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شكلت مشاركة لبنان يف مؤمتر بروكسيل - 2 بعنوان "دعم مستقبل سوريا واملنطقة"، يف 25 نيسان، فرصة جديدة لحض 
النازحني  ازمة  جراء  من  عليه  املرتتبة  االخطار  مواجهة  عىل  لبنان  ملساعدة  كاملة  مسؤولياته  تحمل  عىل  الدويل  املجتمع 

السوريني، املتفاقمة بعدما دخلت عامها الثامن 

عقد املؤمتر برعاية االمم املتحدة واالتحاد 
وشارك  البلجيكية،  العاصمة  يف  االورويب 
واملؤسسات   بلدا   85 عن  ممثلون  فيه  
العام  هذا  التأم  املتحدة.  لالمم  التابعة 

تحت ثالثة عناوين رئيسية: 
•  تقديم الدعم االنساين للسوريني، سواء 
مثل  املجاورة،  الدول  يف  او  البالد  داخل 

لبنان وتركيا واالردن.
التي  السياسية يف سوريا  العملية  •  دعم 
بعملية  واملعروفة  املتحدة  االمم  تقودها 

جنيف.
لالزمة  الرئيسية  الجوانب  كل  مراجعة   •
السورية االنسانية واالقتصادية، خاصة يف 
ظل وجود 13 مليون سوري يحتاجون اىل 
اىل  باالضافة  فورية،  انسانية  مساعدات 
خارج  يعيشون  سوري  ماليني   5 من  اكرث 

البالد.
بوفد  املؤمتر  هذا  يف  شارك  الذي  لبنان 

بروكسيل - 2 معالجة جديدة ألزمة تجاوزت الخطوط الحمر
الزاريني: مشكلة النازحني حلولها خارج لبنان

تقرير
راغدة صافي

raghida.ss@gmail.com

سعد  الوزراء  مجلس  رئيس  ترأسه 
الحريري قرع ناقوس الخطر مرة جديدة، 
ودعا املجتمع الدويل اىل تحمل مسؤولياته 
االوضاع  تفاقم  مع  خاصة  تجاهه،  كاملة 
وضع  وقد  النازحني.  ازمة  جراء  فيه 
قال  اذ  الطاولة،  عىل  االوراق  الحريري 
وبناها  اللبنانية  الدولة  "قدرات  بوضوح: 
منهكة  الحكومية  والخدمات  التحتية 
ومستنزفة، ما حّول جزءا كبريا من  لبنان 
للنازحني. ورغم استضافته  اىل مخيم كبري 
اكرث من مليون ونصف مليون نازح، اال ان 
لبنان ال يزال متمسكا بالتزاماته، مستمرا 
تفوق طاقاته،  انسانية  تقديم خدمات  يف 

وذلك نيابة عن العامل".
مبا   2  - بروكسيل  يف  املجتمعني  صارح 
قائال  خاطبهم  اذ  املرة،  الحقيقة  وصفه 
االقتصادي  االستقرار  عدم  احتامالت  ان 
حقيقة،  باتت  لبنان  يف  واالجتامعي 

زيادة  اىل  املتفاقمة  الظروف  تؤدي  وقد 
اضطرابات  واىل  االجتامعي،  االستياء 
قد  لالستقرار،  وتهديد  عنف  واعامل 
مالذ  عن  للبحث  للنازحني  حافزا  يعطي 
امكان  اىل  اشارة  يف  اخر،  مكان  يف  آمن 
اتساع رقعة النزوح اىل خارج نطاق دول 
الجوار، ومتددها بشكل مطرد نحو الدول 

االوروبية.
الخطر،  ناقوس  بدق  الحريري  يكتف  مل 
اولويات  خريطة  املؤمترين  اىل  قدم  بل 
لعكس  معا  العمل  اىل  دعاهم من خاللها 
وجوب  من  بدءا  السلبية،  االتجاهات 
لالزمة،  لالستجابة  لبنان  خطة  متويل 
لتأمني  السنة  متعددة  التزامات  وضامن 
استدامة املشاريع، فضال عن زيادة الدعم 
االقل  املضيفة عىل  املجتمعات  اىل  املقدم 
اىل 100 مليون دوالر سنويا، ودعم تطوير 
نظام الحامية االجتامعية اللبناين من خالل 

منح  شكل  عىل  دوالر  مليون   125 تأمني 
خالل السنوات الخمس املقبلة، وصوال اىل 
للتعليم  الوطني  االسرتاتيجي  االطار  دعم 
طورته  الذي  واملهني  التقني  والتدريب 
اهداف  مع  متاشيا  اللبنانية  الحكومة 

املستدامة.  التنمية 
دور  اىل  الوضوح  بالغة  منه  اشارة  ويف 
الذي  والثمن  االرهاب،  مكافحة  يف  لبنان 
رئيس  طالب  ذلك،  جراء  واليزال  دفعه 
الحكومة الدول املانحة بدعم اعادة اعامر 
الفلسطينيني،  لالجئني  البارد  نهر  مخيم 
الفتا انتباهها اىل ان هذا املخيم يذكر بأن 
لبنان كان يف طليعة الحرب ضد االرهاب 
فجوة  وجود  اىل  اشارته  مع  البداية،  منذ 
يحتاج  دوالر  مليون   100 بقيمة  متويلية 
انجاز  اجل  من  لسدها  دويل  دعم  اىل 

عملية اعادة اعامر املخيم.
مدركا  بات  الدويل  املجتمع  ان  ويبدو 
مفصليا  منعطفا  بلغ  لبنان  ان  حقيقة 
دويل  دعم  اىل  ماسة  حاجة  يف  جعله 
انعاش  يف  االستثامر  يتيح  ونوعي،  عاجل 
خلق  امام  املجال  يف  ويفسح  اقتصاده، 
كون  ربطا  للنازحني  وتعليم  عمل  فرص 
توجب  وباتت  طالت  السورية  االزمة 
للصيغ  مغايرة  االمد  طويلة  مقاربة 
تقديم  عىل  تقترص  كانت  التي  السابقة 
ان  عن  فضال  االنسانية.  املساعدات 
كان  لبنان  يف  الالجئني  توطني  هاجس 
حارضا بشكل قوي، وقد خيم ولو بشكل 
ان  ورغم  املؤمتر.  اجواء  عىل  مبارش  غري 
رفض  ينص رصاحة عىل  اللبناين  الدستور 
اي شكل من اشكال التوطني، اال ان لبنان 
البلدان  بني  االضعف  الحلقة  يزال  ال 
الفلسطينيني  الالجئني  تستضيف  التي 
لدى  تخوف  ومثة  السوريني،  والنازحني 
البعض من ان يدفع امثانا ال قدرة له عىل 

. تحملها
العام" تواصلت مع املنسق املقيم  "االمن 
الشؤون  ومنسق  املتحدة  االمم  النشطة 
الزاريني،  فيليب  لبنان  يف  االنسانية 
وسألته عن تقييمه نتائج مؤمتر بروكسيل 
الذي  والدور  فيه،  شارك  الذي    2  -
تضطلع به االمم املتحدة واملجتمع الدويل 

ازمة  تداعيات  جبه  عىل  لبنان  ملساعدة 
النازحني عىل ارضه. 

"شكل  بروكسيل  مؤمتر  ان  الزاريني  رأى 
فرصة اساسية اعاد خاللها املجتمع الدويل 
سيايس  حل  ايجاد  رضورة  عىل  تأكيده 
يف  املؤمتر  "نجح  قال:  سوريا".  يف  للرصاع 
تأمني مساعدات انسانية لسوريا والبلدان 
املضيفة مبا فيها لبنان، من خالل تعهدات 
 ،2018 لعام  دوالر  مليارات   4.4 بقيمة 
باالضافة اىل تعهدات بقيمة 3.4 مليارات 
 2019- عامي  مدى  عىل  متتد  دوالر 

تأمني  وحتى  جيدة،  بداية  انها   .2020
التمويل بشكل كامل، فان املوارد املتاحة 
االكرث  الفئات  ملساعدة  االولوية  ستعطي 
واضحة  اشارة  االمر  هذا  يشكل  حاجة. 
الدوليني  لبنان  رشكاء  التزام  استمرار  اىل 

دعمه خالل هذه االزمة التي مير فيها".
فقط  يكن  "مل  املؤمتر  ان  الزاريني  واعترب 
التحديات  عىل  الضوء  لتسليط  فرصة 
النازحون  يواجهها  التي  والصعبة  الكبرية 
التحديات  للتأكيد عىل  ايضا  بل  لبنان،  يف 
املضيفة.  اللبنانية  املجتمعات  تواجه  التي 
املؤمتر،  خالل  الفرصة  لنا  سنحت  كلام 
زيادة  اىل  الحاجة  عىل  التأكيد  نجدد  كنا 
املضيفة  اللبنانية  للمجتمعات  الدعم 
وهذا  مقبلة،  لسنوات  التزامات  وتأمني 
الوزراء  ايضا رئيس مجلس  ما شدد عليه 

اللبناين سعد الحريري خالل االجتامع".
من  الثامنة  السنة  دخولنا  "مع  اضاف: 
االزمة السورية، ال تزال االوضاع االنسانية 
يف لبنان محفوفة باملخاطر، وال يزال هذا 
النازحني يف  البلد يستضيف اكرب عدد من 
العامل نسبة اىل عدد سكانه، مع ما يرتتب 
الوظائف  عىل  منافسة  من  ذلك  عىل 
التوترات  يؤجج  الذي  االمر  والخدمات. 

عىل  لبنان  حصل  املجتمعات.  بني 

الخدمات حّولت جزءا 
كبيرا من  لبنان الى مخيم 

للنازحني كبير 

90% من شبابنا 
يشعرون بأنهم مهددون 

من النازحني السوريني

رئيس الحكومة متوسطا رؤساء الوفود املشاركة يف املؤمتر.

املنسق املقيم النشطة االمم املتحدة يف لبنان فيليب الزاريني.
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• تعهدت الوفود املشاركة يف بروكسيل - 2 تقديم 4,5 مليارات 
بذلك  املقبلة.  للسنة  مليارات دوالر  السنة، و3,4  لهذه  دوالر 
 ،2019 عام  حتى  مليارات   6 قدم  قد  االورويب  االتحاد  يكون 
اي ثالثة ارباع مجموع التعهدات. كام تعهد االتحاد االورويب 
يف  السوريني  للنازحني  اضايف  مبلغ  تخصيص  االعضاء  والدول 

تركيا بـ3 مليارات دوالر خالل السنتني املقبلتني.
يشعرون  اللبناين  الشباب  من   %90 ان  اىل  الدراسات  تشري   •
التوترات  النازحني السوريني، وقد وصلت  بأنهم مهددون من 
بني هذين املجتمعني اىل مستويات خطرية. وهذا ما ميكن ان 

يؤدي اىل اضطرابات اجتامعية واعامل عنف. 
الحمر  الخطوط  لبنان  السوريني يف  النازحني  اعداد  • المست 
التضخم  عىل  خطر  من  النزوح  شكله  ما  مجال  يف  السيام 
السكاين، نظرا اىل ازدياد اعداد الوالدات من االطفال السوريني 

الذي بلغ 50 الفا سنويا، يف مقابل 23 الف طفل لبناين.
 1.5 لبنان  استضافة  الحريري  الرئيس  شّبه  املايض  العام  يف   •
عىل  فلسطيني  الجئ  مليون  ونصف  سوري  نازح  مليون 
االورويب  االتحاد  يف  مواطن  مليون   500 يستيقظ  بأن  ارضه، 

ليلة  بني  مليون شخص   250 زيادة  انه حصلت   ويرون  فجأة 
هم  فيام  مساعدتهم  انفسهم  االوروبيني  عىل  وان  وضحاها! 

بالكاد قادرون عىل مساعدة انفسهم. 
واالتحاد  املتحدة  االمم  عن  الصادر  املشرتك  البيان  اثار   •
لناحية  لبنانيا  قلقا  بروكسيل  مؤمتر  اعامل  ختام  يف  االورويب 
مثل  وقوانينها،  اللبنانية  السيادة  مع  تتناقض  عبارات  تضمنه 
الطوعية"  و"العودة  السيايس"  بالحل  النازحني  عودة  "ربط 
العمل  البقاء" واالنخراط يف سوق  املوقتة" و"ارادة  و"العودة 
وغريها. وقد تفاعل هذا املوضوع عىل اكرث من صعيد يف لبنان، 
لالمم  املقيم  املنسق  االورويب ومكتب  االتحاد  بعثة  اضطر  ما 
بالنص  ارفق  رسمي مشرتك  بيان  اصدار  اىل  لبنان  يف  املتحدة 
اكدا  املؤمتر،  يف  املشاركني  الرؤساء"  "اعالن  سمي  ملا  الحريف 
حيال  الدولية  االرسة  موقف  يف  تغيري  اي  حصول  عدم  فيه 
عودتهم.  ورشوط  لبنان  يف  السوريني  النازحني  وجود  مسألة 
وتم التأكيد عىل هذا املوقف يف "ورقة الرشاكة مع لبنان" التي 
اعدها بصورة مشرتكة ملؤمتر بروكسيل كل من لبنان واالتحاد 

االورويب واالمم املتحدة، اضافة اىل الرشكاء الدوليني.

كابوس ارقام

الكثري ملصلحة  متويل كبري، وتم تحقيق 
وقد شمل  السوريني.  والنازحني  اللبنانيني 
ذلك تسجيل 400.000 طالب يف املدارس، 
وتوفري املياه الكرث من 1.3 مليون شخص، 
ملا  الغذائية  املساعدات  تأمني  جرى  كام 
يف  واالستثامر  شخص،  الف   900 يقارب 
االقتصاد اللبناين بنحو نصف مليار دوالر. 
حد  لوضع  كافيا  يكن  مل  ذلك  كل  لكن 
والضعف  املتزايدة  االنسانية  للحاجات 

املتنامي يف جميع انحاء البالد".
ختم املنسق املقيم النشطة االمم املتحدة 
قائال:  لبنان  يف  االنسانية  الشؤون  ومنسق 
عىل  ركز  الذي   2  - بروكسيل  "مؤمتر 
انهى  واالستقرار،  االنسانية  املساعدة 
بها  تعهدت  التي  املؤمترات  مجموعة 
كانون  يف  للبنان  الدولية  الدعم  مجموعة 
املتكامل  الدعم  ان  كام   .2017 االول 
واملتعدد الوجه للبنان ركز ايضا عىل االمن 
النمو  وعىل   2  - روما  مؤمتر  خالل  من 

.CEDRE االقتصادي من خالل مؤمتر
نازح  يوجد  انه ال  التأكيد عىل  املهم  من 

املتحدة  االمم  نازحا، وان  يبقى  ان  يريد 
يف  السوريني  النازحني  وجود  ان  ترى 
يجري  التي  الحلول  وان  موقت،  لبنان 
خارج  ستكون  للنازحني  عنها  البحث 

تزال  ال  املتحدة  االمم  ان  علام  لبنان. 
الرشاكة يف دعم  بالكامل روحية  ملتزمة 
التحديات، وهي ستستمر يف  لجبه  لبنان 

تقديم دعم كبري له".

الرئيس سعد الحريري متحدثا اىل الصحافيني يف بروكسيل.


