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تقرير

وجه آخر ألزمة النزوح:
اندماج السوريين في المجتمع اللبناني
هيام القصيفي
يقبل باألمر حتى لو تطور إلى أزمة
سـيــاسـيــة وش ـلــل ح ـكــومــي» .ونقلت
عن رئيس املجلس قوله إن «األمــور
ال تمشي في البلد بالعناد وبإكراه
اآلخــريــن على القبول باألمر الواقع.
هــذا املــرســوم لــن يـمـ ّـر م ــرور ال ـكــرام».
واع ـت ـب ــرت املـ ـص ــادر أن ال ـح ــاض ــر ال
يلغي التاريخ ،و«هــو أنــه كــان هناك
ّ
تمرد في ذلك الحني على الشرعية»،
ّ
وأن «ج ـ ـيـ ــش ع ـ ـ ــون ك ـ ـ ــان ف ـ ـئـ ــويـ ــا».
وبالتالي ،فإن «هذا اإلجــراء ،إذا كان
مطلوبًا منه تغيير وقائع تاريخية،
فــإنــه يـعـيــدنــا إل ــى زم ــن االنـقـســامــات
ال ـ ـحـ ـ ّ
ـادة م ــن دون س ـب ــب ،وس ـي ـتــرك
ّ
توترًا في البلد نحن في غنى عنه».
وأعــربــت عــن خشيتها مــن أن يكون
هـ ــذا اإلجـ ـ ـ ــراء «ج ـ ـ ــزءًا م ــن ت ـغ ـي ـيــرات
ّ
زمن مضى،
تعد
للجيش تعيده إلى ٍ
ّ
بـعــدمــا ت ـحــول إل ــى مــؤسـســة جامعة
لكل اللبنانيني».
ول ـف ـت ــت امل ـ ـصـ ــادر الـ ــى أن امل ــرس ــوم
سـ ـيـ ـثـ ـي ــر بـ ـلـ ـبـ ـل ــة داخـ ـ ـ ـ ــل امل ــؤسـ ـس ــة
العسكرية« ،إذ يشعر  346ضابطًا
ب ــالـ ـظـ ـل ــم ن ـت ـي ـج ــة نـ ـي ــل زمـ ـ ـ ــاء ل ـهــم
ّ
أق ــدم ـي ــة ال يـسـتـحـقــونـهــا ،تــؤهـلـهــم
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى تــرق ـيــات إل ــى رتـبــة
ع ـم ـيــد ف ــي غ ـض ــون س ـن ـتــن ،بـيـنـمــا
ي ـ ـح ـ ـتـ ــاج الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــداء اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون إلـ ــى
أرب ــع س ـنــوات لـلــوصــول إل ــى الــرتـبــة
نـفـسـهــا .وبـسـبــب غـلـبــة املسيحيني
على ضباط «دورة ع ــون» ،فــإن هذا
ً
امل ــرس ــوم س ـي ـحــدث خ ـل ــا ف ــي بـنـيــة
الـ ـجـ ـي ــش الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـع ــام ــن
املـقـبـلــن .فــالـعـمــداء فــي دورة 1986
ّ
معدلهم مــن يــوم إلــى ثــاث سنوات
لـلـتـقــاعــد ،وض ـب ــاط دورة  1993لن
يحصلوا على ترقية عميد قبل أربع
سـ ـن ــوات ،وب ــذل ــك س ـي ـك ــون الـجـيــش
بعد عــامــن أم ــام مـئــات الـعـمــداء من
املسيحيني ،في مقابل عدد قليل من
العمداء املسلمني ،مع ما تعنيه رتبة
ع ـم ـيــد م ــن أه ـم ـي ــة داخ ـ ــل املــؤس ـســة
العسكرية.
وفيما استغربت مصادر عني التينة
ت ــوق ـي ــع الـ ـح ــري ــري ع ـل ــى املـ ــرسـ ــوم،
ّ
معنية إن حــزب الله
قــالــت م ـصــادر
مـعــارض لـهــذه الـخـطــوة ،وهــو يقف
خلف موقف الرئيس بــري ،من دون
أن يقوم حتى اآلن بمبادرة للتدخل
ّ
وحل األزمة .فيما أكدت مصادر عني
ال ـت ـي ـنــة أن م ــوق ــف ج ـ ّن ـبــاط حــاســم
إل ــى جــانــب ب ـ ّـري ،لـكــنــه حـتــى مساء
أمس لم يكن قد اطلع على حيثيات
التطورات التي حصلت في اليومني
َّ
األخيرين ،ولم يتسن لـ «األخبار» أن
ّ
تطلع على موقفه من التطورات.

ب ـحــق ع ـي ـتــانــي م ــن دون اس ـت ـجــوابــه
ب ـن ـحــو م ـخــالــف ل ــأص ــول .وان ـطــاقــا
من هذه الواقعةّ ،
تقدم الحاج بطلبني
خطيني عن مخالفة قاضي التحقيق
ل ـ ـل ـ ـمـ ــادة  83الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـجـ ـي ــز ل ـق ــاض ــي
التحقيق منع املــوقــوف مــن مواجهة
ذوي ــه مل ــدة خـمـســة أي ــام كـحــد أقـصــى،
علمًا أن هــذه املــدة ال تشمل املحامي.
ّ
وكان االعتراض على عدم تمكن ذوي

ل ــم تـحـجــب األزم ـ ــة الـحـكــومـيــة خ ـطــورة
م ــا ي ـت ـعــرض ل ــه ل ـب ـنــان م ــن مـضــاعـفــات
فــي ملف الـنــازحــن الـســوريــن ،ال بــل إن
اإلطـ ــاالت الــدولـيــة الـتــي واك ـبــت األزم ــة
وض ـع ــت ه ــذا امل ـل ــف ك ــأول ــوي ــة م ــن دون
أن تتضح خريطة الطريق إليـجــاد حل
نهائي ّ
يمهد لعودتهم الى بالدهم ،علمًا
ب ــأن امل ـفــاوضــات الـجــاريــة ح ــول ســوريــا
ي ـف ـتــرض أن ت ـســاهــم ف ــي ب ـل ــورة بعض
االقتراحات حول هذه القضية ،بوصفها
مـشـكـلــة دول ـي ــة وأوروب ـ ـيـ ــة ت ـمــامــا ،كما
تعني دول الجوار ومنها لبنان.
قبل أسابيع قليلة ،طرح تقرير لبناني
رس ـ ـمـ ــي ،أم ـ ـ ــام مـ ــراجـ ــع غ ــربـ ـي ــة ،أع ـ ــداد
ال ـن ــازح ــن ال ـس ــوري ــن ف ــي ل ـب ـنــان الـتــي
ب ــات ــت ت ــؤث ــر دي ـمــوغــراف ـيــا واجـتـمــاعـيــا
واقـ ـتـ ـص ــادي ــا ع ـل ــى الـ ــوضـ ــع ال ـل ـب ـنــانــي
ال ــداخ ـل ــي .ي ـتـحــدث ال ـتـقــريــر ع ــن كيفية
ازدي ـ ــاد أعـ ــداد ال ـنــازحــن والـصـعــوبــات
التي يعانيها لبنان في تحمل أعبائهم،
وأضــاء على جانب آخــر من املشكلة ،إذ
أش ــار ال ــى ال ـ ــوالدات الـسـنــويــة املرتفعة
التي ال تسجل في لبنان وال في القيود
السورية الرسمية ،مــا يترك التباسات
عـلــى وض ــع املــوال ـيــد ال ـســوريــن الـجــدد،
ومستقبلهم في لبنان.
وطـ ــرح ال ـت ـقــريــر ع ـلــى امل ــراج ــع الـغــربـيــة
الـ ـس ــؤال اآلت ـ ــي :مـ ــاذا ل ــو أص ـب ــح نصف
سكان دولكم من غير السكان األصليني؟
اتخذ الـســؤال أهميته عند املقارنة بني
الهواجس التي تحكم الواليات املتحدة
حاليًا فــي ظــل إدارة الــرئـيــس األميركي
دونالد ترامب في معالجة الهجرة غير
الـشــرعـيــة أو فــي عـجــز دول أوروبـ ــا عن
احتواء موجات اللجوء إليها .وقد القى
الـتـقــريــر مــع األمـثـلــة الـتــي طــرحــت حــول
املصاعب واألعباء االقتصادية واألمنية
واالجتماعية اهتمامًا في ضوء مثابرة
لبنان على طرح هذا امللف كأولوية ،إذ
إنه ضاعف في األشهر األخيرة تحركه
إليجاد مخارج ليس للتمويل فحسب،
وإن ـ ـم ـ ــا لـ ــوضـ ــع أس ـ ـ ــس الـ ـ ـع ـ ــودة ع ـلــى
الـطــاولــة ،وخصوصًا فــي ظــل استتباب
األوضاع في عدد من املناطق السورية.
وقد استفاد من أزمة الحكومة واهتمام
ال ــدول األوروب ـي ــة بـلـبـنــان منعًا لتفاقم
أزم ــة الـنــازحــن وخــروجـهــم مـنــه إليها،
للنفاذ مــن هــذه النقطة والـتــركـيــز على
إنهاء هذا امللف.
وبحسب مصادر سياسية ،فإن التسوية
السياسية «الثانية» التي انطلقت بعد
أزم ــة استقالة الــرئـيــس سعد الحريري
يـفـتــرض أن ت ـصـ ّـب ف ــي تــوحـيــد الــرؤيــة
والخطاب حول النازحني ،بعد سنوات
مــن الـتـجــاذبــات بــن تـيــاريــن سياسيني
(امل ـس ـت ـق ـب ــل وال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر) صـ ــارت
مقاربتهما مللفات حساسة تكاد تكون
واح ـ ـ ــدة .وه ـ ــذا م ــا ي ـف ـتــرض اس ـت ـث ـمــاره

ع ـي ـتــانــي وم ـح ــام ـي ــه م ــن رؤي ـ ــه حـتــى
اليوم.
وبـحـســب م ـصــادر ال ــدف ــاع ،فـقــد تقدم
وك ـيــل عـيـتــانــي بـطـلــب خـطــي ملـفــوض
ال ـح ـكــومــة لـ ــدى امل ـح ـك ـمــة الـعـسـكــريــة
بـيـتــر ج ــرم ــان ــوس ي ـطــالــب بــالـسـمــاح
لــه بمواجهة وكيله ،فـ ّ
ـرد األخـيــر بأن
امللف بات أمام قاضي التحقيق الذي
ّ
البت في هذه املسألة.
يملك أمر

ل ــوض ــع خ ـط ــة ق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ـن ـف ـيــذ تـحـســم
الجدل العقيم حول الترتيبات املفترضة
لتأمني العودة.
م ـش ـك ـلــة ال ـ ـنـ ــزوح ال ت ـق ــف ع ـن ــد حـ ــدود
األع ـ ـ ـ ـ ــداد وحـ ـ ـس ـ ــب ،وال عـ ـن ــد األزمـ ـ ـ ــات
املـتـصـلــة ب ـهــا ،ب ــل ت ـت ـعــداهــا ال ــى م ــا قد
ينتج من تأخر الحلول .بحسب الخبراء
املعنيني فــي متابعة قـضــايــا الـنــازحــن
فــي ال ـعــالــم ،أن مــا بــن  17إل ــى عشرين
ف ــي امل ـئــة م ــن مـجـمــوع أعـ ــداد الـنــازحــن
في العالم ،ال يـعــودون الــى بالدهم ولو
ّ
ح ــل ــت األزم ـ ـ ــة الـ ـت ــي ك ــان ــت ال ـس ـب ــب فــي
نزوحهم ،بل يبقون في الــدول املضيفة
في صــورة غير شرعية ،كما حصل في
دول أوروبية عدة.
اندماج تدريجي من دون هوية
من الصعب تمامًا قراءة وضع النازحني
في لبنان من دون التعامل بواقعية مع
أحداث مماثلة ،ولو كانت تبدو للوهلة
األولى بديهية .فقضايا النزوح تصبح
ف ــي ن ـه ــاي ــة املـ ـط ــاف م ـت ـشــاب ـهــة .فـكـيــف
الحال في دول متجاورة تتشابك فيها
القضايا املشتركة وامللفات السياسية
واألمـ ـنـ ـي ــة ،وفـ ــي م ـج ـت ـم ـعــات م ـت ـقــاربــة
ل ـغ ــوي ــا وديـ ـنـ ـي ــا واج ـت ـم ــاع ـي ــا ك ـل ـب ـنــان
وسوريا؟
ي ـ ـن ـ ـصـ ـ ّـب االه ـ ـت ـ ـم ـ ــام الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ع ـلــى
الــواقــع األمـنــي املتعلق بـخـطــورة وضع
الـنــازحــن ،ربـطــا بالعمليات اإلرهــابـيــة
أو الجرائم التي ارتكبها نــازحــون .لكن
ال يمكن حصر املشكلة بخريطة تــوزع
املخيمات من جنوب لبنان الــى شماله
ً
وك ـثــاف ـت ـهــا ف ــي ال ـب ـق ــاع مـ ـث ــا .يـتـعــاظــم
االحـتـجــاج على انـخــراط الـســوريــن في
دورة الحياة اليومية ،كونه يمثل عصبًا
سياسيًا لــه تداعياته املستقبلية ،ألنه
يـتـعـلــق بــرغ ـبــة االن ــدم ــاج الـ ــذي يسعى
إليه النازح السوري مهما كان انتماؤه
وه ــوي ـت ــه وطــائ ـف ـتــه ،لـيـصـبــح ف ـ ــردًا في
املجتمع اللبناني ،من دون هوية تثبت
انتسابه ،علمًا بأن هذا االندماج ينطلق
َ
املجتم َعني
من وقائع يومية ،تتعدى أن

ّ
ويضمان
يتحدثان لغة عربية واح ــدة
الطوائف نفسها.
هناك أمثلة كثيرة يعيشها اللبنانيون
ف ــي ت ـعــام ـل ـهــم ال ـي ــوم ــي م ــع ال ـس ــوري ــن
ال ـن ــازح ــن خـ ــارج امل ـخ ـي ـمــات ،وه ــي في
ظــاهــرهــا ت ـبــدو مـشــاهــد ع ــادي ــة ،لكنها
تحمل في طياتها ركيزة أساسية لهذا
االندماج التدريجي ،وهو ما لفت قلة من
السياسيني الذين يتحدثون عن مراكز
نفوذ ســوريــة تجارية أو اقتصادية أو
اجتماعية في بعض املناطق .ورغــم أن
غالبية النازحني يتوزعون حاليًا على
امل ـخ ـي ـمــات امل ـك ـت ـظــة ،ه ـن ــاك أي ـض ــا دفــع
ّ
م ــط ــرد نـحــو اإلق ــام ــة ف ــي شـقــق سكنية
وتـحـضـيــر بـنـيــة الف ـتــة ألع ـم ــال حــرفـيــة
وتجارية .ثمة مناطق باتت معروفة في
كل املحافظات ،يتحول فيها السوريون،
ّ
من خالل فتح محال تجارية وصناعية،
إل ـ ـ ـ ــى ع ـ ـن ـ ـصـ ــر أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة
االق ـت ـصــاديــة امل ـح ـل ـيــة .وال ـق ـض ـيــة أبـعــد
مــن مـجــرد منافسة تـجــاريــة ،أو مقاربة
تتعلق بسوق العمل واملضاربة فحسب.
يـقــول وائ ــل وه ــو عــامــل س ــوري مــراهــق
من حماة ويقيم في منطقة جبلية ،إنه
يـتـعـلــم أن ي ـت ـحــدث بـلـهـجــة لـبـنــانـيــة ال
سورية ،ألنه يريد أن يبقى في لبنان وال
يريد ألصدقائه أن يعرفوا أنــه ســوري.
ً
ت ـش ـك ــل ال ـل ـه ـج ــة س ـب ـي ــا ال ـ ــى م ـح ــاول ــة
ال ـت ـك ـيــف م ــع واقـ ــع ج ــدي ــد ،وخـصــوصــا
أن رفــاقــا لــه ال ي ــزال ــون يـعـيـشــون وطــأة

تسوية ما بعد أزمة
استقالة الحريري يفترض
توحد الرؤية والخطاب
أن ّ
حول النازحين

ينصب االهتمام على الجانب األمني للنزوح ويغفل
ّ
رغبات االندماج في المجتمع اللبناني (مروان بوحيدر)

ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أنـ ــه إثـ ــر تــوكـيــل
ال ـ ـحـ ــاج لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن ع ـي ـت ــان ــي ،ت ـقــدم
بــدفــع شـكـلــي أم ــام الـهـيـئــة االتـهــامـيــة
فــي بـيــروت ،طالبًا إبـطــال التحقيقات
األول ـيــة الـتــي جــرت مــع موكله بسبب
ع ـيــوب ت ـشــوب ـهــا ،مـعـتـبـرًا أن ـهــا جــرت
خ ــاف ــا لـ ــأصـ ــول سـ ـنـ ـدًا لـ ـلـ ـم ــادة ،73
ال ـف ـق ــرة ال ـس ــاب ـع ــة م ــن أص ـ ــول ق ــان ــون
امل ـح ــاك ـم ــات ال ـج ــزائ ـي ــة .وان ـط ـل ــق مــن

مسألة تسريب التحقيقات في وسائل
اإلعالم .وخالفًا للقاعدة املعمول بها،
ف ــإن الـهـيـئــة االت ـهــام ـيــة لــم ت ـ ّ
ـرد الــدفــع
ً
شكال ،بل ّ
ردتــه في األســاس.
الشكلي
وهذه الخطوة تشكل سابقة ،وال سيما
أن الهيئة قررت في ملف موجود أمام
قاضي التحقيق ،وعقدت صالحيتها
باالستناد إلــى املــادة  43مــن املرسوم
االشـ ـت ــراع ــي  71/1460الـ ـت ــي تـعـطــي

الـتـمـيـيــز ف ــي امل ــدرس ــة ب ــن الـلـبـنــانـيــن
والـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن .وال ت ـن ـح ـص ــر م ـح ــاول ــة
االنتقال من سوريا الــى لبنان باملعنى
امل ـ ـ ـجـ ـ ــازي ،عـ ـل ــى فـ ـئ ــة م ـع ـي ـن ــة أو عـلــى
نازحني من طبقات فقيرة .فالسوريون
املسيحيون اآلت ــون مــن مناطق انحسر
فيها الخطر األمني ،قياسًا الى مناطق
الحرب األخرى ،يحاولون عبر الكنائس
ّ
يسجلون فيها
واملــدارس الخاصة التي
أوالدهــم الــذوبــان في مجتمع يتماهون
فيه طائفيًا.
ورغبة االندماج عند األهل في الطبقات
امل ـي ـس ــورة ت ـع ــادل رغ ـبــة ال ـط ــاب الــذيــن
يسجلون نسبة نجاح عالية .واملفارقة
أن ال ـ ـن ـ ــزوح ال ـ ـس ـ ــوري لـ ــم ي ـخ ـف ــف مــن
محاولة الحفاظ على الحواجز الطبقية
ب ـ ــن أثـ ـ ــريـ ـ ــاء يـ ـتـ ـع ــامـ ـل ــون م ـ ــع الـ ــواقـ ــع
ال ـل ـب ـن ــان ــي ع ـل ــى أن ـ ــه ق ــد يـ ـك ــون مـحـطــة
ً
عــابــرة ،أو سبيال الــى العيش برفاهية
تضاهي تلك التي كانوا يعيشون فيها
في ســوريــا ،وبــن طبقات فقيرة تسعى
فــي ال ـحــد األدنـ ــى ال ــى الـبـقــاء فــي لبنان
ً
أمال بمستقبل أفضل.
ال يريد وائل العودة الى سوريا ،بسبب
م ــا يـ ـ ــراه ف ــي ل ـب ـن ــان م ــن حـ ـي ــاة يــوم ـيــة
ل ــم يـعــرفـهــا ف ــي بـ ــاده ال ـتــي ل ــم يشاهد
فـيـهــا س ــوى الـ ـح ــرب .مـثـلــه م ـثــل أحـمــد
الـ ــذي يـعـمــل ف ــي مـحــل ت ـج ــاري ،رافـضــا
فــي أي شـكــل ال ـع ــودة ال ــى ســوريــا التي
ع ــاد أه ـلــه إل ـي ـهــا .ي ـنــدمــج ال ـش ــاب ــان في
الحياة اللبنانية اليومية ،خــارج إطــار
املـخـيـمــات وال ـح ــدود املـفــروضــة عليها،
وهما يخرجان من إطار العامل اليومي
الضيق ،ليتحوال إلى موظفني باملعنى
الشرعي للكلمة ،مــع كــل مــا تحمل هذه
الصفة من إطــار اجتماعي مختلف عن
إطـ ــار ال ـع ـمــال ال ـيــوم ـيــن .مـثـلـهـمــا مثل
ع ـش ــرات الـصـبــايــا ال ـس ــوري ــات الـلــواتــي
يعملن فــي صــالــونــات الـتــزيــن واملـحــال
النسائية والـســوبــر مــاركــت ،وال يرغنب
فـ ــي مـ ـ ـغ ـ ــادرة لـ ـبـ ـن ــان ،ل ـي ـي ــس ألس ـب ــاب
ّ
سياسية ،ومنهن مــن تــوالــي عائالتهن
النظام السوري.
م ـئ ــات األم ـث ـل ــة ع ــن الـ ـح ــاالت ال ـســوريــة
فـ ـ ــي إقـ ـ ــامـ ـ ــة أطـ ـ ـ ــر حـ ـي ــاتـ ـي ــة م ـت ـك ــام ـل ــة
ومـجـتـمـعــات تـسـعــى ال ــى االخ ـت ــاط مع
امل ـح ـي ــط ال ـل ـب ـنــانــي ولـ ــو ح ــاف ـظ ــت عـلــى
روابــط اجتماعية وعائلية مع موطنها
األص ـلــي .وه ــذا لـيــس تبسيطًا ألن ــه في
الـتـفــاصـيــل الـيــومـيــة ،ال ـتــي تـحـتــاج الــى
دراس ــات مفصلة ،تكمن الحلقة التي ال
تلحظها امل ـفــاوضــات الـسـيــاسـيــة ،رغــم
أنـهــا عنصر حـيــوي فــي ق ــراءة التحول
ف ــي ال ــوج ــود الـ ـس ــوري ف ــي ل ـب ـنــان .ومــا
ك ـت ـبــه ال ـب ــاح ـث ــون وال ـس ـي ــاس ـي ــون حــول
بــدايــات انــدمــاج املهاجرين األوروبـيــن
ي ـش ـبــه ت ـمــامــا م ــا ي ـح ـصــل ع ـن ــدن ــا .وقــد
يـكــون التمثل بتجربتهم ومعالجتهم
أقـ ـص ــر ط ــري ــق إليـ ـج ــاد حـ ـل ــول ســريـعــة
ألزمة النازحني.

صالحية للهيئة االتهامية استئناف
ق ـ ــرار ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـيــق .وه ـ ــذا يـفـتــح
بابًا واسعًا أمــام املحامني الستئناف
قـ ـ ـ ــرارات قـ ـض ــاة ال ـت ـح ـق ـيــق أمـ ـ ــام ه ــذه
ال ـه ـي ـئــة .ورغـ ــم أن امل ـحــامــي اسـتــأنــف
قـ ــرار ال ـتــوق ـيــف أي ـض ــا ب ـح ـســب امل ــادة
 107مــن أص ــول مـحــاكـمــات الـجــزائـيــة،
لكن سقطت سـهـوًا منها اإلجــابــة عن
هذه النقطة.

