الصباح، يؤرش إىل حكمة استثنائيّة يف مقاربة مسألة مأزقيّة عنيت 

من النزوح السوري، ومأزقيّة هذه املسألة قامئة يف ما نعانيه من تصّدعات يف حكومة تداعيات 

انجزت فيه منذ  أنه  الفلسطيني، ولو  اللجوء  النزوح، أضيف إىل شبه غياب ملعالجة تداعيات 

أشهٍر ثالثة، وبعد أعوام مرتاكمة يف العمل الهادئ، أنجزت فيه وثيقة سياسية جامعة، نأمل أن 

تأخذ مسارها إىل حيّز التنفيذ مبا يخدم لبنان وفلسطني عىل حد سواء مبا يعني الكرامة تحت 

السيادة الكاملة حتى العودة بحسب قرارات الرشعيّة الدوليّة ومبادرة السالم العربية.عىس أن 

نوفق يف إنجاز توافق مامثل يف مسألة النزوح السوري.

معالجة  حول  املتفاقم  السيايس  الّسجال  جذور  توصيف  يف  لالستغراق  حاجة  ال  حال،  أّي  يف 

أزمة النازحني من سوريا، خصوًصا يف الشهريْن املنرصمني، دون تجاهل الفشل الذريع ملقاربة 

سة غياب سياسة  هذه األزمة، والذي يسّجل للسلطة منذ العام 2011. وبنية هذا الفشل املؤسِّ

التّبسيطيّة.  القومي، لصالح سياسات مشتتة ترقى إىل معادلة اإلجراءات  عامة مرتبطة باألمن 

الفوبيا،  ملخصها  كيانيّة  أزمات  مقاربة  يف  بنيوية  معطوبية  سامت  الغياب  هذا  إىل  أضف 

والدمياغوجيا، واالرتجال والشعبوية.

 وبني غياب السياسة العامة وسامت املعطوبية البنيوية ال بد من اتخاذ مسافة من السجال، 

وتفادي االنزالق يف تحليل أجندات متضاربة تتظّهر هنا ومثة يف فعل تسجيل نقاط بني أقطاب 

العام 2011،  أن تقوم منذ  الواجب كان   ،)Etatique( الدولتية املقاربة  السلطة، عىل حساب 

العنوان مل  النازحني وتنظيم وجودهم واالستعداد لعودتهم". ويف هذا  وعنوانها "تنظيم وفود 
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نصغ إال إىل شعارات منربيّة وبكاءات أدبيّة، فيام لبنان يستأهل بلبنانييه املستنزفني، والنازحني 

التهويل  يتأملون، يستأهل حوكمة من نوع اإلدارة االستثنائيّة، عدا  إليه قرًسا من سوريا وهم 

عودة  باتجاه  الدفع  منه  أكرث  السيادية،  اإلرادة  كرس  مؤّداها  خيارات  استفزاز  أو  والنحيب 

النازحني.

كثافة  أنه عىل  تقديري  يف  لكن  املشّفر،  التعقيد  من  كثري  ما سبق عىل  أن  البعض  يعتقد  قد 

التضليل  االلتباسات حتّى  يراد تسويقها، قد ساهم يف تقوية هذه  التي  االلتباسات  يف تفكيك 

االستثتامري يف معركة تحسني مواقع النفوذ السلطوية وفرض خيارات ما فوق الدولة والرشعية، 

املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  أمام  ترامب  دونالد  األمرييك  الرئيس  تقويتها خطاب  أسهم يف 

وفيه فقرة عن الالجئني والنازحني واملهاجرين، قُرئت عمًدا عىل ما يبدو عندنا، عىل غري ما هي 

عليه، ويف هذه القراءة املشوهة املتعمدة، تأكيد عىل قدرتنا الهائلة يف االستثامر الشعبوي. 

لست هنا يف معرض الدفاع أبًدا عن خطاب الرئيس ترامب املرتبك أصاًل، لكن يف تصويبي عىل 

تجنب التشويه، أستدعي الركون إىل النص االنكليزي األصيل، والذي ورد فيه، إىل التأكيد عىل 

مقاربة  إىل  "نسعى  ما حرفيته:  تجاهله،  وتم  فيه  لهؤالء، ورد  اإلنساين  املتحدة  الواليات  دعم 

إلعادة توطني الالجئني مبا يهدف إىل متكني هؤالء األشخاص الذين عوملوا معاملة فظيعة، يهدف 

البناء".  إعادة  بلدانهم األصليّة كجزء من عملية  املطاف إىل  نهاية  العودة يف  إىل متكينهم من 

وحتاًم هذا يتطلّب من الدول املضيفة التمهيد لعودتهم يف مسار متعدد ومتدرج الخطوات. 

يف استعادة هذه الرتجمة الدقيقة، أود مصارحة من أطلق صّفارات الحملة مجدًدا يف مواجهة 

خيار العمل عىل دبلوماسية لبنانية منهجية من خالل املجتمع الدويل واألمم املتحدة، بافتعال 

يف  اآلن  حتى  فشلنا  بأننا  مصارحته  أود  السياق،  هذا  يف  توجه  ألي  استباقية  وهمية  معركة 

التمهيد لعودة النازحني من سوريا، وهم ليسوا فقط سوريني، فمن بينهم الجئون فلسطينيّون، 

وعراقيون، وحتى لبنانيون كانوا يقيمون يف سوريا ألسباب متعددة، منها االقتصادي والصناعي 

حيث  املشرتكة  املساحة  إىل  بالعودة  سوى  يُعالج  ال  وفشلنا  العائيّل.  والتصاهرّي  والتجاري 

األساس املصلحة الوطنية العليا، ال بسياسات مجزأة ومخصخصة، إذ ال تستقيم مقاربة دولتيّة 

)Etatique(، إن مل نطرح حلواًل متكاملة من السيايس، إىل السيادي، إىل القانوين، إىل االقتصادي 

العضالت  التموييّل، واستعراض  االستجداء  فالدبلومايس، وإال نستمر يف  البيئي   - االجتامعي   -

الخطايب، فتزداد التوتّرات، وترتاكم اإلشكاالت، وتعلو الجدران أمام الحلول.

النزوح  تداعيات  توصيف  السيايس، ال حاجة لالسرتسال يف  السجال  لتوصيف  الاّلحاجة  وبقدر 

عن  التداعيات  هذه  مقاربة  فصل  عدم  أهمية  إىل  التنبه  يجب  لكن  كلها،  املستويات  عىل 

ويقتىض  السورية،   - اللبنانية  الذاكرة  تحكم  التشظّي  إىل حد  معطيات سيكولوجيّة مرتجرجة 

عاًما  الخمسني  يف  السورية   - اللبنانية  العالقات  ستكون  كيف  التطلع  عن  ناهيك  ترميمها، 

املقبلة بفعل هذا التشظّي السابق للنزوح، والذي يتمدد بعد النزوح، ومثة من أسهم من عندنا 
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فيه، ومقاربتي يف الوقائع بعيًدا من أي تشنج.

املساءلة يف ترميم أّي ذاكرة بنيوية الطابع وليست تفصياًل. ليس ما نشهده من تسعري للتوترات 

السياسة  التعبوية.  االستنفارات  بدل  موحدة،  عامة  سياسة  انتهاج  رضورة  إىل  ولنتنبه  مبفيد. 

العامة أساس، لكن عندنا ال أساس لها يف فعل الحكم. فاقتىض التنويه. 

باب  من  العودة،  أولوية  مسألة  يف  أسوقها  أسئلة  مثة  العامة،  السياسة  تغييب  عىل  وعطفا 

إىل  أسوقها  أسئلة  والدولية،  العربية  للرشعيتنْي  انتامئه  عىل  كام  وهويته،  وطني  عىل  الحرص 

دبلوماسيتنا، آمل عليها إجابات:

العامة لألمم  القنوات الدبلوماسية، األمانة  1. مل َمل يراسل لبنان رسميًا حتى اآلن، ومن خالل 

الجمعية  الجمهورية يف  النازحني؟ )خطاب فخامة رئيس  لعودة  بالتمهيد  يتعلّق  املتحدة فيام 

العامة لألمم املتحدة يشكل بداية(

2. ملَ مل يتوجه لبنان حتى اآلن ومبوازاة مراسلة األمانة العامة لألمم املتحدة، مل يتوجه إىل مسار 

سان يف أي عملية تسوية مقبلة يف سوريا؟ جنيف واألستانة مبا هام مؤسِّ

العامة  األمانة  أو  العرب  الخارجية  استثنائيًا عىل مستوى وزراء  اجتامًعا  لبنان  ملَ مل يطلب   .3

لجامعة الدول العربية لبناء موقف مساند للبنان وحتاًم بالتنسيق مع األردن؟

دبلومايس غريب-  لوبيينغ  بعد  األمن  لبنان جلسة خاصة عىل مستوى مجلس  يستدع  ملَ مل   .4

دويل الستصدار بيان حول العودة إذا كان صعبًا االستحصال عىل قرار؟

األمم  هيئات  مع  تنسيًقا  أرضه  عىل  املتحدة  األمم  هيئات  خالل  من  لبنان  يستهّل  َمل  مل   .5

العودة وأماكنها خصوًصا  إمكانية  بتقدير موقف حول  تزويده  املتحدة يف سوريا، متطلًعا إىل 

وبحسب جداول  مع ضامنات،  إليها  النازحني  عودة  مرحلة  كام  التصعيد،  تخفيض  مناطق  يف 

مبعايري عملية ؟ 

الكبري غسان تويني يف تجربة مع  الراحل  يف كل هذه األسئلة أستذكر رجاالت دولة من مثل 

إصدار القرار 425 القايض بانسحاب العدو اإلرسائيل من لبنان عام 1978. تلك هي ديبلوماسية 

الفاعلة.  اليقظة 

الالجئني  عودة  من  أيًضا  اللبنانية  الدبلوماسيّة  هي  أين  يف:  بحث  أيًضا  األسئلة  هذه  كل  ويف 

الفلسطينينّي؟ 

رجاًء أخرجونا من سجاالت شعبوية واستقطابات سياسيّة ولنعد إىل منطق الرشعية والّدولة!
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س: طبًعا كام سمعنا، هناك عجز كامل، ومل نستطع أن نعمل 

سياسة عامة يف ما خّص موضوع النزوح، السؤال للمحارضين 

الكرام، يف ظّل االنقسام الحاصل يف البالد والتدخل الحاصل يف 

االنتخابات  ظّل  ويف  عليها،  تتكلمون  التي  والشعبوية  سوريا، 

القادمة، كيف ميكن الخروج من هذا املأزق؟

الّنهار،  أكرث من مقال يف جريدة  كتبت  لقد  ج: 

ال ميكن أن يكون هناك دبلوماسية ناشطة إذا مل 

يكن هناك سياسة خارجية، والسياسة الخارجية 

تستدعي توافقات فاعلة، وليس لفظية، وبالتايل 

هذه  بني  نعيش  كيف  حول  الحوار  من  نوًعا 

العواصف العاتية القادمة، واآلتية، وهذا حتى اآلن مل نقم به، نعمل بعامل تقطيع الوقت ورّدة 

الفعل. لقد كنت أطمح ألن تكون السياسة اللبنانية مباِدرة، ليس فقط يف قضايا املنطقة إمّنا يف 

القضايا الدولية واإلقليمية، وهنا األستاذ غسان تويني يطلب مّنا أن نتواجد مع كل قضية يف األمم 

املتّحدة، أن نصبح رضورة لكّل قضية من دون أن نكون معنيّني بها، أنا معني بتسوية الخالفات 

العربية– العربية، وتسوية الخالفات العربية واإلقليمية، ألنّنا ندفع مثنها، تحت عنوان ال يطال 

أنفسنا، ألنّه ليس هناك استمرارية لسياسة  املرآة، وننتقد  ننظر يف  ننتقد اآلخر،  لبنان وعندما 

لبنانية، إمّنا لخارجية، لذلك املطلوب الحوار يف العمق وليس للتكاذب املشرتك والقبالت املتبادلة، 

كيف نحمي األمن الوطني اللبناين، كيف يتوقّف الصديق الداخيل عن شتم الفريق الخارجي، 

يتحرّك  النازحني، وكّل طرف  أو  الالجئني  بشأن  لنبني سياسة عامة  األمور  وأن منتنع عن بعض 

باتجاه األزمة السورية، واملسألة السورية متحرّكة، طرف خارس يتحرّك وطرف آخر يهجم، علينا 

أن نحرتس من ردة الفعل، وأدعو لحوار فعيل، وأنا ال أطلب من هذا الطرف أن يغرّي التزاماته 

االيديولوجية أو السياسية وهذا حّقه، ولكن أن يبقيها خارج التوافقات الوطنية التي يجب أن 

نبنيها، جزء ينعكس يف السياسة العامة وجزء يف أمور أخرى، دولة صغرية مثل عامن، جغرافيتها 

فرضت عليها أن تقوم بدور كبري يف أزمة الخليج، كيف أحمي األمن القومي لهذا البلد، أحميه 

مداخلة العميد الركن 
املتقاعد رياض شّيا

مداخلة السفري ناصيف حّتي
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بأن تكون لدي سياسة ناشطة من دون سياسة خارجية ال يوجد مكان للدبلوماسية، والسياسة 

الخارجية من دون توافقات فاعلة ال تكون سياسة خارجية، واملشكلة املطروحة اآلن هي جزء 

والعقائدي،  اإلسرتاتيجي  مبوقفي  اآلخر  إلقناع  ليس  الحوار  إىل  أدعو  لذلك  أوسع،  مشكلة  من 

وأحرتم موقف خصمي، كام أطلب أن يحرتم موقفي، ولكن هناك مستقبل بلد والجميع سيغرق 

يف أوقات مختلفة.

هنا املطلوب سياسة عامة ودبلوماسية تتبع السياسة العامة للدولة.... الكّل تحت سياسة الدولة.

مداخلة االعالمية غادة حالوي

عىل  الخصوص  هذا  يف  سياسة  أي  تنجح  ليك  األوىل،  بالدرجة 

بكرثة،  متوافرة  وهي   ،)Intellegencia( اللبنانية  اإلنتلجانسيا 

السبات  املوضوع، أن تصحو من  بهذا  إمكانيات هائلة  ولدينا 

الذي هي فيه، وتأخذ املبادرة وتحرك الرأي العام وراءها، ليكون 

للبنان  كان  املايض  ناشطة. يف  وديبلوماسية  ناشط  دور  للبنان 

الديبلوماسية  مهمتي  نصف  خدمت  ناشط،  ديبلومايس  دور 

باألوساط  واحرتام  عطف  للبنان  كان  وكم  املتّحدة،  األمم  يف 

الدولية، مع األسف يف ما يتعلق باألزمة التي حصلت يف لبنان َضُعف هذا العطف واملوقف، وال 

مانع من أن نجّدد هذا النشاط بواسطة هذه الفئات املتنّورة املوجودة عىل الساحة.

للنازحني،  دولة  وزارة  هناك  أّن  عبدالله  محمد  الدكتور  أثار 

وماذا فعلت هذه الوزارة، الوزارة قّدمت ورقة السياسة العامة 

منهجية  بناء  الورقة،  هذه  األخرية يف  والنقطة   ،2017 آذار  يف 

عودة  موضوع  النقاش يف  وأعيد  النازحني،  وإعادة  دبلوماسية 

الجرود،  فجر  معركة  قبل   ،2017 متوز  يف  السوريني  النازحني 

إنّها  قال  أحدهم  ألّن  واحدة،  مرّة  اجتمعت  الوزارية  اللجنة 

مداخلة السفري خليل مكاري

مداخلة الدكتور زياد الصايغ
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تخّف  النهار  آخر  يف  العمل،  وورش  باملؤمترات  عادة  جرنال، 

اللهجة فكريًا وجسديًا، ويف الجلسة األوىل تنشط فكريًا وجسديًا 

مع املتكلّمني ودّق ناقوسني، أول ناقوس ناقوس خطر، والثاين 

فريق عمل جاهز،  أكرث،  أصبح  وكأنّه  بالرّجاء،  مفعم  يعاكسه 

اليوم  والتي هي  االنتلجانسيا،  مكاوي صفة  السفري  واستعمل 

بأبهى حلّة، نتمّنى أن تكون املحاورة العملية بعني، ليس فقط 

بترصّف  أنفسنا  نضع  أن  ولكن  التوصيات،  تعميم  خالل  من 

املركز لتحقيق ولو ملرة واحدة تطبيق التوصيات، ألّن ما قيل أشعرنا بالفخر وشعرنا به لبعض 

اللّحظات ألنّنا أمام وضع مثقل، ولكن مثل ورشة العمل هذه، أعطتنا دفًعا ألن نحلّل شيئًا. وأشّد 

يدي عىل يدي الدكتور الصايغ، أن نقدر أن نقاتل وأن نحدث خرقًا فالذي قلبه عىل لسانه أكان 

أن  استطاع  أكتافه،  لبنان عىل  يحمل  والدولة، وهو  املدين  باملجتمع  أو  العسكرية  باملؤسسات 

يقوم بيشء وعمل هذا الخرق، نحن يف مكان مقرصون مبواطنيّتنا.

مداخلة اإلعالمي ماجد بو هدير

ليست هي السياسة العامة للبلد، ميكن أن نكذب عىل بعضنا، لكن آن األوان لنتكلم عىل األشياء 

ناقص  نائب  أزمة نزوح من أجل  تعالج  املحّك، وليس هكذا  البلد عىل  كام هي، ألّن مستقبل 

بالتكاذب  لها عالقة  ليس  املشرتكة  فاملساحة  انتصارات وهمية،  تسّجل  أن  زائد، وال ميكنك  أو 

الجامعي.

هي تبدأ عندما تقول الحقيقة كام هي، ويحىك أّن هناك ورقتني، ورقة اسمها السياسة العامة، 

وورقة اسمها إجراءات إدارية، وفرٌق كبري بينهام. اإلدارية هي تفصيل يف السياسة العامة إذا ما 

النازحني، ونزع  الحدود بتصنيف  العام أن يأخذ تدبريًا عىل  اتفاقًا سياسيًا، يستطيع األمن  كان 

صفة النزوح من الذي يذهب ويعود، لو ما كان هناك غطاء سيايس لألمن العام فلام كان استطاع 

العامة ماذا يفعل؟ يكشف ظهر األجهزة األمنية، املطلوب  الحّل. غياب السياسة  أن يجد هذا 

تأمني هذا الغطاء يف السياسة العامة، إذا ما نزعنا فتيل الشعوبية وإذا ما رحنا باتجاه مساحة 

األجهزة  تضحيات  لدينا مشكلة جدية. وتذهب  نحن  البلد،  القومي يف  األمن  مشرتكة كحامية 

األساسية  املشاكل  حّل  عن  تبعدهم  مؤمترات  تفتعل  منربية  خطابات  وبسبب  هباء،  األمنية 

باإلرهاب وتضعهم يف مأزق وتحّول املعركة إىل مكان آخر.
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دققت عىل وتر حّساس وهو االنتلجانسيا، العميد 

الركن رياض شيّا مطّلع عىل املوضوع ومهتم به، 

أنا عىل ثقة من االنتلجانسيا الذي يعمل سياسة، 

أسميناه  مرشوع  الحقيقة،  يف  الجمهورية  لقاء 

يف  النازحني  ملف  ملساعدة  وطنية  هيئة  إنشاء 

لبنان، ألّن ما فرض أن أطرح هذا املرشوع، بكامل 

اإلحباط  حالة  إىل  أّدى  وما  ووظائفه،  تنظيمه 

الكامل حول السياسة الخارجية، وعن الغياب الكيّل وعن اإلرضار بلبنان بداًل من إفادته والدفاع 

عن القضايا اللبنانية، ونحن بحاجة اآلن إىل أن يكون املجتمع املدين أو الهامش السيايس، يعمل 

جسم من املفّكرين ويقومون بهذا النشاط يف الداخل وعىل املنابر الخارجية واملنابر العربية من 

أجل الدفاع عن لبنان وحقوقهم والصفة اللبنانية، ألننا ذاهبون إىل خطر مصريي، وهذا موضوع 

التوطني. أنا أرى أننا سوف تنتهي يف يوم ما مع 500 ألف الجىء سوري سني يصبحون لبنانيني، 

إن بالتوطني الدافعي أو القانوين. لذلك مرشوعي متوافق مع ما تقّدمت به االنتلجانسيا، يجب 

أن نأخذ املبادرة.

إذا  أنّه  لدرجة  جًدا  غنيًا  كان  النهار  هذا  طبًعا 

هذا  حول  جديدة  أفكاًرا  يقّدم  أن  شخص  أراد 

املوضوع فلن يقدر أن يضيف شيئًا، وما فضحت 

يف  يكون  ال  معها،  التعامل  يتم  ومل  وانكشفت 

يبحث عن مستحيل. هذا  أن  أنّه يحاول  الواقع 

املؤمتر غني جًدا وكّل املثقفني يف حال وجدوا هذه املشكلة تصبح بالنسبة إليهم مادة أساسية 

"هيّولة".

هناك قضية واحدة لفت االنتباه لها العميد الركن املتقاعد نزار عبدالقادر وهي: نحن يف بلد 

طائفي، وتوازناته طائفية، ويظهر أنّه حتى مع السوريني. والسوريون يعانون هذه القضية وهي 

الطائفية مثلام كنا نعتقد أنّها غري موجودة عندهم إطالقًا، باالضافة إىل ذلك، القضية السياسية 

أحد  طبًعا،  كبري  ثنايئ  انقسام  لدينا  اليوم  ولغاية  سنة   15 منذ  نحن  بالبلد،  السيايس  واملوقف 

مظاهره ليس هو األساس 14 آذار و8 آذار وإىل آخره. نحاكم املشكلة عىل أساس أن االنقسام 

مداخلة العميد الركن املتقاعد نزار عبد القادر

مداخلة الدكتور أنطوان سيف



.117. لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة

يف البلد غري موجود. ونريد أن نؤمن اجامًعا حولها مع أنّنا نخترب يوميًا هذه املشكلة ويتبني أنّه 

يوجد خالفات كبرية حولها.

خيوط هذه املشكلة ليست كلّها عندنا، نحن نتائج لها وليس األساس، موجود كنا نعتقد أنّها يف 

سوريا فقط، فصارت يف تركيا، ويف إيران وإرسائيل وأمريكا، إذا ما طلبنا كلّهم مًعا ال يحصل شيئ 

إطالقًا.

لدينا  يكون  ال  نعالجها عىل حجمنا  فكيف  املشكلة  أن هذه هي  تقول  خارطة طريق  مع  أنا 

طموح كبري.

ثانيًا، القضية األساسية اآلن هي أن ما نفعله عىل املدى القصري وليس املدى الطويل. طبًعا سمعنا 

اسرتاتيجيات سوف أعود لـ"عنوان املؤمتر االعباء وأولوية العودة" هل هي أولوية متأخرة؟ هل 

األولوية تبدأ الساعة الخامسة إاّل ثلثًا)4,40(.

هل هذه الفرتة هي فرتة مناسبة جدا ليك نقول بأولوية العودة للنازحني عندنا وحيث اتفقنا أن 

تكون طوعية ال اضطرارية هل نحن نرميهم إىل جحيم هم تلقائيًا هربوا منه.

واملفروض أننا نتورّط أكرث يف قضية السياسة، فقد طرح الدكتور زياد الصايغ أنّه يجب أن نذهب 

إىل جنيف ورمّبا أبعد وأنا طرحت أّن الجامعة العربية هي محّل، نعم لدينا مندوب يف الجامعة 

العربية. املسؤولية األساسية إذا ما وجدت، بالنسبة لها نحن نقرتح عليها توجيه ترصيح من هذا 

املؤمتر بأّن اللبنانيني وحدهم أعلنوا بكل مثقفيهم أنهم غري قادرين عىل معالجة هذه املشكلة 

واعتربوا أن للجامعة العربية دوًرا فام هو دورها يف هذه املشكلة بالذات ما من داٍع للحياء من 

ذلك.

أنا أعرف أنه، بالجامعة العربية كام كان يقول حامدي الصيت رحمه الله مندوب جزر القمر، 

ممكن أن يضعوا فيتو عيّل ويقيلني، أنا موظف بينام هو كان يف باريس حيث مركز الجامعة 

العربية فبذلك الجامعة العربية هي تجمع وحدات وأنا أعرف أن هذه الوحدات خائفة من هذا 

املوضوع الذي نعالجه اليوم.

نحن ماذا نفعل؟ حاولنا معالجة املشكلة عن طريق وزير الدولة لشؤون النازحني، نحن نقرتح 

لجنة وطنية، إنها مشكلة وطنية يكون فيها أ، ب، ت، يلتقي حولها اللبنانيون لنتحول إىل وحدة 

وطنية.

ويكون فيها كل األصناف ألّن هذا نوًعا ما، يتجاوز الخالفات املوجودة. تصوري أّن هذا املؤمتر 

مهاًم جًدا يف  االسرتاتيجية عمل حدثًا  والدراسات  البحوث  اللبناين وملركز  للجيش  كبرية  وتحية 

السياسة، ولكن ال يريد أن يبنّي مفاعليه مبارشة. نحن نطرح أسئلة مزعجة وعلنية حيث يتكلّم 

فيها السياسيون يف الخفاء نحن نحيك فيها بالعلن. يف الواقع، هناك يشء يسّمى معضلة يعني 

ليس لها حل مبارشة وسميت مشكلة ولكنها معضلة وهي ليس لها حل مبارش. السؤال املطروح 

وهنا يوجد معنا رجال سياسة، ما هو املطلوب بتغيري بالوضع الداخيل أم اإلقليمي يف سوريا، 
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حتى يأيت مؤمتر حول عودة الالجئني يكون بالظرف املناسب وأنسب من هذا الظرف؟ وقد سمعنا 

التاريخ ونحن لسنا يف وقت خلصت  يتزايد ونحن لسنا يف آخر  النازحني  قبل بجلسة أن عدد 

املسألة ويجب معالجتها، كيف نعالج مسألة مازالت مستمرة لغاية اآلن؟. أنا ال أضع حزازيرًا، 

ولكن مجرّد أن نطرحها عىل العايل نرفع الكالم السيايس عن التفاهات ليك يختبئوا عن األشياء 

األساسية. تحيّة لكّل الذين فكروا وعانوا وقدموا شيئًا مهاًم جًدا وإن شاء الله نحن نفتخر كثريًا.

عىل أمل أن يأيت يوم ال رضورة فيه لطرح كل هذه األسئلة، سنة إضافية من عمر األزمة وعىل 

أمل أن يلقى حديثنا اليوم الصدى واملتابعة الالزمة عىل خط امللف الحّساس.

س: هل حقيقًة انتهت الحرب يف سوريا؟

ج: هناك استقرار متحرّك يف سوريا، اليوم كتبت مقااًل يف جريدة النهار، مفاده أن قرار ترامب 

األخري قد يعيدنا إىل املربّع األول ونحن نتكلم عىل الشأن اإليراين وبالتايل هشاشة يف املوقف، 

كّل طرف لدينا يحاول أن يشتم وأّن وضعه أفضل كام ذكرت برسعة فانفتح يف مجال واآلخر 

يتمرتس، لكن أريد أن أقول كلمة نهائية هي: أعتقد من املهم أّن جزًءا أساسيًا من الدبلوماسية 

اللّينة )softpower(. املثقفني ليذهبوا إىل املنابر املختلفة  العامة ننساها، هي أن نحرّك قوتنا 

وليتحدثوا برصاحة. واجبنا أن نذهب وسبقنا األخوة الفلسطينيون يف هذا املجال ليس املوضوع 

دكتور، أنا قضيتي صحيحة وانتهى املوضوع والسالم عليكم. تتحرّك أمام هذه املنابر بحد أدىن 

من التوافق الوطني الذي هو لألسف موجود كالميًا وبذلك تحتاج إىل جلسة بدأت بالحديث 

األدىن  الحد  توافقات  لبلورة  الرأي  وصاحب  القرار  صاحب  بني  الحوار  من  نوع  بذلك،  وأختم 

املمكن عمليًا لالنطالق بها، ال تستطيع أن تعمل دبلوماسية بدون سياسة خارجية وال سياسة 

خارجية دون توافقات.

مداخلة االعالمية غادة حالوي

مداخلة الدكتور أنطوان سيف

مداخلة الدكتور ناصيف حّتي
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يف هذا الكالم ميكن أن أعيد جزًءا منه، وسوف أركّز عىل ما قاله 

العسكرية،  باللهجة  الجلسة  اإلعالمي ماجد بو هدير يف هذه 

راقيًا  عماًل  بنتيجته  وأحدث  ذهنيًا،  عصًفا  أنتج  العمل  فهذا 

السياسية  الخربات  من  أخذنا  بالتحضري،  مشبًعا  منضبطًا 

والدبلوماسية بهدف ما نتمّناه، هذا الكالم قيّم وميكن أن نرجع 

عىل  ستوّزع  مجلة  يف  ويدّون  للتفريغ،  الحًقا  منه  الهدف  له، 

الجميع، ولكن أمتّنى من الكالم الذي صدر عن الجميع وتضمن 

األفكار النرّية أن يكتبوا هذه األفكار خطيًّا، بورقة كتوصيات، لكسب الوقت ألّن الجميع يعلّق 

أماله عىل الجهد املبذول يف هذه الندوة، وكام قيل "املعضلة ال تحّل بوقتها"، ولكن سنساهم 

ببنيان لبنة من الحل. شكرًا لحضوركم.

االنقسام السيايس الداخيل وتأثريه 

عىل عودة النازحني السوريني
نحن عىل علم أن الكثري من النازحني الذين دخلوا لبنان 

بأخطار  سيتسبّب  وهذا  وطنهم،  إىل  يعودون  ال  قد 

كبرية اقتصادية، بيئية، اجتامعية وغريها...الخطر األكرب هو األمني ال سيام إذا تم تحريضهم من 

قبل أعداء الوطن من أجل التخريب يف الداخل...

ال نريد أن نعود ونؤكد مضمون تسمية نازح عىل الرعايا السوريني، خصوًصا وأّن لبنان وسوريا 

دولتان مستقلّتان تفصل بينهام حدود دولية، كام وأن معاهدة األخّوة والتعاون والتنسيق التي 

أصبح هناك عالقات  أنّه  ناهيك عن  بلدين،  واحًدا يف  تكرّس شعاًرا  مل   ،1991 العام  أبرمت يف 

دبلوماسية بني لبنان وسوريا منذ العام 2008...

وال نريد ان نعود ونؤكد أيًضا عىل مضمون التوصيف القانوين لالجىء والذي ال ينطبق عىل وضع 

جميع الرعايا السوريني..

النظام"  النظام" "وخصوصية  "وطبيعة  اللبناين"  "النظام  نعيد رشح  أن  اليوم  نريد  وإننا ال  كام 

وباملواد  الوطنية  باملصلحة  لإلطاحة  السياسة كحجة  رجال  ويستعملها  استعملها  ما  غالبًا  التي 

الدستورية...

مداخلة العميد الركن فادي أيب فّراج

مداخلة الدكتورة ماري تريز عقل
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ألن ذلك يذكرنا بحكام وزعامء الدول النامية أو حتى األنظمة الديكتاتورية فهم يلوحون دامئًا 

تجاه  عجزهم  ليربروا  وغريها  "العرقية"  "الثقافية"  "الدينية"  اإلثنية"  "الخصوصية  بشعارات 

شعبهم ببناء الدولة وعدم احرتامهم للدستور وحقوق الوطن واملواطن.

 

نهائية الكيان اللبناين وعدم التوطني
أكد الدستور رصاحة نهائية الكيان اللبناين وعدم التوطني إذ نصت الفقرة "أ" عىل أن لبنان وطن 

سيد حر مستقل، وطن نهايئ لجميع ابنائه أرًضا وشعبًا ومؤسسات يف الحدود املنصوص عنها يف 

هذا الدستور واملعرتف بها دوليا...

الحق يف  لبناين  فلكل  اللبنانيني.  لكل  واحدة  أرض  لبنان  أرض  أن  "ط" عىل  الفقرة  أكدت  كام 

اإلقامة عىل أي جزء منها والتمتع به يف ظل سيادة القانون، فال فرز للشعب عىل أساس أي انتامء 

كان، وال تجزئة وال تقسيم وال توطني.

االشكاليات املطروحة اليوم يف التباين واالختالف بني أعضاء الحكومة حول السياسة الخارجية ؟

وتناقض املواقف الداخلية حول الوضع السيايس يف سوريا ؟ هذا التباين ال يربر.

- اإلطاحة باملصلحة الوطنية.

-اإلطاحة باملبادئ الدستورية.

- اإلطاحة بحقوق الوطن واملواطن.

رئيس الجمهورية ضامن التوازن واملصلحة الوطنية
شدد رئيس الجمهورية ميشال عون مراًرا وتكراًرا عىل أنه يف قضية النازحني السوريني ال بد أن 

تكون مصلحة لبنان هي األساس والعمل عىل توحيد الصفوف "العمل وبرسعة لعدم تفاقم هذا 

املوضوع وال ميكننا أن ننتظر الحل السيايس واألمني يف سوريا للدفاع عن هذا املوضوع". 

املبادئ  بني  التوازن  يضمن  الذي  هو  الجمهورية  فرئيس  الدستوري  دوره  عىل  ينطبق  وهذا 

الدستورية ومتطلبات خصوصية النظام والعيش املشرتك. وهذا ما نص عليه الدستور يف املادة 

أجل  من  الدستورية  اليمني  يحلف  "عندما   50 واملادة  الوطن"  ورمز وحدة  الدولة  "رئيس   49

املحافظة عىل الدستور".

إًذا عىل الرئيس أن ميارس دوره كحكم la fonction d’arbitrage لتجاوز أي موضوع وتحرير 

مرشوع العودة العكسية للنازحني السوريني إىل املناطق املستقرة...

توحيد املوقف الجامع يف السياسة الخارجية يوفر االستقرار ويحمي لبنان من جميع املشاريع 

التي تحاك ضده...

.cohabitation au pouvoir "حتى ولو اعتربنا أننا نعيش وضع "مساكنة يف الحكم
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اللبناين:  الدستور  املادة 49 من  البالد وسالمة األرض  الجمهورية هو املؤمتن عىل وحدة  رئيس 

"املحافظة عىل استقالل لبنان ووحدته وسالمة أراضيه وفق أحكام الدستور..." .

تجربة املساكنة يف الحكم التي عاشتها فرنسا سنوات 1986 و1993 و1997 وأطلق عليها تسمية

La cohabitation au pouvoir املساكنة يف الحكم، نستخلص منها العرب يف املامرسة الدميقراطية 

وكيفية املحافظة عىل املصلحة الوطنية...

يف العام 1986 أثناء االنتخابات النيابية الفرنسية كان الشعب يسأل: ماذا سيكون موقف الرئيس 

الرئيس؟  النيابية؟ هل سيستقيل  اليمينية يف االنتخابات  ميرتان إذا فازت األغلبية من األحزاب 

فكان جواب الرئيس ميرتان يف 8 نيسان 1986 عندما وجه رسالة إىل الربملان:

«La Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution»

وحدد  النيابية  األكرثية  ميثل  كان  ألنه  للحكومة  رئيًسا  جاك شرياك  الرئيس  بعدها  من  وسمى 

رسيًعا موقفه من تأليف الحكومة وقال: "سنؤلف حكومة وسنؤمن لها كل الوسائل للحكم مع 

حرصنا عىل تطبيق الدستور… ".

«…Le gouvernement aura tous les moyens pour gouverner»

فأقر جميع األطراف واعتربوا أن مصلحة البالد والدستور هي األهم وهي التي تجمعهم. 

لتأليف  بالنسبة  أيًضا دوره  للدستور وحدد  الجمهورية دوره كحكم وكضامن  رئيس  كام حّدد 

الحكومة، فاعترب أن هناك Domaine réservé بالنسبة للخارجية والدفاع والقضاء...

 1997 سنة  من   la cohabitation au pouvoir الحكم  يف  املساكنة  فرتة  فرنسا  عاشت  كام 

االغلبية  للحكومة ألنه كان ميثل  رئيًسا  السيد جوسبان  الرئيس شرياك،  إىل 2002 عندما سمى 

اليسارية التي فازت يف االنتخابات النيابية.

ويف حديث للرئيس شرياك قبل صدور النتائج االنتخابية قال:

N'oublions jamais qu'elle [la France] ne pourra défendre ses intérêts que si elle 

est capable de parler d'une seule voix, et d'une voix forte 

ال ميكن لفرنسا أن تحدد مصالحها الوطنية إال من خالل صوت واحد وقوي....

فكان جواب الرئيس جوسبان يف اليوم التايل وأثناء الحملة االنتخابية: "املهم أن يحرتم كل واحد 

وظيفته التي أناطها له الدستور".

مل ترد رصاحة يف الدستور اللبناين عبارة "الرئيس الحكم Arbitre" ولكن بشكل غري مبارش نصت 

املادة 49 من الدستور اللبناين عىل أن "...رئيس الدولة هو رمز وحدة الوطن..." ويف ذلك إشارة 

الحكم la fonction d’arbitrage بني  الذي يجب أن يضطلع به وهو دور  الدور  واضحة إىل 

مختلف الفرقاء واالتجاهات... 

إّن هذه املقارنة هدفها القول إنه ال يجوز التصويب وبشكل دائم عىل التعطيل والفشل واتباع 

سياسة النعامة والنأي بالنفس وشل البالد وتفاقم الوضع كام حصل منذ العام 2011...
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يف  اإلسرتاتيجية  والدراسات  البحوث  مركز  يف  انعقدت  التي  العمل  ورشة  يف  املشاركون  أجمع 

وأولوية  األعباء  السوري  والنزوح  "لبنان  عنوان  تحت   ،2017/10/17 بتاريخ  اللبناين  الجيش 

ممكن،  وقت  بأرسع  بالدهم  إىل  للنازحني  اآلمنة  العودة  التوطني ورضورة  رفض  العودة" عىل 

تحقيق  من  أواًل  فيه  ملا  املتحدة،  األمم  مع  بالتنسيق  الوطنية،  وهويتهم  كرامتهم  عىل  حفاظًا 

خري النازحني أنفسهم،وثانيًا حفاظًا عىل نهائية الكيان اللبناين ودستوره واملصلحة العليا للشعب 

اللبنانية خطّة واضحة، وموقف وطني جامع فوق كل  اللبناين،ومن الرضوري أن يكون للدولة 

التجاذبات الضيقة،وينبع هذا املوقف من املصلحة الوطنية العليا: مصلحة األمن القومي اللبناين 

طبًقا ملا ورد يف مقدمة الدستور، مبا هو مرتبط ارتباطًا وثيًقا بالرشعيتني العربية والدولية.

اللبنانية  الحكومة  قبل  من  وداخلية  خارجية  وآليات  سياسات  باعتامد  املشاركون  أوىص  لذلك 

ملعالجة موضوع النزوح السوري وتداعياته عىل الصعد كافة وتحقيًقا ألولوية العودة.

خارجًيا
1- املشاركة يف مفاوضات مساري جنيف واألستانة وتحديًدا بخصوص عودة النازحني واملطالبة 

بعقد جلسة خاّصة ملجلس األمن الدويل، وصدور قرار أو بيان عنه يدعم جهود لبنان يف عودة 

النازحني إىل سوريا بالطرق اآلمنة وفق املواثيق الدوليّة.

2- إعداد تقارير لألمني العام لألمم املتحدة وللوكاالت الدولية األخرى بطلب عدم تطبيق كل 

هذا  إىل  منضّم  غري  لبنان  أّن  باعتبار  اللبنانية،  الحالة  عىل   )1951( الالجئني  قانون  أحكام 

نصف  يفوق  الجنسيات"  مختلف  "من  أرضه  عىل  الالجئني  عدد  أّن  وباعتبار  أصاًل،  القانون 

سكانه باألساس.

أّن  والتأكيد  السورية،  األرايض  داخل  اآلمنة  املناطق  بتحديد  الدويل  األمن  مجلس  مطالبة   -3

إليها،  الالجئني  عودة  وإمكانية  آمنة  كمناطق  توصيفها  يقرتن  أن  يجب  توترًا  األقل  املناطق 

عىل أن يرتافق مع هذا التوصيف طلب دويل للدولة السورية بتسهيل هذا املوضوع بشكٍل 

ملموس.

هذه  لرتتيب  واملايل  السيايس  والدعم  الدولية  الضامنات  توفري  الدويل  املجتمع  من  الطلب   -4

العودة، والتنسيق مع الدول املضيفة للنازحني بغية تبادل الخربات واملقرتحات مبا يتالءم مع 

املانحة من  الدول  املتحدة لحث  األمم  التواصل مع  اللبناين، وذلك من خالل  القومي  األمن 

عرض التوصيات النهائية من قبل لجنة صياغة التوصيات
ورشة العمل بتاريخ 17/٢٠17/1٠

"لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة"
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املجتمعات  وتنمية  النازحني  املسؤوليات إلغاثة  وتقاسم  وتنسيقه  الدويل  الدعم  تعزيز  أجل 

املضيفة.

داخلًيا
1- إطالق آلية جديدة لتسجيل جميع السوريني املتواجدين عىل األرايض اللبنانية، بالتنسيق مع 

األمم املتحدة لفك االرتباط مع أعداد كبرية من السوريني املقيمني والذين ال تنطبق أو مل تعد 

الوطنية الوضعية،  القوانني  القانون الدويل أو وفق  اللجوء والنزوح وفق  تنطبق عليهم صفات 

واستحداث آلية لتسجيل الوالدات التي حدثت منذ بدء النزوح وحتى اليوم، تفاديًا ملا قد يشكله 

هذا املوضوع من مشكلة جوهرية تهدد كيانية لبنان ومنًعا من تحويلهم إىل "مكتومي القيد". 

تحريك  أجل  من  واإليواء  والوجود  واالستقطاب  اإلمناء  إىل  مستندة  مقاربة جديدة  إطالق   -2

االقتصاد يف مناطق تواجدهم وتوظيف طاقاتهم واستثامراتهم يف سبيل تحسني وضع االقتصاد 

اللبناين وتنظيم العاملة السورية والتدقيق يف عمل املحميني من قبل مفوضية الالجئني يف لبنان 

ورضورة إخضاعها للرضائب املفروضة. )قوانني الرضائب اللبنانية(. 

3- التشجيع عىل العودة وتسهيل انتقال املغادرين منهم عرب تسهيل االجراءات املفروضة مبن 

فيهم املخالفني لقوانني اإلقامة، وعدم السامح لهم بالعودة العكسية إىل لبنان كنازحني أو الجئني.

األمنية  األوضاع  لضبط  بينها  ما  يف  الجهود  وتنسيق  األمنية  للمؤسسات  املايل  الدعم  توفري   -4

للنازحني ومراقبة املشبوهني منهم، وإجراء تقويم دوري لكل تهديد أمني وإحالة املخالفني إىل 

القضاء املختص.

للنازحني وزيادتها من خالل مساعدات دولية  الرتبوية  الخدمات والتقدميات  5- تحسني نسبة 

اليصالها إىل أكرب عدد ممكن من الجيل الجديد بينهم، منًعا لتفيش الجهل املؤدي إىل خلق الفكر 

املتطرف واالرهاب واالعامل املخلّة باألمن والقانون.

6- لإلعالم دور أساس مهم يف تهيئة املناخات املالمئة يف نقل صورة الوضع االجتامعي والبيئي 

واألمني واالقتصادي لألماكن اآلمنة التي تحددها األمم املتحدة يف املناطق السورية.

7- تشكيل هيئة وطنية غري حكومية تضم املعنيني بشؤون النازحني مبا فيها الجمعيات االنسانية 

لدعم جهود الحكومة يف إدارة ملف النازحني، للتخفيف من سلبية االنعكاسات البيئية والصحية 

واالجتامعية واالقتصادية.

8- توفري الدعم الدويل املايل والسيايس املطلوب بجميع أبعاده وأشكاله ألهداف هذه السياسة 

أيًضا  واملتعلّق  االنساين  امللف  لهذا  والناجحة  والشاملة  الكاملة  املعالجة  إىل  والهادفة  العامة 

باألمن الوطني اللبناين باملفهوم الشامل لهذا األمن.
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توزيع الدروع التكرميية 
للمحارضين يف حفل اإلفتتاح

وزير الدولة لشؤون النازحني، 

األستاذ معني املرعبي

املهندس نعمة افرام

املنسق املقيم ألنشطة األمم املتحدة 

ومنسق الشؤون اإلنسانية يف لبنان، 

السّيد فيليب الزاريني

اإلعالمية تانيا إسطفان
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املحارضون يف املحور األول

اإلعالمية سابني عويس

األب فادي ضو

الدكتور غازي وزين

األستاذ بول أيب راشد
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املحارضون يف املحور الثاين

اإلعالمية مي الصايغ

األستاذ جورج جريج

الدكتور شفيق املرصي

الدكتور أنطوان صفري
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املحارضون يف املحور الثالث

اإلعالمي ماجد بو هدير

ممثل املديرية العامة لألمن العام، 

العقيد إييل الديك

العميد الركن املتقاعد نزار عبد القادر

ممثل املديرية العامة لقوى األمن الداخيل، 

العقيد جوزيف مسلّم
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املحارضون يف املحور الرابع

اإلعالمية غادة حالوي

الدكتور زياد الصائغ

السفري خليل مكاوي

الدكتور ناصيف حّتي



لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة .130.

صور من مختلف النشاطات خالل الورشة

السفري رشبل وهبة ممّثل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العامد ميشال عون 

مع العميد الركن رشبل أبو خليل ممّثل معايل وزير الدفاع الوطني 

املهندس يعقوب رياض الرّصاف والعامد جوزاف عون قائد الجيش



.131. لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة

حفل الغداء يف نادي الضباط - الريزة



لبنان والنزوح السوري: األعباء وأولوية العودة .132.

صور من مختلف النشاطات خالل الورشة






