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كالم في السياسة

ّ
أخيرًا كتبها بان كي مون :جنسوهم!
جان عزيز

تسوية ّبري:
انتخابات
نيابية يليها
انتخاب رئيس
الجمهورية
ّ
بتعهد
االفرقاء
جميعًا
(هيثم
الموسوي)

ح ـت ــى ،ع ـلــى ان ت ـلــي جـلـســة انـتـخــاب
ه ـي ـئــة م ـك ـتــب امل ـج ـل ــس امل ـن ـب ـث ـقــة مــن
االنتخابات الجديدة انتخاب رئيس
الجمهورية فورًا .يضيف :إن اقتضى
األمـ ــر ال ب ــأس م ــن تـعـهــد خ ـطــي لــدى
كاتب العدل.
ثـ ـم ــة س ــابـ ـق ــة الق ـ ـ ـتـ ـ ــراح بـ ـ ـ ـ ـ ّـري .ف ـ ــي 5
تشرين الثاني  ،1989انتخب النواب
ال ـ ـعـ ــائـ ــدون مـ ــن الـ ـط ــائ ــف فـ ــي م ـط ــار
القليعات هيئة مكتب مجلس النواب
ورئـ ـيـ ـسـ ـه ــا آنـ ـ ـ ـ ــذاك ال ــرئـ ـي ــس حـســن

ّ
قدي!
ألنني قلت داعش؟» ،فأجاب عباس:
«فــي إشــاعــات كتير .وبعدين أنــا ما
كنت أمير .كنت أمير نفسي» .وسأله
إبراهيم كيف كــان يؤمن التكاليف،
ّ
فـ ـ ـ ّ
ـرد بـ ـ ــأن ال ـت ـم ــوي ــل كـ ــان ي ــأت ــي مــن
«أحمد طه وأبو عبدالله العراقي من
تنظيم الــدولــة اإلســامـيــة ومــن أبــو
خالد السوري املحسوب ُ على جبهة
النصرة .وهؤالء الثالثة قتلوا» .ذكر
عباس أن السيارات املفخخة كانت
تصل من هؤالء ،باستثناء السيارة
املفخخة التي ّ
فج ّرها في بئر العبد.
ّ ّ
أقر بأنه صنع أحزمة ناسفة،
كذلك
ّ
ّ
ســلــم أحــدهــا النـتـحــاري فــجــر نفسه
فــي فــان فــي منطقة الشويفات لدى
انكشاف أمره ،عندما كان في طريقه
الستهداف قناة «املنار».
ُ
وق ـ ــد أرجـ ـ ـئ ـ ــت ال ـج ـل ـس ــة الس ـت ـك ـمــال
االستجواب في  ٢٤تشرين األول.

الحسيني ،ثم رفعت الجلسة لدقائق
كــي تـسـتــأنــف النـتـخــاب الـنــائــب رينه
معوض رئيسًا للجمهورية ،ومــن ثم
الى جلسة خطاب اليمني الدستورية.
كــانــت الـبــاد تئن يــومــذاك مــن شغور
ف ــي رئ ــاس ــة ال ــدول ــة اسـتـمــر  13شـهـرًا
و 13يومًا ،الى شغور في هيئة مكتب
املجلس بسبب نهاية واليتها ،فأعيد
في صفقة التفاهم تلك بناء السلطة.
سابقة تصلح لتكرارها تبعًا القتراح
رئيس املجلس.

يوم جاء بان كي مون إلى بيروت ،في األسبوع األخير من
آذار املاضي ،لم يفهم كثيرون مغزى الخطوة .فاالستحقاق
الرئاسي ال تأثير للمسؤول األممي عليه .األوضاع الداخلية
عندنا خارج اهتمامه .باقي أزماتنا ال تعنيه .طبعًا ،وكما
كل زائر دولــي ،وضع ملف النازحني السوريني في أولوية
زيارته .تفاءل بعض مسؤولينا بذلك .ابتسموا له
جــدول ّ
حتى تشققت شفاههم .بعضهم اآلخر ،سكر من حديث
ً
املــايــن .اعتقدها أوال هـبــات مجانية .واعتقد ثانيًا أنها
صارت في الجيب .قبل أن يكتشف كل اللبنانيني ،الحقًا،
أن «مــواعـيــد» بــان كــي مــون ليست غير دي ــون .وأنـهــا بعد
شهرين على زيارته ،لم يلمح لبنان بداية حرف من آالف
األوراق املنتظرة واملفترضة ،كخطوة أولى على طريف ألف
ميل لتميلها إلينا ،قروضًا تزيد أعباءنا عبئًا وفوائدنا ال
فائدة ...
بعد عودته إلى نيويورك بدأ املعنيون يدركون حقيقة الدافع
إلــى زيــارة بــان كي مــون البيروتية .فهي تحضير لخطوة
مفصلية .هـنــاك ،فــي مبناه الزجاجي الكبير على إحــدى
ض ـفــاف مــانـهــاتــن ،جـلــس الــرجــل يـخـطــط ،ويـكـتــب .حتى
انتهى في خالصة جهده إلى تقرير من  39صفحة كاملة.
نتيجتها واحدة :انتهى لبنان.
ً
التقرير موضوع شكال تحت تحت عنوان «بأمان وكرامة.
الـتـعــامــل مــع الـتـحــركــات الـكـبـيــرة لــاجـئــن وامل ـهــاجــريــن».
ً
وفضال عن أهمية موضوعه واملضمون ،تظهر من صفحة
غالفه أهمية أخــرى .أن التقرير املذكور موضوع من قبل
املنظمة الدولية كي يكون ورقة عمل ومسودة ورشة تفكير
وت ـقــريــر ،ف ــي االج ـت ـمــاع املـخـصــص مل ــوض ــوع املـهــاجــريــن
والــاج ـئــن وال ـن ــازح ــن ح ــول ال ـعــالــم ،والـ ــذي سـيـعـقــد في
نيويورك في  19ايلول املقبل .عوامل تضفي على التقرير
طابع املصيرية وتفرض تلخيص أبرز ما فيه ،خصوصًا
لجهة تداعياته املحتملة لبنانيًا.
يبدأ التقرير األممي بدعوة عامة الى تعاون عاملي ملواجهة
ازمــة النازحني على مستوى الكرة األرضـيــة .يرفع حيال
هذه املعضلة عنوانني كبيرين ،كأنهما سيفان مصلتان:
حـقــوق اإلن ـســان املـهــاجــر .وال ـجــدوى االقـتـصــاديــة البالغة
األهمية لهجرته!
يبني الـتـقــريــر مــرتـكــزاتــه الـقــانــونـيــة عـلــى مجموعة الفتة
من وثائق القانون الدولي :اتفاقية  1951الخاصة بوضع
الــاجـئــن .الـبــروتــوكــول امللحق بها للعام  .1967العهدان
الدوليان للحقوق السياسية واالجتماعية .وطبعًا اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان .صارت الترسانة القانونية الدولية
ساحقة ،لينطلق بعدها املقرر لفرض وجهة نظره ووجهة
سير ماليني البشر.
م ـنــذ ال ـص ـف ـحــات األولـ ـ ــى ي ـح ــدد بـ ــان ك ــي مـ ــون ال ـت ـصــور
االستراتيجي ملعالجة أزمــات الالجئني والـنــازحــن .يقول
إن الجهود املتوسطة والطويلة األمــد هــي مــن أجــل إدراج
الالجئني واملهاجرين فــي الخطط الوطنية واملحلية للبلد
الذي استقبلهم .وهذا ما قد يحتاج إلى دعم حارجي.
ثــم ال يلبث املـســؤول األمـمــي الـكــوري الجنسية أن يعطي
دروس ــا مــن بيئته .فيعرض ملــا اعتبره تجربة نموذجية،
كيف أن الجئي الهند الصينية وضعت لهم خطة مشتركة

بني عامي  1989و ،1997بني بلدان الهرب وبلدان اللجوء،
ادت الــى استقبالهم ودمجهم او اع ــادة نقلهم وتوطينهم
في بلدان ثالثة .األمر نفسه يعرضه لتجربة النازحني بعد
انهيار االتحاد السوفياتي.
بعدها ينتقل مباشرة الى الالجئني السوريني .منذ البداية
يحدد ان املطلوب خطة استجابة في الــدول التالية :تركيا
االردن العراق مصر وطبعًا لبنان .نحن معنيون إذن بكل
مــا ورد وبكل مــا سيلي .الخطة املطروحة لـهــؤالء هدفها
تحقيق «تنمية قائمة على بناء القدرة على التكيف» .كيف؟
يشرح بالتفصيل :النهج االفضل هو استيعاب الالجئني
واملهاجرين في جميع مجاالت الحياة االجتماعية والثقافية
واالقتصادية .هذا االستيعاب هو في مصلحة كل االطراف:
بلدان املنشأ واملضيف والالجئ .أي أن استيعاب النازحني
على قاعدة «تكيف» هؤالء ،هو لصالح النازحني أنفسهم.
لكن األهــم أنــه لصالح الــدول التي عليها استيعابهم .كما
أنه لصالح سوريا! ثم يشرح أن هذا االستيعاب يفترض
أن يؤدي إلى ادماج الالجئني واملهجرين .وبحسب تجاربه
يقول ان افضل صيغ استيعاب ثمرًا ،هو الــذي يبدأ فور
الوصول .ولذلك يجب اشراك اكبر مروحة من املؤسسات
ضمن هــذا املـشــروع :مجتمع مدني ،طوائف دينية ،قطاع
خــاص ،اعــام ،حركات حقوق انسان ...يبدو الكالم ههنا
من نوع ما نشهده فعال« ،ديجا فو»!
ال ينسى بــان كــي مــون االج ـ ــراءات البيومترية لتسجيل
الوالدة والزواج والطالق والوفاة ،بما ييسر الحلول .فضال
عن خدمات أخــرى ضــروريــة وأساسية ،يعدد منها على
سبيل املـثــال :الصحة والتعليم واملـيــاه والـصــرف الصحي
واالس ـكــان والـطــاقــة وال ـخــدمــات االجـتـمــاعـيــة .هــذه تحتاج
الى مساعدات طبعًا للبلد املستقبل .لكن على هذه البلدان
املضيفة الحد تدريجيا ،ومــع مــرور الــوقــت ،مــن االعتماد
على الخارج ،لصالح اللجوء الى حلول اكثر استدامة .عبر
االعـتــراف بحقوق النازحني في االقــامــة والعمل القانوني
حيثما امكن.
ال ينسى املوظف األممي طبعًا احتمال العودة .لكنه يشرطه
ً
أوال برغبة الالجئني فــي ذلــك .ثــم بــأن تكون عــودة ضمن
اط ــار مـنــاســب «يـضـمــن ســامـتـهــم الـجـســديــة والـقــانــونـيــة
واملــاديــة وفقا للمعايير الــدولـيــة» .وهــو مــا يقتضي العمل
على بلدان املنشأ ،سعيًا إلــى تحقق شــروط عــدة تمهيدًا
ألي عــودة مرغوبة .مثل العفو وضمانات حقوق انسان
واعادة ممتلكات النازحني...
هنا ،يبلغ الخط البياني التصاعدي للتقرير ذروت ــه :لكن
م ــاذا إذا لــم تـتــأمــن ه ــذه ال ـظــروف املـثــالـيــة دول ـيــا وبحسب
املـعــايـيــر األمـمـيــة ل ـل ـعــودة ،أو م ــاذا إذا تــأمـنــت ول ــم يرغب
النازحون بالعودة؟ عندها ،يكتب األمني العام لألم املتحدة
بوضوح كامل ،أســود على أبيض« ،يحتاج الالجئون الى
التمتع بوضع يسمح لهم بإعادة بناء حياتهم والتخطيط
ملستقبلهم .وعـلــى ال ــدول املستقبلة أن تمنحهم وضعا
قانونيًا ،وان تــدرس أيــن ومتى وكيف ،تتيح لهم الفرصة
ليصبحوا مواطنني بالتجنس».
أمــام اللبنانيني والـســوريــن ،وســواهــم أيـضــا ،حتى أيلول،
كــي يصبح هــذا «األم ــر» ج ــزءًا مــن أوراق الـقــانــون الــدولــي
اإلنـ ـس ــان ــي ربـ ـم ــا .فـ ـت ــرة ،سـتـتـخـلـلـهــا ع ـن ــدن ــا م ــؤت ـم ــرات
ومبادرات وخطوات ،منها طبعًا البحث عن رئيس!

تقرير

توطين الالجئين :حبر رسمي على ورق دولي
«عندما يدعو بــان كي مــون ،في تقرير رسمي ،الــدول
املستقبلة لالجئني إلــى إتاحة الفرصة لهم ليصبحوا
ّ
مواطنني بالتجنس ،فهذا يعني ّأن التوطني صار حبرًا
رسميًا على ورق دولي» .هكذا تعلق مصادر دبلوماسية
لبنانية على مــا أعلنه وزيــر الخارجية جـبــران باسيل
أمس عن تقرير «خطير» صادر عن األمني العام لألمم
املتحدة بان كي مون ،حول قضية النازحني السوريني
تحت عنوان «التعامل مع التحركات الكبيرة لالجئني
ّ
يتضمن «تــوصـيــات» ستقدم إلى
واملـهــاجــريــن» .وهــو
االج ـت ـمــاع املـخـصــص ملــوضــوع املـهــاجــريــن والــاجـئــن
والنازحني حول العالم ،الــذي سيعقد في نيويورك في
 19أيلول املقبل.
وف ــي الـتـقــريــر ال ــذي حـمــل ع ـنــوان «كـيـفـيــة الـتـعــامــل مع
أزمــة الـنــازحــن والــاجـئــن» ،يدعو بــان كــي مــون الــدول
املستقبلة إل ــى «دم ــج الــاجـئــن» فــي ال ــدول املستقبلة
(الفقرة  38و .)64وفي ما يتعلق بالالجئني السوريني،
خصوصًا في األردن وتركيا والعراق ومصر ولبنان،
دعا األمني العام إلى «سياسات استيعاب وطنية لدمج
الالجئني» ،وإلى «إصــدار الوثائق املتعلقة بتسجيلهم»

( ،)73و»توسيع فــرص حصولهم على عمل قانوني»
( ،)81ودع ــم «ال ـع ــودة الـطــوعـيــة» لــاجـئــن إل ــى بــادهــم
( ،)85وإل ـ ــى مـنـحـهــم ف ــي الـ ـ ــدول املـسـتـقـبـلــة «وض ـعــا
قانونيًا ،وأن تدرس أين ومتى وكيف تتيح لهم الفرصة
ليصبحوا مواطنني بالتجنس» (.)86
وكــان باسيل قد لفت أمــس ،بعد انتهاء جلسة الحوار
الوطني ،إلى «ورقة صادرة عن رئيس حكومة أوروبية
يقول فيها إنه يجب أن يبقى النازحون حيث هم .ولكي ال

يأتوا إلــى أوروب ــا ،ويجب توفير املساعدة للدول حيث
هم» .وأشــار إلى «تقرير صادر عن دولة عظمى يقول
إن الـنــازح يجب أن يبقى فــي مكان قريب مــن سوريا
م ــن دون أف ــق زم ـن ــي» .وأضـ ــاف أن «األهـ ــم واألخ ـط ــر،
التقرير الـصــادر عــن األم ــن الـعــام لــأمــم املتحدة الــذي
رأى أن النهج األفضل هو استيعاب الالجئني والحد من
االعتماد على املعونة اإلنسانية التي يقدمها املجتمع
الدولي ،وضرورة توفير وسائل الستدامة البقاء ،تقوم
على ّ النازحني بأنفسهم في الدول حيث هم».
وح ــذر باسيل مــن «مخطط لتهجير الشعب السوري
وإفــراغ املنطقة من شعوبها وتنوعها ،وتركها ساحة
لإلرهابيني ،وهــذا مــا يحلو إلسرائيل فعله .واملطلوب
ال ـي ــوم ل ـيــس ف ـقــط اإلجـ ـم ــاع ال ــوط ـن ــي ع ـلــى رف ــض هــذا
األمــر ،بل إجــراءات من الدولة لنقول إننا حرصاء على
شعبنا وعلى الشعب السوري وعودته إلى أرضه .هذه
مسؤولية لبنانية علينا تحملها ،بدل التلطي وراء فزاعة
التوطني».
(نص تقرير بان كي مون على املوقع
اإللكتروني)

