
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 ٢٠١٦ أكتوبر ٢٤
 ملخص ندوة
 فرح بغدادي
 ،كرم يشادمع الدكتور  نقاشوحماضرة  بتنظيمقام معهد عصام فارس للدراسات السياسية والشؤون الدولية 

ممثلة املفوضية السامية لشؤون الالجئني يف  ،جريارد يوالسيدة مريا ،رئيس الوزراء اللبناين يمستشاركبري 
 19 يف عnقدجئني واملهاجرين الذي اللشؤون امم املتحدة لاجلمعية العامة لأل قمة ملناقشة مؤمتر ،لبنان

نظام  نشاءفرصة فريدة إل كما أتاح ،دارة اهلجرة الدوليةإىل تعزيز إالقمة مؤمتر . هدف  2016أيلول/سبتمرب
 .للتحركات الكبرية لالجئني واملهاجرينالستجابة بشأن امن املسؤولية وإمكانية التنبؤ  سم مبزيد|يت}
 
حاولت احلكومة اللبنانية  "نظرة ممارس املهنة" إىل الطريقة اليتبـ مساهأور كرم النقاش بتقدمي ما ستهل الدكتا

ل فض} ،للحكومة اللبنانية يمن خالهلا التعامل مع تدفق الالجئني من سوريا. وباالتفاق مع اخلطاب الرمس
كيد على مدى خطورة أا من الالجئني السوريني. وللترين السوريني" بدلًالدكتور كرم استخدام مصطلح "املهج�

وإذ . 2015و 2012لبنان بني  يف والف طفل سوري ولدأ 100كثر من أن أعلى  سلّط الضوء ،املشكلة
ؤثر ي وضح الدكتور كرم أن تدفق السورينيأ ،كرب من نوعها منذ احلرب العاملية الثانيةاأل يزمة هأن األ بي}ن

 .وروباإىل أ وصولًاالتداعيات عرب املنطقة  تفش}ي مع ،خاص}ةعلى لبنان بطريقة 
 
سر األ داخل باالندماجاحلرب  املشردين من جر}اءمن السوريني  %80كثر من يعيش أ ،حالة لبنان يفف

 200كثر من أيف عدد السكان السوريني يبلغ ضعف عدد السكان احملليني  نَّأ الدكتور كرم كما بي�ناللبنانية. 
وذلك  ،البنية التحتية اللبنانية ة يفصدمإىل  لألفرادى هذا التدفق السريع . وأد}اللبنانيةمن ا¤تمعات احمللية جمتمع 

نه على أضاف الدكتور كرم أا. وعام¦ 20 على مدىاملتوقع  يعادل النمو السكاين مباجة  زيادة عدد السكان ينت
 يواجه صعوبةلبنان  فإن كان، بلديف أي  اقد يكون مستحيلً اتهذا النوع من الصدم التعامل مع نأالرغم من 

ن السياسات. أراء بشاآل توافق يف التوصل إىل دونمن واهلشاشة السياسية  املؤسسايتشلل ول الحيحيث  ،أكرب
 ويتجلّى ذلك بأوضح صورة يف عجز خلية األزمة داخل احلكومة عن اختاذ موقفًا واضح¦ا إزاء تدفّق السوريني.

ا خمي}م، مم أينشاء إكان اإلمجاع الوحيد على عدم السماح ب ،لبنان ضوء تاريخ املخيمات الفلسطينية يف ويف
 .ال ميكن السيطرة عليها اليتخرى األبواب األ الكثري من ىل فتحإبذاته  أفضى
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-الذي يعيش هو نفسه حالة اجتماعية وسط الشعب اللبناينستقر اا من املهجرين السوريون ا كبري¦ومبا أن عدد¦

ضمن ن احلكومة اللبنانية حاربت يف سبيل إدراج ا¤تمعات املضيفة أد الدكتور كرم كّأاقتصادية متدهورة، 
مبا  ي،جمال االقتصاد الكل مشاكل حادة يف . ويواجه االقتصاد اللبناينا¤تمع الدويل املستفيدين من مساعدات

يف األعوام  %0و 2013عام ال يف %2.5و 2012عام ال يف %2.8( مجايلاإل يذلك بطء منو الناتج احملل يف
وبطء تدفقات  ،ما بني املستثمرين وانعدام الثقة يف ،)2010-2007 فترة يف %9الالحقة، وقد بلغ املتوسط 

عدم القدرة على االستجابة بسبب ووضعف أداء القطاع املايل،  ،وتقلص قطاع السياحة ،التحويالت املالية
 زيدخر يآصبح عامالً أحيث  ،كل ذلكإىل تفاقم واقع املهجرين السوريني أدى و. اللبناين يواقع النظام السياس

تجاهل احلقائق على تلبنان  يف يالقرار السياس ةعامن صننسبة كبرية ن إ بقوله وتابعتعقيد¦ا.  اللعبة السياسية
 .رض الواقعأ
 
إىل يد عاملة تفتقر وروبا اليت أيف اقتصادات نفع¦ا بالفعل  دونجين الالجئني السوريني أوضح الدكتور كرم أو
ن أن الكثري من اللبنانيني يعتقدون إىل أالسكان. كما أشار  شيخوخة نسبة عالية من متلكو ،عمال الوضيعةلأل

جهل ا¤تمع  إىلا وأن ذلك يستند جزئي¼ ،لبنان كانت مؤامرة ضد الدولة اللبنانية بقاء السوريني يفإحماوالت 
وصفه الدكتور ما  حبسب ،وىلنسانية األلبنان. وكانت االستجابة اإل هم الوضع يفوعدم قدرته على ف الدويل
حذرت  لطاملان احلكومة اللبنانية أضاف أو .ف مع الصراعات املطولةغري كافية وغري قابلة للتكي} ،كرم

نسانية االستجابة اإلمد. ومبقارنة املساعدات مستدامة وطويلة األ كونمن وجوب أن توكاالت املعونة الدولية 
ه جيب نأيعتقد الدكتور كرم  ما، و كارثة طبيعيةأعصار إستجابة إىل اال مع يلة التهجر السورأإىل بداية مس

 جرىن التعليم والرعاية الصحية مها القطاعان اللذان أإىل  وأشار منائية.املساعدة اإلبنسانية املعونة اإل دمج
مم املتحدة مم املتحدة لشؤون الالجئني وبرنامج األومساعدة مفوضية األبرز بفضل مسامهة صالح األاإل فيهما
 .كية والربيطانيةريماحلكومتني األوونروا واأل يمنائاإل
 

املساعدة بالتوازي مع نسانية املساعدات اإل أن تتحقق من خاللهيود  يطار النظري الذإلوحدد الدكتور كرم ا
ذا إنه إا ولويات لبنان. وذكر مشاركة القطاع اخلاص قائلًأد بالتقي}مع و ،لصاحل االحتياجات احمللية ،منائيةاإل

ن احلل الوحيد للمشكلة هو عودة أد الدكتور ختام حماضرته أكّ مر حاسم. ويفأفاملشاركة  ،اكان النمو مفتاح¦
ضغطاً على ل العودة تشكّ وشد}د على أن .ىل خطة ملموسة هلذه املبادرةإواحلاجة  ،ىل بالدهمإالسوريني 
الالجئني السوريني  منتتطلّب اليت ا على السؤال حول صعوبة عملية العودة عمار. ورد¼عادة اإلإالسالم و

قادر على إمتام ومتابعة مجيع خطوات عملية تسجيل  فقط عدد قليل منهم أن تسجيل مواليدهم اجلدد، يف حني
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أن املسؤولية تقع على  إىل عن احلكومة اللبنانية مشرياً االلوم بعيد¦ ألقىو مدافع¦ا الدكتور كرم أجاباملواليد، 
 .تعقب وتسجيل هؤالء املواليد عن طريق سفارÁاب ما يتعلّق يفاحلكومة السورية 

 
مم املتحدة لشؤون مفوضية األ ةممثل ، قالتسبتمربأيلول/ يف ىي جرذمم املتحدة القمة األ مؤمتر بشأنو

جياد إلنصف الكأس املمتلئ وأن تبقى متفائلة  إىلل النظر Âا تفض}إ ،جريارد يالسيدة مريا ،لبنان الالجئني يف
الوقت  يفب أن يnجر�و ،نغضون عاميÄ خر يفآعقد مؤمتر أن يnن اهلدف هو أوضحت أزمة الالجئني. وحلول أل

لتوصل إىل لا سعي¦ ،عداد ضخمة من الالجئنيأللبلدان ذات  القمة مؤمتر وتصميمه يف وضعهمت  ااحلايل منوذج¦
ومها املرفق  ،املؤمتر رمها يفاصدإمت  ورقتني. كما قامت السيدة جريارد مبراجعة 2018عام ال مراجعة Âائية يف

جئني وعمليات وطرق استقباهلم ومعاملتهم الال إزاءبعة وىل السياسة املت}وتشمل الورقة األ .املرفق الثاينوول األ
 الذين نيالالجئ متكّنعادة التوطني والعمليات اليت إ شملفت ،وهي املرفق الثاين ،عند الوصول. أما الورقة الثانية

 %40ن ما يقرب أىل جريارد إ السيدة شارتأالقيام بذلك. ومن بدء حياة جديدة خارج بلدهم  يرغبون يف
مفضلني البقاء  ،كا الشماليةريمأو أوروبا أ عادة توطينهم يفإلعن عدم اهتمامهم  أعربوامن الالجئني السوريني 

 .العودة عند حل الرتاع Æدفلسوريا ا¤اورة  إحدى الدولمن على مقربة 
 
 واليت جمرى األمورر ىل تغي}إتشري  القمة اليت  مؤمترجيابية يفت اإلآإىل بعض املفاج أيض¦ا قت السيدة جرياردتطر}و

حصة قبول مجيع البلدان املشاركة ب لف الجئ. والتزمتأ 15قبول ب حدةالعربية املت} ماراتد اإلن تعه}تتضم}
القمة  مؤمتر عمل أسلوبا من جزًء هذا كلّه كانوالبلدان املضيفة الرئيسة.  يف املوجودين من الالجئني 10%
 .بصفتهم أطراف فاعلة استعادة كرامة الالجئنيمراحل  ميثّل إحدى على أنهدت السيدة جريارد كّأ ذيال


