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سياسة

سياسة
قضية اليوم

العسكر في السياسة:

انكفاء الجيش وقوى األمن
منذ سنوات ،لم يشهد لبنان انحسار التدخل العسكري المباشر في الحياة السياسية كما يحصل اليوم .فانكسار حدة االنقسام
السياسي ،وغياب الفراغ الذي مألته االجهزة باتصاالتها مع مختلف القوى ،وانقضاء عهد الشغور الرئاسي ،كلها عوامل
اعادت األجهزة «إلى الثكنات» .االتثنماء الوحيد هو لألمن العام الذي يمنحه النص القانوني والعرف دورًا سياسيًا إلى جانب
رئيس الجمهورية
هيام القصيفي
لم تعد املؤسسات العسكرية منخرطة
في العمل السياسي ،كما كانت حالها
ســابـقــا ،وإن بـتـفــاوت .تغيرت املرحلة
التي كانت األجهزة األمنية تؤدي فيها
أدوارًا سـيــاسـيــة وأم ـن ـيــة وعـسـكــريــة،
لــم تـكــن مــرســومــة لـهــا ،إنـمــا فرضتها
األحداث األمنية والتطورات السياسية
والفراغات الرئاسية املتتالية.
وت ــداخ ــل األم ــن والـسـيــاســة لـيــس أم ـرًا
حــديــث العهد فــي لـبـنــان ،ففي منطقة
تـتـحـكــم ف ــي ع ــدد م ــن دول ـه ــا األنـظـمــة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،ك ــان ــت الـ ـسـ ـم ــة ال ـ ـبـ ــارزة
لـلـبـنــان ف ــي امل ـب ــدأ أن ــه ال يـفـضــل حكم
العسكر ،ويــؤيــد فصل العسكريتاريا
ع ــن الـسـلـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة .م ــع ذلـ ــك ،لم
يـنــج مــن أن تـقــع ه ــذه الـسـلـطــة فــي فخ
األمــن والعسكر ،إمــا من خــال حقبات
أمـنـيــة بــام ـت ـيــاز ،كـمــا حـصــل ف ــي عهد
الشهابية وم ــا بـعــد ال ـحــرب أي ـضــا ،أو
من خالل تولي قادة عسكريني رئاسة
الجمهورية ،قبل الطائف وبـعــده ،من
اللواء فؤاد شهاب الى الرئيسني إميل
لـ ـح ــود وم ـي ـش ــال س ـل ـي ـمــان املـنـتـقـلــن
مباشرة مــن وزارة الــدفــاع الــى القصر
الجمهوري ،وميشال عــون في تجربة
م ـغ ــاي ــرة ،ب ـعــدمــا س ـكــن ال ـق ـصــر لـلـمــرة
األولــى بلباسه العسكري وسكنه مرة
ثــانـيــة بـبــدلــة مــدنـيــة .قــد تـكــون إحــدى
أهم املفارقات أال يصل قادة عسكريون
الى رئاسة مجلس النواب أو الحكومة
(م ـ ــع ت ـس ـج ـي ــل خ ـ ــرق ي ـت ـي ــم ل ـل ـع ـم ـيــد
املـتـقــاعــد ن ــور الــديــن الــرفــاعــي بتوليه
ح ـك ــوم ــة ل ـش ـهــريــن ف ــي ع ـه ــد الــرئ ـيــس
سليمان فــرنـجـيــة) هــذا إذا استثنينا
َ
رئاستي فــؤاد شهاب وميشال عــون -
املارونيني  -للحكومة االنتقالية .لكن
ذلك لم يمنع تداخل السلطة العسكرية
بالسياسة فــي كــل مستويات السلطة
الـ ـق ــائـ ـم ــة ،س ـ ـ ــواء كـ ـ ــان املـ ـعـ ـنـ ـي ــون فــي
السلطة أو كانوا متقاعدين.

أظهر ريفي والحسن قوى
األمن الداخلي فريقا سياسيًا
الى جانب قوى  14آذار
قهوجي ــ
في عهد جان
ّ
جورج خوري ،تقدم دور مديرية
المخابرات على دور قيادة الجيش
يحلو للمتقاعدين العسكريني ،الى أي
سلك انتموا ،في الجيش أو قوى األمن
أو األمــن العام أو أمن الدولة وغيرها،
أن يـخـتــاروا الـحـيــاة السياسية ،التي
يتعايشون معها ومــع أركــانـهــا خالل
خدمتهم :بعضهم يرغب في أن يكون
سفيرًا ،وبعضهم اآلخر وزيـرًا ونائبًا،
وآخ ـ ـ ـ ــرون يـ ـلـ ـج ــأون ال ـ ــى األح ـ ـ ـ ــزاب أو
ت ـج ـم ـع ــات ورواب ـ ـ ـ ـ ــط سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،كـمــا
ً
يحصل في الرابطة املارونية مثال ،كي
يظلوا فــي الـشــأن ال ـعــام ،ومــن خاللها
تأمني تقاطع مع الحياة السياسية.
عرفًا ،كان األمن العام الجهاز السياسي

وجود رئيس التيار الوطني الحر كمرشح لرئاسة الجمهورية يسحب اسم قائد الجيش من التداول (هيثم الموسوي)

لرئيس الجمهورية ،كما كــان الجيش
األداة السياسية والعسكرية لرئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة أي ـض ــا .م ـت ـغ ـيــرات كـثـيــرة
ً
ل ـح ـقــت ب ـع ــد ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،وص ـ ــوال
الـ ــى الـ ـي ــوم ،م ــع إع ـ ــادة رسـ ــم خــريـطــة
ج ــدي ــدة لــأج ـهــزة األم ـن ـي ــة ،م ــن خــال
توزع طائفي لقادتها ،ماروني لقيادة
الجيش وشيعي لــأمــن الـعــام وسني
للمديرية العامة لقوى األمن الداخلي.
كما لحظت أيضًا تغيرًا ألدوارها التي
تكرست أكثر فأكثر بعد عام .2005
ب ــن ال ـ ـلـ ــواء أشـ ـ ــرف ريـ ـف ــي ع ـل ــى رأس
قوى األمن الداخلي ،ومن ثم اللواءين
إب ــراه ـي ــم ب ـص ـبــوص وعـ ـم ــاد ع ـث ـمــان،
وال ـع ـم ــادي ــن م ـي ـشــال س ـل ـي ـمــان وج ــان
قـهــوجــي فــي ق ـيــادة الـجـيــش ،والــراحــل
ال ـل ــواء وفـيــق جــزيـنــي ،وم ــن ثــم الـلــواء
عباس إبراهيم على رأس جهاز األمن
الـ ـ ـع ـ ــام ،ح ـص ــل تـ ـب ــدل ك ـب ـي ــر فـ ــي دور
األجهزة األمنية .تبدل لم يطل الوجه
األمني فحسب ،بل الوجهة السياسية،
وخ ـصــوصــا ف ــي ال ـف ـت ــرات ال ـتــي كــانــت
ت ـح ـت ـ ّـد ف ـي ـه ــا الـ ـخ ــاف ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
ً
وتنقسم البالد بني معسكرين ،فضال
عـ ــن ال ـ ـف ـ ــراغ الـ ــرئـ ــاسـ ــي ،وم ـت ـط ـل ـبــات
امل ــرح ـل ــة ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـف ـتــرض أدوارًا
سياسية لرجال األمن.
لــم تكن قــوى األم ــن الــداخـلــي بعد عام
 ،2005ف ــي ع ـهــد ري ـف ــي ،م ـج ــرد جـهــاز

تابع لرئاسة الحكومة ،سياسيًا ،اكثر
مما هو تابع قانونًا لــوزارة الداخلية.
ف ــال ــدور ال ـ ــذي قـ ــام ب ــه ري ـف ــي ف ــي تـلــك
املرحلة وما بعدها كان دورًا سياسيًا
ب ــامـ ـتـ ـي ــاز .ألن ريـ ـف ــي فـ ـ ــرض إي ـق ــاع ــا
مختلفًا  -ومـعــه ال ـلــواء وس ــام الحسن
 ف ــي إب ـ ـ ــراز دور قـ ــوى األم ـ ــن ك ـطــرفسياسي الــى جانب قــوى  14آذار .كان
ريفي واضحًا في التعبير عن التزامه
السياسي لبنانيًا ورأيه في ما يخص
ســوريــا وحــزب الله وقــوى  8آذار .لكن
ري ـفــي أي ـضــا ق ــام بـ ــدور ال ــوس ـي ــط ،مع
حزب الله ،حني كانت الجسور مقطوعة
بني الحزب والحريري وقــوى  14آذار.
الوسيط بمعنى إبقاء قنوات االتصال
مفتوحة لحلحلة العقد ونقل الرسائل
وإبقاء السقف األمني مضبوطًا حيث
كــانــت تــدعــو ال ـح ــاج ــة ،وك ــان ــت امل ــرات
التي يتم التواصل فيها بني الطرفني
ال ّ
تعد ،في مرحلة األزمات األساسية.
قــد يـكــون ريـفــي والـحـســن ســاهـمــا في
تأطير قوى األمن الى جانب املستقبل
والرئيس فــؤاد السنيورة والحريري،
في شكل أوضــح مما قــام به أي جهاز
أم ـن ــي آخـ ــر م ــع طـ ــرف س ـي ــاس ــي .وق ــد
يكون هذا االنحياز الواضح ساهم في
اإلض ــاءة الـيــوم على تــراجــع دور قوى
األمــن فــي السياسة .ال شــك أن اختيار
امل ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـق ــوى األمـ ـ ــن ال ــداخ ـل ــي

ورئـ ـي ــس فـ ــرع امل ـع ـل ــوم ــات ال ـحــال ـيــن،
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار سـ ـي ــاس ــي أي ـ ـضـ ــا مل ـص ـل ـحــة
الحريري الذي ال ّ
يفوت فرصة لتأكيد
انسجامه مع املؤسسة وتأمني ما تراه
م ـنــاس ـبــا ل ـهــا م ــن ح ــاج ــات .ل ـكــن دور
املؤسسة في السياسة تراجع ألسباب
م ــوض ــوعـ ـي ــة .ف ــامل ــرحـ ـل ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
مـخـتـلـفــة ت ـم ــام ــا ،لـجـهــة ان ـت ـظ ــام عمل
امل ــؤسـ ـس ــات ب ــال ـح ــد األدن ـ ـ ـ ــى ،واأله ـ ــم
ان ـعــدام الـحــاجــة ال ــى ال ــدور السياسي
امل ـع ـتــاد ل ـقــوى األمـ ــن .فــال ـحــوار الـيــوم
ب ــات مـفـتــوحــا ب ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
املـعـنـيــة ،ول ــم تـعــد ه ـنــاك ضـ ــرورة الــى
ق ـن ــاة أم ـن ـيــة ل ــرس ــائ ــل ب ــن حـ ــزب الـلــه
والـحــريــري بعدما تحولت لقاءاتهما
الى مباشرة وعلنية ،وانتفت الحاجة
ّ
الى إطار أمني يظلل قوى  14آذار التي
ً
لم تعد موجودة أصال .ال يعني ذلك أن
اصطفاف قوى األمن السياسي ّ
تبدل،
لكنه أصبح أكثر واقعية ،انسجامًا مع
ت ـبــدل مـعـطـيــات ال ـفــريــق ال ــذي يــؤيــده.
إضافة طبعًا الى أن طابع املرحلة ّ
تبدل
ج ــذري ــا ،كـمــا تـبــدلــت طـبــائــع الفريقني
األم ـن ــي ال ـســابــق وال ـح ــال ــي وأدائ ـه ـمــا
وطريقة عملهما.
لم يعبر الجيش ،حديثًا ،عن اصطفاف
علني كما كانت عليه حال قوى األمن،
في مرحلة حساسة ،لكن الجيش عرف
أي ـض ــا م ـح ـطــات أســاس ـيــة جـعـلـتــه في

صلب املشهد السياسي .تتسم مرحلة
الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـش ــال س ـل ـي ـم ــان  -الـعـمـيــد
ج ـ ــورج خ ـ ــوري ب ــأن ـه ــا مـ ــن امل ـح ـطــات
السياسية الـتــي شـهــدت فيها تــداخــل
األمـ ــن بــال ـس ـيــاســة .تـعـيــن خـ ــوري في
مرحلة ما بعد ريمون عازار ،حمل الى
مــديــريــة املـخــابــرات دورًا سياسيًا ألن
املديرية في تلك املرحلة كانت شاهدًا
على أزمــات كثيرة ،حــرب نهر الـبــارد ،
و 7أيار ،وكثير من األحداث التي ّ
حولت
املديرية إلى مركز أمني وسياسي على
الـســواء ،وال سيما أن خــوري املعروف
بعالقاته الجيدة مع بكركي وقوى 14
آذار ،ول ــم تـكــن تـعــارضــه ق ــوى  8آذار،
تمكن من إدارة أزمات سياسية وأمنية
على الـســواء .وال شــك أن دور املديرية
فــي تلك املرحلة تـقـ ّـدم على دور قيادة
الجيش.
م ـ ــع ان ـ ـت ـ ـقـ ــال س ـل ـي ـم ــان ال ـ ـ ــى رئ ــاس ــة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،وحـ ـل ــول ال ـع ـم ــاد جــان
ق ـ ـهـ ــوجـ ــي مـ ـ ـك ـ ــان ـ ــه ،ش ـ ـهـ ــد الـ ـجـ ـي ــش
مرحلتني ،األولى خالل عهد سليمان،
وال ـث ــان ـي ــة خ ـ ــال ال ـ ـفـ ــراغ ال ــرئ ــاس ــي،
إضافة الى األحداث األمنية املتعاقبة،
وأب ـ ــرزه ـ ــا عـ ــرسـ ــال وع ـ ـبـ ــرا .ل ـك ــن فــي
امل ــرح ـل ـت ــن ،تـ ــداخـ ــل وض ـ ــع ال ـج ـيــش
األم ـ ـنـ ــي مـ ــع الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وال سـيـمــا
م ـ ــع طـ ـ ـ ــرح اسـ ـ ـ ــم قـ ـه ــوج ــي ك ـم ــرش ــح
للرئاسة .وضاعفت األحــداث األمنية

التي أرخــت بثقلها وخطورتها على
االصطفاف السياسي آنذاك ،من حجم
دور الجيش السياسي ،وتقاطعه مع
رئاسة الحكومة في ظل أزمات حادة.
فــامل ـعــارك األمـنـيــة تـحـ ّـولــت إل ــى مــادة
سياسية في ظل التجاذب السياسي
الحاد الذي كان قائمًا ،وساهم الفراغ
الرئاسي في تحول الجيش الى مركز
اس ـت ـق ـطــاب س ـيــاســي أي ـض ــا ،ال ــى حد
كـبـيــر ع ـلــى ق ــدم املـ ـس ــاواة م ــع ال ـقــوى
السياسية.
مع انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا
للجمهورية ،وتعيني العماد جوزف
عـ ــون ق ــائـ ـدًا ل ـل ـج ـيــش ،فـ ــرض رئـيــس
الجمهورية إيقاعه على الجيش ،فلم
ي ـعــد ف ــي م ـقــدمــة ال ـح ــدث الـسـيــاســي،
وك ــأن الجيش انسحب الــى الثكنات
وملـ ـل ــم ن ـف ـســه داخـ ـلـ ـه ــا .ل ـ ــوال م ـعــركــة
الـ ـج ــرود ال ـت ــي ان ـح ـســر ال ـك ــام عنها
سريعًا ،لكان الكالم عن تزاوج الجيش
بــالـسـيــاســة م ـعــدومــا .ف ــي الـسـيــاســة،
ي ـش ـك ــل انـ ـكـ ـف ــاء م ــوق ــع الـ ـجـ ـي ــش فــي
املعادلة السياسية معادلة صحيحة
ومطلوبة من قوى سياسية ،ألنه مع
وج ــود رئـيــس للجمهورية ومجلس
وزراء ومندرجات سياسية طبيعية
ف ــي ال ـس ـل ـطــة ال ـح ــال ـي ــة ،ال ي ـم ـكــن أن
يكون الجيش متقدمًا إال وفــق دوره
األمني فحسب ،ألنه يخضع للسلطة
السياسية القائمة واملتكاملة بكامل
رموزها .فكيف الحال إذا كان املشهد
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ي ـ ـقـ ــدم أي ـ ـضـ ــا مــرش ـحــن
للرئاسة من اآلن من داخــل التركيبة
الحالية ،كرئيس التيار الوطني الحر،
م ــا ي ـس ـحــب اس ـ ــم ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش مــن
ال ـتــداول ،وتــالـيــا يسحب الجيش من
أن يكون في مقدمة املشهد السياسي.
وبـ ـق ــدر م ــا ي ـك ــون طـبـيـعـيــا ان ـس ـحــاب
ال ـج ـيــش م ــن واج ـه ــة الـ ـح ــدث ،ف ــي ظل
رئاسة عــون ،يبدو أمـرًا الفتًا أال يكون
ال ـج ـيــش وم ــدي ــري ــة امل ـخ ــاب ــرات الـ ــذراع
الـسـيــاسـيــة لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة ،رغــم
الـعــاقــة الـجـيــدة الـتــي تجمع الرئيس
بالطرفني ،وهــو مــن اخـتــار املسؤولني
عنهما .ألن الواضح أن املديرية العامة
لألمن العام هي املتقدمة أكثر ،بعدما
تصاعد دورهــا وتحولت بعد سنوات
االنكفاء الى أن تكون في واجهة املشهد
السياسي  -األمني ،وهو الكالم األكثر
ً
تداوال في الوسط السياسي منذ بداية
عهد عون.
صحيح أن دور األم ــن الـسـيــاســي من
اختصاص األمــن الـعــام ،لكن املديرية
بعد عهد اللواء جميل السيد والضجة
حولها ،ومــن ثم تعيني الـلــواء الراحل
وفيق جزيني ،رغــم موقفه السياسي
امل ـ ـعـ ــروف ،ش ـه ــدت ف ـت ــرة ت ـهــدئــة وإن
شابتها تــوتــرات مــع وزارة الداخلية.
ً
لـ ـك ــن إج ـ ـ ـمـ ـ ــاال ظـ ـل ــت امل ـ ــدي ـ ــري ـ ــة ع ـلــى
انكفائها .تعيني اللواء عباس إبراهيم
أع ــاد ال ــى املــديــريــة دوره ــا السياسي،
بعيدًا عن العراضات األمنية .ولكن َمن
املسؤول عن دور املديرية املتقدم :هل
هــو مــوقــع إبــراهـيــم اآلت ــي مــن الجيش
وامل ـ ـخـ ــابـ ــرات الـ ــى رأس امل ــدي ــري ــة ،أم
ال ــرغ ـب ــة ف ــي ت ـعــويــم ال ـج ـه ــاز األم ـن ــي،
أم أن ـ ــه ت ـط ـب ـيــق الـ ـن ــص وال ـع ـم ــل بـمــا
يمليه مــن أن دور املــديــريــة هــو األمــن
السياسي كما حصل فــي كــل العهود
السابقة أكــان على رأس الجهاز أمني
أم مــدنــي؟ يـبــدو دور إبــراهـيــم متعدد
ال ــوج ــوه بـعــدمــا تـمـكــن م ــن كـســب ثقة
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ق ـبــل أن يـصـبــح
رئيسًا ،ودخل تدريجًا الى العمل على
مـلـفــات «مـسـيـحـيــة ال ـطــابــع» ،وم ــن ثم
ملفات أكثر حساسية وعلى مستوى
ال ــوس ــاط ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة وامل ـح ـل ـيــة .لم
يخل هــذا املسار من عراقيل وعثرات،
لكن بــات واضـحــا أن عــون يقدم األمــن
ال ـ ـعـ ــام الـ ـ ـ ــذي تـ ــداخـ ــل دوره األمـ ـن ــي
ب ــال ـس ـي ــاس ــي ،فـ ــي م ـل ـف ــات ال ـن ــازح ــن
ومبادرات حكومية ووساطات داخلية
متعددة ،على دور الجيش ومخابراته،
فيعطي األول دورًا سياسيًا ويعطي
الثاني دورًا أمنيًا وعسكريًا .صحيح
أن ال فصل بني الشخص واملوقع ،لكن
تــرج ـيــح ك ـفــة املـ ـي ــزان ملـصـلـحــة األم ــن
الـ ـع ــام وال س ـي ـمــا الـ ــى ج ــان ــب رئ ـيــس
الـجـمـهــوريــة ،يـجـعــل ان ـك ـفــاء األج ـهــزة
األخـ ــرى فــاقـعــا أك ـث ــر ،وه ــو مـشـهــد لم
نألفه منذ سنوات.
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تقرير

«اللبناني الواعد» لم يصدق الوعد:
زرنا سوريا ولم نجد نازحين عائدين!
الهدف من تنظيم
«الحزب اللبناني الواعد» جولة
إعالمية إلى سوريا ،كان
االطالع على أوضاع النازحين
السوريين العائدين ّإلى
ّ
ُ
بلدهم من لبنان .إال أن مخيم
الوفد ّ ،ال
حرجلة الذي زاره
ُ
يعيش َفيه سوى مهجرين
من بلدتي كفريا والفوعة
السوريتين .وبالتالي ،هدف
الزيارة لم يتحقق!
ليا القزي
ي ـب ـكــي عـ ـب ــدو ك ـث ـي ـرًا ح ــن ُيـ ـس ــأل عــن
م ـس ـقــط رأس ـ ـ ــه .الـ ـشـ ـق ــاوة ال ـت ــي ت ـبــرق
ف ــي ع ـي ـن ـيــه ال ــزي ـت ـي ـت ــن ،ت ـغ ـيــب خـلــف
وجعه الكبير .يتوقف ابــن ال ـ  13سنة
عن اللهو مع رفاقه ،ليقول« :مبسوط
ه ـ ــون ،ب ــس م ــو قـ ـ ّـد ال ـف ــوع ــة .انـشــالـلــه
مـنــرجــع ع ــا أراض ـي ـن ــا» .ع ـبــدو وأف ــراد
عــائ ـل ـتــه ال ـس ـت ــة ،ي ـع ـي ـشــون حــال ـيــا مع
قرابة األلف شخص غيرهم في مخيم
الحرجلة ـ ـ ريف دمشق الجنوبيٌ .
اسم
ع ـلــى غ ـيــر م ـس ـ ّـم ــى .ف ــا خ ـيــم ف ــي هــذا
املـكــان ،بــل بـيـ ٌ
ـوت اسمنتية ،ومــدرســة،
ودكـ ــانـ ــة ص ـغ ـي ــرة ،وم ـط ـب ــخ ج ـمــاعــي
ّ
لتوزيع الطعام يوميًا .كــل شــيء هنا
ٌ
كفيل بأن تصل الرسالة إلى العاملني
عـلــى تــوطــن الـنــازحــن الـســوريــن في
ّ
امل ـج ـت ـم ـعــات امل ـض ـي ـفــة ،أو ع ـلــى األق ــل
تأخير عودتهم إلــى حني بلورة الحل
ّ
الـسـيــاســي .مــا أراد الـقـيـمــون قــولــه إن
سـ ــوريـ ــا آمـ ـن ــة ل ـ ـعـ ــودة الـ ـن ــازح ــن مــن
الـ ـبـ ـل ــدان امل ـض ـي ـفــة إل ـي ـه ــا ،واإلدارات
قادرة على توفير الحاجات الرئيسية
ّ
للمهجرين ،وكــل ما ُيحكى عن عرقلة
النظام السوري لعودة النازحني وعدم
تـسـهـيـلــه األم ـ ـ ــور ،غ ـيــر ص ـح ـيــح .لكن
«الـعـ ّـيـنــة» الـتــي اخ ـت ـيــرت ،لــم تتطابق
مع أهــداف زيــارة وفــد إعالمي لبناني
إلى سوريا« .الحزب اللبناني الواعد»
كــان قد تواصل مع الجهات الرسمية
السورية ،من أجــل تنظيم «أول زيــارة
ل ــوف ــد إعـ ــامـ ــي» إل ـ ــى دمـ ـش ــق ،ب ـهــدف
«إلقاء الضوء على واقع العائدين إلى
سوريا ،من الذين نزحوا إلــى لبنان».
فمعاينة أوضاع العائدين إلى بلدهم،
ّ
تأتي من أجل دحض كل األخبار التي
يروجها «املجتمع الدولي» ،بمنظماته
ّ
ودول ـ ــه ،ع ــن أن ال ـســوريــن مـمـنــوعــون
من العودة بسبب عدم توافر الظروف
اآلمنة لذلك .خطوة الحزب أتت ،بعدما
«اشتهر» منذ تشرين الثاني املاضي
ب ــإط ــاق «املـ ـ ـش ـ ــروع ال ــوط ـن ــي ل ـع ــودة
ال ـن ــازح ــن ال ـس ــوري ــن إلـ ــى وط ـن ـهــم»،
ال ــذي نـتــج مـنــه إعـ ــادة قــرابــة ال ـ ـ 2000
نـ ــازح يـعـيـشــون ف ــي ق ـض ــاء ك ـس ــروان،
بالتنسيق مــع األم ــن الـعــام اللبناني.
ُ
ل ـك ــن املـ ـخ ـ ّـي ــم الـ ـ ـ ّـذي اخـ ـت ــارت ــه اإلدارة
ال ـســوريــة لــم يـحــقــق ال ـهــدف الرئيسي
ل ـل ــزي ــارة ال ـت ــي ت ـمــت يـ ــوم  10نـيـســان
الجاري.
خ ـي ــم الـ ـح ــرجـ ـل ــة ،ال ـ ـ ــذي ُيـ ـع ـ ّـرف
فـ ــي م ـ ّ
عنه بــأنــه أكبر املخيمات الـســوريــة ،ال
َ
يعيش فيه سوى مهجرين من بلدتي
ك ـف ــري ــا والـ ـف ــوع ــة (ري ـ ـ ــف إدل ـ ـ ـ ــب) .أي ــن
ه ــم ال ـن ــازح ــون ال ـع ــائ ــدون م ــن لـبـنــان؟
فــي وق ــت أص ـ ّـر فـيــه رئـيــس «اللبناني
ووف ــد وزارة
ال ــواع ــد» ف ــارس فـتــوحــي ّ ُ
اإلع ــام الـســوريــة عـلــى أن املـخـيــم فيه
نــازحــون مــن الــداخــل الـســوري ولبنان
واألردن ،كـ ــان مـ ـع ــاون وزي ـ ــر اإلدارة
املحلية والبيئة معتز القطان واضحًا

ّ
حني قال إنه «لم نضطر إلى البحث ّعن
مركز إيواء للعائدين من لبنان ،ألنهم
ّ
جميعًا ع ــادوا إل ــى مـنــازلـهــم أو حــلــوا
ضيوفًا لدى أقاربهم .لغاية تاريخه ،لم
ّ
يعد أحد ال يملك مسكنًا» .وأوضح أن
ُاإلدارة وافقت على الزيارة« ،لتشجيع
ّ
املـهـجــريــن عـلــى ال ـع ــودة ،والـتــأكـيــد أن
ســوريــا مستعدة وجــاهــزة الستقبال
ّ
كل الجئ».
ّ
الــزيــارة تحولت إذًا من زيــارة نازحني
عائدين من لبنان إلى معاينة أوضاع
سـ ـ ـك ـ ــان امل ـ ـخـ ـ ّـيـ ــم مـ ـ ــن امل ـ ـه ـ ـجـ ــريـ ــن فــي
ً
الـ ــداخـ ــل .وفـ ـض ــا ع ــن غ ـي ــاب نــازحــن
ع ــائ ــدي ــن م ــن ل ـب ـن ــان ،بـ ــدا امل ـس ــؤول ــون
ّ
عــن املـخـيــم شــديــدي الـتـكــلــف للتأكيد
ّ
عـلــى أن املـهـجــريــن فــي «أف ـضــل ح ــال».
ً
مثال« ،صودف» البدء بتوزيع الطعام
على سكان املخيم لــدى وصــول الوفد
اإلعالمي إلى الحرجلة .كانت الساعة
ال ـث ــال ـث ــة و 18دق ـي ـق ـ ّـة مـ ــن ب ـع ــد ظـهــر
األرب ـع ــاء« .ال ـيــوم تــأخــر األكـ ــل» ،يقول
أحـ ــد ال ـف ـت ـيــان ال ــواق ــف ف ــي ال ـط ــاب ــور،
ً
حامال قدرًا من األلومينيوم للحصول
ّ
ع ـلــى ح ــص ـت ــه .ح ـتــى نــوع ـيــة ال ـط ـعــام،
ّ
تبدلت في ذاك النهارُ .يخبر أبو ّ
عمار،
ّ
«أول مرة مناكل فيها
السبعيني ،أنهاّ ُ
ّ
ذمة املهجرين ،طعامهم
فروج» .فعلى
ّ
الـيــومــي هــو ع ـبــارة عــن «ك ــل ش ــيء إال
اللحمة والــدجــاج»ُ .يضيف علي« :ما
ّ
ّ
يغرك هالنهار .مش كل يوم ُ هيك».
ا ّل ــاف ــت ف ــي ال ـج ــول ــة ب ــن امل ـه ـج ــري ــن،
أن ـ ـهـ ــم ي ـت ـح ــدث ــون ب ـ ــراح ـ ــة ،ف ـيـك ـيـلــون
االنـ ـتـ ـق ــادات ح ـيــث ّ ي ـش ـع ــرون بــوجــود
تقصير« .نـ ّحـنــا كــنــا مـحــاصــريــن .كنا
م ـي ـتــن ،وك ــن ــا ن ـح ـكــي ي ـل ـلــي بــراس ـنــا.
ـق؟» ،يقول أحــد سكان
بدنا نخاف هـلـ ّ
املخيمُ ،مضيفًا إنه «كان هناك تقصير
ح ــن ُرفـ ــض اسـتـقـبــالـنــا ف ــي حـلــب في
الـ ـي ــوم الـ ـ ــذي ت ـه ـجــرنــا فـ ـي ــه» .أمـ ــا فــي
دكــانــة املخيم ،فالشكوى مــن «التأخر
في االستحصال على الهويات ودفاتر
العائلة»ُ .
ويخبر ُمساعد أول متقاعد
عــن «م ـعــانــاة أس ــر ال ـش ـهــداء ،املتوقفة
مـعــامــاتـهــم وال يـتـمـكـنــون م ــن قبض
ّ
الرواتب» .في حني أن أبو عمار مشكلته
مع الخدمات «الضعيفة واملش زيادة».
هو ضحية «كتبة التقارير» من أبناء
بـلــده« .مــا فينا غير كراهية لبعضنا
يعطوني  15ألــف ليرة
البعض .كانوا
ّ
س ـ ــوري ،قـطـعــوهــم عــنــي ألن ف ــي حــدا
كاتب بحقي تقرير إنو معي مصاري».
ّ
هــل تعتقد أن الـظــروف مؤمنة ليعود
ال ـنــازحــون مــن لـبـنــان؟ «إذا فــي مجال

خدمة العلم
خدمة العلم واحد من الهواجس التي تؤرقّ النازحني السوريني في لبنان .يقول معاون
وزير إدارة شؤون اإلدارة املحلية معتز قطان ّإن الحكومة السورية «منحت مهلة ستة
أشهر لجميع العائدين من أجل تسوية أوضاعهم» ،وأضــاف لـ«األخبار» ّإن الشعب
ٌ
ويسأل ملاذا النازح في الخارج لديه فرصة لتسوية أوضاعه،
في سوريا
«ناقم عليناُ ،
على العكس ّ
ممن بقي؟» .اتخذ القرار للتشجيع على العودة .الحوافز األخرى تشمل،
بحسب قطان« ،إمكانية تجديد جوازات السفر في أقرب بعثة دبلوماسية سورية ،أو
يتولى أحد أقاربهم في سوريا ذلك» .وبالنسبة إلى تسجيل الوالدات الحديثة« ،يكفي
تقديم بيان والدة من املستشفى إلى دوائر السجل املدني» .أما الحديث عن معوقات
للعودةُ ،فيعيده قطان إلى «وجــود جهات مستفيدة ماديًا من وجــود السوريني في
الـخــارج ،أو بهدف استخدامهم للضغط السياسي» .وفــي هــذا اإلطــار ،اعتبر فارس
فتوحي ّأن «أداء املفوضية العليا للنازحني خير دليل على هذا الواقع ،بحيث ّإن دورها
يقتصر على تعداد النازحني وتخويفهم من تجنيد إجباري ينتظرهم وأعمال عنف
قد تطاولهم»ُ ،معتبرًا ّأن العودة ممكنة« ،وندعو الجهات املانحة إلى مساعدة العائدين،
فاملبالغ الصغيرة التي تقدم لهم في لبنان ،قد تساهم في إعادة بناء املنزل أو ترميمه
إذا كان قد لحق به ضرر».

ليش مــا يــرجـعــوا؟» ،يـســأل أبــو عمار.
وي ـض ـي ــف أحـ ــد امل ـه ـج ــري ــن ال ـ ــذي ك ــان
يستضيف شقيقًا لــه أتــى مــن حمص
ل ـ ـيـ ــزوره« ،ص ـح ـي ـ ٌـح ي ــوج ــد ن ـقــص في
املسكن والخدمات ،ولكن أكيد الوضع
ه ـن ــا أحـ ـس ــن مـ ــن لـ ـبـ ـن ــان .ه ـ ــذا ب ـلــدنــا
ويـجــب أن نـعــود لـنــدافــع عـنــه ونبنيه
من جديد».
ال ي ـع ـن ــي ذلـ ـ ــك غـ ـي ــاب ال ـ ـ ـ ــرأي اآلخـ ـ ــر،
الخائف من عودة النازحني من لبنان،
والــذي ينقل صورة سلبية عن طريقة
تـعــامــل اإلدارة مـعـهــم .عـلــي ّ
رب أسـ ّـرة
مــؤلـفــة مــن زوج ــة وط ـف ـلــن ،ي ـقــول إنــه
«بـ ـخ ــاف إذا ج ــاب ــوه ــم ي ـط ـل ـعــونــا مــن
ّ
هون وما يعود إلنا محل» .فهو عانى
ك ـث ـي ـرًا ح ـتــى وجـ ــد م ـس ـك ـنــا« ،وص ـلــت

معتز القطان :لغاية
تاريخه لم يعد أحد من
لبنان ال يملك مسكنًا
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لهون ،خلعت الباب وفتت .ما كان بدن
يخلوني اسكن ،قال نحنا ما إلنا اسم.
قلتلهم هـ ــودي ب ـشــار األسـ ــد عاطينا
ي ــاه ــم وه ـ ـ ــوي ص ــاح ــب املـ ـل ــك وهـ ــوي
بقلنا نطلع إذا بــدو .ملا طلعت عليهم
بالعالي تركوني وراحوا».
ال ـ ـ ـطـ ـ ــريـ ـ ــق ال ـ ـ ـتـ ـ ــي سـ ـلـ ـكـ ـتـ ـه ــا ح ــافـ ـل ــة
ّ
الصحافيني ال توحي بأن البلد يعيش
ٌ
صور
حالة حرب منذ ثماني سنوات.
بسيطة تعكس تفاصيل عن حيا ٍة شبه
عادية .ال يقتصر ذلك على أكشاك بيع
الـعـســل الـبـلــدي عـلــى ط ــول الـطــريــق أو
بسطات الخضر ،والزحمة في مدينة
حوش بالس الصناعية ،وعلى طريق
ّ
امل ـ ــزة .رب ـمــا ت ـعـ ّـمــد امل ـن ـظ ـمــون أل تمر
الحافلة في مناطق شهدت دمــارًا .ظل
املشهد «طبيعيًا» إلــى حــن االقـتــراب
م ـ ــن مـ ـحـ ـط ــات ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــود ،حـ ـي ــث ت ـك ــاد
طوابير السيارات املنتظرة ال تنتهي.
ب ـم ـق ــاب ـل ــة املـ ـهـ ـج ــري ــن فـ ــي ال ـح ــرج ـل ــة،
واملؤتمر الصحافي لفتوحي ،انتهت
الساعات القليلة لـســوريــا ...من
زيــارة ُ ّ
دون أن تـحــقــق ّ هــدفـهــا .خ ــال كلمته،
ق ــال ف ـتــوحــي إنـ ــه «كـ ــان ال ب ـ ّـد ل ـنــا من
العائدين ،من أجــل أن
أن نأتي لزيارة
ّ
نلمس ملــس الـيــد بــأنـهــم بــألــف خـيــر»،
األم ـ ــر ال ـ ــذي ل ــم ي ـح ـصــل .رب ـم ــا يـكــون
صحيحًا أن وضعهم في سوريا أفضل
م ـمــا ك ــان عـلـيــه ف ــي ل ـب ـنــان ،فيتشجع
غ ـي ــره ــم ل ـل ـع ــودة ،ول ـك ــن ك ـي ــف نـتــأكــد
مــن ذلــك ،والــزيــارة ُمنظمة إلــى املخيم
املختار من قبل اإلدارة السورية؟ ّ
يرد
ّ
ّ
قطان بــأن التنسيق الرئيسي يتم مع
ّ
الــوزيــر صــالــح الـغــريــب« ،وأبـلـغـنــاه أن
أرق ــام جميع العائدين لــديــه ،بإمكانه
االت ـصــال بمن يــريــد ،وزيــارتــه ليتأكد
بنفسه».
ل ـيــس ُم ـس ـت ـغــربــا ف ــي ب ـل ـ ٍـد ُي ـع ــان ــي من
حرب ُمستمرة منذ ثماني سنوات ،أن
ال تكون ظــروف الحياة فيه «مثالية»
ألحد من مواطنيه .التقنني الكهربائي،
ٍ
ان ـق ـطــاع ال ـب ـنــزيــن واملـ ـ ـ ــازوت ،طــوابـيــر
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات أمـ ـ ـ ــام مـ ـحـ ـط ــات الـ ــوقـ ــود،
عـ ــدم ت ــوف ــر ج ـم ـيــع ال ـس ـل ــع ال ـغ ــذائ ـي ــة،
ّ
ـازل
تـ ـه ــدم ال ـب ـي ــوت وال ـع ـي ــش ف ــي م ـن ـ ٍ
ف ــي امل ـخ ـي ـم ــات ،ارت ـ ـفـ ــاع ن ـس ـبــة الـفـقــر
والـفـئــات املـعــدومــة اجـتـمــاعـيــا ...أم ـ ٌ
ـور
يعانيها املواطنون السوريون ،بسبب
الـعـقــوبــات وال ـح ـصــار ،وال ــدم ــار الــذي
سببته ال ـحــرب ،وس ــوء اإلدارة ،وعــدم
ان ـطــاق قـطــار إع ــادة اإلع ـم ــار .لـكــن ما
ّ
تقدم ال يعني أن بقاء النازحني خارج
بالدهم ،وخاصة في مخيمات لبنان،
يجعلهم يعيشون فــي ظ ــروف أفضل
من تلك التي يعانيها مواطنوهم في
سوريا.

