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سياسة
قضية

تنسيق لبناني ـ سوري في ملف النازحين:

تبسيط تسجيل والدات السوريين« ...تفاديًا للتجنيس»
نجحت وزارة الداخلية في الحصول على موافقة مجلس الوزراء
يهدف إلى تبسيط إجراءات تسجيل الوالدات السورية في لبنان
لتنفيذ قرار ِ
يصفها وزير الداخلية
من خالل اإلعفاء من شرط سند اإلقامة .خطوة ِ
تفاديًا لظهور جيل جديد من
نهاد المشنوق بأنها "إجراء وقائي" ً
مكتومي القيد قد يفتح الباب مستقبال على التجنيس أو التوطين
ميسم رزق
ّ
رغـ ــم ك ــل ال ــضـ ـغ ــوط ال ـ ّـس ـي ــاس ـي ــة الـتــي
مارسها "فريق  14آذار» ،لقطع العالقات
الــديـبـلــومــاسـيــة ب ــن ب ـي ــروت ودم ـشــق
منذ ان ــدالع األح ــداث الـســوريــة فــي عام
 ،2011فــرضــت الــوقــائــع نمطًا مختلفًا
مــن الـعــاقــات بــن الـبـلــديــن بـمـعــزل عن
ّ
مسمياتها.
قـبــل األزمـ ــة األزمـ ــة ال ـســوريــة وبـعــدهــا،
ال م ـهــرب م ــن وجـ ــود ت ــداخ ــل سياسي
وأمـ ـن ــي واقـ ـتـ ـص ــادي واج ـت ـم ــاع ــي بني
الـبـلــديــن ،بـ ُـحـكــم ُالـجـغــرافـيــا والـتــاريــخ
واالجـتـمــاع .تــداخــل ال قــدرة ألحــد على
تجاوزه .ومهما كابر البعض أو حاول
بناء جــدران بني البلدين ،لكن الوقائع
تفرض نفسها في النهاية على جدول
أعمال الجميع.
لو عدنا إلــى مرحلة ما بعد عــام 2005
وكـ ـي ــف ف ــرض ــت ط ــواب ـي ــرال ـش ــاح ـن ــات

عدد األطفال
مرجع رسمي:
ُ
السوريين غير المسجلين
تجاوز عتبة الـ  120ألفًا
الـلـبـنــانـيــة ع ـلــى ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة أن
تتوسل وتتواصل .األمــر نفسه يسري
على قضية تصدير الزراعات واملواسم
اللبنانية .ال بد من اتباع آليات إداريــة
وقانونيةّ ،
تؤدي في نهاية املطاف إلى
إع ــادة وصــل مــا انقطع ،ولــو تدريجيًا.
فتح السفارة اللبنانية ووجــود سفير
لبناني مقيم في دمشق خطوة في هذا
االتـجــاه .آليات التواصل بني الحكومة
اللبنانية ممثلة بــأكـثــر مــن وزارة من
وزارات ـه ــا أو مؤسساتها الـعــامــة وبني

ال ـس ـف ــارة ال ـس ــوري ــة املــرت ـب ـطــة ب ـ ــوزارة
الخارجية الـســوريــة ،أيـضــا خـطــوة في
االتجاه نفسه.
القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية،
بشأن تسجيل الــوالدات السوريةُ ،
أحد
أش ـك ــال ه ــذا ال ـت ــواص ــل ،عـلـمــا أن وزي ــر
الداخلية نهاد املشنوق قال لـ«األخبار"
إن "ال ارتباط بني األمرين ،فالوزارة تقوم
بــإرســال اللوائح إلــى وزارة الخارجية،
ّ
ال ـتــي ظــلــت عـلــى ت ــواص ــل مــع الـسـفــارة
السورية» .لكن القرار "يعد إجراء وقائيًا
منعًا لظهور جيل جديد مــن مكتومي
ً
القيد من شأنه أن يفتح الباب مستقبال
ع ـل ــى ال ـت ـج ـن ـيــس أو ال ـ ـتـ ــوطـ ــن» .ه ــذا
الهاجسُ ،ي ُ
عتبر منذ سنوات أحد أعقد
تــداع ـيــات الـلـجــوء ال ـس ــوري إل ــى لبنان
نتيجة األزم ــة الـســوريــة الـتــي ستدخل
قريبًا عامها الثامن .ولذلك ،كانت هذه
الظاهرة محور رصــد في ضــوء ُ ازديــاد
أعــداد ال ــوالدات السورية غير املسجلة
بسبب دخ ــول عــدد كبير مــن الالجئني
السوريني بصورة غير شرعية ،وعدم
امتالكهم أوراق ثبوتية ،وافتقارهم إلى
إقــامــات قانونية مــن ا ُلــدولــة اللبنانية.
أمام هذا الواقعَ ،
وجد املجتمع اللبناني
نفسه ُأمام جيل جديد مكتوم القيد.
تكمن املشكلة األســاسـيــة فــي أن أرقــام
ال ــواف ــدي ــن ال ـس ــوري ــن إل ــى ل ـب ـنــان غير
م ـ ـحـ ــددة .امل ـف ــوض ـي ــة ال ـع ـل ـي ــا ل ـش ــؤون
الالجئني تتحدث عما يزيد عن مليون
ومئة ألف ُمسجلني لديها .ولكن الرقم
"أكـبــر" كما يؤكد املتابعون مستندين
إلــى أن أعــدادًا كبيرة من النازحني غير
م ـس ـج ـلــة .وف ـ ــي ن ـه ــاي ــة ت ـش ــري ــن األول
امل ـ ــاض ـ ــي ،ذكـ ـ ــر ع ـض ــو ك ـت ـل ــة الـتـنـمـيــة
والتحرير ياسني جابر أنه "مع ارتفاع
وت ـي ــرة ال ـ ــوالدات ال ـســوريــة ف ــي لـبـنــان،
ت ـج ــاوز ع ــدد األطـ ـف ــال ال ـس ــوري ــن غير

امل ـس ـج ـل ــن ح ــاج ــز ال ـ ـ ـ  260أل ـ ــف طـفــل
سوري».
غير أن هذا الرقم غير ُمثبت في أية دائرة
رسـمـيــة بـحـســب ج ــاب ــر ،فـيـمــا يتحدث
مــرجــع رس ـمــي لـبـنــانــي واس ــع االط ــاع
لــ«األخـبــار" عن  120ألــف والدة سورية
وف ـ ــق سـ ـج ــات وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،أم ــا
إح ـصــاءات مفوضية شــؤون الالجئني
مــا بــن آذار  2011وكــانــون األول 2014
فتؤكد أن عــدد ال ــوالدات الـســوريــة بلغ
حوالى  45ألف طفل سوري.
الـ ـتـ ـض ــارب ف ــي األرقـ ـ ـ ـ ــام ،مـ ـ ـ ّ
ـرده ُ غ ـيــاب
املرجعية الرسمية اللبنانية املمسكة
بــاملـلــف ،علمًا أن إح ـص ــاءات مفوضية
ش ــؤون الــاجـئــن تشير إلــى أن  70في
املـئــة منهم "ال يمتلكون شـهــادة والدة
أو ّ
أي أوراق ثبوتية ،وأنهم لم ُيسجلوا
بسبب عــدم توافر املستندات املطلوبة
مـ ــن الـ ـسـ ـج ــات امل ــدنـ ـي ــة ،ال س ـي ـمــا أن
كثرًا هربوا من سوريا دون أن تتوافر
لديهم أي أوراق رسميةِ ،زد على ذلك
عجز الالجئني عــن دفــع رســوم اإلقامة
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة» .ب ـط ـب ـي ـعــة الـ ـ ـح ـ ــال ،مـ ــن ال
يملكون إقامات رسمية ،ال يستطيعون
تسجيل أطفالهم حديثي الوالدة ال في
السفارة السورية وال فــي دوائ ــر وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي قد
يحرمهم الحـقــا مــن إث ـبــات جنسيتهم
األصلية .وتتوافق أرقــام املفوضية مع
دراسـ ـ ــة أج ــراه ــا مـعـهــد ع ـص ــام ف ــارس
للسياسات العامة والعالقات الدولية
في الجامعة األميركية والتي ّبينت أن
 20في املئة من العدد اإلجمالي لالجئني
السوريني ّ
أتموا عملية تسجيل أوالدهم
فــي دوائ ــر الـنـفــوس ،و 2فــي املـئــة منهم
فقط أتموا التسجيل في دائرة وقوعات
األج ــان ــب ف ــي بـ ـي ــروت ،م ـش ـيــرة إل ــى أن
"عدد الوالدات للسوريني في لبنان منذ
بداية األزمة تناهز  100ألف مولود وفقًا
إلحصاءات األمم املتحدة».
ّ
في هذا اإلطار ،وبعد تسلم املدير العام
ل ــأح ــوال الـشـخـصـيــة الـعـمـيــد ال ـيــاس
الـ ـخ ــوري م ـهــامــه ،أصـ ــدر ق ـ ــرارًا ي ـهـ ِـدف
إلــى تبسيط إج ــراءات تسجيل املواليد
السوريني من خالل إعفائهم من شرط
سـنــد اإلق ــام ــة .وبــذلــك يـكــون قــد انتهى
ٌ
ف ـصــل م ــن ف ـصــول األزم ـ ــة ك ــان يقضي

بـحــرمــان ه ــؤالء مــن تسجيل أوالده ــم.
وهو حرمان كان قد طال مئات الوالدات
بتدبير شفهي ُمخالف للقانون وغير
إنساني ،كانت املديرية العامة اتخذته
ف ــي ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة .ول ـكــن الخطر
كان ال يزال قائمًا ،خصوصًا أن املواليد
التسجيل قد
الذين ُحرموا من حقهم في
ُ
تجاوز عمرهم السنة الواحدة ،وقد أقفل
ال ـبــاب أمــامـهــم بتنفيذ وثــائــق ال ــوالدة
بشكل إداري ،وبــات لــزامــا على ذويهم
مراجعة القضاء لتسجيل ال ــوالدات .إذ
بحسب الـقــانــون اللبناني "بـعــد مــرور
سـنــة عـلــى الـ ــوالدة ال يـعــود مــن املمكن
تسجيل املواليد بالصورة اإلداريــة ،بل

ّ
يتطلب األم ــر مراجعة املحاكم املدنية
املختصة».
غ ـيــر أن وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ح ـســم األم ــر،
فرفع كتابًا إلى مجلس الوزراء شارحًا
املــوضــوع ُ
وم ـش ــددًا عـلــى أن "املعالجة
ّ
ت ـت ـطــلــب اتـ ـخ ــاذ ت ــداب ـي ــر اسـتـثـنــائـيــة
ت ـق ـضــي ب ــاإلت ــاح ــة لـ ـه ــؤالء ال ـن ــازح ــن
ت ـســويــة أوضـ ـ ــاع أوالده ـ ـ ــم ع ــن طــريــق
ت ـس ـج ـي ـل ـهــم فـ ــي دوائ ـ ـ ـ ــر الـ ـنـ ـف ــوس أو
سـ ـج ــات األج ـ ــان ـ ــب ،وم ـن ـح ـه ــم ل ـهــذه
الغاية التسهيالت القانوينة الالزمة
ب ـح ـي ــث ُي ـص ـب ــح ب ــإم ـك ــان ـه ــم تـسـجـيــل
أوالدهم لدى سلطات بلدانهم املختصة
والـحـصــول على املـسـتـنــدات الثبوتية

أصبح هاجس التوطين من أعقد تداعيات اللجوء السوري إلى لبنان (مروان بو حيدر)

تقرير

الفوج النموذجي :ما تريده أميركا وال يريده الجيش
ّ
ّ
ال توفر الواليات المتحدة األميركية
وبعض الدول الغربية جهدًا لرفع
مستوى حصار المقاومة في لبنان،
ّ
وعسكريًا وأمنيًا .من
اقتصاديًا وسياسيًا
ّ
القرار  1559والحروب اإلسرائيلية المباشرة،
إلى الحرب على سوريا ،إلى محاوالت تأليب
اللبنانيين على حزب الله والنصف مليار
دوالر التي اعترف الدبلوماسي األميركي
جيفري فيلتمان أمام الكونغرس
األميركي ،قبل سنوات ،بدفعها ًلتشويه
صورة المقاومة في لبنان ،وصوال
إلى رفع سيف العقوبات االقتصادية
ولوائح «أوفاك» ،يستمر الضغط وتتطورّ
ّ
كل ّ
مرة
األساليب ،وتنجح المقاومة في
في الخروج من «الفخاخ» بأقل الخسائر
الممكنة

فراس الشوفي
ب ـعــد ع ـقــد ّوأك ـث ــر ع ـلــى صـ ــدور ال ـق ــرار
 ،1701وتيقن إسرائيل وحلفائها من
أن تحقيق «منطقة آمنة» في الجنوب
ال ـل ـب ـنــانــي ل ـيــس أم ـ ـرًا واردًا ،والـفـشــل
ف ــي ت ـحــويــل قـ ــوات الـ ـط ــوارئ الــدول ـيــة
العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»
إلــى أداة فــي وجــه املـقــاومــة ،كما حدث
ّ
عشية التمديد ملهمات تلك القوات في
آب مــن ال ـعــام املــاضــي بـعــد االع ـتــراض
الروسي (والقلق الفرنسي ـ األملاني)،
يبقى الـ ّـرهــان اإلســرائـيـلــي ـ ـ األميركي
م ـن ـص ـ ّـب ــا عـ ـل ــى ت ـغ ـي ـي ــر مـ ـهـ ـم ــات تـلــك
ال ـق ــوات عـلــى أرض ال ــواق ــع ،عـبــر طــرق
جديدة هذه ّ
املرة ،ال تستثني محاوالت
اس ـت ـخــدام الـجـيــش الـلـبـنــانــي ،للقيام
بـمــا ع ـجــزت عـنــه ق ــوات «الـيــونـيـفـيــل».
ّ
فـمــع أن إســرائ ـيــل وال ــوالي ــات املــتـحــدة
فشلتا فــي تغيير مـهـمــات اليونيفيل
ّ
بـشـكــل جـ ــذري ،إل أنـهـمــا نـجـحـتــا في
مصطلح عمليات «التفتيش»
إدخ ــال
ّ
أو «الـ ـتـ ـح ــق ــق» ( )inspectionsعـلــى

مهمات هذه القوات ،كما ّ
نص على ذلك
القرار الدولي  2373الصادر في  30آب
ّ .2017
ونص القرار على مطالبة األمني
ال ـعــام لــأمــم املـتـحــدة بتعزيز حضور
ال ـيــون ـي ـف ـيــل ،ع ـبــر ّالـ ــدوريـ ــات وأع ـم ــال
الـتـفـتـيــش وال ـت ـحــقــق ضـمــن مهماتها
وقــدراتـهــا بحسب امل ــادة  14مــن نفس
القرار ،أي ضمان عدم استخدام منطقة
عملها للقيام بنشاطات تخالف القرار
.1701
األمـ ــر ال ــاف ــت أي ـض ــا ،ف ــي ن ــص ال ـق ــرار
الــدولــي ،مــا ورد فــي مــادتــه الـســادســة،
لجهة إش ــادة مجلس األم ــن بـ«جهود
الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة بــإن ـشــاء الجيش
ال ـل ـب ـنــانــي ل ـل ـفــوج ال ـن ـم ــوذج ــي (THE
 )MODEL REGIMENTونـشــر زورق
دورية في منطقة عمليات اليونيفيل».
هــذه «اللفتة» نحو الفوج النموذجي،
ت ـعـ ّـبــر ع ــن رؤيـ ــة أم ـيــرك ـيــة ف ــي اعـتـبــار
الـفــوج املــدخــل املناسب لقيام الجيش
اللبناني بما تعجز عنه قوات الطوارئ
ال ــدولـ ـي ــة ،ل ـنــاح ـيــة ال ـق ـي ــام بـعـمـلـ ّـيــات
ّ
املرجوة في جنوب الليطاني،
التفتيش

ب ـح ـث ــا عـ ــن أسـ ـلـ ـح ــة أو م ـس ـت ــودع ــات
أو ّأم ــاك ــن «م ـش ـبــوهــة» ،كـتـلــك ال ـتــي ال
تـنــفــك إســرائ ـيــل تـ ّ
ـوجــه رســائــل لـقــوات
اليونيفيل بشأنها.
وي ـ ـقـ ــول م ـ ـسـ ــؤول دولـ ـ ـ ــي رفـ ـ ــض ذك ــر
اس ـمــه إن «م ـب ــدأ الـتــدقـيــق والتفتيش
الـ ــذي أض ـيــف إل ــى ن ــص ال ـق ــرار ،2373
يـ ــرت ـ ـبـ ــط بـ ـشـ ـك ــل م ـ ـبـ ــاشـ ــر ب ـم ـه ـم ــات
الـ ـف ــوج ال ـن ـم ــوذج ــي ال ـ ــذي ت ـحـ ّـمــس له
األمـيــركـيــون» .ويشير إلــى مــا ّ
يسميه
«أريحية الجيش اللبناني في التعامل
م ــع األه ــال ــي ف ــي ال ـج ـنــوب عـلــى عكس
قـ ــوات الـ ـط ــوارئ ال ــدولـ ـي ــة» ،ويـتــوقــف
على
عند ضغوط تمارسها إسرائيل ّ
الـيــونـيـفـيــل لـلـقـيــام بـعـمـلـيــات تـحــقــق
اس ـت ـن ــادًا إلـ ــى م ـع ـلــومــات إســرائ ـي ـل ـيــة
ّ
عــن مسلحني ومـخــازن أسلحة ،وحني
ّ
نـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ال ـج ـي ــش ويـ ـتـ ـب ــن ع ــدم
وج ـ ــود أخـ ـط ــار أو أن األس ـل ـح ــة الـتــي
ّ
يتم الحديث عنها هــي أسلحة صيد،
ي ـع ـتــرض اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــون وي ـع ـت ـبــرون
أن اليونيفيل إمــا متواطئة أو أنها ال
تستطيع القيام بمهماتها بأريحية».

ومع أن كالم املسؤول األممي مثبت في
التقرير الصادر عن األمني العام لألمم
امل ـت ـحــدة فــي تـشــريــن ال ـثــانــي املــاضــي،
الــذي يشير إلــى أنــه من بني  251حالة
اع ـ ـ ـتـ ـ ــراض إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة عـ ـل ــى وج ـ ــود
أسلحةّ ،
تبي أن  240حالة منها كانت
ّ
ملــواطـنــن يـحـمـلــون أسـلـحــة صـيــد ،إل
أن «األمـيــركـيــن يعتبرون أن عمليات
الـتـحـقـيــق غـيــر كــافـيــة والـيــونـيـفـيــل ال
تستطيع الوصول إلى كل األماكن في
ال ـج ـنــوب ،ول ــذل ــك ي ـعـ ّـولــون عـلــى قـيــام
الـ ـف ــوج ال ـن ـم ــوذج ــي املـ ـن ــوي تـشـكـيـلــه
بمهمات التحقيق والتفتيش تلك».
رواي ــة امل ـســؤول األم ـمــي يدعمها كــام
م ـ ـسـ ــؤول غ ــرب ــي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ،عـ ــن أن
«الـ ـت ــركـ ـي ــز األم ـ ـيـ ــركـ ــي عـ ـل ــى ال ـج ـيــش
ال ـل ـب ـن ــان ــي ه ــدف ــه فـ ــي ن ـه ــاي ــة امل ـط ــاف
تشكيل قــوة ردع داخلية بــوجــه حزب
ال ـل ــه» .وي ـقــول إن «ال ـف ــوج الـنـمــوذجــي
شبيه بمشروع أفــواج الـحــدود البرية
ّ
(الشمالية والشرقية) ،إل أن الطموح
األم ـيــركــي يـتـعــدى ذل ــك إل ــى ق ـيــام هــذا
الفوج بتفتيش مستودعات حزب الله

