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عاد ملف النازحين السوريين في لبنان إلى الواجهة من جديد ،وبات هـاا الملـف محـ خـال
وجدال كبيرين في البالد.
وبــات األمــر هــو نقطــة التواج ـ الكبــر  ،س ـواء فــي المرحلــة الحاليــة أو المقبلــة ،بــر م صــمود
التســوية السياس ــية القائم ــة حاليــا والت ــي أدت إل ــى انتخــا

العم ــاد ميش ــال عــون رئيس ــا للجمهوري ــة

وتشكي الحكومة الحالية برئاسة سعد الحريري ،فالجميع يود حمايـة الـبالد مـن التفجيـر بسـبب هـاا
الخال

المتوقع ل أن يستمر طويال.
ويشهد القصر الجمهوري اجتماعات مكثفة ،منا ما قب سفر عـون إلـى األمـم المتحـدة ،حـين

أعلــن مــن أعلــى منبــر دولــي أن لبنــان يــرف

التــوطين سـواء لالجئــين الفلســطينيين ،أو للنــازحين

السوريين ،وأن أي قرار في هاه المسألة يعود إلى الدولة اللبنانية وحدها.
وينطلق عون من اإلحصاءات التي تعكس خطورة هاا الملف على لبنان ،وقـد شـرحها وزيـر
الخارجية جبران باسي أمام مجلس األمن والجامعة العربية.
وأتت خطوة رئيس الجمهورية المتمثلة بإستدعاء سفراء الـدول الكبـر وشـر القضـية أمـامهم،
مدروسة من ناحية التوقيت واألهدا  .فهو وضـع الجميـع أمـام مسـووليات مـن جهـة ،ووجـ رسـالة
إلــى المجتمــع الــدولي حــول مــد جديــة لبنــان فــي رف ـ
التسوية المقبلة على سوريا ،والتي يخشى أن تفر

فــر

علي ـ أي أمــر واقــع قــد تــأتي ب ـ

توطين النازحين في الدول التي تستضيفهم.

ويخشــى علــى هــاا الصــعيد ،حســب م ـراقبين للمواقــف الدوليــة ،مــن ســعي أميركــي وأوروبــي
لتــوطين الالجئــين فــي دول اللجــوء .واألمــر يشــير إلي ـ الموقــف الالمبــالي لمفوضــية الالجئــين فــي
لبنان حول ملف النازحين السوريين والاي ال يعير أهمية لمطالب اللبنانيين كما لمخاوفهم.
ويقول متابعون لموقف المفوضية أن األوضاع في سوريا ليست مناسبة للعـودة ،وفقـا للمعـايير
الدوليــة ،بســبب الوضــع اإلنســاني ،بمــا فــي ذل ـ المخــاو

األمنيــة المســتمرة علــى المــدنيين فــي

سوريا ،وهي تعتبر أن العائـدين قـد يواجهـون احتمـال تجـدد القتـال وتعرضـهم "لعنـف جسـدي" .كمـا
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ينقلون عنها أنـ ال بـد "مـن إدخـال تحسـينات كبيـرة علـى األمـن وبيئـة النـازحين" ،وهـو األمـر الـاي
يعني فعليا أن المفوضية ال تشجع عودتهم اليوم.
ويخشــى كثيــرون مــن ســعي دولــي للــتخلص م ــن أعبــاء الالجئــين عبــر تــوطينهم فــي ال ــدول

المجاورة لسوريا ،ومنها لبنان الاي بات يقـع تحـت ثقـ ازديـاد أعـداد الالجئـين الـاين يتكـاثرون فـي
لبنان بطريقة ير مدروسة .وهو أمر مقلق ديمو رافيا مثلما هو خطر نتيجة عدم الـتخلص نهائيـا
من خطر اإلرهابيين وجماعاتهم .ناهي عن المـد االقتصـادي السـيء الـاي سـيترك هـوالء علـى
لبنان القابع في أزمة اقتصادية كبيرة.
وير عون أن اختراق الموقف األوروبي ممكن عبر البوابة الفرنسية ،وقد حص على وعـود

إيجابية من الرئيس الفرنسي ايمانوي مـاكرون علـى هـاا الصـعيد ،اسـتعدادا لمـوتمر سـتعقده فرنسـا
في هاا اإلطار من المنتظر أن يشهد موقفا لبنانيا موحدا.
هــاا الموقــف اللبنــاني ســيتم إبـ ارزه علنــا بــر م أنـ منقســم ضــمنا عبــر مــن يــدعو إلــى التواصـ

مــع النظــام الســوري إلعــادة النــازحين كحـ وحيــد ،ومــن يــدعو إلــى التنســيق مــع األمــم المتحــدة فــي
إطار "عودة آمنة" هي ير متاحة وواقعية من دون التنسيق مع دمشق.
ومــن المالح ـ أن أصــحا

ال ـرأي الثــاني ،وعلــى أرســهم ال ـرئيس ســعد الحريــري ،بــاتوا أكثــر

ب ار ماتية ،لكن الحريـري ،فـي المقابـ  ،ال يسـتطيع الخـرو عـن القـرار السـعودي الـاي ال يبـدو أنـ
في وارد التسليم بتراجع مشروع الكبيـر فـي سـوريا ،وبالتـالي ،فإنـ سـيرف
ورقعة االعت ار

تسـليم النظـام السـوري

ب!

في المقاب  ،ثمة من يقول أن هناك صعوبة فـي قبـول دمشـق التفـاو

تحـت سـقف التنسـيق

بــين الحكــومتين اللبنانيــة والســورية ،كونهــا لــم تعــد فــي وارد اإلبقــاء علــى التواص ـ عبــر القن ـوات
األمنيــة ،وهــو أمــر يرفض ـ بشــدة الحريــري وعــدد مــن مكونــات حكومت ـ  ،ويعتب ـره تطبيعــا مــع نظــام
الرئيس السوري بشار األسد.
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في ك األحوال ،أثار رئيس الجمهورية هاه القضية أمام الجميع وأطلـق صـرخت فـي خطابـ
األول أم ــام الجمعي ــة العام ــة لألم ــم المتحـ ــدة حيـ ـ

ش ــدد عل ــى الثوابـ ــت اللبناني ــة ،وق ــد أكـ ـد لـ ــد

اســتدعائ الديبلوماســيين المصــلحة الوطني ـة العليــا التــي تمثـ أولويــة ،كمــا أن ـ لــيس مســموحا بــأي

شك من األشكال أن يكون ح هاا الملف كليا أو بجزء من على حسا
وعلم من مصادر في التيار الوطني الحـر أنـ لـن تـتم محاولـة فـر

لبنان.
التنسـيق مـع سـوريا فـي

مجلس الوزراء ،أقل في المرحلة الحالية.
لكــن ،فــي هــاه األثنــاء ،لــن يــتم التنــازل عــن هــاا األمــر كون ـ المخــر الوحيــد للعــودة ،وســيتم

التحضير لملف كام على هـاا الصـعيد يطـر فـي الوقـت المناسـب كـون لبنـان يريـد تجنـب تكـرار

مــا حصـ معـ فــي ملــف الالجئــين الفلســطينيين ،وهــو قيــاس مــع الفــارق كــون األخيـرين لجــأوا إلــى
لبنان بعد احتالل أراضيهم من قب العدو االسرائيلي ،بينما سوريا هـي دولـة شـقيقة ذات موسسـات
ولها سفاراتها وبعثاتها الديبلوماسية في دول العالم ولديها بعثـة ناشـطة فـي األمـم المتحـدة ،ومعظـم
الدول تتواص مباشرة أو بشك

ير مباشر معها .وهـي مسـألة وقـت قبـ أن تقـوم الـدول العالميـة

بالتعام معها في العلن.
وتقول األوساط أن ثمة خطـة يعمـ عليهـا لعـودة النـازحين السـوريين ،وفـق توجـ

الـب لـد

القو السياسية بوجو معالجة هاا الملف خار منطق الب ومغلو في هاه القضية.
وقــد أوعــز رئــيس الجمهوريــة إلــى المســتويات الديبلوماســية واألمنيــة واالجتماعيــة فــي لبنــان،
وضع آلية قابلة للتنفيا تحدد شروط وظرو

العودة لهوالء النازحين.

لكــن المســألة فــي حاجــة إلــى وقــت طوي ـ  ،لوجســتي وأمنــي نتيجــة تصــنيف ه ـوالء النــازحين
ووضـعهم فــي لبنــان ،ال ســيما وأن قســما مــنهم نــز إلــى لبنــان ألســبا
ألسبا

سياســية كمــا نــز قســم آخــر

اقتصادية واجتماعية.
من هنا ،ال موعد محدد أو تاريخ لالنتهاء مـن إنجـاز تلـ اآليـة -الخطـة ،ووضـعها موضـع

التنفيــا ،لكــن مصــادر التيــار توكــد أن هنــاك متابعــة حثيثــة ودقيقــة مــن الم ارجــع الدوليــة واإلقليميــة،
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خاصــة بعــد الرســائ التــي وجههــا إلــى راســاء الــدول دائمــي العضــوية فــي مجلــس األمــن الــدولي
واألمين العام لألمم المتحدة واألمين العام لجامعة الدول العربية واالتحاد االوروبي.
فـي كـ األحـوال ،يبقـى الهــد

اليـوم متمـثال فـي الشـروع فــي التحضـير لمرحلـة مـا بعـد الحـ

الســوري ،والتــي يعنــي لبنــان فيهــا ملفــين أساســيين وهمــا ،إعــادة اإلعمــار والنــازحين ،والعم ـ علــى

وضــع خارطــة طريــق لمقاربــة هــاين الملفــين بشــك كامـ  ،كــون لبنــان يجــب أن يكــون مــوث ار علــى
هاا الصعيد والعبا كبي ار.
ومــن المنتظــر أن تســتمر هــاه القضــية مح ـ ســجال كبيــر فــي الــبالد ،نظ ـ ار القت ـ ار موعــد
استحقاق االنتخابات النيابية .وسيحاول ك طر إثبات حرص على السيادة اللبنانيـة ،ومـن يـر

المرجح أن يتحقق خرق كبير في األشهر المقبلة ،على أق تقدير.
لقاء كليمنصو

يجب التوقف عند اللقاء الاي عقد فـي كليمنصـو بـين المستضـيف رئـيس اللقـاء الـديموقراطي

النائب وليد جنبالط ،ورئيس المجلس النيابي نبي بري ورئيس الحكومة سعد الحريري.

لعـ اللقــاء يــاكر بمــا سـمي العــام  2005بالتحــالف الربــاعي والــاي ضــم ،إضــافة الــى هـوالء
األقطا

الثالثة ،حز هللا.

حينها ،هد

اللقاء إلى تأمين الحد األدنى من الوحدة الوطنية إثـر انسـحا

من لبنان بعد ا تيال الرئيس رفيق الحريري وقيام ما سمي بمحوري  8و 14اذار.
كان لك من تل األط ار

الجـيل السـوري

أهدافها من اللقـاء ،ومهمـا كانـت األسـبا  ،فـإن ذلـ التحـالف قـد

حاصر ظاهرة العماد ميشال عون الاي كان قد عاد للتو من فرنسـا بعـد فتـرة نفـي طويلـة ،قبـ أن
يخو

االنتخابات النيابية في ذل العام.
كــان ع ـون حينهــا حــائ از علــى الحي ـز األكبــر مــن التأييــد المســيحي ،وهــو أمــر مشــاب لمــا هــو

الحال اليوم ،مع فارق أن عون ،رئيسا للجمهورية ،بات اليوم أقو حاال.
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وعلى الر م من إصرار ك المعنيين بلقاء كليمنصـو علـى القـول أنـ لـيس موجهـا ضـد أحـد،
تطــر أوســاط التيــار الــوطني الحــر عالمــات اســتفهام حــول مغــز تغييــب التيــار عن ـ  ،و ذا كــان
مقدمة لتحالف انتخابي على حساب  ،ال ب يـاهب الـبع

فـي التيـار إلـى التسـاال عمـا إذا كانـت

رائحة "انقال " بدأت تلو في األفق؟
ويقــول مراقبــون أن اللقــاء يــأتي بعــد الفتــور الــاي تشــهده العالقــة بــين عــون مــن جهــة ،وبـري

وجنبالط من جهة ثانية ،إضافة إلى اهتزاز في العالقة بين عون والحريري.

ويشير هوالء إلى أن األركـان الثالثـة للقـاء يشـكلون "تحـالف السـلطة" منـا سـنوات طويلـة ،أو

بمعنى أدق" ،الترويكا" التـي تـاكر بتلـ التـي قامـت فـي عهـد الوجـود السـوري فـي لبنـان حـين كـان
المسيحيون يعيشون تهميشا جاء مع إتفاق الطائف.

وياهب هوالء إلى طر سوال بالغ األهمية بالنسـبة إلـيهمه هـ المطلـو تطويـق أيـة محاولـة

الســتعادة التـوازن الطــائفي المســيحي  -اإلســالمي لمصــلحة التـوازن المــاهبي الســني – الشــيعي -
الدرزي؟
فــي مقاب ـ هــاا ال ـرأي ،يقــول موي ـدون للقــاء أن الهــم األساســي بالنســبة إلــى أركان ـ هــو حف ـ

االستقرار الحكومي ،ويتوقفون عنـد مشـاركة بـري فيـ  ،وهـي مـن المشـاركات النـادرة التـي يحضـرها

بري خار مقره في عين التينة وفي المجلس النيابي.
ويلفــت ه ـوالء النظــر إلــى المخــاو

مــن اهت ـ اززات قــد تحص ـ علــى خلفيــة الص ـراع اإلقليمــي

اآخا في التصاعد ،علما أن اللقاء جاء بعد خطـا

لألمـين العـام لــ"حز هللا" السـيد حسـن نصـر

هللا ،أكد في وجو تحصين االستقرار في الداخ .
ويقــف ه ـوالء عنــد مشــاركة ركنــي اللقــاء جنــبالط والحريــري ،وقــد جــاء االجتمــاع بعــد مرحلــة
برودة بين الرجلين ،وان كانـا قـد التقيـا بعـدها وكسـ ار الجفـاء  ،بعـد الهجمـات السـعودية علـى حـز
هللا مــا يشــير إلــى ر بــة لــد هــاين الــركنين فــي تأكيــد ر بتهمــا فــي تحييــد لبنــان عــن عواص ــف
المنطقة المشتعلة ،ما يصب في خانة تغليب االستقرار على ما عداه.
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إلــى أن بــري يريــد ضــب العالقــات الداخليــة فــي هــاا الظــر الحســاس الــاي

تمــر ب ـ المنطق ـة ،وهــي سياســة يتوافــق عليهــا بــري مــع حــز هللا الــاي يعطــي أولويــة لالســتقرار
السياســي الــداخلي ،كون ـ معنــي برســم خريطــة المنطقــة علــى أســاس حف ـ المحــور المقاومــة عبــر
حماية أحد مرتكزات في سوريا.
ويقول هوالء أن العهد ليس مستهدفا ،فالحريري شري أساسي مع عون في هاه المرحلـة وهـو
لــيس فــي وارد المــس فــي العالقــة التــي تجمعهمــا أو فــي التســوية التــي جــاءت بكليهمــا إلــى رئاســتي
الجمهورية والحكومة ،كما أن ال مصلحة لبـري ولجنـبالط فـي اسـتهدا

عـون حاليـا مـا قـد يعـر

االستقرار السياسي لالهتـزاز ،و ن كـان ثمـة جـامع مشـترك يتمثـ فـي مالحظـات يحـتف بهـا هـاين
الركنين حول وزير الخارجية جبران باسي .
كمــا أن توقيــت لقــاء كليمنصــو ســاهم فــي إعطائـ دفعــا قويــا ،فهــو أتــى عشــية جلسـة مجلــس
التــي أعــادت إنتــا قــانون الض ـرائب ،وقبي ـ إق ـرار الموازنــة العامــة .فكــان اللقــاء الثالثــي

الن ـوا

لتمريـر السلســلة وســلة الضـرائب واســتباق أي هــزة اقتصــادية مقبلــة بفعـ العقوبــات األميركيــة علــى
البالد.
وبينمــا ذهــب الــبع

إلــى اعتبــار اللقــاء تأسيســا لتموضــع انتخــابي مختلــف وجديــد ،فإنـ يبــدو

من المستبعد استباق األمور والاها

إلى القطع في قيام تحالف انتخابي.

فــي ك ـ األح ـوال ،يمكــن اعتبــار أن ثمــة تنا مــا سياســيا بــين األركــان الثالثــة وتوافقــا علــى

محاول ــة تنس ــيق السياس ــات كم ــا حصـ ـ ف ــي مرحل ــة "الترويك ــا" ،ك ــون الثالث ــة يجمعه ــم ك ــونهم م ــن
الطبقــة السياســية التــي حكمــت فــي عهــد مــا

 ،وهــي طبقــة يبــدو رئــيس الجمهوريــة ريبــا عنهــا،

وثمــة رســالة بــارزة مررهــا اللقــاء تتمث ـ فــي أن ـ ال يمكــن تجــاوزه فــي السياســة المحليــة ،علــى أن
تمظهر هاا األمر سيتبد أكثر في المقب من األيام.
باسيل وجنبالط
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عن لقاء كليمنصو ،من دون تسـجي التطـور السـلبي الطـارى علـى العالقـة

بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبالط.

الت ــوتر ل ــيس جدي ــدا عل ــى ه ــاه العالق ــة ،لك ــن األم ــر تط ــور س ــلبا م ــع الك ــالم األخي ــر ل ــوزير
الخارجيــة جبـ ـران باس ــي أثن ــاء جولت ـ الش ــوفية األخيـ ـرة ،والت ــي وج ـ س ــهام الهجوميـ ـة فيه ــا عل ــى
العودة المسيحية الى الجب .

المصالحة من با

وقــال إن العــودة لــم تــتم والمصــالحة لــم تكتمـ  ،وشــدد علــى أنـ "قــد آن أوان العــودة السياســية

التي يومنها قانون االنتخا ".

ويــتهم أنصــار جنــبالط باســي باســتعادة ح ـر الجب ـ قب ـ نحــو  35عامــا عبــر قول ـ أن أثــر
تل األحداث األليمة ال زال متواجدا ،محا ار مـن تكرارهـا ،ودعوتـ إلـى معالجـة كـ اآثـار النفسـية
لطي تل المرحلة.
ويســتغر ه ـوالء مــا ذهــب إلي ـ باســي  ،خاصــة وأن المصــالحة التــي انتقــدها األخيــر كانــت
برعايــة البطريــرك المــاروني الســابق نصـرهللا صــفير ،وحصــلت بمشــاركة قــو سياســية مختلفــة ،وقــد
عاد وباركها البطريرك الماروني الحالي بشارة الراعي.
وياهب هوالء إلى اتهام باسي بأنـ يريـد إجهـا

مـا تـم التوصـ إليـ وهـو أمـر لـن يقبـ بـ

جنبالط معتب ار ذل خطا أحمر.
لك ــن يب ــدو أن باس ــي أراد توجيـ ـ الس ــهام إل ــى جن ــبالط لمماطلتـ ـ ف ــي إع ــادة المهجـ ـرين إل ــى
منطقتي الشو

وعالي  ،كما أن سعى إلى اإلشارة إلى أن المصالحات التي أقيمـت لـم تكـن سـو

مصالحات شكلية.
ويبدو أن باسي قد استند إلى مالحظات محقة ،لكن ا تنم فرصة زيارت الشـوفية لكـي يوجـ
سهاما انتخابية ،قب أشهر من استحقاق االنتخابات.
وثمة في التيار من ينتقد التعاطي "الفوقي" لجنـبالط مـع القـو السياسـية األخـر فـي الجبـ ،

ويطالب بضرورة السما بالعم السياسي للجميع من دون ضـغوط أو تهديـدات مبطنـة ،وبوجـو
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إشراك المسيحيين بالوظائف الرسمية في الجب وتأمين ك مستلزمات "العيل الكريم" لهم لتسـهي
عودتهم نفسيا و قتصاديا.
لكــن أنصــار جن ــبالط يعتبــرون أن األخي ــر ال يتحم ـ مس ــوولية عــدم ت ــأمين األم ـوال إلع ــادة

المسيحيين المهجرين كافة ،وبسرعة ،إلى الجب  ،ويقولون أنـ كـان مـن الضـروري دفـع تعويضـات

اإلخالء لشا ري أمالك المسيحيين بغية عدم التسبب بموجة تهجير جديدة مقابلة.

وعل ــى ص ــعيد العمـ ـ السياس ــي ،ي ــر هـ ـوالء أن العمـ ـ السياس ــي مت ــا للجمي ــع مستش ــهدين
بوجــود ن ـوا

لك ـ مــن أح ـ از

الق ـوات والكتائــب واألح ـرار مــن الشــو

وعالي ـ  ،وأن يــا

التيــار

الوطني الحر هو بسبب خسارت االنتخابات الماضية.
ويقول هوالء أن التيار يتحم مسوولية عدم تعميم أجواء الثقة بفع

ياب عن المشاركة فـي

عمليــة تجديــد المصــالحة فــي الجب ـ  ،والتــي تم ـت أخي ـ ار فــي حضــور البطريــرك ال ارعــي ومقاطعــة
التيار ،وذل ألهدا

سياسية وانتخابية.

ال بـ إن ه ـوالء يــاهبون إلــى اتهــام باســي  ،ووراءه رئــيس الجمهوريــة ميشــال عــون ،بمحاولــة
تحجيم زعامة جنبالط في سبي تقزيمها ،وفتح معركة سياسية وجودية مع زعيم المختارة مـن بوابـة
الشو

وعالي  ،وهو أمر لن يقب ب جنبالط وسيقات حتى النهاية دفاعا عن كيان .

في كـ األحـوال ،نجـح باسـي فـي شـد عصـب مناصـري التيـار ،مـع اقتـ ار موعـد االنتخابـات
التــي يق ــول ال ــبع

أن التيــار يحضـ ـر له ــا ف ــي المنطقــة عب ــر تحالف ــات فــي وجـ ـ جن ــبالط تكس ــر

احتكــاره لمواقــف المســيحيين فــي المجلــس النيــابي كمــا فــي الســلطة واإلدارات العامــة .وثمــة عم ـ
كبير على هاا الصعيد مع قو على األر

معارضة لجنبالط ،حزبية كانت أم عائلية.
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