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سياسة
قضية اليوم

ّ
عباس ابراهيم «موفدًا رئاسيًا» إلى دمشق؟
وفيق قانصوه
رغم أن التباين الحاد داخــل الحكومة،
أمـ ـ ــس ،حـ ـ ــول ال ـ ـتـ ــواصـ ــل مـ ــع دم ـش ــق
للبحث في ملف إعادة بعض النازحني
الـ ـس ــوري ــن إلـ ــى ب ـل ــده ــم ،دفـ ــع رئ ـيــس
الـجـمـهــوريــة الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون إلــى
إنهاء النقاش ووضع امللف في عهدته،
علمت «األخبار» أن اتفاقًا بني مختلف
األطــراف السياسية بــات «شبه ناجز»
على حتمية الحوار مع الجانب السوري
وعلى شكل هذا الحوار وقناته.
وفي املعلومات أن هناك توجهًا لتكليف
املــديــر الـعــام لألمن الـعــام الـلــواء عباس

ابــراه ـيــم بـتــولــي الـتـنـسـيــق الـسـيــاســي
م ـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ف ـ ــي م ـلــف
النازحني ،ليس بصفته األمنية ،وإنما
ً
بصفته موفدًا رئاسيًا ممثال لرئيس
الجمهورية ،فيما تستمر الحكومة في
سياسة النأي بالنفس ،على أن توافق
الحقًا على الحلول التي يتوصل اليها
«املوفد الرئاسي» الذي يتمتع بعالقات
ج ـي ــدة م ــع مـخـتـلــف األطـ ـ ــراف املـحـلـيــة
والخارجية املعنية باألزمة.
وفـ ـيـ ـم ــا قـ ــالـ ــت م ـ ـص ـ ــادر إن رئ ـي ــس
ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ل ــم ي ـعـ ِـط
موافقته بعد على هذا املخرج الذي قد
يعفيه من الحرج أمام الرياض الرافضة

أي تواصل سياسي مع دمشق ،أكدت
امل ـع ـل ــوم ــات أن ه ـ ــذه ال ـص ـي ـغــة «ن ــال ــت
ّ
موافقة كل القوى السياسية» .وذكرت
ب ـت ـص ــري ـح ــات رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة فــي
الـشـهــريــن املــاض ـيــن عــن أن لـبـنــان لم
يعد في وسعه ّ
تحمل عــبء النازحني،
مشيرة إلى تصاعد التوتر االجتماعي
أخـيـرًا فــي مناطق ال ـنــزوح ،خصوصًا
تلك الخاضعة لنفوذ تيار «املستقبل»
فــي عـكــار واالقـلـيــم وعــرســال والـبـقــاع
األوس ـ ــط وغ ـي ــره ــا ،م ــا يـجـعــل م ــن أي
حــل لـهــذا املـلــف ،ولــو جــزئـيــا ،مصلحة
«مستقبلية» .ولفتت فــي هــذا السياق
ّ
ال ــى أن الـعـمـلـيــة األم ـن ـيــة ال ـت ــي نــفــذهــا

الـجـيــش األس ـب ــوع املــاضــي فــي جــرود
عرسال لم تلق أي ردود فعل شعبية
م ـ ـعـ ــارضـ ــة ،سـ ـ ـ ــواء ف ـ ــي ع ـ ــرس ـ ــال أو
فـ ــي م ـن ــاط ــق أخ ـ ــرى م ـح ـس ــوب ــة عـلــى
«املستقبل» ،على نحو ما كان يحصل
س ــاب ـق ــا .وش ـ ـ ـ ّـددت املـ ـص ــادر ع ـلــى أن
فــي حــل هــذا املـلــف «مصلحة للجميع
خـصــوصــا فــي ظــل األوض ـ ــاع األمـنـيــة
واالجتماعية واالقتصادية الضاغطة»،
مشيرة الى أن الحلول غير مستحيلة.
إذ إن املناطق الحدودية مع لبنان التي
أت ــت مـنـهــا غــالـبـيــة ال ـن ــازح ــن ،وكــذلــك
املدن الرئيسية ،باتت آمنة مع استعادة
الدولة السورية سيطرتها عليها ،ومع

ب ــدء م ـح ــادث ــات م ــع ش ــرك ــات صينية
ل ـل ـم ـبــاشــرة ف ــي إع ـ ــادة اعـ ـم ــار بـعــض
املـنــاطــق ،وم ــع تــراجــع مــوجــات الـنــزوح
الداخلي بني املناطق السورية نفسها.
بــل إن األم ــم املـتـحــدة أعـلـنــت األسـبــوع
امل ــاض ــي عـ ــودة ن ـحــو  500أل ــف ن ــازح
إلى منازلهم ،حوالى  90في املئة منهم
كانوا َّ
مهجرين داخل سوريا.
املـ ـص ــادر امل ـح ـســوبــة ع ـلــى ح ــزب الـلــه
وال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر وح ــرك ــة أمــل
وحـلـفــائـهــم ش ـ ّـددت عـلــى أن الـتــواصــل
ال ـس ـيــاســي م ــع دم ـش ــق «أمـ ــر حـتـمــي،
خ ـص ــوص ــا أن الـ ـت ــواص ــل ق ــائ ــم بــن
الـ ـبـ ـل ــدي ــن عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوي ــن األمـ ـن ــي

ّ
السفير السوري لـ«األخبار» :نرفض الوساطة مع لبنان لحل أزمة
فراس الشوفي
ّ
َ
ُيخ َّيل إلى من استمع إلى النقاش في
جـلـســة مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء أ َم ــس حـيــال
َّ
أزمة النازحني السوريني ،أن تمترس
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن خ ـ ـلـ ــف االص ـ ـط ـ ـفـ ــافـ ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ،ال يـ ــزال ع ـلــى ح ــالــه منذ
انـ ـ ـ ــدالع األزمـ ـ ـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،مـ ــن دون
مــراعــاة ألي واقعية ،وملصلحة لبنان
ّ
املهدد بفعل أزمة النزوح السوري.
وعلى الرغم من عبور الــدول الداعمة
ّ
لـ ـلـ ـجـ ـم ــاع ــات املـ ـس ــلـ ـح ــة ف ـ ــي س ــوري ــا

أولويات الدولة السورية
النازحين ً إلى منازلهم في
عودة
ّ
داخل سوريا أوال
ف ـ ّـوق إمـكــانـيــة إس ـقــاط نـظــام الرئيس
ب ــش ــار األس ـ ــد ،وان ـش ـغــال ـهــا بــالـتـقــاتــل
فيما بينها ومللمة أزماتها الداخلية
املـ ـتـ ـف ــاقـ ـم ــة ،ال ي ـ ـ ــزال فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان َم ــن
يــرهــن خ ـيــاراتــه الـسـيــاسـيــة ملصلحة
اصـ ـطـ ـف ــاف ــات خـ ــارج ـ ـيـ ــة ،أثـ ـبـ ـت ــت أن
بعضها يملك أجندات ّ
هدامة للواقع
اللبناني ،وتحديدًا باستخدام ورقــة
النزوح السوري.
وزيـ ـ ـ ـ ـ ٌـر مـ ـث ــل وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـش ــؤون
ال ـنــازحــن مـعــن املــرع ـبــي ،ال يحتاج
مــن يـشــرح لــه األزم ــات الـتــي يعانيها
ال ـنــازحــون ال ـســوريــون ،وال تـلــك التي
يعكسها النزوح على الواقع اللبناني،
اجتماعيًا واقـتـصــاديــا وأمنيًا وعلى
ً
ّ
التحتية الضعيفة أص ــا .في
البنية
جلسة مجلس ال ــوزراء أمــس ،لم يجد

املــرع ـبــي ّ
ردًا عـلــى وزي ــر ال ــدول ــة علي
ّ
قانصو ،الذي قدم مداخلة حول رؤية
الـحــزب الـســوري القومي االجتماعي
ّ
وح ـل ـفــائــه ل ـحــل أزمـ ــة الـ ـن ــزوح ،ســوى
الـ ـق ــول إن «ال ـح ـك ــوم ــة ال ت ــري ــد مـنــح
الشرعية لألسد» .القاه الوزير مروان
ح ـمــادة ال ــذي ق ــال« :إن ـنــا ال نستطيع
ال ـ ـحـ ــوار م ــع الـ ـنـ ـظ ــام» ،ب ـع ــد أن ك ــان
الحكومة سعد الـحــريــري ،قد
رئـيــس ّ
افـتـتــح الــنـقــاش فــي الـجـلـســة ،بــإشــارة
إلـ ــى ضـ ـ ــرورة ط ـلــب ل ـب ـنــان امل ـســاعــدة
ّ
من الــدول املانحة ومــن األمــم املتحدة
ّ
ّ
لدعمه في حــل أزمــة اللجوء .والطرح
ليس حكرًا على الحريري وح ــده ،بل
على أط ــراف مــا كــان ّ
يسمى فــريــق 14
ّ
آذار ،بالطلب مــن األم ــم املــتـحــدة لعب
دور الــوسـيــط مــع ســوريــا واملـســاعــدة
ّ
ع ـلــى ح ــل األزمـ ـ ــة ،وه ــو مــوقــف حــزب
القوات اللبنانية أيضًا ،الذي ّ
عبر عنه
وزي ــر الـشــؤون االجتماعية بـيــار أبي
عاصيّ ،
وكرره الوزير ميشال فرعون
في جلسة أمس.
ثـ ـ ّـمـ ــة مـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ب ـ ـ ّـد م ـ ــن ذك ــره ــا
لـلـحــرصــاء عـلــى «لـبـنــان ال ـك ـيــان» ،في
م ـق ــارن ــة م ــوق ــف دول أخ ـ ــرى م ـعــاديــة
للحكومة السورية مع موقف لبنان،
ج ـ ــار س ـ ــوري ـ ــا ،ال ـ ـ ــذي ي ـش ـت ــرك مـعـهــا
بــأطــول ح ــدود بـ ّ
ـريــة ،ويــرتـبــط أهلها
بأهله بالقربى وال ـع ــادات والتقاليد
واملـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــر امل ـ ـ ـش ـ ـ ـتـ ـ ــرك ،واقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاده
باقتصادها وأمنه بأمنها.
منذ أكثر من سنتني ،باتت ّ
ثمة قناعة
ّ
لدى دول أوروبية عديدة ،تعاني أقل
بـكـثـيــر مـ ّـمــا يـعــانـيــه ل ـب ـنــان م ــن أزم ــة
ال ـ ـنـ ــزوح ،بـ ــأن ال ــواق ـع ـي ــة وامل ـص ـل ـحــة
ال ــوط ـن ـي ــة لـ ـه ــذه الـ ـ ـ ــدول ،ت ـغ ـلــب عـلــى

مليون و 752ألف نازح
مليون و 752ألفًا و 468نازحًا هو عدد النازحني
ّ
ّ
املفوضية السامية لألمم
املسجلني لدى
السوريني
ّ
املتحدة لشؤون الالجئني في لبنان ( )UNHCRحتى
آذار  .2017رقم مخيف ،إذا ما قورن بأعداد اللبنانيني
القاطنني في لبنان ،والذي ال يتجاوز أربعة ماليني
ونصف مليون مواطن لبناني .كذلك ،ال تشمل أرقام
ّ
املفوضية جميع النازحني املوجودين في لبنان ،وفي
أحسن األحوال تطاول اإلحصائيات  %80منهم ،أي إن
الرقم يناهز املليونني .وعدد ّ
املخيمات «غير الشرعية»،
أراض تعود ملكيتها
أو تلك القائمة على مشاعات أو
للدولة أو البلديات ،يبلغ نحو ّ ٍ 6300
مخيم ،يراوح عدد
الخيام فيها ما بني خيمة واحدة و 56خيمة ،ويراوح
عدد قاطني الخيمة الواحدة ما بني أربعة أفراد إلى .10

علي :بعض رافضي التواصل مع دمشق ّ
شجعوا النازحين على مغادرة بالدهم (هيثم الموسوي)

املـ ــوقـ ــف الـ ـسـ ـي ــاس ــي .وم ـ ــن بـ ــن ه ــذه
الـ ــدول ،غــالـبـيــة دول أوروبـ ــا الغربية
والـ ــدول اإلسـكـنــدنــافـيــة ودول عــديــدة
عـلــى ســاحــل امل ـتـ ّ
ـوســط .وه ــذه ال ــدول،
عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن امل ـ ــواق ـ ــف ال ـع ـل ـن ـيــة
ّ
املعادية لدمشق ،إل أن بعضها فتح
خطوط تــواصــل دبلوماسية وأخــرى
ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى فـ ـت ــح خ ـ ـطـ ــوط ت ــواص ــل
دبـلــومــاسـيــة مــع الـحـكــومــة الـســوريــة،
إلى جانب خطوط التواصل األمنية،
ُ
والتي لم تقطع بغالبيتها .ومــن يزر
الـعــاصـمــة دم ـش ــق ،ي ـ َـر ال ـح ـيــاة ع ــادت
ّ
دول ال تــزال تقول
لـتــدب فــي سـفــارات ٍ
شيئًا فــي الـعـلــن ،وتـفـعــل عكسه على
أرض ال ــواق ــع .وفـيـمــا ال ت ــزال ســوريــا
ّ
ّ
ممثلة في األمم املتحدة وفي املنظمات
الدولية كافة ،ال تزال املنظومة الدولية
ت ـت ـعــامــل م ــع «ح ـك ــوم ــة األس ـ ــد» عـلــى
أن ـه ــا ال ـح ـكــومــة ال ـش ــرع ـي ــة ،ل ـيــس في
السياسة والـقــانــون الــدولــي فحسب،
بل في الشهادات التعليمية ووثائق

ال ـس ـكــن وال ـس ـف ــر والـ ـ ــوالدة وال ـ ــزواج،
وح ـتــى فــي إف ـ ــادات «ح ـســن الـسـلــوك»
لـلـمــواطـنــن ال ـســوريــن .وبــالـتــالــي ،ال
تنتظر الحكومة الـســوريــة ،الشرعية
مــن املــرعـبــي وال مــن ح ـم ــادة ،بحسب
رد قانصو عليهما في مجلس الوزراء
أمس.
الـتـحـ ّـول الــدولــي ليس نتيجة لثبات
ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة وح ـس ــب ،ب ــل أيـضــا
بسبب حــاجــة تلك ال ــدول إلــى حماية
نـفـسـهــا م ــن أزمـ ــة ال ـن ــزوح بـمــا يـ ّ
ـؤمــن
م ـص ــال ـح ـه ــا الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ،بـ ـعـ ـيـ ـدًا عــن
املواقف السياسية.
ول ـي ــس ب ـع ـي ـدًا ع ــن ل ـب ـن ــان ،ث ـ ّـم ــة دول
عربية ،بينها مصر وتونس ُ
وعمان،
أع ــادت وصــل مــا انقطع مــع الحكومة
ال ـسـ ّ
ـوريــة .وإذا أمـعــن تـيــار املستقبل
وغـ ـ ـي ـ ــره ف ـ ــي م ـ ــواق ـ ــف بـ ـع ــض ال ـ ـ ــدول
العربية الـتــي تناصب األس ــد الـعــداء،
يرى أن هذه الدول ال تزال تتعامل مع
مؤسسات الدولة السورية على أنها

الشرعية الوحيدة املوجودة.
وبــال ـحــديــث ع ــن ط ـلــب وس ــاط ــة األم ــم
ّ
املــت ـحــدة ،ال ب ـ ّـد مــن اإلش ـ ــارة ،بحسب
مصادر سورية رفيعة املستوى ،إلى
أن «ل ـ ــدى م ــؤس ـس ــات األم ـ ــم امل ـت ـحــدة
أي ـ ـضـ ــا أول ـ ــوي ـ ــات أخـ ـ ـ ـ ــرى ،لـ ـي ــس مــن
بينها إعــادة النازحني السوريني من
ّ
ـؤكــد ّ
نية
لـبـنــان ،كـمــا أن املـعـلــومــات تـ
الدول املانحة خفض قيمة املساعدات
ّ
للنازحني
املقدمة في العديد من الدول
ّ
ّ
السوريني ،ما يصعب املشكلة ويعقد
األزمات».
ّ
وف ـي ـمــا أك ـ ــد الـ ـ ـ ــوزراء قــان ـصــو وعـلــي
حسن خليل ومحمد فنيش وحسني
الحاج حسن ويوسف فنيانوس في
ّ
جلسة أمس أن من الصعوبة أن يعود
النازحون من دون تنسيق مع دمشق،
قــال السفير الـســوري فــي لبنان علي
ع ـب ــد الـ ـك ــري ــم ع ـل ــي لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» إن
«س ــوري ــا ل ــن تـقـبــل بــالــوســاطــات ،بل
ّ
بالتواصل الرسمي لحل هــذه األزمــة

