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التقدير اللبناني للنصف األول من أيار 2018
شـ لت االنتخابـات النيابيــة الحـدث اعلــم علـى السـااة اللقنانيــة وقـد اتخــه لـها الحــدث دالالت

عديــدة وعــزز مــن طقيعــة توا ــد بعــا القــوا السياســية بينمــا اجــم قــوا أ ــرا .ل ــن مــن يــر
المر ح أن يتمخا لها اعمر عن تغييـرات كقيـرة فـي المشـهد السياسـي نتيجـة التوازنـات الطا فيـة
التي ترسم ريطة القوا على السااة.

وتو هــت اعنظــار إلــى مرالــة مــا بعــد االنتخابــات واالســتحقاقات التــي تنتظــر الــقالد وألمهــا
تسمية ر يس الح ومة ومن ثـم تشـ يلها وتوزيـع الحقا ـب بـين قوالـا المختلفـة .ل ـن اعمـر يجـب أن

يلقــى التمــاى القــوا اللقنانيــة نتيجــة الوتــع الــدقي الــه تمــر فيــل المنطقــة مــع انســحا

الــر يس

اعميركــي دونالــد ت ارمــب مــن االتفــا النــوو مــع إي ـرانو ود ــوا ق ـرار نقــة الســفارة اعميركيــة إلــى
القدس ايز التنفيه .كما يجدر التهكير ب سـر إسـ ار ية للخطـول الحمـراء علـى السـااة السـورية مـع
استمرار ترباتها العس رية في سورياو ولو ما قد يؤشر إلى صداى ما علـى السـااة السـوريةو فـي

الوقــت الــه يتخــوف فيــل كويــرون مــن اــر كقــرا ف ـي المنطقــة يوقــد نيرانهــا الحل ـ
سر يلي الخليجي (السعود
اإل ا

اعميرك ــي

اصة)و وإن كان الموتوع ال يزاا مستقعدا اتـى السـاعةو نتيجـة

الخشــية اعميركيــة مــن تداعياتــل كمــا بســقب علــم إس ـ ار ية لنتــا ج أي ـة اــر علــى ســااتها الدا ليــة
و وفهــا مــن تــد ة اــز م مقاشـرة فــي الحــر التــي ســتغطيو إذا مــا أ طـ ت إسـ ار ية الحســا
والتقديرو اعراتي الفلسطينية المحتلة كافة.
من لناو يقدو من اعلميـة بم ـان أن توتـع قـدر اإلم ـان الن ازعـات الدا ليـة اللقنانيـة انقـاو
منه اآلنو واإلسراع في تش ية الح ومة وتوايد هود الجميع في موا هة أ

طر من لـها النـوع

تشجع عليل بعا اعطراف كالسعودية بعد ن ساتها المت ررة في المنطقةو وآ رلا في لقنان.

وقــد ا تــازت ال ـقالد قطــوع االنتخابــات علــى يــرو وإن كــان اعتــرا مشــهد مــا بعــدلا بعــا

القل نتيجـة مـا اعتـرا عـدد مـن أايـاء العاصـمة مـن اشـتقا ات متفرقـةو إتـافة إلـى مـا اـدث فـي
الجقةو ما استدعى استنفا ار سياسيا وأمنيا وانتشا ار عس ريا كويفاو اتى تقطت اعمور.
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ل ـ ــن مـ ــن المفيـ ــد التـ ــهكير ب ـ ـ ن تل ـ ـ التحر ـ ــاتو المرفوتـ ــةو قـ ــد نهلـ ــت مـ ــن نقـ ــع الخطـ ــا
التحريضي اله

رج بل ر ـيس الح ومـة سـعد الحريـر والـه لـم يـ ت بومـار فـي االنتخابـات بعـد

تجييشل الشارع السني في و ل از مو ف ان طابل بهل سالاا ذا ادين.
بــاداء ذ بــدءو يم ــن القــوا إن إ ـراء االنتخابــات فــي اــد ذات ـلو علــى أســاس نــوع مــا (لــم

يطق ـ ســوا فــي لقنــان) مــن النســقيةو لــو إنجــاز وطنــي كقيــرو يعــد فــي انــة ر ــيس الجمهوريــة
ميشاا عونو كونل يعـد م سـقا إصـالايا وميواقيـا كقيـ ارو علمـا أن ر ـيس الجمهوريـة وقـ

تـد أ

تمديد ير تقني للقرلمانو ووعد اللقنـانيين منـه قدومـل بنظـاى لالنتخابـات أاـدث مـن سـابقل .إال أن

ل ــها اعم ــر يس ــجة لح ــز م ال ــه شـ ـ ة ال ــدافع الر يس ــي له ــها الق ــانون لض ــمان اس ــن التموي ــة
واإلتي ــان بو ــو س ــنية ي ــر متطرف ــة ومؤيـ ـدة للمقاوم ــةو كم ــا إن إت ــعاف ر ــيس الح وم ــة س ــعد
الحرير ش ة أاـد أسـقا

اعتمـاد القـانونو ولـو مـا اـدث فعـال بعـد أن شـ لت الخارطـة السياسـية

للمجلس الجديد قوة كقيرة للحز وللحلفاء.
وقد كـان االسـتحقا سـلقيا علـى الـر يس سـعد الحريـر الـه ت ار عـت كتلتـل فـي شـ ة كقيـرو
وش ة الت ار ع ال قير في العاصمة بيـروتو ايـح اـاز علـى نيـ

ونصـ

المقاعـدو تـربة كقـرا

لتيار المستققة .ولم يعـد الحريـر قـاد ار علـى الحـديح عـن اات ـار التمويـة السـني فـي الـقالدو ل ـن
يجــب عــدى المقالغــة فــي توصــي

ســارة الحريــر كونــل ال ي ـزاا صــااب الشــعقية اع قــر علــى

السااة السنية وبفار ملحوظ عن أ صاملو في مرالة بالغة الصعوبة عليل رج منهـا ب قـة قـدر
مــن الخســا ر .ومــن المــر ح أن يع ـاد ت ليفــل بر اســة الح ومــة نتيجــة التوازنــات القا مــة فــي الــقالد
والفــل ال قيــر مــع التيــار الــوطني الحــرو ل نــل ســيوا ل صــعوبات فــي تش ـ ية ا ومتــلو كمــا أنــل
سي ابر بادئ اعمر بعدى االعتراف بخسارتل االنتخابية ققة الخضوع لألمر الواقع.
في المقابةو رج الونا ي المتموة بحز م واركة أمة والفا هماو بفوز لو اعبـرز وتم نـوا
من اصد ما يزيد عـن ثلـح مقاعـد المجلـس النيـابي .وأا ـم الونـا ي ققضـتل علـى المقاعـد الشـيعية

ال ـ ـ27و وأثق ــت مناص ــرو الون ــا ي ع ــن انض ــقاطية كقـ ــرا ق ــد ت ــون فري ــدة م ــن نوعه ــا ف ــي تـ ــاريخ
االنتخابات النيابية في لقنان.
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كما تم ن الونا ي من إيصاا عدد مـن النـوا
ولــو أمــر بــال اعلميــة فــي تقــديم طــا

السـنة المتحـالفين معـل والمعارتـين للحريـر و

مـؤازر للمقاومــة مــن القي ــة الســنيةو ولــو مــا اــاوا تيــار

المستققة طـواا المرالـة الماتـية ا تطافـلو اتـى أنـل نجـح فـي بعـا اعايـان .مـن لنـاو سـيخرج
سني في المجلس الجديد يحا ي تـاريخ الطا فـة السـنية المقنـي علـى ثوابـت ر يسـية كقضـية

طا

المقاومــة وفلســطينو وســي ون ل ازمــا علــى ل ـؤالء الن ـوا

الجــدد الخــروج بخطــا

مــدني اــين تــد

اعزم ــاتو المققل ــة اتم ــاو ب ــين الح ــز وتي ــار المس ــتققةو أو ف ــي ا ــاا ان ــدلعت أزم ــات كق ــرا ف ــي
المنطقــةو فــي الوقــت الــه ال يريــد فيــل الحــز أ كــالى مــهلقي يض ـعل فــي موا هــة طا فيــة مــع
المستققة.
وبــرز علــى الســطح تقــدى للق ـوات اللقنانيــة يعيــد الــقعا إلــى الصــورة الجديــدة التــي قــدمتها
القوات للنا قين أو ما يسميل لؤالء بـ"النيو قوات"و ولـي ليسـت علـى ـرار الصـورة يـر اإليجابيـة
التــي بــرزت ط ـواا تــاريخ الق ـوات .وبغــا النظــر عــن ســقب تقــدى الق ـوات تفصــلل مقاعــد عــدة عــن
اصة التيار الوطني الحر من الحزبيينو علما أن ت تة لقنان القو اله يقـود التيـار لـو اع قـر
في لقنان إذ يجمع  29نا قاو فـنن التيـار بـات يلقـى منافسـة فـي الشـارع المسـيحيو وإن كـان التيـار

سيققى في صدارة القوا المسيحية.

مــن ناايتــلو ــرج النا ــب وليــد نــقالل ب قــة ق ـدر مــن الخســا ر مــن لــها القــانونو وإن كــان

ســر أربعــة ن ـوا و ولــو أمــر اــاوا نــقالل تجنقــلو ل ن ـل اــافع علــى زعامتــل الدرزيــة .كمــا أنــل
اافع على نفـوذ
ر يس مجلس النوا

ـارج طا فتـلو فـ بقى علـى اصـتل مـن السـنة والمسـيحيين .كمـا ثقـت تحالفـل مـع
نقيل بر وعالقتل مع از م.

وثمة نقطة ذات داللةو وإن كانـت إرلاصـاتها قـد رهـرت فـي المرالـة الماتـيةو ولـي لزيمـة
اعاـ ـ از

الص ــغيرة والشخص ــيات المس ــيحية ف ــي ق ــوا  14اذارو كم ــا أن م ــن المالا ــع أن لـ ـؤالء

افتقدوا الدعم الماد الخار ي الالزى لخوض معركة لم تعفاء فيها أصال.
إتافة الى كة ذل و يجب التنويل بهزيمة التيارات اإلسالمية على السااة السـنية كالجماعـة
اإلسالمية إتافة إلى الهين ر وا بخطا

متطرف في له السااة مـن السـلفيينو ولـو مـا يشـير
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أيضــا إلــى شــح الــدعم المــاد الخــار ي المقــدى لهــمو نالي ـ عــن افتضــا

طــابهم وعــدى تقــديمهم

ســوا مــا لــو مضــر للقنــانيين مــن كــالى مــهلقي وتقســيمي (يتخــه ســقول اللـواء أشــرف ريفــي رمزيــة
قيرة على لها الصعيد).
اآلنو وبعد صـدور النتـا جو تتو ـل اعنظـار إلـى مـا بعـد االسـتحقا و وتتموـة المعركـة اعولـى
في انتخا

ر يس المجلس النيابيو والسؤاا لنا ليس فـي انتخـا

الـر يس نقيـل بـر لواليـة ديـدةو

ب ــة اج ــم اعصـ ـوات الت ــي سيحص ــة عليه ــا وم ــا إذا ك ــان ت تـ ـة ر ــيس الجمهوري ــة ميش ــاا ع ــون
س ــينتخقل ر يس ــاو وس ــيموة ل ــها اعم ــر اال تق ــار اعوا للعالق ــة ب ــين ال ــر لين ف ــي المرال ــة الجدي ــة
للعهدو علما أن بر يعتقر عدى اصولل على اعصوات كافة (تقريقا) تحجيما لل.
كما ستدور معركـةو لـم تتخـه اجمهـا اإلعالمـي اتـى اآلنو اـوا مـن سـيتولى منصـب نا ـب

ر يس المجلس اله يرا العهد أن اجم كتلة لقنان القو يؤللهـا لتـولي نيابـة ر اسـة القرلمـانو فـي
الوقت اله يتردد فيل اسم النا ب إيلي الفرزلي اله عاد الى المجلسو على لها الصعيد.
ويعتقر العهد أنل اء إلى المجلس بال تلة النيابية اع قر وب ن اجم التيار الـوطني الحـر قـد

تعــززو ولــو لــهل و ســيلج الــى تش ـ ية قهــة وطنيــة واســعة تضــم القــوا السياســية والشخصــيات
الحليفــة للعهــد فــي الوقــت الــه سيســتمر فيــل الحل ـ
الحل ـ

مــع تيــار المســتققةو بــالتواز مــع اســتمرار

ال قيــر مــع اــز مو فــي رــة اــديح عــن م ار عــة ســتجر علــى صــعيد الش ـوا ب التــي

اصلت في العالقة بين الجانقين.
عل ــى أن االمتح ــان اع ق ــر لل ــقالد س ــيتموة ف ــي االستش ــا ارت النيابي ــة الت ــي س ــيتمخا عنه ــا

ا تيار الر يس المققة للح ومة واله من المر ح أن ال ي ون سوا الحرير .

وقــد تخطـى الحريــر ن ســة االنتخابــات وبــدأ يصــر فعليــا علــى أنـل صــااب الشــعقية اععلــى
ســنيا فــي منــاط مختلفــة مــع كتلــة كقي ـرة مــن  21نا قــاو بينمــا اقتصــر أ صــامل علــى فــوزلم فــي
مناطقهم.
ويشــير كــالى الحريــر إلــى عــدى نيتــل الت ار ــعو بــة االســتمرار فــي معركتــل السياســية وذل ـ
عنــدما ذكــر ب ـ ن والــد الــر يس رفي ـ الحري ـر كــان لواــد العــاى  1992وإلــى انقــل الــر يس ف ـؤاد
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الســنيورةو عنــدما اســتهة مهام ـل الح وميــةو مــا يعنــي أنــل ال يق ـالي بت ار ــع كتلتــل النيابيــة .كمــا أنــل
أعلــن وتــل المعركــة السياســية عقــر تعه ـد بالققــاء اليفــا لــر يس الجمهوريــةو ولــو تحــت عن ـوان
"ت مين االستقرار".

ويشير مطلعون على موق

الحرير إلى أنل اسـتوعب الصـدمة وأنـل سـيجر م ار عـة يعـالج

بهــا الش ـوا ب التــي اعتــرت أداء تيــار المســتققةو وأنــل يصــر علــى عــدى الرتــوو للشــرول واعتقــار
اسرا .ويرد لؤالء على إرلاصات أولى أزمات تش ية الح ومة مع السجاا القا م دوما فـي الفتـرة
اع يرة اوا أاقية الطا فة الشيعية بحقيقة و ازرة المالية انسجاما مع رواية اتفا الطا

.

ويع ــودون إل ــى ال ــرد السـ ـريع ل ــزعيم المس ــتققة عق ــر ت ي ــد أن الع ــرف الواي ــد ف ــي الط ــا
محصور في الر اسات الوالثو مؤكدا أنل ال يجوز التمس ب مور لـم تـرد فـي اتفـا الطـا
مســتوا الــو ازرات .ومــن المــر ح أن يحصــة الحريــر علــى دعــم ر ــيس الجمهوريــة وأقطــا

علـى
آ ـرين

علــى لــها الصــعيدو مــع تغليــب أن ال تفلــت لــه الحقيقــة مــن يــد الــر يس نقيــل بــر و علــى أن يــتم

التحايــة علــى عن ـوان إســنادلا لــل مــن دون الرتــوو رســميا إلــى كونهــا مــن ا ـ الشــيعة .إذ يجــب
لفــت النظــر إلــى أن دعــوة بــر لقيــت معارتــة تــمنية مــن الحلفــاءو ويجــب التــهكير لنــا بتراي ـب

تيار المردة بـهل و ل ـن مـع ت يـد و فـي المقابـةو أنـل لـيس مـع ت ـريس أيـة و ازرة عيـة طا فـةو وعلـم
أن از القوات اللقنانية لن يواف أيضا على تفسير بر للطا

علـى لـها الصـعيد ومولـل اـز

ال تا ب و يرلم.
ويقـدو مـن المفيـد لنـا التشـديد علـى تــرورة تشـدد الونـا ي فـي موتـوع المفاوتـات بـدءا مــن
تسمية الحرير ر يسا للح ومة الجديدةو ومن ثم اعتـراف اع يـر بالشـري السـني اآل ـرو واعتمـاد
مقاربة ديدة لوتعل الحالي ليقنى على الشـيء مقتضـا  .وسـتتعقد اعمـور فـي اـاا أراد الحريـر
تر عل وبالتـالي أقـر بالتعدديـة علـى
تجاوز نتا ج االنتخابات على سااتل السنيةو أما إذا استوعب ا
السااة السنية التي فرتتها اإلرادة الشعقيةو فننل ي ون بهل مسهال لعملية الت لي .
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ف ــي ك ــة اعاـ ـوااو ب ــدأ الع ــد الع س ــي لمس ــار الت ليـ ـ

والتـ ـ لي

الح ــوميينو قق ــة أق ــة م ــن

أسقوعين من تاريخ انتهاء والية المجلس النيابي الحاليو وبالتالي تحوا الح ومة الحالية بـدءا مـن
 21من الشهر الحاليو تاريخ بدء والية المجلس الجديدو إلى ا ومة تصريف أعماا.
ويقــدو أن ثمـ ـة تو ه ــا لتوقي ــت عناصــر التس ــوية الر اس ــية ومنه ــا عــودة الحري ــر إل ــى ر اس ــة

الح وم ــة .وس ــتتم مح ــاوالت لتشـ ـ ية ل ــه الح وم ــة عل ــى أس ــس وفاقيـ ـةو وس ــي ون ص ــعقا تر م ــة
التموية النيابي تماما فـي الح ومـةو اصـة وأن الوقـت تـا و وثمـة تطـورات طيـرة فـي المنطقـة
قــد تحــدث فــي أ وقــت وال مجــاا للتجــاذ

ال قيــر الــه سيصــعب مهمــة تـ لي

الح ومــة الجديــدة

التي يجب أن ت ـون امعـة وقويـةو وينقغـي تـوفير المنـاو السياسـي المناسـب للمقاومـة ل ـي تلتفـت

إلــى أيــة تطــورات طيـرة قــد تحــدث .ويتطلـب تـ لي

الح ومــة نقاشـا سياســيا لاد ــا وإال فــنن الــقالد

ست ون أماى ا ومة تصريف أعماا عشهر طويلة على رار الح ومات السابقةو وربما أ ور!

ويقدو أن المرالـة المققلـة ستشـهد اصـطفافا سياسـياو إن لـم ي ـن الفـا سياسـياو لل تـة النيابيـة
عل ــى قاع ــدة الـ ـ

موا ــل للعه ــدو أ ر ــيس الجمهوري ــة ميش ــاا ع ــونو كم ــا للحري ــر و ومعهم ــا

شخصيات متعددةو قوامل في شـ ة ر يسـي ر ـيس المجلـس نقيـل بـر وتيـار المـردة وقـد ينضـم إليـل
النا ب وليد نقالل "على القطعة"و واز القوات اللقنانيـة العطـل لتـولي مناصـب السـلطة والـه
يعتقر نفسل ندا للتيار الوطني الحر قوة في المجلس الجديد كمـا فـي الح ومـةو علمـا أن القـوات ال
ت ـزاا ت ــابر فــي رفــا انتهــاء اصــطفافي  8و 14آذار وال ت ـزاا ت ازيــد علــى لــها الصــعيد وقــد ال
تنضــم إلــى ال ـ

كهــهاو إتــافة إلــى اــز ال تا ــبو ومعهــم شخصــيات متنوعــةو علــى أن يققــى

از م بيضة الققان ومنظم الخالفات بين العهد وأ صامل.
فـي لـه اعثنـاءو وبـر م دعـوة ر ـيس الجمهوريـة إلـى الحـوار اـوا االسـتراتيجية الدفاعيـةو إال
أن لــها اعمــر ال يقــدو أنــل ســيلقى اماســة كقيـرة بــين الفــاء الماتــي كالمســتققة والقـوات و نــقالل

ون اع يرين يعتقران أن اعولوية يجب أن ت ون للملفـات الحياتيـة الملحـة .وإن كـان مـن المـر ح

أن يجر لها الحوار فعال برعاية ر يس القالد.
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قنبلة النازحين

في له اعثناءو ت قر المخاوف من القنقلة الموقوتـة للنـازاين السـوريين التـي تهـدد االسـتقرار

اللقنــاني علــى المــديين المتوســو والقعيــدو ولــو طــر ال يقــدو أن ثمـة قــدرة علــى التصــد لــل ــديا
فــي رــة ــا الطــرف العــالميو ال بــة الم ـؤامرة العالميــة لمنــع ل ـؤالء مــن العــودة إلــى أ ارتــيهم
المحـررةو والســعي إلــى تــوطينهم فـي لقنــان المهــدد عقــرلم ا تماعيـا واقتصــادياو ناليـ عــن الخطــر
اعمني.
وكانت آ ر المؤشرات على ذلـ قـد رهـرت فـي القيـان الصـادر عـن اعمـم المتحـدة واإلتحـاد

اعوروبــي فــي تــاى مــؤتمر بروكســيةو والــه اتف ـ المشــاركون فيــل علــى أن الظــروف الرالنــة ال
تســاعد علــى العــودة الطوعيـة "ب مــان وك ارمــة"و وأنــل ال تـزاا لنــار مخــاطر .وادعــى المــؤتمرو أمــاى
مس ــمع الوف ــد اللقن ــاني بر اس ــة ر ـ ـيس الح وم ــة س ــعد الحري ــر و أن ر ــروف الع ــودة كم ــا تح ــددلا

مفوتــية اعمــم المتحــدة لشــؤون الال ــين ووفقــا لمعــايير قــانون الال ــين الدوليــةو لــم تتحقـ بعــد.

وتناولـ ــت المفوتـ ــية الدوليـ ــة "الهشاشـ ــة التـ ــي تـ ــزداد عمقـ ــا لـ ــدا الال ـ ــين السـ ــوريينو والال ـ ــين
الفلسطينيين من سوريا والمجتمعات المضيفةو ولها أمر تجب معالجتل مـن ـالا الـدعم اإلنسـاني
المســتداى ودعــم الصــمود"و مشــيرة إلــى تقــديم الــدعم للصــحة والتعلــيم والتنميــة االقتصــادية وإيجــاد

فــرا العمــة واالنــدماج فــي أسـوا العمــةو أ بمعنــى آ ــرو الصــمود فــي لقنــان! وذل ـ مــن دون
تحديد موعد العودةو في الوقت اله تحدث فيل القيان عن "إرادة الققاء"!
لو بيان مشقو و يتالقى مع بيـان مفوتـية الال ـين اـوا لقنـان الـرافا تـمنا لعـودة م ـات
النازاين السوريين إلى بالدلم والتي تمت الشهر الماتي .في محاولة لربو ذل بالحـة السياسـي
فــي ســوريا الــه ال يريــد الغــر تســوية نها يــة لــل اليــوىو ال بــة إن ثمـة مخــاوف مــن مســاع لتقســيم
ســوريا دويــالت عرقيــة وطا فيــة .وال داعــي للت ــهكير أن م ـؤامرة التــوطين لــه تتقــاطع مــع مويلته ــا
لتوطين الال ين الفلسطينيين في لقنان والتي يتعزز العمة عليهـا فـي رـة إدارة الـر يس اعميركـي
الحالي دونالد ترامب.

9

التقدير النصف شهري (ملف لبنان)
رقم ()42

2018/05/15

والواقــع أن لقنــان تم ـن مــن تجــاوز قطــوع أ انقســاى رســمي س ـريعاو إذ صــدرت ردود فع ـة
رس ــمية لقناني ــة رافض ــة للقي ــان اعمم ــيو علم ــا أن ترس ــيخ إقام ــة الال ــين تتع ــارض م ــع الدس ــتور
اللقناني نالي عن سيادة لقنان ولو الموتوع اله

مع بـين المـوقفين الرافضـين لـقعا مـا ـاء

فـي بيـان بروكســة مـن ققــة ر ـيس الجمهوريــة ميشـاا عــون ور ـيس مجلــس النـوا

نقيــل بـر و بــر م

الخصومة بينهماو ولو مؤشر إلى الخطر اله يوليل الر الن لموتوع النازاين السوريين.

وعلـم مــن أوســال و ازرة الخار يــة أن مـا ــرا لـو إ فــا سياسـي وديقلوماســي كقيــرو إذ كــان

يجــب تقــدير الجــو الســا د فــي المنطقــةو وقــد ــاء القيــان فــي لــها التوقيــت بالــهات عن ال مصــلحة
لهه الدوا اليوى بنعادة النازاين من لقنان كي ال يعود الوتع طقيعيا فـي سـورياو فيتمركـز لـؤالء

ويشـاركون فـي اإلنتخابـات الر اسـية المققلـة عن أصـواتهم لـن تعـود مضـمونة تـد الـر يس الســور
بشار اعسدو اسب لؤالء.

وك ــان الفت ــا ص ــمت ر ــيس الح وم ــة س ــعد الحري ــر ف ــي لس ــة الح وم ــة الت ــي تل ــت بي ــان
بروكســةو إذ عــادة مــا يوتــع الــوزراء فــي المســتجدات السياســية واعمنيــة واالقتصــادية والزيــارات
الخار يــة والمــؤتمرات التــي يشــارر فيهــا لقن ـانو ولــو مــا كــان يجــب علــى الحريــر إعالنــل اــوا
مؤتمر بروكسة.
من هتهاو تتساءا هات متابعة لموتوع النازاينو انطالقا من الموقـ
فــي بروكس ــةو عمـ ـا إذا كان ــت لن ــار ص ــفقة سياســية عل ــى اس ــا

"المريـب" للحريـر

لقن ــان يت ــولى تخريجه ــا الفريـ ـ

السياسـي نفســل الــه فـتح الحــدود للنــازاين مـن دون تـوابوو وتتعــزز تلـ المخــاوف مــن الموقـ

الصامت للحرير في مجلس الوز ارء.
ل ن موقفي عون وبر الرافضين لهها اعمر قد ي ون شـ ة تغطيـة للحريـر الـه ربمـا ـاء
موقفــل فــي معــرض توقيــت مــوقفي ر ــيس الجمهوريــة بوصــفل معق ـ ار عــن الموق ـ

اللقنــاني الجــامعو

ور يس المجلس الـه تحـدث باسـمل وباسـم المجلـسو اسـب أوسـال تيـار المسـتققة التـي تقـوا أنـل
مــا داى الحريــر ر ــيس أ قــر كتلــة نيابيــة فــي المجلــسو فعليــل االلت ـزاى بقيــان بــر  .وذل ـ مــع أن
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الحريــر و يــهكر ل ـؤالءو ــالا المــؤتمرو عــن الموق ـ

اللقنــاني الجــامع بــرفا التــوطين والتشــديد

على ترورة العودة السريعة للنازاين إلى سوريا.
ل ـن المعنيـين يـرون أن النقطـة السـلقية ال قـرا فـي موتـوع المـؤتمر أنـل كـان يجـبو عوتــا
عن التقااح في كيفيـة مسـاعدة النـازاين لت سـيس ايـاة بديلـة والققـاء فـي لقنـانو القحـح فـي كيفيـة
دعم المجتمع الدولي لعملية عودة النازاين الى بلدلمو ولي عودة تتمالى مع الواقع الميـداني فـي
سوريا اله تغير بش ة إيجابي الا اعشهر الماتية.
ويتــو س لقنــان مــن عــدى ســعي اعمــم المتحــدة إلــى تشــجيع وتســهية عــودة النــازاين ال بــة
العمة على ترليقهم بهدف إبقا هم في لقنانو نالي عن فرض شرول مستحيلة على طالقي إعـادة
التوطين في بلدان ثالوة ير لقنان.
ويتمو ـة طلــب لقنــان مــن ميــع اعط ـراف الدوليــة واعمميــةو فــي القــدء بالتحضــير واإلعــداد
والتمهيد لعودة النازاين السـوريين إلـى المنـاط اآلمنـة والمسـتقرة فـي الـدا ة السـور و مـع االلتـزاى

بمقدأ عدى اإلعـادة القسـرية .ل ـن اعمـر ال يجـب أن يقتـرن بالحـة السياسـي الـه يتمسـ لقنـان بـل
أو بعملية إعادة اإلعمارو علما أن ف ات كقيرة من النـازاين تريـد العـودة إلـى منـاط مسـتقرة أمنيـا
وفيها مقومات العيل اعساسية.
وعلـم أن سياســة لقنــان علــى لــها الصــعيد لــي فــي إطــار التصــعيدو ابتــداء بــالموق

الرســمي

وصوال إلى منع المنظمات التي تعنى بشؤون الال ين والمعرقلة للعودةو من العمة في لقنـانو إذا
تطلـب اعمــر ذل ـ واســتمرت السياســة الدوليــة القا مــة علــى لــها الصــعيد .علمــا أن الــقعا يعيــب
علــى لقنــان عــدى الخــروج بموقـ

ا ــومي متشــددو كــي ال يقنــى مــا لــو أسـوأ علــى بيــان بروكســيةو

ل ــن الــرد ي ـ تي أن بيانــات ر يســي الجمهوريــة والمجلــس ووزيــر الخار يــة كانــت كافيــة علــى لــها
الصعيد.
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ومن المفيد أن لقنان ا تـارو اتـى اآلنو موقفـا وسـطاو يحـافع علـى اقوقـل مـن هـةو ويققـي
العالقــة مــع اعمــم المتحــدة واالتحــاد اعوروبــي علــى االهــا مــن هــة ثانيــةو ل ــن لــها اعمــر قــد
يتعرض لتطور سلقي قد يـؤد إلـى طـرد ممولـي مفوتـية الال ـين فـي اـاا اسـتمروا علـى منـواا
محاولة عرقلة عودة النازاين إلى بالدلم.
وعلم أن هات دوليـةو أوروبيـة علـى و ـل الخصـواو قـد سـارعت إلـى تقـديم تطمينـات إلـى
الجانب اللقناني باعتقار و ود الال ين السوريين في لقنان مؤقتاو ول ن اعمر ال يـزاا تـقابيا وال
يقدى تطمينات اقيقيـة اـوا اعمـرو فـي رـة مطلـب لقنـاني بالعمـة المشـترر إلعـادة صـيا ة رةيـة
مشتركة لحة أزمة النازاينو مقنية طقعا على العودة.
في له اعثناءو تحهر هات متابعة من أن المساعدات المالية فـي لـها الموتـوع يجـب أن
تم ــر م ــن ــالا الح وم ــة اللقناني ــةو ال المنظم ــات الدولي ــةو كم ــا يج ــب أن تس ــاو ب ــين اللقن ــانيين

والســوريين .ويجــب أيضــا أن ت ــون فــي دولــة المنش ـ فــي ســورياو لتســهية العــودة اآلمنــة وال ريمــةو
وبالتدريج.

ومن المفيد اآلن تهكير المفوتية السامية لألمم المتحدة للشؤون الال ينو بـ ن لقنـان تحمـة

تداعيات كقيرة على لها الصعيدو ويشير القعا إلى أن ال لفة على الخزينة العامة وصلت السـنة
الماتية الى  18مليار دوالرو وقد وصة الـرقم العـاى الحـالي الـى  20مليـار دوالرو اسـب قـراء
إقتصاديين لقنانيين.

كمـا أن لقنـان لـو الدولـة اع وـر إسـتققاال للنـازاين فـي العـالمو إذ يتخطـى فيهـا النــازاون 35

في الم ة من عدد س انلو كما بلـ الفقـر  58فـي الم ـةو والقطالـة  35فـي الم ـةو فـي الوقـت الـه
ت ار ع فيل النمو من  8في الم ة الى  1في الم ة.
ويـ تي كــة ذلـ علمــا أن النــاز الســور يتقاتــى مســاعدات مــن اعمــم المتحــدةو ولــو ينشــو
في القطاعات ير المسمو العمة فيهـا فـي لقنـانو والمفارقـة لنـا أنـل يعقـر عـن ر قتـل فـي العـودة

إلى سوريا ..بينما ترفضها الدوا الغربية!
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ويشير الـقعا إلـى تجـار أ ـرا اصـلتو وكـان فيهـا قـرار مفوتـية اعمـم المتحـدة لشـؤون
الال ــين أفضــة ب ويــر مم ـا تفعلــل اليــوى فــي لقنــانو ويقــرز لنــا موــاا دولــة با ســتان التــي انتزعــت
ق ار ار بنعادة الال ين اعفغان إلى ديارلمو وذل عقـر قـرار سـياد و والمهـم لنـا أن مفوتـية اعمـم
المتح ــدة إمتول ــت إل ــى قـ ـرار الدول ــة ووت ــعت برنامج ــا لتنش ــيو ع ــودتهمو ووفـ ـرت  400دوالر ل ــة
ال ئ أفغاني في با ستانو ر م وتع أفغانستان ير المستقر.
إذاو مــاذا عــن مســااة ســوريا التــي تقل ـ  180أل ـ
علم ــا أن الن ــاز الس ــور ال ــه

كلــم2و وايــح باتــت  13محافظــة آمنــة

ــاء لقن ــان ل ــو ل ــم يـ ـ تو ف ــي معظم ــلو م ــن المن ــاط المحاذي ــة

الحدوديــةو كالعاصــمة دمشـ وكمحافظــة امـ

الشاســعة علــى ســقية الموــاا ال الحصــر .بــة إن

النــازاين ــاةوا مــن محافظــات كالحس ـ ةو وكــدير الــزورو وكالرقــةو وكندلــب .ولــو أمــر يصــنفهم
تمن ف ة النازاين اإلقتصاديينو اسب أوسال في و ازرة الخار ية.

مــن لنــاو فــنن الحــة الوايــد لهــه اعزمــةو اســب لـؤالءو يتموـة فــي عــودة النـازاين الســوريين

إلى ديارلم في ش ة تدريجيو وب رامةو من دون أن يخرج لقنـان عـن انسـجامل مـع مقـادئ القـانون
الــدوليو علمــا أن لقنــان يــرفا اإلعــادة القسـريةو ويؤيــد العــودة اآلمنــة التــي يعقــر فيهــا النــاز عــن
ر قتــل الطوعيــة فــي العــودة .ويجــب الت يــد مــن ديــد علــى أن توســع رقعــة المنــاط اآلمنــة فــي
سوريا قد شجع المزيـد مـن النـازاين السـوريين علـى العـودة إلـى منـاطقهم .وعلـم علـى لـها الصـعيد

أن اركة تسجية النازاين يوميا في سقية العودة تتخه منحى تصاعد .

على أن كة ذل يحتاج إلى اوار ـد مـع الح ومـة السـوريةو وربمـا بمشـاركة دوليـةو التـي
تحتفع بسفير لهـا فـي لقنـانو كمـا أن التواصـة اللقنـاني الرسـمي قـا م معهـا اـوا مسـا ة اقتصـادية

تهــم لقنــانو نالي ـ عــن التعــاون اعمنــي القــا م مــع اع هـزة الرســمية اللقنانيــةو لــها إذا نحينــا انق ـا

التنسي اله اصةو ال بة لنقة التالام العس ر وواـدة الـدى التـي تمـت فـي معركـة الجـرود فـي

و ل المسلحين الت فيريين والتي تمخا عنها االنتصار العس ر ال قير للقنان.
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