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بل هي سياسيَّة . إنسانيَّة بأبعاٍد سياسيَّة( النُّزوح) اللُّجوءأزمة ليس صحيحًا أنَّ  

وُكلُّ االسترسال في معالجة تداعيات هذه األزمة على المستوى . بأبعاٍد إنسانيَّة 

 مسبِّبات اللُّجوء والنُّزوح، وتحديدًا السُّوري منه،موضعيًَّا، إذ إنَّ في اإلغاثي يبقى 

فلسطيني المستِمّر، وبينهما الِعراقّي، في هذه المسبِّبات إْرَغاٌم إمَّا إلى وسبقه ذاك ال

مَّا إلى اإلرهاب،  ل إلى تمزُّقات الَقْمع وا  وفي كال الحاَلْين نواِجُه تمزُّقاٍت محدودة لتتحوَّ

بيكو َيْرُسمه ُصنَّاع قرار ِلَفْرِضه، ِبَقْدِر  –لتَّالي من حاجة لسايكس ِلشة، وال َيُعود باُمنفَ 

تيَّة، ومجتمعيَّة َسَعت إلى االتِّساق في َدْولما ُهو الفرُز الديموغرافي يغتاُل أنسامًا 

المواطنة أجيااًل طويلة، وبدأت تتنسَّم اآلن أهميَّة التنوُّع في المواطنة أكثر ِمْنه َصهرًا 

 .اتللُهويَّ 

 

 السيِّدات والسَّادة، 

َعْنَوَنُة هذه الجلسة على كثيٍر من اإلشكاليَّة، فارتباط أزمة النزوح واللُّجوء   

بتصدُّعات آنيَّة وتراُكميَّة في الهويَّة بنيوي، وقد تُكون أوروبا بالمأِزق الذي تعيش 

معبَّرًا عنه بفوبيا ممَّن أَتوا إليها، وأدمجتهم مجتمعاُتها فرادى أو جماعات، في 

ة القوميَّة، أو منظومة االتِّحاد األوروبي خيُر دليٍل على هذا االرتباط منظومة الدَّْول
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دينّي، بل مرتِكزًا إلى البنيوي، وليس توصيفي هنا، مستندًا إلى مأِزٍق انتروبولوّجي أو 

الًّ ِلم  تحّدي إدارة التعدُّديَّة، الذي يفِرُضه اللُّجوء والنُّزوح والُهجرة، وُهنا بيُت القصيد، وا 

االنِدفاعة األوروبيَّة االستثنائيَّة المشكورة في توفير الدَّعم اإلنسانّي للنَّازحين هذه 

والالَّجئين والمهاجرين؟ َحْتمًا هذه االندفاعة االستثنائيَّة المشكورة قائمٌة على إرث 

أوروبا الحضارّي في احتراِمها حقوق اإلنسان أوَّاًل، لكنَّها قائمة أيضًا على الحّد من 

فًا من اختالالٍت ديموغرافيَّة، دون تدفُّ  ق النَّازحين والاّلجئين والُمهاجرين إليها ثانيًا تخوُّ

 .إغفال أنَّ أوروبا تحتاُج جياًل شابًَّا ومنِتجًا بحسب ما ُتظِهُرُه ُكلُّ الدِّراسات

قد يتساَءُل البعض ِلم تجاَوْزُت الُحدود ألطرح هواجس أوروبا، على سبيل  

ر، من أزمة النزوح واللجوء والهجرة، ولم أكتِف بالبقاء في سياق المثال والحص

جابتي على هذا التَّساؤل بسيطة إذ إنَّ  انِعكاسات هذه األزمة كيانيًَّا على ُلبنان، وا 

بداعيَّة الشَّعب اللُّبناني في مواجهة  أوروبا باَتت تستنِجُد اليوم بكثيٍر من صمود وا 

يغة، ويكفينا ُهنا دروسًا في اجتياٍح قسرّي إنساني لتعداٍد  من حوالي نصف سكَّانه للصِّ

ماِته، في ظّل ِصْفٍر من عناِصر  االستضافة وُحسِنها، والتَّماُسك المجتمعّي ومقوِّ

 .الكرامة للُّبنانّيين أوَّاًل والنَّازحين من ثمَّ 
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 السيِّدات والسَّادة، 

م المجتمعّي للنَّازحين بدايًة، إذ إنَّ نعم، للنزوح واللُّجوء تداِعياٌت على ُسلَّم الِقيَ  

اقِتالعهم من أرضهم وعاداِتهم تمهيٌد لتبدٍُّل في أْنساق العيش والتَّفكير، وانزالٌق في 

ل إغاثي  الفقر والتَّجهيل رغم َدعٍم سخّي من المجتمع اللُّبناني المضيف، استمرار تدخُّ

كذا األمر يْنَسحُب على المجتمع اللُّبناني . للدُّول المانحة وهيئات اأُلمم المتَّحدة

الُمضيف بِفعل اختراقه على ُكّل المستويات من ُسوق الَعَمل إلى الزواجات التعدُّديَّة 

ُيشتِّت بِفعِل حاجات معقَّدة التَّفكيك، ُخلوصًا إلى َطْرِح التَّوطين في بلٍد ثالث، والذي 

َسْيَفساء الشرق األوسط والعالم العربي، وُيميِّز بين أبنائه، وُيّفرُِّغ ُجغرافيَته بعناية فهل فُ 

ساستسِلم لنظريَّة مؤامرٍة ما؟ َحْتمًا كال فما يعنيني ما َنْفَعُله نحُن لتفادي تدمير هويَّاِتنا 

مدنيَّة من ناحيٍة  المتنوعة من ناحية، كما إمكانيَّة إنبثاق أنِظمة ديموقراطيَّة في دولٍ 

أخرى، وهنا تكُمن بداية مواجهة التطرُّف واإلرهاب وَصْون الكرامة اإلنسانيَّة على 

 .قاعدة الحقوق والواجبات
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في ُكلِّ ما سبق، ُيِلحُّ علينا إصرار َعْودة النَّازحين من ُسوريا إلى سوريا، آمنين  

 :وبضمانات من اأُلمم المتَّحدة، والتساؤالت ُهنا كثيفة

 من يضمن هذه العودة اآلمنة؟ 

 من ُيفاوض على هذه العودة اآلمنة؟ 

 ما هي لوجستيَّات العودة اآلمنة؟ 

  ودهم لُيعدَّهم للَعْودة اآٍلمنة؟وفهل نظَّم لبنان وجود النَّازحين بعد فشل تنظيم 

 ماذا عن ِقيام مناطق آمنة؟ 

ضاِمُن الَعْودة حلٌّ سياسي ووْقُف اغتيال . فة إجابة نعمعلى ُكلٍّ من التَّساؤالِت الكثي

على ضعف جناحي هذا الُمفاِوض، والُمفاوض على الَعْودة اآلمنة . الشَّعب السُّوري

لبنان بدأ التَّفكير بخيار الَعودة، . هو األمم المتَّحدة دوليًَّا وجامعة الدُّول العربيَّة إقليميَّاً 

يام مناطق آمنة باَت في سياق التّنفيذ الهادئ، وفي تقديري ق. وحديثي عن تفكير َفَقط

 .أنَّها ترسيم حدود تماسٍّ هادئة أكثر منه مناطق آمنة

في أّي حال، لبنان َبَلُد الُفَرص الضائعة والمستنَزُف بردَّات الِفعل الموضعيَّة،  

والُمتَلبُِّس الِتباساٍت في خياراِت سياسِته الخارجيَّة، يحتاُج سياسًة عامَّة وطنيَّة قوامها 
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عدا ذلك . َفْهُم تجربته الفاشلة في ُمعالجة تداعيات اللُّجوء الفلسطيني وعدم تكرارها

في السّت سنوات السَّابقة ُقُصور في مقاربة دولتيَّة للنزوح السُّوري، واكبه فشل  مرَّ 

ة، والمطلوب تالٍق في السِّياسات وتفاٍد لمواجهاٍت سياسيَّة في حّل األزمدولّي في 

 .مسألة كيانيَّة باَتت تِشي بانهياراٍت إْن لم نتحرَّك

نحِمي تعدُّديَّة لبنان، وتولد سوريا إنَُّه َزَمُن الِفعل أكثر منه الَقْول، كي  

 .ديموقراطيَّة

 وشكرا  


