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مجتمع وإقتصاد
مؤتمر بعد ست سنوات على اندالع األزمة السورية ،ال يزال النقاش بين أحزاب السلطة يدور حول تصنيف السوريين :هل هم
الجئون أم نازحون؟ بعد ست سنوات ،بات لبنان يستضيف أكثر من مليون الجئ سوري ،يتوزعون على جميع المناطق ،وال
سيما المناطق األكثر فقرًا وحرمانًا .وهؤالء ،كما المقيمون ،يعانون من البطالة وضعف الدخل وكلفة المعيشة والسكن
والتعليم والصحة ...فيما أحزاب السلطة تمنع الدولة من القيام بواجباتها ،بذريعة غياب الرؤية الموحدة أو ما كان يسمى
في البداية سياسة «النأي بالنفس» ،التي جرت ترجمتها بسياسة «رفع اليد»

مواقف األحزاب من اللجوء السوري:
الخالف هو القاسم المشترك الوحيد
إيفا الشوفي
تـعـيــش الــراب ـطــة امل ــارون ـي ــة ف ــي لبنان
هــاجــس تــوطــن الـ ّـاجـئــن الـســوريــن،
"فالخطر الذي يمثله النزوح السوري
على لبنان كيانًا ونسيجًا اجتماعيًا"،
على مــا يقول رئيس الــرابـطــة ،دفعها
إلـ ــى الـ ـتـ ـح ـ ّـرك ق ـب ـيــل ان ـع ـق ــاد املــؤت ـمــر
امل ـخ ـص ــص ل ــاج ـئ ــن فـ ــي  20أي ـل ــول
املـقـبــل عـلــى هــامــش أع ـم ــال الجمعية
الـعــامــة لــأمــم املـتـحــدة فــي نـيــويــورك.
الـ ـش ــائـ ـع ــات الـ ـت ــي أخ ــذتـ ـه ــا ال ــراب ـط ــة
بجدية ،تقول إن توجه املؤتمر العاملي
لن يكون مغايرًا لـ"تلميحات" التوطني
ال ـص ــادرة عــن بـعــض مــؤسـســات األمــم
ً
وبناء عليه اختتمت الرابطة
املتحدة،
أمس طاوالت نقاش استمرت ليومني
تحت عـنــوان "الـنــازحــون الـســوريــون...
طريق الـعــودة" ،على أن تخرج بورقة
ُ
ت ــوصـ ـي ــات م ـ ــوح ـ ــدة ،ت ـع ـل ـن ـه ــا ن ـه ــار
الـ ـث ــاث ــاء املـ ـقـ ـب ــل ،وس ـت ـح ـي ـل ـهــا عـلــى
املؤتمر العتيد أواخــر الشهر الحالي.
نقاش أجرتها الرابطة ،كان
 6طاوالت ٌ
أبــرزهــا ن ـقــاش ضــم مختلف األح ــزاب
السياسية ملناقشة مــوضــوع "الــرؤيــة
الوطنية" حيث عرض كل حزب رؤيته
ألزمة الالجئني السوريني.

حزب الله :العودة إلى المناطق
اآلمنة
ال يزال حزب الله على موقفه من إقامة
ّ
م ـخ ـي ـمــات ل ــاج ـئ ــن .ف ـقــد أكـ ــد محمد
ال ـخ ـن ـس ــا ،م ـم ـث ــل حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،رف ــض
الـ ـح ــزب إق ــام ــة م ـخ ـي ـمــات وتـجـمـعــات
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة فـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،كـ ـ ــي ال ت ـت ـك ــرر
ال ـت ـج ــرب ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــةّ .أمـ ـ ــا ف ــي مــا
يتعلق بــإقــامــة مـخـيـمــات فــي املنطقة
الحدودية الفاصلة ،فهي أمر مرفوض
أيـضــا ،إذ أعـلــن الخنسا "ع ــدم القبول
بــإقــامــة تجمعات عـلــى ال ـحــدود تحت
عـنــاويــن دولـيــة ملخيمات فاصلة بني
ال ـب ـلــديــن" .ال ـحــل ب ــرأي ح ــزب ال ـلــه هو
عودة الالجئني إلى املناطق اآلمنة في
سوريا .هذا األمــر ال يمكن أن يحصل
م ــن دون الـتـنـسـيــق ب ــن الـحـكــومـتــن
اللبنانية والسورية" ،فالدولة السورية
هي دولة قائمة ،سواء أيدنا النظام أو
ع ــارض ـن ــاه ،لــذلــك ال ب ــد م ــن التنسيق
مل ـن ــاق ـش ــة ع ـ ــودة الـ ـن ــازح ــن وت ـن ـظ ـيــم
املـ ـس ــأل ــة ،فـ ـ ــإذا ك ــان ــت األمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
تتعاطى مع الحكومة السورية فلماذا
ال يتعاطى لبنان معها؟!".

القوات اللبنانية :ال للعنصرية!
مقاربة حزب القوات اللبنانية ملسألة
ال ـل ـج ــوء الـ ـس ــوري تـ ـق ــوم ،ب ـح ـســب ما
ج ــاء فــي كـلـمــة الـنــائــب أن ـط ــوان زه ــرا،
على التزام حقوق اإلنسان والتحذير
من املنحى العنصري في التعامل مع
ال ـس ــوري ــن .ف ـقــد رأى زهـ ــرا أن "سـبــب
املشاكل الناتجة من اللجوء السوري
ّ
أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة
م ــارس ــت سـيــاســة اإلن ـك ــار ل ـلــواقــع ،ما
أدى إل ــى الـحــالــة الـتــي وصـلـنــا إليها.
ً
يضيف زهرا أن "هناك أجياال سورية
تخلق وتتربى فــي لبنان ،قسم كبير
منها ليس في املــدارس ،تشعر نتيجة
ت ـع ــاط ــي جـ ـه ــات غ ـي ــر م ــؤه ـل ــة وغ ـيــر
مسؤولة معها ،مثل شرطة البلديات
ال ـت ــي ت ـف ــرض األمـ ــن عـلـيـهــم ،بمنحى
عـنـصــري ف ــي الـتـعــاطــي مـعـهــا ،م ــا قد

ِّ
يولد حالة عدائية في املستقبل ،ونحن
ف ــي ال ـن ـهــايــة ج ـي ــران ف ــي ال ـج ـغــراف ـيــا،
لذلك يجب التنبه إلى هذا املنحى في
التعاطي مع الالجئ السوري".
يرفض حــزب الـقــوات إع ــادة الالجئني
إل ـ ـ ـ ــى س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا "خ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة إذا كـ ــانـ ــوا
م ـعــارضــن" ،مـشـيـرًا إل ــى أن إعــادتـهــم
ت ـع ـنــي "ت ـس ـل ـي ـم ـهــم لـ ـل ــذب ــح" ،ل ـك ــن فــي
الــوقــت نفسه يــرفــض اسـتـمــرار وجــود
الــاج ـئــن ال ـع ـشــوائــي وعـ ــدم ضـبـطــه.
ح ــزب بــإقــامــة
ل ــذل ــك ،يـقـ ّضــي مــوقــف ال ـ ّ
تجمع لالجئني توفر السيطرة
"مراكز
األمنية والتعليم وتحافظ على صفة
ال ـل ـجــوء لـتــأكـيــد ح ــق الـ ـع ــودة عـنــدمــا
ت ـه ــدأ األمـ ـ ــور" ،ت ـحــت مـظـلــة املـجـتـمــع
ال ــدول ــي .ه ــذا اإلص ـ ــرار عـلــى أن تكون
املــراكــز تحت إشــراف املجتمع الدولي
نـ ــابـ ــع م ـ ــن مـ ــوقـ ــف واضـ ـ ـ ــح لـ ـلـ ـق ــوات:
اس ـت ـحــالــة ال ـت ـعــاطــي والـ ـت ــواص ــل مع
الحكومة السورية!

تيار المستقبل :مخيمات داخل
األراضي السورية
رؤية تيار املستقبل للتعامل مع أزمة
ال ـل ـج ــوء ت ـق ــوم ع ـلــى تــوح ـيــد ال ـن ـظــرة
ال ــوط ـن ـي ــة تـ ـج ــاه األزم ـ ـ ــة وم ـقــارب ـت ـهــا
بطريقة إنسانية بعيدة عن العنصرية،
م ــع ال ـح ـفــاظ عـلــى مـسـلـمــات أســاسـيــة
هي :الحفاظ على أمن البلد واستقراره
واقتصاده ومجتمعه ،والوقوف خلف
ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي والـ ـق ــوى األم ـن ـيــة
الذين يقومون بحفظ األمن ومحاربة
اإلره ــاب على ال ـحــدود الـشــرقـيــة ،رغم
بعض املالحظات على املبالغة أحيانًا
في التعاطي مع املخيمات وتجمعات
السوريني املدنيني .برأي النائب جمال
ال ـ ـجـ ــراح ،ي ـج ــب ال ـع ـم ــل م ــع املـجـتـمــع
ال ـ ــدول ـ ــي وال ـ ـ ـ ـ ــدول امل ـع ـن ـي ــة م ـب ــاش ــرة
بــاألزمــة السورية على إيـجــاد مناطق
تحت
آم ـنــة داخ ــل األراضـ ــي ال ـســوريــة َ
رعــايــة األم ــم املتحدة ال الـنـظــامُ ،ينقل

ُ
ال ـنــازحــون إلـيـهــا وت ـضـ َـمــن سالمتهم
ُ
وتـ ـق ـ َّـدم الــرعــايــة ال ــازم ــة ل ـهــم .أيـضــا،
يــرفــض املستقبل أي تنسيق مباشر
مع الحكومة السورية لتنظيم مسألة
الالجئني .يقترح تيار املستقبل ضمن
رؤيـ ـت ــه املـ ـط ــروح ــة ،ت ـخ ـف ـيــف ال ـق ـيــود
واإلجــراءات املالية للذين يرغبون في
تصحيح أوضاعهم القانونية ،خاصة
الذين دخلوا خلسة إلى لبنان ليسهل
إحصاؤهم وتحديد إماكن وجودهم،
م ــؤكـ ـدًا ضـ ـ ــرورة تـشـكـيــل خ ـل ـيــة أزم ــة
حكومية بمشاركة منظمات املجتمع
املـ ـ ـ ــدنـ ـ ـ ــي لـ ـ ــوضـ ـ ــع دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واق ـ ـع ـ ـيـ ــة
تـ ـض ــم أع ـ ـ ـ ــداد ال ــاجـ ـئ ــن وأعـ ـم ــاره ــم
وحاجاتهم…

التيار الوطني الحر :منع إعادة
السوريين من أوروبا
يلتزم ممثل التيار الوطني الحر في
َ
استخدام
الجلسة ،النائب حكمت ديب،

مـصـطـلــح "الجـ ـئ ــن" ف ــي ال ـحــديــث عن
األزمــة التي يواجهها لبنان .بالطبع،
ّ
ي ـش ــك ــل الـ ـت ــوط ــن ه ــاج ـس ــا أس ــاس ـي ــا
لـلـتـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،ول ــذل ــك يـشــدد
ديـ ــب ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة "ال ـ ـعـ ــودة اآلم ـن ــة
لــاج ـئــن ،ال ال ـع ــودة ال ـطــوع ـيــة" .أب ــرز
م ــا ط ــرح ــه ال ـت ـي ــار ف ــي ورقـ ـت ــه ،دع ــوة
الحكومة إلــى اتـخــاذ تدابير ملنع نقل
أو إعادة ترحيل السوريني من أوروبا
إل ــى ل ـب ـنــان ،ووقـ ــف دخـ ــول الــاجـئــن
إل ــى لـبـنــان إال فــي ح ــاالت استثنائية
كــاملــرض ،وإخ ــراج من يستخدم غطاء
الـنــزوح مــن الــاجـئــن .يستشهد ديب
بالنموذج التركي ليدعو إلى "إخــراج
الـســوريــن املــوجــوديــن على األراض ــي
الـلـبـنــانـيــة بــال ـت ـعــاون م ــع املــؤسـســات
الدولية" إلى مناطق آمنة في سوريا.
ت ـشـ ّـدد ورق ــة الـتـيــار عـلــى وج ــوب دعــم
ال ـب ـل ــدي ــات ومـ ـن ــع ال ـس ـك ــن ال ـج ـمــاعــي
للسوريني ومنعهم من ممارسة املهن

التداعيات برأي الهيئات االقتصادية
رفعت الهيئات االقتصادية الصوت عاليًا من تداعيات اللجوء السوري .ففي
جلسة بعنوان «اآلثار االقتصادية» ،طرح رئيس جمعية الصناعيني فادي
الجميل تداعيات اللجوء على الصناعة اللبنانية بدءًا بانتقال املصانع السورية
ً
للعمل في لبنان بصورة غير شرعية ،وصوال إلى
عدم دعم الجهات املانحة الدولية الصناعة اللبنانية
من خالل إيصال مساعدات غير محلية .وعليه،
طرح الجميل مجموعة حلول؛ أبرزها :تحفيز
الصادرات ،إقرار خطة إصالح وتفعيل اإلدارة
وتشكيل هيئة طوارئ اجتماعية واقتصادية.
باملقابل ،دعا رئيس تجمع رجال األعمال اللبنانيني
فؤاد زمكحل املنظمات الدولية الى االستثمار في
املناطق اآلمنة بني الحدود والتي تبلغ  150كيلومترًا
من أجل نقل الالجئني إليها.

ّ
القوات تحذر من المنحى العنصري في التعامل مع السوريين (مروان طحطح)

مقاطعة أمل
و{الشيوعي»
ل ــم يـ ـل ـ ّـب ك ــل م ــن ح ــرك ــة أم ـ ــل والـ ـح ــزب
الشيوعي اللبناني دعوة الرابطة املارونية
إلى املؤتمر .فقد اعتذرت حركة أمل عن
عدم الحضور ،نظرًا إلى خالفات تتعلق
ب ـم ـك ــان إق ــام ــة ورش ال ـع ـم ــل ،بـحـســب
مــا أع ـلــن عـضــو املـجـلــس الـتـنـفـيــذي في
الرابطة املارونية أنطوان قسطنطني ،فيما
ّ
أكــدت مصادر ّأن املكتب السياسي في
الـحــزب الشيوعي قــرر مقاطعة املؤتمر
ألنــه ينطوي على ميول عنصرية تجاه
الالجئني السوريني.

التي يجيدها اللبنانيون.

االشتراكي :ماذا عن مؤتمر لندن؟
يرى ممثل الحزب التقدمي االشتراكي
ّ
خضر غضبان ،أن التعامل مع مسألة
الـنــزوح الـســوري يجب أن يرتكز على
أبعاد عــدة .فعلى الصعيد اإلنساني
واألخالقي ،من الخطورة التجرد "من
قـيـمـنــا اإلن ـس ــان ـي ــة ف ــي ال ـت ـعــاطــي مع
هذه املسألة" ،أما جغرافيًا فاالنتشار
ال ـع ـشــوائــي سـبـبــه ع ــدم ال ـتــوصــل إلــى
االتفاق على إقامة مخيمات حتى في
املناطق الحدودية ،ألسباب سياسية
وأم ـن ـي ــة .ي ــرى ال ـح ــزب االش ـت ــراك ــي أن
لبنان ّ
"قدم إلى املجتمع الدولي خطته
ف ــي مــؤت ـمــر لـ ـن ــدن ،ع ــارض ــا حــاجــاتــه
ملــواكـبــة هــذه األزم ــة .ولـكــن هــل لـنــا أن
نسأل عن النتائج؟ وهل جهزنا اآلليات
والتشريعات املناسبة لالستفادة من
األموال التي سنحصل عليها؟".

القومي :للتنسيق مع الحكومة
السورية
يـ ــرفـ ــض الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ال ـق ــوم ــي
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام م ـص ـط ـلــح
الجـ ـ ـئ ـ ــن" ،مل ـ ـ ـ ــا ف ـ ــي ذل ـ ـ ـ ــك م ـ ــن أع ـ ـبـ ــاء
ً
سيتكبدها لبنان الذي لم يوقع أصال
على االتفافية الخاصة باللجوء" .أبرز
ال ـن ـق ــاط ال ـت ــي طــرح ـهــا ح ـس ــان صـقــر،
ممثل الـحــزب ،فــي الــورقــة املقدمة إلى
الرابطة تــدور حول ضــرورة التنسيق
مع الدولة السورية لتنظيم العودة إلى
املناطق اآلمنة في ســوريــا .كذلك ّ
عبر
الحزب عن وجــوب التعامل اإلنساني
م ــع الـ ـس ــوري ــن ع ـب ــر ت ــوف ـي ــر ال ــرع ــاي ــة
الـصـحـيــة والـتـعـلـيــم… ألن "االه ـت ـمــام
بالسوريني يعني االهتمام بلبنان كي
ال تنشأ بيئات خطيرة" .وأخيرًا يرى
ّ
الـحــزب ض ــرورة حــث املجتمع الدولي
على الوفاء بالتزاماته من املساعدات
الدولية.

الكتائب :على الدول العربية أن
تستقطب الالجئين
الــورقــة املختصرة التي طرحها حزب
ال ـك ـتــائــب الـلـبـنــانـيــة ت ـق ــوم ع ـلــى عــدم
إم ـكــان لـبـنــان أن يتحمل وح ــده عــبء
اللجوء ،بل يجب على الــدول العربية
الـ ـت ــي ل ــدي ـه ــا الـ ـ ـق ـ ــدرات االق ـت ـص ــادي ــة
واملـ ـس ــاح ــات ال ـشــاس ـعــة واالس ـت ـق ــرار
ال ـس ـي ــاس ــي أن ت ـس ـت ـق ـطــب ج ـ ـ ــزءًا مــن
الــاج ـئــن .كــذلــك يــؤيــد ال ـح ــزب إقــامــة
م ـن ــاط ــق آمـ ـن ــة ع ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدود ضـمــن
الالجئون،
الدولة السورية ينقل إليها ّ
فيها مستشفيات ومــدارس توفر لهم
حياة الئقة وتمكنهم من الـعــودة إلى
بيوتهم بعد انتهاء الحرب.

