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 خـال  محـ  الملـف هـاا وبات جديد، من الواجهة لىإ لبنان في السوريين النازحين ملف عاد
 .البالد في كبيرين وجدال

 صــمود بــر م المقبلــة، أو الحاليــة المرحلــة فــي ســواء الكبــر ، التواجــ  نقطــة هــو مــراأل وبــات
 للجمهوريـــة رئيســـا   عـــون  ميشـــال العمـــاد انتخـــا  لـــىإ تأد   والتـــي حاليـــا   القائمـــة السياســـية التســـوية
 هـاا بسـبب التفجيـر مـن الـبالد حمايـة يود فالجميع الحريري، سعد برئاسة الحالية الحكومة وتشكي 
 .طويال يستمر نأ ل  عتوق  الم   الخال 
 حـين ،المتحـدة األمـم لـىإ عـون  سفر قب  ما منا فة،مكث   اجتماعات الجمهوري  القصر ويشهد 

 للنــازحين وأ الفلســطينيين، لالجئــين ســواء التــوطين يــرف  لبنــان ن  أ دولــي منبــر علــىأ  مــن علــنأ 
 .  وحدها اللبنانية الدولة لىإ يعود المسألة هاه في قرار يأ نوأ السوريين،

 وزيـر شـرحها وقـد لبنان، على الملف هاا خطورة تعكس التي اإلحصاءات من عون  وينطلق 
 .العربية والجامعة مناأل مجلس مامأ باسي  جبران الخارجية

 مـامهم،أ القضـية وشـر  الكبـر   الـدول سفراء بإستدعاء لةالمتمث   الجمهورية رئيس خطوة تتوأ 
ـ جهـة، مـن مسـووليات  مـامأ الجميـع وضـع فهو .هدا واأل التوقيت ناحية من مدروسة  رسـالة  ووج 

 بـــ  تــأتي قـــد واقــع مـــرأ يأ عليــ  فـــر  رفــ  فــي لبنـــان جديــة مـــد  حــول الـــدولي المجتمــع لــىإ
 .تستضيفهم التي الدول في النازحين توطين تفر  نأ يخشى والتي سوريا، على المقبلة التسوية

 وأوروبـــي أميركـــي ســـعي مـــن الدوليـــة، للمواقـــف مـــراقبين حســـب الصـــعيد، هـــاا علـــى ويخشـــى 
 فــي الالجئــين لمفوضــية الالمبــالي الموقــف ليــ إ يشــير مــرواأل. اللجــوء دول فــي الالجئــين لتــوطين
 .لمخاوفهم كما اللبنانيين لمطالب أهمية يعير ال والاي السوريين النازحين ملف حول لبنان

 للمعـايير وفقـا   للعـودة، مناسبة ليست سوريا في األوضاع أن المفوضية لموقف متابعون  ويقول
 فـــي المـــدنيين علـــى المســـتمرة األمنيـــة المخـــاو  ذلـــ  فـــي بمـــا اإلنســـاني، الوضـــع بســـبب الدوليـــة،
 كمـا". جسـدي لعنـف" ضـهموتعر   القتـال دتجـد   احتمـال يواجهـون  قـد العائـدين أن تعتبر وهي سوريا،
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 الـاي مـراأل وهـو ،"النـازحين وبيئـة األمـن علـى كبيـرة تحسـينات إدخـال مـن" بـد   ال نـ أ عنها ينقلون 
 .اليوم عودتهم عتشج   ال المفوضية ن  أ ا  فعلي   يعني
 الـــدول فـــي تـــوطينهم عبـــر الالجئـــين أعبـــاء مـــن صللـــتخل   دولـــي ســـعي مـــن كثيـــرون  ويخشـــى 

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

 فرنسـا سـتعقده لمـوتمر اسـتعدادا   الصـعيد، هـاا علـى مـاكرون  ايمانوي  الفرنسي الرئيس من يجابيةإ
 .دا  موح   لبنانيا   موقفا يشهد نأ المنتظر من طاراإل هاا في

 التواصــ  لــىإ يــدعو مــن عبــر ضــمنا   منقســم نــ أ بــر م علنــا   بــرازهإ ســيتم   اللبنــاني الموقــف هــاا 
 فــي المتحــدة األمــم مــع التنســيق لــىإ يــدعو ومــن وحيــد، كحــ     النــازحين إلعــادة الســوري  النظــام مــع
 .دمشق مع التنسيق دون  من وواقعية متاحة  ير هي" آمنة عودة" طارإ

 كثــرأ بــاتوا الحريــري، ســعد الــرئيس رأســهم وعلــى الثــاني، الــرأي أصــحا  ن  أ الحــ الم   ومــن 
  ن ـأ يبـدو ال الـاي السـعودي القـرار عـن الخـرو  يسـتطيع ال المقابـ ، فـي الحريـري، لكن برا ماتية،

 السـوري  النظـام تسـليم سـيرف   فإن ـ وبالتـالي، سـوريا، فـي الكبيـر مشروع  بتراجع التسليم وارد في
 !ب  االعترا  ورقعة
 التنسـيق سـقف تحـت التفـاو  دمشـق قبـول فـي صعوبة هناك ن  أ يقول من ةثم   المقاب ، في 
 القنـــوات عبـــر التواصـــ  علـــى اإلبقـــاء وارد فـــي تعـــد لـــم كونهـــا والســـورية، اللبنانيـــة الحكـــومتين بـــين
 نظــام مــع تطبيعــا   ويعتبــره حكومتــ ، مكونــات مــن وعــدد الحريــري  ةبشــد   يرفضــ  مــرأ وهــو منيــة،األ

 .األسد بشار السوري  الرئيس
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أثار رئيس الجمهورية هاه القضية أمام الجميع وأطلـق صـرخت  فـي خطابـ   األحوال، ك  في 
ــــد علــــى الثوابــــت اللبنانيــــة، وقــــد أمــــم المتحــــدة حيــــ  شــــد  األول أمــــام الجمعيــــة العامــــة لأل د لــــد  ك 

بــأي    لــيس مســموحا  ن ــة العليــا التــي تمثــ  أولويــة، كمــا أاســتدعائ  الديبلوماســيين المصــلحة الوطنيــ
 من  على حسا  لبنان. و بجزء  أ ا  ن يكون ح  هاا الملف كلي  شك  من األشكال أ

نسـيق مـع سـوريا فـي محاولـة فـر  الت   لـن تـتم  ن ـمن مصادر في التيار الوطني الحـر أم ل  وع   
   في المرحلة الحالية. قل  الوزراء، أمجلس 
مــر كونــ  المخــر  الوحيــد للعــودة، وســيتم لكــن، فــي هــاه األثنــاء، لــن يــتم التنــازل عــن هــاا األ 

ب تكـرار كام  على هـاا الصـعيد يطـر  فـي الوقـت المناسـب كـون لبنـان يريـد تجن ـ التحضير لملف  
لــى فــارق كــون األخيــرين لجــأوا إس مــع المــا حصــ  معــ  فــي ملــف الالجئــين الفلســطينيين، وهــو قيــا

لبنان بعد احتالل أراضيهم من قب  العدو االسرائيلي، بينما سوريا هـي دولـة شـقيقة ذات موسسـات 
حـدة، ومعظـم مـم المتالعالم ولديها بعثـة ناشـطة فـي األ ولها سفاراتها وبعثاتها الديبلوماسية في دول

ن تقـوم الـدول العالميـة مسـألة وقـت قبـ  أالدول تتواص  مباشرة أو بشك    ير مباشر معها. وهـي 
 بالتعام  معها في العلن.

ـثم   ن  وتقول األوساط أ     الـب لـد  ة خطـة يعمـ  عليهـا لعـودة النـازحين السـوريين، وفـق توج 
 القو  السياسية بوجو  معالجة هاا الملف خار  منطق  الب ومغلو  في هاه القضية. 

منيــة واالجتماعيــة فــي لبنــان، ات الديبلوماســية واألوقــد أوعــز رئــيس الجمهوريــة إلــى المســتوي 
 د شروط وظرو  العودة لهوالء النازحين.وضع آلية قابلة للتنفيا تحد  

زحين منــي نتيجـــة تصــنيف هــوالء النـــالكــن المســألة فــي حاجـــة إلــى وقــت طويـــ ، لوجســتي وأ 
كمــا نــز  قســم آخــر سياســية  لــى لبنــان ألســبا   مــنهم نــز  إ قســما   ن  ووضـعهم فــي لبنــان، ال ســيما وأ

 .يةألسبا  اقتصادية واجتماع
الخطـة، ووضـعها موضـع  -ليـةمن هنا، ال موعد محدد أو تاريخ لالنتهاء مـن إنجـاز تلـ  اآ 

ن هنــاك متابعــة حثيثــة ودقيقــة مــن المراجــع الدوليــة واإلقليميــة، التنفيــا، لكــن مصــادر التيــار توكــد أ
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مــن الــدولي ل دائمــي العضــوية فــي مجلــس األالــدو  لــى راســاءههــا إخاصــة بعــد الرســائ  التــي وج  
 مين العام لجامعة الدول العربية واالتحاد االوروبي.ألمين العام لألمم المتحدة واألوا

فـي الشـروع فــي التحضـير لمرحلـة مـا بعـد الحــ   ال  فـي كـ  األحـوال، يبقـى الهــد  اليـوم متمـث   
عمــار والنــازحين، والعمــ  علــى اإل ي، والتــي يعنــي لبنــان فيهــا ملفــين أساســيين وهمــا، إعــادةالســور 

علــى  ن يكــون مــوثرا  ملفــين بشــك  كامــ ، كــون لبنــان يجــب أوضــع خارطــة طريــق لمقاربــة هــاين ال
 .كبيرا   هاا الصعيد والعبا  

القتـــرا  موعـــد  كبيـــر فـــي الـــبالد، نظـــرا   ن تســـتمر هـــاه القضـــية محـــ  ســـجال  ومــن المنتظـــر أ 
ثبات حرص  على السيادة اللبنانيـة، ومـن  يـر طر  إخابات النيابية. وسيحاول ك  استحقاق االنت

 على أق  تقدير. خرق كبير في األشهر المقبلة، ن يتحقق  ح أالمرج  
 لقاء كليمنصو

د فـي كليمنصـو بـين المستضـيف رئـيس اللقـاء الـديموقراطي ق  ف عند اللقاء الاي ع  يجب التوق   
 يس الحكومة سعد الحريري.ورئيس المجلس النيابي نبي  بري ورئ ،النائب وليد جنبالط

ــاللقــاء يــاك   لعــ     إضــافة الــى هــوالء  ،بالتحــالف الربــاعي والــاي ضــم   2005ي العــام م  ر بمــا س 
 األقطا  الثالثة، حز  هللا.

ثـر انسـحا  الجـيل السـوري األدنى من الوحدة الوطنية إ لى تأمين الحد   حينها، هد  اللقاء إ 
 اذار. 14و 8ي بمحوري م  الحريري وقيام ما س  من لبنان بعد ا تيال الرئيس رفيق 

ذلـ  التحـالف قـد  كان لك  من تل  األطرا  أهدافها من اللقـاء، ومهمـا كانـت األسـبا ، فـإن   
ن فرنسـا بعـد فتـرة نفـي طويلـة، قبـ  أ من حاصر ظاهرة العماد ميشال عون الاي كان قد عاد للتو  

 يخو  االنتخابات النيابية في ذل  العام.
ب  لمــا هــو مشــا مــر  يــد المســيحي، وهــو أز األكبــر مــن التأيعلــى الحي ــ ون حينهــا حــائزا  كــان عــ 

 قو  حاال.ون، رئيسا للجمهورية، بات اليوم أن عالحال اليوم، مع فارق أ
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هـا ضـد أحـد، وعلى الر م من إصرار ك  المعنيين بلقاء كليمنصـو علـى القـول أنـ  لـيس موج   
ذا كـــان ام حـــول مغـــز  تغييـــب التيـــار عنـــ ، و مـــات اســـتفهتطــر  أوســـاط التيـــار الـــوطني الحـــر عال

ذا كانـت ا إلـى التسـاال عم ـب ، ال ب  يـاهب الـبع  فـي التيـار إمة لتحالف انتخابي على حسامقد  
 رائحة "انقال " بدأت تلو  في األفق؟

ري وبــ عــون مــن جهــة، عــد الفتــور الــاي تشــهده العالقــة بــيناللقــاء يــأتي ب ن  ويقــول مراقبــون أ 
 .في العالقة بين عون والحريري  لى اهتزازوجنبالط من جهة ثانية، إضافة إ

تحـالف السـلطة" منـا سـنوات طويلـة، أو "لون قـاء يشـك  ن األركـان الثالثـة لل  ويشير هوالء إلى أ 
ر بتلـ  التـي قامـت فـي عهـد الوجـود السـوري فـي لبنـان حـين كـان دق، "الترويكا" التـي تـاك  بمعنى أ

 جاء مع إتفاق الطائف. تهميشا   المسيحيون يعيشون 
ة محاولـة ي ـطر  سوال بالغ األهمية بالنسـبة إلـيهمه هـ  المطلـو  تطويـق أ لىوياهب هوالء إ 

 -الشــيعي  –اإلســالمي لمصــلحة التــوازن المــاهبي الســني  -الســتعادة التــوازن الطــائفي المســيحي 
 الدرزي؟

ركانــ  هــو حفــ  األساســي بالنســبة إلــى أ الهــم   ن  قــاء أدون لل  فــي مقابــ  هــاا الــرأي، يقــول موي ــ 
فون عنـد مشـاركة بـري فيـ ، وهـي مـن المشـاركات النـادرة التـي يحضـرها االستقرار الحكومي، ويتوق  

 .ي عين التينة وفي المجلس النيابيه فبري خار  مقر  
قليمــي زات قــد تحصــ  علــى خلفيــة الصــراع اإللــى المخــاو  مــن اهتــزاويلفــت هــوالء النظــر إ 

أن اللقاء جاء بعد خطـا  لألمـين العـام لــ"حز  هللا" السـيد حسـن نصـر  لتصاعد، علما  اآخا في ا
 .وجو  تحصين االستقرار في الداخ  د في أك   هللا،
ويقــف هــوالء عنــد مشــاركة ركنــي اللقــاء جنــبالط والحريــري،  وقــد جــاء االجتمــاع بعــد مرحلــة  

السـعودية علـى حـز   برودة بين الرجلين، وان كانـا قـد التقيـا بعـدها وكسـرا الجفـاء ، بعـد الهجمـات
لـــى ر بـــة لـــد  هـــاين الـــركنين فـــي تأكيـــد ر بتهمـــا فـــي تحييـــد لبنـــان عـــن عواصـــف هللا مـــا يشـــير إ

 .انة تغليب االستقرار على ما عداه في خ المشتعلة، ما يصب  المنطقة 
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لــى أن بــري يريــد ضــب  العالقــات الداخليــة فــي هــاا الظــر  الحســاس الــاي ويشــير الــبع  إ 
، وهـــي سياســـة يتوافـــق عليهـــا بـــري مـــع حـــز  هللا الـــاي يعطـــي أولويـــة لالســـتقرار ةبـــ  المنطقـــ تمـــر  

حفــ  المحــور المقاومــة عبــر  طقــة علــى أســاسالسياســي الــداخلي، كونــ  معنــي برســم خريطــة المن
 .حماية أحد مرتكزات  في سوريا

العهد ليس مستهدفا، فالحريري شري  أساسي مع عون في هاه المرحلـة وهـو  ن  ويقول هوالء أ
لــى رئاســتي فــي العالقــة التــي تجمعهمــا أو فــي التســوية التــي جــاءت بكليهمــا إ لــيس فــي وارد المــس  

  أن ال مصلحة لبـري ولجنـبالط فـي اسـتهدا  عـون حاليـا مـا قـد يعـر  الجمهورية والحكومة، كما 
ة جـامع مشـترك يتمثـ  فـي مالحظـات يحـتف  بهـا هـاين ن كـان ثم ـاالستقرار السياسي لالهتـزاز، و 

 .  ن حول وزير الخارجية جبران باسي الركني
ة مجلــس جلســ ، فهــو أتــى عشــي ةتوقيــت لقــاء كليمنصــو ســاهم فــي إعطائــ  دفعــا قويــا   ن  كمــا أ 
. فكــان اللقــاء الثالثــي التــي أعــادت إنتــا  قــانون الضــرائب، وقبيــ  إقــرار الموازنــة العامــة النــوا 
  العقوبــات األميركيــة علــى ة اقتصــادية مقبلــة بفعــي هــز  ر السلســلة وســلة الضــرائب واســتباق ألتمريــ
 .البالد
  يبــدو لتموضــع انتخــابي مختلــف وجديــد، فإن ــ لــى اعتبــار اللقــاء تأسيســا  وبينمــا ذهــب الــبع  إ 
 .  المستبعد استباق األمور والاها  إلى القطع في قيام تحالف انتخابيمن 
علـــى  بـــين األركـــان الثالثـــة وتوافقـــا   سياســـيا   ثمـــة تنا مـــا   ن  فـــي كـــ  األحـــوال، يمكـــن اعتبـــار أ 

يجمعهـــم كـــونهم مـــن محاولـــة تنســـيق السياســـات كمـــا حصـــ  فـــي مرحلـــة "الترويكـــا"، كـــون الثالثـــة 
الطبقــة السياســية التــي حكمــت فــي عهــد مــا ، وهــي طبقــة يبــدو رئــيس الجمهوريــة  ريبــا عنهــا، 

ن المحليــة، علــى أ فــي السياســة تجــاوزه   ال يمكــنن ــ  فــي أرهــا اللقــاء تتمث ــوثمــة رســالة بــارزة مر  
 كثر في المقب  من األيام.  أمر سيتبد  ر هاا األتمظه  

 باسيل وجنبالط
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ن الحدي  عن لقاء كليمنصو، من دون تسـجي  التطـور السـلبي الطـارى علـى العالقـة ال يمك 
 بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبالط.

مـــع الكـــالم األخيـــر لــــوزير  ر ســـلبا  مـــر تطـــو  األ لكــــنعلـــى هـــاه العالقـــة،  التـــوتر لـــيس جديـــدا  
ـــجولتـــ  الشـــوفية األالخارجيـــة جبـــران باســـي  أثنـــاء  ة فيهـــا علـــى   ســـهام  الهجومي ـــخيـــرة، والتـــي وج 

 المصالحة من با  العودة المسيحية الى الجب .
  "قــد آن أوان العــودة السياســية ن ــأد علــى العــودة لــم تــتم والمصــالحة لــم تكتمــ ، وشــد   ن  وقــال إ 

 ."نها قانون االنتخا التي يوم  
ثــر عامــا عبــر قولــ  أن أ 35الجبــ  قبــ  نحــو ر  نصــار جنــبالط باســي  باســتعادة حــهم أويــت   

لـى معالجـة كـ  اآثـار النفسـية مـن تكرارهـا، ودعوتـ  إ را  تل  األحداث األليمة ال زال متواجدا، محا  
 تل  المرحلة.  لطي  
خيـــر كانـــت المصــالحة التـــي انتقــدها األ ن  والء مــا ذهـــب إليــ  باســـي ، خاصـــة وأويســتغر  هـــ 

لســابق نصــرهللا صــفير، وحصــلت بمشــاركة قــو  سياســية مختلفــة، وقــد برعايــة البطريــرك المــاروني ا
 عاد وباركها البطريرك الماروني الحالي بشارة الراعي. 

ـ جهـا  مـا تـم    يريـد إهام باسي  بأن ـلى ات  وياهب هوالء إ  مـر لـن يقبـ  بـ    إليـ  وهـو أالتوص 
 حمر. أ ذل  خطا   جنبالط معتبرا  

ـــدو أن باســـي  أراد توجيـــ    ـــ  فـــي إعـــادة المهجـــرين الســـهام إلكـــن يب ـــى جنـــبالط لمماطلت ـــى ل إل
المصالحات التي أقيمـت لـم تكـن سـو   ن    سعى إلى اإلشارة إلى أن  منطقتي الشو  وعالي ، كما أ

 مصالحات شكلية.
ـلى مالحظات محق  باسي  قد استند إ ن  ويبدو أ    ة، لكن  ا تنم فرصة زيارت  الشـوفية لكـي يوج 

 شهر من استحقاق االنتخابات. أسهاما انتخابية، قب  
ة في التيار من ينتقد التعاطي "الفوقي" لجنـبالط مـع القـو  السياسـية األخـر  فـي الجبـ ، وثم   

نـة، وبوجـو  و تهديـدات مبط  ميع من دون ضـغوط أويطالب بضرورة السما  بالعم  السياسي للج
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"العيل الكريم" لهم لتسـهي   شراك المسيحيين بالوظائف الرسمية في الجب  وتأمين ك  مستلزماتإ
 و قتصاديا.  عودتهم نفسيا  

ـــاأل ن  لكـــن أنصـــار جنـــبالط يعتبـــرون أ    مســـوولية عـــدم تـــأمين األمـــوال إلعـــادة خيـــر ال يتحم 
وري دفـع تعويضـات   كـان مـن الضـر ن ـوبسرعة، إلى الجب ، ويقولون أالمسيحيين المهجرين كافة، 

 ب بموجة تهجير جديدة مقابلة.التسب   مالك المسيحيين بغية عدماإلخالء لشا ري أ
تـــا  للجميـــع مستشـــهدين العمـــ  السياســـي م   ن  صـــعيد العمـــ  السياســـي، يـــر  هـــوالء أ وعلـــى 

 يـــا  التيـــار  ن  الشــو  وعاليـــ ، وأ بوجــود نـــوا  لكـــ  مــن أحـــزا  القـــوات والكتائــب واألحـــرار مـــن
 هو بسبب خسارت  االنتخابات الماضية.  الوطني الحر  

  مسوولية عدم تعميم أجواء الثقة بفع   ياب  عن المشاركة فـي التيار يتحم   ن  أويقول هوالء  
ـــ فـــي حضـــور البطريـــرك الراعـــي ومقاطعـــة  ت أخيـــرا  عمليـــة تجديـــد المصـــالحة فـــي الجبـــ ، والتـــي تم 

 .التيار، وذل  ألهدا  سياسية وانتخابية
ميشــال عــون، بمحاولــة  هــام باســي ، ووراءه رئــيس الجمهوريــةلــى ات  هــوالء يــاهبون إ ن  ال بــ  إ 

تحجيم زعامة جنبالط في سبي  تقزيمها، وفتح معركة سياسية وجودية مع زعيم المختارة مـن بوابـة 
 عن كيان . الشو  وعالي ، وهو أمر لن يقب  ب  جنبالط وسيقات  حتى النهاية دفاعا  

االنتخابـات وعـد عصـب مناصـري التيـار، مـع اقتـرا  م حـوال، نجـح باسـي  فـي شـد  في كـ  األ
ـــ ن  التـــي يقـــول الـــبع  أ ر لهـــا فـــي المنطقـــة عبـــر تحالفـــات فـــي وجـــ  جنـــبالط تكســـر التيـــار يحض 

احتكــاره لمواقــف المســيحيين فــي المجلــس النيــابي كمــا فــي الســلطة واإلدارات العامــة. وثمــة عمــ  
 كبير على هاا الصعيد مع قو  على األر  معارضة لجنبالط، حزبية كانت أم عائلية. 

 


