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 السید الرئیس، 

 

ً قد مّرت على اندالع شرارة النزاع السوري، وما نتج عنھ من تداعیات جّمة على المنطقة عموما والدول إحدى عشر عا ما

المجاورة خصوصاً، سیّما أزمة النزوح السوري، التي أسدلت بظاللھا الثقیلة على الوضع الداخلي اللبناني بكافة أوجھھ 

وتفرعاتھ.  

  

وأقسى أزمة اقتصادیة ومالیة ألّمت بھ في تاریخھ الحدیث، وصفھا البنك الدولي  سنوات تحت أشدّ  3فبینما یرزح لبنان منذ 

بـ"واحدة من أشّد عشر ازمات، وربما أشد ثالث أزمات في العالم منذ خمسینیات القرن التاسع عشر"، ال یزال لبنان یستضیف 

ملیون سوري متواجد الیوم على   ٢٫٨ الرسمیة ھناك أعلى نسبة نازحین في العالم بالنسبة لعدد سكانھ. وبحسب األرقام اللبنانیة

األراضي اللبنانیة، وھو ما یشكل أكثر من نصف سكان لبنان.    

 

السید الرئیس،  

 

أنتجت أزمة النزوح السوري تداعیات سلبیة عدیدة على لبنان والشعب اللبناني على جمیع األصعدة: المالیة واالقتصادیة 

ة، ما ولّد حالة توتر، تحولت معھا المجتمعات المضیفة إلى ساحٍة تضیق بھذا االكتظاظ السكاني واالجتماعیة والبیئیة واألمنی

وقنبلة موقوتة معّدة لالنفجاراالجتماعي واالقتصادي واألمني في أي حین.   

 

تداعیاتھا. كما تؤثر أزمة وقد انتشر مؤخراً مثل النار في الھشیم وباء الكولیرا، ما یُنبئ بكارثة بیئیة وصحیة متعددة المرامي في 

النزوح على تركیبة لبنان الدیمغرافیة، (حیث تجاوز عدد الوالدات السوریة الوالدات اللبنانیة مع الفوضى القائمة والغموض في 

ً ربما على وضعیتھم القانونیة لجھة االنتماء الوطني والھویة). كذلك أدى التنافس على فرص  تسجیل ھؤالء بما سیؤثر الحقا

عمل إلى شحٍن في النفوس وزیادة التوترات والحوادث األمنیة، ناھیك عن تزاید تدفّق الھجرة غیر الشرعیة إلى أوروبا بالرغم ال

من السجناء في السجون اللبنانیة الیوم ھم من النازحین   ٪٤٢من تشدد السلطات اللبنانیة لمنع ھذه الظاھرة. ونشیر إلى أن 

الكتظاظ داخل أماكن االحتجاز واالعتقال. ما یزید من حّدة ا السوریین   

 

السید الرئیس،   

 

إن تأمین وتسھیل عودة النازحین إلى أرضھم واجب وطني وقومي، فھناك شعب یكاد یفقد أرضھ، وثقافتھ، وحضارتھ ھو 

الطوعیة للنازحین السوریین األسبوع الماضي، بإشراف المدیریة .انطالقاً من ذلك، تم استئناف رحالت العودة  الشعب السوري

ً في ھذا الملف، بعد توقفھا عام  ً رئیسیا وسط جائحة  ٢٠٢٠العامة لألمن العام على رأسھا سیادة اللواء عباس ابراھیم منسقا

لسوریا في إحدى مراكز ونشدد على أن ھذه العودة طوعیة وغیر قسریة، وھي فقط لمن سجل رغبة في العودة . كورونا

التي تم انشاؤھا لھذا الغرض. وللنازح السوري الراغب في العودة أن یقرر موعد وتاریخ عودتھ وفق آلیة تقوم  ١٧التسجیل الـ

ألف  ٥٤٠على تقدیم تطمینات جدیّة للمعنیین تقوم على التحقق من ملفّھم الشخصي مع الجانب السوري. وقد عاد، لحینھ حوالي 

.٢٠١٧ي من لبنان إلى سوریا بصورة طوعیة منذ عام نازح سور  



	

	
	

لم یطرد أي الجىء من أراضیھ، كما قد حرص على احترم  وال یزال مبدأ عدم  ١٩٤٨ویھمنا التذكیر أن لبنان ومنذ العام 

. ١٩٥١، بالرغم من عدم توقیعھ التفاقیة جنیف الخاصة بوضع الالجئین للعام non refoulement اإلعادة القسریة ال  

 

السید الرئیس،   

 

بناء علیھ، یھّم لبنان إعادة التأكید على رفضھ التام ألي نوع من أنواع التوطین او االندماج، كما نص علیھ الدستور اللبناني في 

نیین سیّما فقراتھ الدیباجیة. ال یستقیم العمل على ھذا الملف في ایصالھ إلى خواتیمھ المرجوة اال بتضافر جھود كافة االفرقاء المع

المجتمع الدولي والشركاء المالیین من دول مانحة ومؤسسات مالیة دولیة، حیث الكل مدعو إلى إعادة النظر بالسیاسات الریعیة 

التي انتھجت لتاریخھ في التعاطي مع ملّف الالجئین، وتوجیھ   life-saving servicesالقائمة على تقدیم خدمات الصمود اآلنیة

نحو استحداث سلّة حوافز ترتكز بصورة خاصة على تطویر برامج إنمائیة في الداخل السوري تستجّر فرص ُرزنامة العمل 

عمل تستقطب معھا العودة التلقائیة.   

 

ً مؤخراً  على سردیات  International Cooperationو early recovery دخول مصطلحات وتعابیر مثلوقد كان ملفتا

متخصصة وأجھزة رسم السیاسات التابعة لألمم المتحدة في تناولھا لمسألة النازحین ومسوغات وُمخرجات الوكاالت ال

السوریین. وقد یكون ذلك مدخالً یؤمل منھ إعادة ھیكلة المقاربات الدولیة بالنسبة لھذا الملف بكل أبعاده، مقاربات تتحول معھا 

ربوع وطن یبقى ھو الھویة واالنتماء.  العودة الطوعیة إلى عودة تلقائیة، طبیعیة یسودھا فرح العودة إلى  

 

ختاما، یھمنا التأكید بأنھ لم یعد من المناسب االستمرار بالنھج االعتیادي لملف النزوح السوري، على ضوء فداحة الوضع 

باء المزري وتفّشیھ، سواء على النازح نفسھ أو على المجتمع المضیف. واننا من ھذا المنبر، واستناداً لمبدأ تقاسم االع

والمسؤولیات، ندعو المجتمع الدولي إلى شراكة كاملة مع لبنان في اجتراح الحلول الناجعة وتقدیم المساندة والدعم الالزمین من 

أجل وضع خطة طریق ورؤیا واضحة لھذا الملّف.  

 

 

 

 

 

 

 


