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لبنان والنَّازحون من سوريا:
إدارة األزمة وشروط العودة اآلمنة

خيارات وسيناريوات

مقدِّمة

مل	يُعــد	خافيــاً	علــى	أحــد	أنَّ	أزمــة	النَّازحــن1	مــن	ســوريا،	والــي	دخــل	لبنــان	والنَّازحــون	
فيهــا	عامُهمــا	التَّاســع،	تُلقــي	بثقلهــا	االقتصادي-االجتماعــي	علــى		جمتمــع	النَّازحــن	مــن	
ناحيــة	كمــا	اجملتمــع	اللُّبنــاين	املضيــف	مــن	ناحيــٍة	ُأخــرى.	وإذا	مــا	كان	الثِّقــل	االقتصــادي	
ــنوات	اخلمــس	األوىل	)2011-2015(	لوفــود	 قــد	شــكَّل	أولويَـّـة	يف	السَّ –االجتماعــي	
تفوُّقــاً	 شــهَدت	 	)2019-2015( األخــرية	 األربــع	 ــنوات	 السَّ فــإنَّ	 لبنــان،	 إىل	 النَّازحــن	
ياســيَّة	اللُّبنانيَّــة،	فضــاًل	عــن	ختــوٍُّف	 للهاِجــس	الوطــيّن	الكيــايّن	اهلويــايّت	لــدى	معظــم	الِقــوى	السِّ

ــل	عــودة	النَّازحــن. شــعيّب	مــن	انســداِد	أُفــق	حــّل	األزمــة	يف	ســوريا،	مــا	قــد	يُعطِّ

إن	نظــرة	اللبنانيــن	إىل	النَّازحــن	مــن	ســوريا	تتأثّــر	حبــدٍّ	كبــرٍي	بتاريــخ	البــالد.	فــّر	العديــد	مــن	
الفلسطينين	إىل	لبنان	إثر	حرب	1948	واستقروا	يف	أجزاٍء	خمتلفٍة	من	البالد.	اليوم،	يشعر	
الكثــري	مــن	اللبنانيــن	بالقلــق	مــن	أن	حيــذو	الســوريون	حذوهــم	وال	يغــادرون	أبــداً.	وبالّنظــر	
إىل	الطبيعــة	الطائفّيــة	لنظــام	تقاســم	الســلطة	السياســّي	يف	لبنــان،	ومــع	تزايــد	عــدد	النازحــن	
الســورين	بشــكٍل	كبــرٍي	وغالبيتهــم	مــن	الســّنة،	تزايــدت	املخــاوف	مــن	أن	يؤثـّـر	وجودهــم	علــى	
التــوازن	الدميوغــرايف	يف	البــالد	مبــا	يشــّكل	خطــراً	علــى	مصــاحل	اجلماعــات	السياســّية	املســيحّية	
النازحــن	مــن	ســوريا	 بعــث	وجــود	 القائــم.	إىل	هــذ،ا	 السياســي	 النظــام	 والشــيعّية	ويهــدد	
ذكريــاٌت	مؤملــٌة	يف	وجــدان	اللبنانيــن،	ترتبــط	مبرحلــة	الوصايــة	الســورية	علــى	بالدهــم	والــي	
امتــدت	مــن	العــام	1990	وحــى	العــام	2005،	فضــاًل	عــن	مطامــع	ســوريا	التارخييــة	بضــم	
لبنــان	أو	أجــزاًء	منــه؛	لطاملــا	اعتــرت	ســوريا	أن	لبنــان	هــو	جــزء	ال	يتجــزأ	مــن	ســوريا	الكــرى،	

ومل	تعــرف	ضمنيــاً	بــأن	بــالد	األرز	دولــٌة	تتمّتــع	بســيادٍة	كاملــٍة.

1			الّناَزحون	من	سوريا	هو	املصطلح	الرَّمسي	الذي	تعتمده	الدولة	اللبنانية	إذ	إنَّ	لبنان	ليس	بلد	جلوء،	وهو	مل	يلتزِم	اتِّفاقيَّة	1951،	كما	مُييِّز	بينهم	والاّلجئن	
الفلسطينيّن
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يف	مواجهــة	الثقــل	االقتصادي-االجتماعــي	واهلاجــس	الوطــيّن	الكيــايّن	اهلويــايّت	والتخــوُّف	
الشــعيّب	مــن	انســداِد	أُفــق	حــّل	األزمــة،	فِشــلت	الدَّولــة	اللُّبنانيَّــة	يف	إجنــاز	سياســة	عامَّــة	وطنيَّــة	
جامعــة	علــى	املســتويات	كافــة،	مــا	أبقــى	أزمــة	النَّازحــن	يف	ُمربَـّـع	املراَوَحــة	الراجعيَّــة	وحيَّــز	

ــجاالت	الشــعبويَّة	ذات	الســمتن	الّدمياغوجيَّــة	واالرجتاليَّــة. السِّ

وعلــى	الرَّغــم	مــن	تراُكــٍم	األحبــاث	والدِّراســات	وأوراق	العمــل	حــول	أزمــة	النازحــن	الســورين	
ياســيَّة	عــن	تلقُّــف	املقاربــات	 وأمهيَّتهــا،	فقــد	ُعزِلَــت	عــن	الفضــاء	العــاّم	بِفعــل	قصــور	القــوى	السِّ
بتعقيداهتــا	 اجليو-سياســيَّة	 املعطيــات	 قــراءة	ُكل	 أســاس	 علــى	 األزمــات	 إدارة	 يف	 العلميَّــة	
اإلقليميَّــة	والدَّوليَّــة،	قبــل	االنســياق	إىل	إطــالق	مواِقــف	ال	عالقــة	هلــا	حبــّل	األزمــة،	بــل	هــي	

لــة	مبخاطبــة	قواِعدهــم	احلزبيَّــة	أو	الشــعبيَّة. وثيقــة	الصِّ

مــن	ُهنــا	تــأيت	ورقــة	العمــل	هــذه	“لبنــان والنَّازحــون مــن ســوريا/ إدارة األزمــة وشــروط 
عقدهتــا	 تفاعليّــة	 حمــاكاة	 جللســة	 كخالصــٍة	 وســيناريوات”  خيــارات  اآلمنــة-  العــودة 
مؤّسســة	“بيــت	املســتقبل”	بالتعــاون	مــع	مؤّسســة	“كونــراد	آدينــاور”،	الستشــراف	ثالثــة	
مســاراٍت	ممكنــة	للمــآالت	أزمــة	النَّازحــن	مــن	ســوريا،	اســتناداً	إىل	آراء	جمموعــٍة	مــن	اخلــراء	

تقّمصــوا	أدوار	الالعبــن	الفاعلــن	يف	معضلــة	النــزوح.

هتــدف	هــذه	الورقــة	إىل	بَلــورة	مشــهٍد	متكامــٍل	مبنــأى	عــن	االنــزالق	يف	حتتيــم	فرضيَّــات	أو	
بتعقيــداٍت	 باتــت	تشــي	 مــن	ســوريا	 النَّازحــن	 أزمــة	 أنَّ	 تبــيّن	منهجيَّــة	جامــدة،	خصوصــاً	
يصعــب	معهــا	تبســيط	طــرِح	حلــوٍل	هلــا	كمــا	حُيــاول	البعــُض	التَّســويق	لــه	بشــعاراٍت	اســتنفاريَّة	

اســِتقطابيَّة	سياســويَّة	أكثــر	منهــا	واقعيَّــة.

اخللفيَّة

حَيتِضــُن	لبنــان	منــذ	العــام	2011	مــا	يُقــارب	مليــون	ونصــف	نــازح	مــن	ُســوريا،	وفــدوا	إليــه	
ُفارقــة	األساســيَّة	أنَّ	لبنــان	الدَّولــة	مــا	زال	

قْســراً	علــى	دفعــاٍت	متتاليــة	جــرَّاء	احلــرب	فيهــا.	امل
	نيســان	2019	يقــول	باحتضــان	مليــون	ونصــف	نــازح	مــن	ســوريا،	فيمــا	املفوَّضيَّــة	الُعليــا	 حــىَّ
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	أنَّ	علــى	قيودهــا	يف	الشــهر	عينــه	حنــو	946.000	 لألمــم	املتحــدة	لشــؤون	الاّلجئــن	تُِقــرُّ
نازحــاً	مســجَّاًل.	االختــالُف	العــددّي	بــن	مــا	يقــول	بــه	لبنــان	الدَّولــة	ومــا	تقــول	بــه	املفوَّضيَّــة	
الُعليــا	لشــؤون	الاّلجئــن	ُيشــكُِّل	مصــدر	ُمســاءلٍة	علميــة	بدائيَّــة	َحــْول	املعايــري	الــي	حتُكــم	
هذيــن	الرَّقمــن،	إضافــة	إىل	غيــاب	آليَّــة	تصنيــف	مســتدامة	ُتيِّــز	بــن	النَّــازح	والعاِمــل	السُّــوري،	
خصوصــاً	أنَّ	لبنــان	كان	ومــا	زال	يســتقبل	ســنوياً	أو	مومسيَّــاً	بــن	300.000	و500.000	

عامــل	ســوري	يف	ِقطاعــي	البنــاء	والّزِراعــة	إضافــة	إىل	ِقطاعــات	أخــرى	غــري	منتظمــة.

هــذا	االختــالف	الرَّقمــي	ليــس	تبايُنــاً	بســيطاً،	ويظهــر	أنَّ	أزمــة	النَّازحــن	مــن	ســوريا	يف	لبنــان	
	لتنافــر	يف	املعطــى	اإلحصائــي	املفــرض	أن	يشــكِّل	تدبــرياً	ســياديَّاً	موحــداً	 َخَضعــت	حــىَّ
مثَـّـة	ضبابيَّــة	حتيــط	 أنَّ	 يؤكِّــد	 مــا	 الاّلجئــن،	 لشــؤون	 املتحــدة	 لألمــم	 الُعليــا	 املفوَّضيَّــة	 مــع	
حبقائــق	األزمــة	والتفــاف	عليهــا،	وهــي	املفــرض	أن	حتكــم	خيــارات	وســيناريوات	حلِّهــا،	أو	
علــى	األقــّل	التخفيــف	مــن	وطأهِتــا	بانتظــار	تفكيــك	تعقيداهتــا	علــى	املســتويات	الّدميوغرافيَّــة	
والّدينيَّــة	واالقتصاديَّة-االجتماعيَّــة،	والثَّقافيَّــة	والعســكرية-األمنية	والقانونيَّــة	والّديبلوماســيَّة.	
	هــذه	املســتويات	يــرز	اهلاجــُس	الكيــاينُّ	اهلويــايّت	لــدى	اللُّبنانيّــن	بالتأكيــد،	لكــْن	 ووســط	كلِّ

أيضــاً	لــدى	النَّازحــن	السُّــورّين	أنُفســهم.

باالستناد	إىل	كّل	ما	سبق	وإىل	َفَشل	لبنان	الدَّولة	يف	تنظيم	الوفود	وضبط	الوجود	واعتماد	
ــة	وطنيَّــة	جامعــة	تُِعــدُّ	لعــودة	النَّازحــن	يف	مــوازاة	إدارة	األزمــة،	وباالســتناد	أيضــاً	 سياســة	عامَّ
إىل	حمــاكاٍة	مــع	ُخــراء	معنّيــن	باألزمــة	ُكلٌّ	مــن	موقعــه،	َتســعى	ورقــة	العمــل	هــذه	إىل	تظهــري	
خيــارات	وســيناريوات	إدارة	لبنــان	ألزمــة	النــزوح	السُّــوري	والشــروط	اآلمنــة	للعــودة،	تــراوح	
	ذلــك،	تســعى	الورقــة	إىل	إلقــاء	 بــن	األفضــِل	واألســوأ	واألكثــر	ترجيحــاً.	لكــْن	وقبــل	ُكلِّ
الضــوء	علــى	معضلــة	الالَّتوافُــق	الوطــين	حــول	منهجيَّــة	إدارة	األزمــة	والعــودة،	كمــا	عــرض	
ياســّي	برمجاهِتــا	العمالنيَّــة	فيهــا،	 مــأزق	االشــتباك	اإلقليمــي-	الــّدويل	حوهلــا،	فالفشــل	السِّ
ــيادّي	والّديبلوماســّي	عنــد	البحــث	فيهــا،	 ــر	احلاجــة	إىل	تــواُزٍن	بــن	اإلنســايّن	والسِّ وتقييــم	مؤشِّ
وصــواًل	إىل	قــراَءٍة	ملواقــف	األفرقــاء	املعنيّــن	هبــا	حمليّــن	وإقليميّــن	ودوليّــن	والنَّازحــن	أنُفســهم،	

ُخُلوصــاً	إىل	حماولــة	وضــع	توصيــاٍت	مبنيَّــة	علــى	اســتنتاجاٍت	وقائعيَّــة.
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إحــرف	اللُّبنانيُّــون	التََّمتـْــُرَس	يف	زواريــب	سياســيَّة	دون	االلتفــات	إىل	السياســات	العامَّــة،	
حبيــث	مل	يتمكنُّــوا	مــن	بنــاء	منظومــة	األمــن	القومــي	القــادرة	علــى	محايــة	وطنهــم	مــن	األزمــات	
الــي	حتوَّلــت	إىل	كــوارث.	مل	يتَّعظــوا	مــن	جتربتهــم	مــع	الاّلجئــن	الفلســطينّين،	وبعضهــم	
الفلســطينّين	 الاّلجئــن	 أزمــة	 إدارة	 مســار	 تصويــب	 انطــالق	 عــن	 التَّعامــي	 علــى	 ــم	 صمَّ
منــذ	العــام	2005،	والــذي	أنتــج	يف	العــام	2017	سياســة	عامــة	يتــوازن	فيهــا	األنســاين	
والســيادي	والّديبلوماســي.	كان	اســِتحضاُر	املقارنــة	بــن	أزمــة	النَّازحــن	مــن	ســوريا	والاّلجئــن	

الفلســطينّين	علــى	كثــرٍي	مــن	التَّســطيح	التَّبســيطي.

وِبقــْدر	مــا	احــرف	اللُّبنانيُّــون	التََّمتــْـُرَس	يف	الزواريــب	السياســيَّة،	بالقــدر	عينــه	احرفــوا	التذاكــي	
يف	تبــاُدل	األدوار،	علــى	قاعــدة	االنكفــاء	يف	مســار	االســتثمار	التسييّســي	يف	التمايُــزات	
املقاربــة	 مبــادئ	 متَّفقــون	علــى	 أنَّنــا	 النَّازحــن،	واالكتفــاء	مبنطــق	 أزمــة	 البنيويَـّـة	يف	مقاربــة	
وأولوِّيُتهــا	إحلــاح	عــودة	هــؤالء	إىل	أرضهــم	حفاظــاً	علــى	هويَّتهــم	الوطنيَّــة	ونســيج	جمتمعهــم	
التَّعــدُّدي،	ومحايــة	للُبنــان	مــن	إمــكان	توطينهــم	واقعيَّــاً	بفعــل	االســتمرار	غــري	اجملــدول	زمنيَــاً	
ــراع	يف	ســوريا	والــذي	حتَّــم	علــى	هــؤالء	مغادرهتــا،	وبدايــَة	تطبيــع	حياهِتــم	حيــث	جلــأوا.	 للصِّ

ومــن	املفيــد	التنبُّــه	أنَّ	6.5	مليــون	الجــئ	ســوري	توزَّعــوا	علــى	لبنــان	وتركيــا	واألردن،	فضــاًل	
عــن	ماليــن	النَّازحــن	داخــل	ســوريا	نفســها،	ُيضــاُف	إليهــم	مــن	صمَّمــوا	علــى	اهلجــرة	إىل	
ــام	أمــاٍن	 	دول	اخلليــج	العــريب،	حيــث	وجــدوا	صمَّ أوروبــا	واألمريكّيتــن	وكنــدا	وأســراليا	أو	حــىَّ

	هــذه	الُوُجهــات. رغــم	اإلهنــاك	االقتصادّي-االجتماعــّي	الــذي	يعانونــه	يف	كلِّ

جــدي	جتاهــل	أنَّ	معضلــة	الالَّتوافُــق	الوطــين	حــول	مقاربــة	أزمــة	النَّازحــن	مــن	
ُ
مــن	غــري	امل

ــوريَّة	نفســها.	ففــي	حــن	اعتمــدت	احلكومــة	 ســوريا،	اســُتهلَّت	بــال	تواُفــق	حــول	األزمــة	السُّ
اللُّبنانيَّــة	مبــدأ	“النــأي بالنفــس”	عــن	هــذه	األزمــة	ســبقها	إقــرار	“إعــالن بعبــدا”	)2012(	
راعــات	اإلقليميَّــة	مبــا	ُيشــبه	“امليثــاق الوطــين”	)1943(،	 القائــم	علــى	حتييــد	لبنــان	عــن	الصِّ
بــرز	الالَّتوافُــق	حــول	األزمــة	يف	ســوريا	كنتيجــٍة	لعــدم	احــرام	امليثــاق	وإعــالن	بعبــدا،	وجــاءت	

ترمجتــه	العمالنيــة	يف	ســريورة	مأســاِة	النَّازحــن.	
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ياسّي	اجتياز	احلدود	اللُّبنانيَّة	متسلِّحاً	بشعار	مكافحة	 إختار	“حزب	هللا”	العسكرّي-السِّ
اإلرهــاب.	ال	إمــكان	يف	هــذه	العجالــة	لتفصيــل	مندرجــات	هــذا	الُعبــور	جبــذوره	اإلقليميَّــة	
وتداعياتــه	الدًّوليَّــة،	وتأبيــده	إهنيــار	األمــن	القومــّي	للُبنــان	مــن	منطلــق	النــأي	بالنَّفــس	عمــا	
تُعانيــه	ســوريا	أو	العِــراق	أو	الَيَمــن.	لكــْن	مــن	املهــم	مبــكان	اإلشــارة	إىل	أنَّ	“حــزب	هللا”	
َدَخــل	يف	ذاكــرة	أغلبيَّــة	النَّازحــن	أنَـّـه	ســاهم	يف	َدفِعهــم	إىل	تــرك	مدهنــم	وبلداهتــم	وقراهــم،	
السُّــوري	وإيــران	وروســيا	أيضــاً،	بشــعار	مكافحــة	 النِّظــام	 ثانيــة	مــع	حليفــه	 مــرَّة	 متســلِّحاً	
اإلرهــاب.	ومنــذ	هــذا	الُعبــور،	انقَســم	اللُّبنانيُّــون	حــول	الثَـّـورة	السُّــوريَّة.	ففــي	حــن	اعتــر	
“حــزب	هللا”	وشــركاؤه	مــن	اللُّبنانيّــن	أنَّ	مؤامــرة	جتــري	يف	ســوريا	وعليهــا	لشــرذمتها	وضــرب	
هنجهــا	املقــاِوم	علــى	غــراره،	احنــاز	باقــي	اللُّبنانيّــن	إىل	الثَـّـورة	السُّــوريَّة	مبطالبهــا	احملقَّــة،	مــع	
اتِّفــاٍق	كامــل	حــول	احلاجــة	ملكافحــة	اإلرهــاب	لكــْن	مــع	رفــض	قتــاِل	“حــزب	هللا”	يف	

ســوريا،	مبــا	يُناقِــُض	“النــأي بالنَّفــس” و “إعــالن بعبــدا”.

ســلك	النَّازحــون	مــن	ُســوريا	ســبيل	الصُّمــود	اهلــاِدئ،	واســتقبلهم	اجملتمــع	اللُّبنــاين	املضيــف	
السُّــوريَّة	 األزمــة	 تشــخيص	 حــول	 الالَّتوافُــق	 َثَّ	 مــن	 لينتقــل	 العــام	2011،	 منــذ	 بســخاء	
ومآالهتــا	إىل	ال	توافُــٍق	حــول	مــا	يقتضــي	الِقيــام	بــه	إلدارة	أزمــة	النُّــزوح	مــن	ناحيــة،	ومواكبــة	
ــر	علــى	أنَّ	األفرقــاء	السياســّين	الذيــن	 عــودة	النَّازحــن	مــن	ناحيــٍة	ُأخــرى.	يف	الالَّتوافُقــن	مؤشِّ
لــن	االحتفــاظ	 تعاقبــوا	علــى	التمثُّــل	يف	احلكومــة،	إمَّــا	ُمرتاحــون	لبقــاء	هذيــن	الالَّتوافُقــن	مفضِّ
بقواعــد	االشــتباك	مبــا	خيــُدم	مواِقــع	نفوذهــم	والقــدرة	علــى	اســتنفار	حمازبيهــم	وناخبيهــم	عنــد	
احلاجــة	يف	اســتحضاٍر	ملنهجيَّــة	الشَّــْحن	والتعبئــة،	ويف	ِظــّل	وضــع	مــايّل	واقتصــادّي	جيــاور	
االهنيــار.	فـََهــْل	أفَضــل	مــن	حتميــل	النَّازحــن	مــن	ســوريا	جُمَمــل	مســؤوليَّة	االهنيــار	املفــرض	
وتاليــاً	إبقــاُء	االنقســام	حــول	طبيعــة	العالقــة	مــع	ُســوريا	الّنظــام	يف	الســياق	عينــه؟	أو	ُهــم	
يريــدون	تبــاُدل	األدوار	علــى	املســتويات	كافــة	فيمــا	يُعــى	بانعكاســاِت	هــذه	األزمــة	علــى	

عالقــات	لبنــان	اإلقليميَّــة	والدَّوليَّــة؟

ومهمــا	يكــن	مــن	أمــر	املســار	الــذي	أوردنــاه،	أكان	خالفــاً	حقيقيَّــاً	أو	تبــاُدل	أدوار،	فإنَّــُه	مــن	
اجللــّي	مبــكان	أْن	معضلــة	الالَّتوافُقيــن	عّمقــت	األزمــة،	وأجهضــت	إمــكان	َحوْكمــة	ســليمة	

هلــا،	وُهنــا	بيــُت	القصيــد،	خصوصــاً	مبــوازاِة	مــأزق	االشــتباك	اإلقليمــي-	الــدَّويّل	حوهلــا.
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بقدر	ما	احرف	اللُّبنانيُّون	التََّمتـُْرَس	يف	الزواريب	السيَّاسيَّة،	بالقدر	عينه	احرفوا	استحضار	
االمتــداد	اإلقليمــي	والــدَّويل	يف	هــذه	الزواريــب،	مــا	عقَّــد	بــل	زاد	تعقيــد	ِخالفاهتــم	يف	مقاربــة	
أزمــة	النُّــزوح.	ومُيكــن	فـَْهــم	ذلــك	مــن	انِقســامهم	إىل	فريقــن	علــى	غــرار	االنقســام	اإلقليمــي-	
الــدَّويل،	ليــس	َحــْول	أزمــة	النُّــزوح	وحســب،	بــل	حــول	نوعيَّــة	العالقــة	مــع	ســوريا	وطبيعــة	

املواجهــة	علــى	أرضهــا.

وإذا	كان	ليــس	مــن	إمــكاٍن	للغَــْوص	يف	طبيعــة	هــذا	االنقســام	العموديَـّـة	واألُفُقيَّــة	لكثافــة	
التَّعقيــدات	اجليو-سياســيَّة	كمــا	الســيكولوجيَّة	الــي	جعلــت	مــن	لبنــان	مبُباركــة	دوليَّة-إقليميَّــة	
يف	أوائــل	التســعينيَّات	حتــت	وصايــٍة	ســوريَّة	بالكاِمــل،	فضــاًل	عــن	التَّصــاُدم	اللُّبناين-السُّــوري	
منــذ	بدايــات	الســبعينيَّات،	ال	بـُـدَّ	علــى	الرَّغــم	مــن	هــذا	الالّإمــكان،	مــن	التأكيــد	أنَّ	بوصلــة	
الالَّتوافُــق	الوطــين	حــول	كيفيَّــة	مقاربــة	أزمــة	النــزوح	مبنيَّــة	يف	صميمهــا	علــى	نوعيَّــة	العالقــة	

مــع	ســوريا.	

االشــتباك	 اســتجالب	 يف	 أيضــاً	 الالَّتوافُــق	 هلــذا	 املكوِّنــة	 العناِصــر	 أحــد	 يتبــدَّى	 هــذا،	 إىل	
اإلقليمي-الــدَّويل	َحــْول	مســتقبل	ســوريا-	النِّظــام،	وســوريا-	الدَّولــة،	وبالتَّــايل	انســحاب	هــذا	
ــر	البعــُض	علــى	تســميته	بـــ	“ورقــة النَّازحــن”،	واســتخدام	مأســاة	 االشــتباك	علــى	مــا	ُيصِّ
النازحــن	للضغــط	باجتــاه	إعــالء	مصاحلــه	كمــا	يفعــل	النظــام	الســوري،	إذ	يســتغلهم	كوســيلة	
ضغــط	علــى	كّل	مــن	لبنــان	واجملتمــع	الــدويل	لتطبيــع	العالقــات	مــع	دمشــق.	ويف	هــذا	جتريــٌد	
هــم	يف	دوَّامــة	احلــروب	الدَّمويَـّـة	الــي	جتــري	علــى	 ملأســاِة	هــؤالء	مــن	حقائقهــا	املوجعــة،	وزجِّ
األرض	الــي	أُرغمــوا	علــى	مغادرهتــا،	وُهــم	إذ	يأملــون	الَعــودة	إليهــا	ال	يدركــون	حجــم	العوائــق	

اهلائلــة	الــي	حتــول	دون	ذلــك.

يف	االشــتباك	اإلقليمــي-	الــدَّويّل	َحــْول	النَّازحــن	تــرُز	وجهتــان	أساســيَّتان.	األوىل	تتمثَـّـل	
الــدُّول	العربيَّــة،	 باألمــم	املتَّحــدة	والواليــات	املتَّحــدة	األمريكيَّــة	واالحّتــاد	األورويب	وجامعــة	
	علــى	موجــب	اســتمرار	تقــدمي	الّرِعايــة	اإلنســانيَّة	والربويَّــة	واالستشــفائيَّة	 وهــذه	الوجهــة	ُتِصــرُّ
للنَّازحــن	يف	دول	اجلِــوار	املضيفــة،	والَعَمــل	مبــوازاة	ذلــك	علــى	تأمــن	ضمانــات	قانونيَّــة	وأمنيَّــة	
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واقتصاديَّــة-	اجتماعيَّــة	هلـُـم	قبــل	َعودهتــم،	وحينهــا	يعــودون	باالســتناد	إىل	مندرجــات	القانــون	
الــدَّويل	جلهــة	محايــة	الالجئــن	وتوفــري	العــودة	اآلمنــة	والطوعيــة.	والثَّانيــة	تتمثَـّـل	 اإلنســاين	
بروســيا	وإيــران	والنِّظــام	السُّــوري،	وتعتــر	أنَّ	احلــرب	انتهــت	يف	ســوريا	بتفــوُّق	حِمْورهــا	وانتصــار	
نظــام	األســد	وأن	عــودة	النَّازحــن	مؤمَّنــة،	لكــن	الوجهــة	األوىل	تُعرقُلهــا	أِلهــداف	سياســيَّة	ال	

	بِصلــة	إىل	ُكّل	مــا	يُثــار	حــول	احلاجــة	إىل	ضمانــات. تـُـتُّ

ال	يغيــُب	عــن	حمــور	الواليــات	املتَّحــدة	األمريكيَّــة	واالحّتــاد	األورويب	وجامعــة	الــدُّول	العربيَّــة	
يوفِّــر	ضمانــات	 ســوريا	 يف	 سياســّي	 	 حــلٍّ إجنــاز	 جوهريَـّـة	 علــى	 التأكيــد	 املتَّحــدة	 واألمــم	
للعائديــن،	فضــاًل	عــن	ضــرورة	إلغــاء	القانــون	رقــم	)10(	واخلدمــة	العســكريَّة	اإللزاميَّــة	ووقــف	

ــفيَّة،	وُكلُّ	هــذا	حتــت	مظلــة	مســار	جنيــڤ.	 االعتقــاالت	التَّعسُّ

يف	املقابــل،	ال	يغيــب	عــن	روســيا	وإيــران	وتركيــا	التَّشــديد	علــى	مــا	ُأجنــز	يف	مســار	أســتانا	مــن	
تفامهــات،	ومــن	ُضمِنهــا	تســهيل	عــودة	النَّازحــن،	مــع	َرفــٍض	كامــل	لربــط	هــذه	الَعــودة	بــأّي	

	سياســي	حــول	مســتقبل	ســوريا	الّنظــام	والدَّولــة. حــلٍّ

هاتــان	الوِجهتــان	األبعــد	مــن	َومْسهمــا	باالجّتاهــن،	إذ	يف	الوِجهــة	تكتيــٌك	واســراتيجيا،	فيمــا	
ــجاالت	 اه	أهداٌف	حمدَّدة	ووضوٌح	يف	السَّــبيل،	هاتان	الوجهتان	باتتا	يف	ُصلِب	السِّ يف	االجتِّ
اللُّبنانيَّــة	–	اللُّبنانيَّــة	َحــْول	النُّــزوح،	ولــو	أنَّ	مثَّــة	إمجــاٌع	حــول	أولويَّــة	عــودة	النَّازحــن	مــع	تبايـُـن	
بنيــوّي	يتمثَـّـل	يف	انتظــام	املتباينــن	بنيويَـّـاً	ضمــن	إحــدى	هاتــن	الوجهتــن.	ويف	حــن	يؤثــر	
هــذا	االنتظــام	علــى	إمكانيَّــة	إجنــاز	سياســة	عامَّــة	وطنيَّــة	جامعــة،	فهــو	يضــرب	أيضــاً	يف	الُعمــق	
مبــدأ	“النــأي بالنَّفــس”	القائــم	علــى	تفــادي	االخنــراط	يف	حمــاِور	واإلبقــاء	علــى	املصلحــة	
الوطنيَّــة	الُعليــا	واألمــن	الَقومــي	فــوق	أّي	اعتبــار،	وبالدَّرجــة	األوىل	عــدم	اسِتســهال	التَّموُضــع	
ــة	 ــورّين	لــرك	بلداهتــم	وقراهــم	ومدهنــم	حبجَّ يف	صــريورٍة	تــرُِّر	االشــراك	يف	دفــع	املواطنــن	السُّ
الدِّفــاع	عنهــا	يف	مواجهــة	اإلرهابيّــن،	فيمــا	بــدا	أنَّ	بعــض	هــذه	البلــدات	واملــُدن	والقــرى	
ــا	 	افراضيــاً.	أمَّ تعرَّضــت	لتغيــري	دميوغــرايّف	طائفــي-	مذهــيب	تســتحيل	معــه	عــودة	هــؤالء	حــىَّ
ياســي،	فهو	يِشــي	 االســتثمار	األوَحُد	يف	التدخُّل	اإلغاثّي	والتنموّي	دون	حتريك	املســار	السِّ
بكثــرٍي	مــن	اخلطــورة	إذ	يكــون	اجملتمــع	الــدَّويل	منكِفئــاً	إىل	العمــل	كإطفائــّي	فيمــا	مشــِعلو	
احلريق	يُعلنون	انِتصاراٍت	ال	حقيقة	فيها	ِســوى	اقتســام	النُّفوذ	يف	ســوريا	مبوافقة	من	َحَكمها	



أوراق سياسية

	بإســناِد	حلفائــه. ســابقاً	وبركتــه،	ويســتمرُّ

إّن	مــأزق	االشــتباك	اإلقليمــي-	الــدَّويل	يف	انعكاســاتِه	علــى	معضلــة	الالَّتوافُــق	الوطــيّن	يؤشــر	
إىل	أنَّ	أزمــة	النُّــزوح	ُمدوَّلــة	ومؤْقلمــة،	واألفرقــاء	اللُّبنانيُّــون	معنيُّــون	بــاأَلوىل	االنفــكاَك	عــن	
التَّماهــي	مــع	أّي	مــن	وجهــي	املــأزق	لتشــييد	عمــاَرٍة	ديبلوماســيَّة	َتفَهــُم	املمِكــن	وأْفَضلَــُه،	
واملســتحيل	ومنهجيَّــة	التَّعاُمــل	معــه.	أمَّــا	االجنــرار	يف	دمياغوجيــا	االهّتامــات	املتبادلــة	فلــن	يبـْلُــَغ	
ــرة	ميكــن	أن	تضــع	لبنــان	جمــدداً	علــى	طريــق	النــزاع	الداخلــي	أو	تغرقــه	 مرمــاه	إالَّ	باهنيــارات	مدمِّ

يف	خضــّم	احلــرب	بالوكالــة	الــي	تشــهدها	املنطقــة.

لبنان والنَّازحون من سوريا
َفَشالن يف إدارة األزمة وحتفيز الَعْودة

إنَّ	معضلــة	الالَّتوافُــق	الوطــيّن	مرفــودة	مبــأزق	اشــتباك	إقليمــي-	دويّل	حــول	األزمــة	السُّــوريَّة	
املضيفــة،	 اجملتمعــات	 إرهــاُق	 إليهــا	 ُأضيــف	 الــي	 النَّازحــن	 مأســاة	 علــى	 بظالهلــا	 أرخــت	
خصوصــاً	يف	لبنــان	واألردن،	إذ	إنَّ	لُركيــا	خاصيَّــة	تكنَّــت	مــن	خالهلــا	تســويق	اتِّفاقــات	
متعــدِّدة	مــع	االحّتــاد	األورويب	املتخــوُّف	مــن	تدفُّــق	الجئــن	إىل	أراضــي	ُدَولِــه	وســط	تصاُعــد	
موجات	اليمن	القومّي	والوطيّن	الشــعبوّي.	هذه	املعضلة	أدَّت	بلُبنان	إىل	َفَشــلن	أساُســهما	
ــة	بالدَّرجــة	األوىل،	فضــاًل	عــن	عــدم	اخّتــاذ	إجــراءات	عمالنيَّــة	تُنظّــم	 عــدُم	إقــرار	سياســة	عامَّ
وفــود	النَّازحــن	إىل	أراضيــه	وتضبــط	وجودهــم،	وبالتَّــايل	ُتســهِّل	عودهتــم	حــن	توفُّــر	الشــروط	

اآلمنــة	هلــذه	العــودة.

ويف	إطــار	تبيــان	معــامل	هذيــن	الفشــلن،	أي	إدارة	األزمــة	وحتفيــز	الَعــْودة،	وبــدل	االنــزالق	
يف	اســتنتاجات	فرضيَّــة	غــري	مقرونــة	بدعائــم	موثَّقــة	إذ	مثَّــة	مــا	بِقــي	يف	حماضــر	جملــس	الــوزراء	
ومســاراِت	ِحــواٍر	حزبيَّــة	حــول	األزمــة	بعيــداً	عــن	التَّــداول،	مــن	املفيــد	مبــكان	َطــرُح	جمموعــة	

تســاؤالٍت	هيكليَّــة	علــى	ُصنَّــاع	القــرار	عندنــا	بينهــا	علــى	ســبيل	املثــال	ال	احلصــر:

ملــاذا	ملَْ	يُعــد	لبنــان	منــذ	بدايــة	أزمــة	النُّــزوح	دراســة	ُمتكاملــة	عــن	ُقْدرتِــه	االســتيعابيَّة	مبــا	 	-1
ُيشــكِّلُ	تدبــرياً	وقائيَّــاً	قبــل	وقــوع	حمظــور	الضغــط	اهلائــل	علــى	اجملتمــع	اللُّبنــاين	املضيــف؟
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املهّمــة	 هــذه	 وتُركــت	 منــذ	دخوهلــم	 للنَّازحــن	 تســجيل	 آليَّــة	 لبنــان	 يُنجــز	 ملَْ	 ِلمــاذا	 	-2
العــام	 بــدأت	يف	 عــن	هشاشــة	حماولــة	 ومــاذا	 الاّلجئــن؟	 لشــؤون	 الُعليــا	 للمفوَّضيَّــة	
2017؟ العــام	 	 حــىَّ القليــل	 ســوى	 فيهــا	 ينجــزوا	 مل	 عليهــا	 املؤتنــن	 لكــنَّ	 	2015

ــة	أنَّ	 	العــام	2018	حُبجَّ ــر	لبنــان	عــن	تســجيل	الــوالدات	مــن	النَّازحــن	حــىَّ مِلَ	تأخَّ 	-3
ل	األجانــب	هــو	تهيــد	ملنحهــم	اجلنســيَّة،	ُثَّ	عــاد	واقتنــع	 إدراجهــم	علــى	قيــود	ســجِّ
بــأنَّ	أغلــب	هــذه	الــوالدات	ســيتحوَّلون	إىل	مكتومــي	القيــد،	وأنَّ	تســجيلهم	يف	قيــود	
ســجل	األجانــب	هــو	احلــلُّ	الســيادّي	اإلداري	الــذي	حيمــي	هويّتهــم	وُيســاعد	يف	قوننــة	

عودهتــم؟

ياســيَّة	ومرجعيَّاهتــم	الّدينيَّــة	إقامــة	مراكــز	 مِلَ	َرَفــَض	بعــُض	اللُّبنانّيــن	ممثّلــن	بقواهــم	السِّ 	-4
ــجال	حــول	أفضــل	األماكــن	 إيــواء	مؤقتَّــة	حدوديَـّـة	للنَّازحــن	بغــض	النَّظــر	عــن	السِّ
لذلــك،	وربــط	هــذا	البعــض	الرَّفــض	بأحقيَّــة	عــدم	تكــرار	جتربــة	خميَّمــات	الاّلجئــن	
الفلسطينّين،	ليستفيد	بعٌض	آخر	من	بقاء	احلدود	مفتوحة	خلروج	ودخول	أِلهداف	
تتعلَّــق	بأجنــدٍة	إقليميَّــة	ال	ناقــة	للبنــان	فيهــا	وال	مجــل؟	أومل	يــؤد	هــذا	الرَّفــض	االرجتــايل،	
ولــو	مدعومــاً	مــن	بعــِض	هيئــات	األمــم	املّتحــدة،	إىل	انتشــاٍر	عشــوائي	للنَّازحــن	مــا	

	عودهتــم؟ ُيصّعِــب،	قبــل	ضبطــه،	حتديــد	معايــري	العيــش	الالّئــق	هلُــم	حــىَّ

	العــام	2015	إقــرار	آليَّــة	إداريَـّـة	للتمييــز	بــن	النَّــازح	والطَّالــب	 مِلَ	جتاُهــل	لبنــان	حــىَّ 	-5
والعاِمــل	ورجــل	األعمــال،	وحــن	بــدأ	تنفيــذ	تدابــري	تصنيفيَّــة	مل	يســتكملها	بأخــرى	
ُتصنِّــف	مــن	يســتطيع	العــودة	إىل	ســوريا	ومــن	ال	يســتطيع	إيذانــاً	باحلاجــة	لبــدء	حتفيــز	

العــودة؟

مِلَ	اعــرض	بعــُض	اللُّبنانّيــن	مــن	أفرقــاء	احُلكــم	علــى	اقــراح	توقيــع	مذكــرَّة	تفاُهــم	بــن	 	-6
املفوَّضيَّــة	الُعليــا	لألمــم	املّتحــدة	لشــؤون	الاّلجئــن	لتنظيــم	التَّواُصــل	باحلقــوق	والواجبات	
بــن	الدَّولــة	املضيفــة	واملفوَّضيَّــة	ذات	املســؤوليَّة	األساســيَّة	جُتــاه	النَّازحــن،	مرِّريــن	ذلــك	
بتفــادي	انضمــام	لبنــان	إىل	اتِّفاقيَّــة	1951،	ويف	هــذا	تبســيٌط	غــرُي	مشــروع	نظــراً	حلجــم	

األزمة؟	



أوراق سياسية

ــعارات	الشــعبويَّة	ليــس	 ملــاذا	ملَْ	ينتهــج	لبنــان	ديبلوماســيَّة	فاِعلــة	بعيــدة	عــن	إطــالق	الشِّ 	-7
إالّ،	ويطلب	رمسيَّاً	أن	ُيشــارك	كعضٍو	ُمراقب	يف	مســار	جنيڤ	ومســار	أســتانا،	فضاًل	
عــن	اســتنفار	جمموعــة	الدَّعــم	الدَّوليَّــة	للُبنــان	مــن	منطلــق	احلاجــة	لتقاُســم	األعــداد	
	عــودة	النَّازحــن	 واألعبــاء،	ُخلوصــاً	إىل	طلــب	عقــد	جلســٍة	خاصَّــة	جمللــس	األمــن	تُِقــرُّ

ــابع	مبــا	يزيــل	العوائــق	الــي	حتــول	دوهنــا؟ حتــت	الفصــل	السَّ

	منهــا	إجابــة،	إســتند	فيهــا	ُصنَّــاُع	القــرار	اللُّبنانيّــون	إىل	 هــذه	التَّســاؤالت	اهليكليَّــة،	والــي	لــُكلٍّ
التعبئــة	الشــعبويَّة	أكثــر	منــه	إىل	إدارة	يف	حــل	األزمــة	مــن	ناحيــة،	كمــا	إىل	انتهــاج	أفضليَّــة	
التوسُّــل	اإلمنائــي	والتنمــوّي	أكثــر	منــه	إىل	َرســم	خارطــة	طريــق	إلدارة	حكيمــة	لألزمــة	وحتفيــز	
ســاً	 العــودة	مــن	ناحيــة	أخــرى،	فانتقــل	إىل	ذاكــرة	اللُّبنانيّــن	لَِيْصنَــَع	مــن	النَّازحــن	مســبِّباً	مؤسِّ
	املســتويات،	ويف	هــذا	تعميــٌة	علــى	احلقيقــة	املؤملــة	الــي	أدَّت	 الهنيــار	مقــدَّرات	الدَّولــة	علــى	ُكلِّ

إىل	هــذا	االهنيــار.

راع	 َفَشالن	صنعا	مأساتن،	وليس	يف	هذا	التَّوصيف	أيُّ	ترئة	للمجتمع	الدَّويل	وأفرقاء	الصِّ
يف	ســوريا،	بــل	علــى	العكــس	دْعــوة	لُصنَّــاع	القــرار	اللُّبنانّيــن	لتصويــب	مســاٍر	صمَّمــوا	علــى	

	اآلن. ســلوكه	خطــأ	عــن	ســابق	تصــوُّر	وتصميــم	منــذ	العــام	2011	وحــىَّ

لبنان والنَّازحون من سوريا 
موازنة اإلنساينّ والسيادّي والديبلوماسّي

مــن	 تُعتــر	أولويَـّـة	ليــس	فقــط	إنطالقــاً	 النَّازحــن	إىل	ســوريا	 النــزوح	وعــودة	 إّن	إدارة	أزمــة	
تكفلــه	مجيــع	 الــذي	 النَّازحــن	 حــّق	 إىل	 باالســتناد	 أيضــاً	 لكــن	 الُعليــا،	 الوطنيَّــة	 املصلحــة	
املعاهــدات	واالتفاقيَّــات	العربيَّــة	والدوليَّــة.	وقبــل	كل	ذلــك	حبســب	مــا	تنــص	عليــه	املرجعيَّــة	
األخالقيَّــة	للتعاطــي	مــع	أّي	أزمــة	انســانيَّة	كيانيَّــة	علــى	مــا	بــدا	أهنــا	األكثــر	كارثيَّــة	يف	القــرن	
احلــادي	والعشــرين.	هبــذا	املعــى،	مُيســي	حــق	العــودة	موازيــاً	للحــق	باالســتضافة	واحلمايــة.	ويف	

هــذا	تبــدو	ملحــة	مقاربــة	املوازنــة	اجلوهريَـّـة	بــن	اإلنســاين	والســيادّي	والديبلوماســّي.

هــي	خاضعــٌة	 بــل	 لبنــان.	 يف	 احُلكــم	 قامــوس	 مــن	 ــاعة	 السَّ 	 حــىَّ غائبــة	 اجلوهريَـّـة	 املوازنــة	
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صفحة

الســتقطابات	اســتنفاريَّة	ال	خيلــو	منهــا	النـََفــس	التَّخويــين	طائفيَّــاً	–	مذهبيَّــاً،	وهــذا	شــديد	
	البعــض	علــى	اســتحضار	منــوذج	املواجهــة	إبَّــان	التقابــل	بــن	بعــض	اللُّبنانيّــن	 اخلطــورة	إذ	يِصــرُّ
ومضلَّــل	 مضلِّــل	 االســتحضار	 هــذا	 بــأن	 االعــراف	 موجــب	 مــع	 الفلســطينّين،	 وبعــض	

	علــى	حــدٍّ	ســواء. وتضليلــيَّ

	وبالعــودة	إىل	غيــاب	املوازنــة	اجلوهريَّــة	بــن	اإلنســايّن	والســيادّي	والديبلوماســّي،	وعلــى	الرَّغــم	
مــن	إصــرار	البعــض	علــى	توصيــف	أزمــة	النَّازحــن	مــن	ســوريا	باألخالقيَّــة-	اإلنســانيَّة	قصــراً،	
فــإنَّ	هــذه	األزمــة	ذات	االنبعاثــات	السياســيَّة-	األمنيَّــة	يف	ســوريا،	ومــن	ّثَّ	ذات	االرتــدادات	
السياســيَّة-	االقتصاديَـّـة-	االجتماعيَّــة	يف	لبنــان،	هــذه	األزمــة	املســتمرَّة	منــذ	تســعة	أعــوام	
تســتأهل	تفكيــكاً	منهجيَّــاً	لألســاطري	الــي	يصــّر	البعــض	علــى	إحاطتهــا	بــه	مــن	بــاب	خماطبــة	
القواعــد	الشــعبية	االنتخابيَّــة،	أو	مــن	بــاب	إّدعــاء	اجنــاز	انتصــاراٍت	علــى	اجملموعــة	العربيَّــة	
والدَّوليَّــة،	أو	مــن	بــاب	الفــرز	السياســي	الطائفــي	واملذهــيب	يف	الداخــل؛	التفكيــك	قائــٌم	علــى	
قــراءٍة	لإلشــكاليَّات	الثالثــة	الــي	حتيــط	هــذه	األزمــة،	وهــي	تتمظهــر	يف	اإلنســايّن	والســيادّي	
والديبلوماســّي	علــى	مــا	ذكرنــا	مــن	إحلــاح	املوازنــة	بــن	تصّدعــات	هــذه	اإلشــكاليَّات،	واحلاجــة	
لتصويــب	املفاهيــم	فيهــا،	كمــا	تصويــب	مســار	السياســة	العامَّــة.	وهــذا	التَّصويــب	وحــده	ميكــن	
	مــن	خيــارات	 أن	ميهــد	لفهــم	ســيناريوات	إدارة	األزمــة	وشــروط	العــودة	اآلمنــة	مبــا	يتّصــل	بــكلٍّ

األفرقــاء	املعنيّــن	باألزمــة.

النَّازحون ولبنان: اإلشكاليَّة االنسانيَّة  -1

احتضــن	اللُّبنانيُّــون	النَّازحــن	مــن	ســوريا	حتسُّســاً	منهــم	بآالمهــم	وخماوفهــم،	وســعى	اجملتمــع	
الــدَّويل	عــر	ذراعــه	األمــم	املّتحــدة	ومــا	زال	لتقــدمي	العــون	هلــم.	اجملتمــع	الــدَّويل	بــات	منهــكاً،	
والنَّازحــون	ضحايــا	الالأفــق،	واللُّبنانيُّــون	يعانــون	مــن	االســتنزاف.	تكمــن	املعضلــة	يف	غيــاب	
الدَّولــة	أو	تغييبهــا	عــن	إقــرار	سياســة	عامَّــة	متماســكة	منــذ	العــام	2011،	فيمــا	إدارة	األزمــة	
مبعــى	احلوْكمــة	الرُّؤيويَّــة	كانــت	تقتضــي	تنظيمــاً	للوجــود	يســبقه	تنظيــم	للوفــود.	أّمــا	اســتمرار	
	العــودة،	لكــن	يف	التفاتــٍة	مماثلــة	للمجتمعــات	 االحتضــان	اإلنســاين	فمســؤوليَّة	أخالقيَّــة	حــىَّ

	اإلغاثــي	خبيــث. املضيفــة.	إن	مــزج	هاجــس	التوطــن	باهلـَـمِّ
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النَّازحون ولبنان: اإلشكاليَّة السياديَّة  -2

مل	حيــرم	بعــُض	اللُّبنانّيــن	احلــدود	الفاصلــة	بــن	لبنــان	وســوريا	وضربــوا	بالعمــق	مبــدأ	“النــأي	
بعــض	 حيتــاج	 عينــه	 بالقــدر	 ســوريا،	 إىل	 العــودة	 النَّازحــون	 حيتــاج	 مــا	 وبَقــدر	 بالنفــس”.	
اللُّبنانّيــن	العــودة	إىل	لبنــان	وهــم	املســؤولون	أمــام	الضمــري	الوطــيّن	والتاريــخ	لتبيــان	االلتبــاس	
ــر	الخنراطهــم	يف	الدوَّامــة	الدمويَّــة	يف	ســوريا.	إن	تســليط	الضــوء	علــى	العــودة	إىل	ســوريا	 املدمِّ
وإغفــال	العــودة	إىل	لبنــان،	َيِشــيان	جبهــل	مــا	ختتزنــه	اجلغرافيــا	والدميوغرافيــا	مــن	إمــكان	التفّجــر	
الذاكــرة	 ينتظرنــا	يف	 مــأزٌق	 تــوازٍن	مفقــود،	ويف	هــذا	االســرجاع	 احملــّق	يف	حلظــة	اســرجاع	

اللُّبنانيَّــة	–	السُّــوريَّة.	

النَّازحون ولبنان: اإلشكاليَّة الديبلوماسيَّة  -3

تعامــل	لبنــان	الديبلوماســي	مــع	مســار	جنيــڤ	وجملــس	األمــن	ومســار	أســتانا	وروســيا	ببعــض	
مــن	التلبُّــس	الــذي	ال	فاعليَّــة	فيــه،	يف	وقــت	يســعى	اجملتمــع	الــدَّويل	إىل	تأمــن	عــودة	النَّازحــن	
بعــد	توفّــر	ضمانــات	قانونيَّــة	وأمنيَّــة	واقتصاديّــة-	اجتماعيَّــة،	يف	ظــل	انســداد	أُفــق	احلــل	
السياســي	لألزمــة	الســورية.	يبقــى	أنَّ	املهّمــة	االساســية	الــي	تنتظــر	الديبلوماســية	اللبنانيــة	هــي	

حتيقيــق	املوازنــة	بــن	اهلــم	اإلنســاين	واهلــم	الســيادي.

مــا	يعنينــا	هــو	تنزيــه	الديبلوماســيَّة	عــن	إشــكاليَّة	الغَــَرق	بأوهــام	فــرض	خيــاراٍت	يُــرك	فيهــا	
لبنــان	والنَّازحــون	وحدهــم.	والعــودة	جيــب	أن	تتــم	اآلن	مبعايــري	القانــون	اإلنســاين	الــدَّويل.	
ويف	قناعــٍة	هادفــة	جيــب	االعــراف	بــأّن	يف	ديبلوماســّيتنا	انِتقــاٌص	خميــٌف	مــن	املنهجيَّــة	املؤثـّـرة.	

“الرَّفضيَّــة”	و“الســوفية”	)مــن	ســوف(	ال	يُنتجــان	مســاراً	عمالنيَّــاً.

لبنان  والنَّازحون من سوريا
أّي خيارات؟ أّي سيناريوات؟

يف	حمصلة	هنائية،	ميكن	اختصار	املشهديّة	السياسّية	الراهنة	بالتايل:
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• 	ويتفاَقم؛	 الالّتواُفق	الوطين	حول	أزمة	النَّازحن	من	سوريا	يستِمرُّ

• العــودة		 لتأمــن	 ياســي	 السِّ احلــّل	 أُفُــق	 انســداد	 ِظــّل	 الــدَّويل	يف	 اإلقليمــي-	 االشــتباك	
يتصاعــد؛ واآلمنــة	 الكرميــة	

• َفَشــُل	مأزِقــّي	ومربــك	للبنــان	الدَّولــة	يف	إدارة	األزمــة	وحتفيــز	العــودة،	دون	أن	يعــين	ذلــك		
جتاُهــل	عــودة	بعــض	النازحــن	علــى	رمزيتهــا؛

• واهلواجــس		 النَّازحــن	 مبأســاِة	 اإلنســاين	 االلتــزام	 بــن	 املوازنــة	 حتقيــق	 يف	 لبنــان	 فشــل	
املضيفــة؛ للمجتمعــات	 ــة	 امللحَّ احلاجــات	 تأمــن	 ــياديَّة	كمــا	 السِّ

• ياسة	اخلارجيَّة	للُبنان.	 تشتٌُّت	هائٌل	يف	السِّ

ــاً	متماســكاً	يف	ِظــّل	إصــرار	 هــذا	الوضــع	يعكــس	َنَســقاً	خُمْتَــاًل	وال	إمــكان	الســتعادتِه	ُمرممَّ
ياســيَّة	املمســكة	بدفَّــة	احُلكــم	علــى	االسرســال	يف	ِخالفهــا	أكان	علــى	الّصعيــد	 القــوى	السِّ
املبدئــّي،	أو	علــى	صعيــد	التَّذاكــي	يف	تبــادل	األدوار	سياســيَّاً	علــى	مــا	أشــرنا	إليــه	ســابقاً.

ــم	مبفاصــل	هــذه	األزمــة،	ال	بُــدَّ	مــن	حمــاكاٍة	 وباالســتناد	إىل	التعقيــدات	العميقــة	الــي	تتحكَّ
َتَضــُع	اخليــارات	والســيناريوات	املقبلــة	إلينــا،	أو	علــى	كثــرٍي	مــن	دقّــة	يف	التَّعبــري،	تلــك	املفرضــة	
جُتــاه	أزمــة	النُّــزوح،	مــع	حتليــل	لذيــول	كّل	منهــا.	إن	افــراض	ســيناريوات	ليــس	غايــة	يف	حــّد	
ذاتــه،	بــل	وســيلة	لتوليــد	األفــكار	واســتنباط	توصيــاٍت	قــد	تؤثــر	علــى	صنّــاع	القــرار	وتدفعهــم	
ــر	إجناُزهــا	منــذ	العــام	2011،	عســى	يف	حلظــة	 ــة	لبنانيَّــة	جامعــة	تأخَّ إىل	وضــع	سياســة	عامَّ

ــعبويَّة	والدمياغوجيــا	واالرجتــال	والسياســويَّة. وعــي	أن	تبتعــد	القــوى	الِسياســيَّة	عــن	الشَّ

يف اخليارات املنهجيَّة  -1

انطالقــاً	مــن	املعطــى	اجليوبوليتيكــّي	املتعــدِّد	األطــراف	والتوجُّهــات،	مــن	البديّهــي	أن	تســتند	
لبنــان	 ُمقبِــل	علــى	 بــن	األســوأ	واألفَضــل	واألكثَــر	ترجيحــاً	يف	مــا	هــو	 بـَْلــورة	ســيناريوات	
جُتــاه	أزمــة	النَّازحــن	مــن	ســوريا	إىل	خيــاراٍت	دقيقــة	املعــامل	أختِصُرهــا	يف	ثالثــة:	“التَّعقيــد	

املبــادرة”. ااّلواقعــّي”،	و“الراغماتيِّــة	 املؤامــرايّت”،	“التبســيط	
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لبنــان	استســهال	االنــزالق	حنــو	نظريَـّـة	املؤامــرة.	وإذا	مــا	كان	مثَـّـة	 القــرار	يف	 اعتــاد	ُصنَّــاع	
مؤامــرة	يف	أزمــة	النَّازحــن	مــن	ســوريا	علــى	مــا	ُيشــار	لتوطينهــم	حيــُث	جلــأوا	وعرقلــة	عودهتــم	
إىل	ســوريا،	ويف	هــذا	افــراُض	يتطلَّــب	تفكيــكاً	منهجيَّــاً،	فــإنَّ	االسرســال	يف	توصيــِف	هــذه	
املؤامــرة	املفرضــة	ال	يُعفــي	هــؤالء	مــن	موجــب	البحــث	يف	رســم	خارطــة	طريــق	ملواجهتهــا.	
أمَّــا	االنــزالق	حنــو	هــذه	النظريَـّـة	دون	تنسُّــم	كيفيَّــة	مواجهتهــا	فدليــٌل	إمَّــا	علــى	عجــٍز	يؤبِّــُد	
اهنيــار	منظومــة	الدَّولــة	مبــا	هــي	تعِــي	مصلحتهــا	الُعليــا	وتصــوُغ	سياســات	حلمايتهــا،	أو	ارتبــاٍك	
ُمريــب	أمامهــا	مبــا	جيعــل	مــن	هــذه	املؤامــرة	مثــار	تســاؤالٍت	حقيقيَّــة	عــن	مآالهتــا.	يف	العجــز	
واالرتبــاك	رفــع	ملنســوب	تداعيــاٍت	قــد	نُقابلهــا	يف	األزمــة،	ومــن	ُهنــا	يِصــحُّ	االبتعــاد	عــن	

التَّعقيــد	املؤامــرايّت.	
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	يف	مقابــل	فوبيــا	التَّعقيــد	املؤامــرايت	مثَـّـة	مــن	يدعــو	إىل	تبســيط	ال	يُعانيــه	لبنــان	جــرَّاء	أزمــة	
ُهــم	 لبنــان	دوَرة	اقتصاديَـّـة،	أو	 النَّازحــن	أنشــأوا	يف	 فــراه	ينســاُق	إىل	اعتبــار	أنَّ	 النُّــزوح،	
	إنَّ	هــذه	الكتلــة	الّدميوغرافيَّــة	الــي	هربــت	 اســتقطبوا	اجملتمــع	الــدَّويل	ملســاندة	لبنــان،	بــل	حــىَّ
مــن	الالّاســتقرار	واحلــرب	يف	ســوريا	حتوَّلــت	إىل	عامــل	اســتقرار	وحتييــٍد	للبنــان	عــن	أتــون	
أراضيهــا	 إىل	 هــؤالء	 انتقــال	 عــدم	 أوروبــا	حتديــداً	 يعــين	 إذ	 األوســط،	 الشــرق	 احلــروب	يف	
ياســّي-	 السِّ ســة	الحّتادهــا	 املؤسِّ القومــي	والشــعبويَّة	يف	دوهلــا	 اليمــن	 بعــد	تصاُعــد	 ســيَّما	
	هــذا	تبســيط	الواقعــي،	إذ	إنَّنــا	 االقتصــادّي-	اإلداري	مبــا	ُيشــبه	حتّديــاً	لُســلَِّم	ِقَيِمهــا.	يف	ُكلِّ
نُعــاين	والنَّازحــن	معــاً	مأســاتن:	مأســاة	تفتيــت	اجملتمــع	السُّــوري،	وحماولــة	دجمــه	يف	اجملتمــع	
اللُّبنــاين	ســيؤدي	إىل	تفتيــت	هــذا	األخــري.	واملأســاة	الثانيــة	ترتبــُط	بُضعــف	متمــاٍد	يف	اســتجابة	
الــدُّول	املاحنــة	حلاجــات	النَّازحــن	واجملتمعــات	املضيفــة،	مــا	سُيشــكِّل	تراُكمــاً	يف	األعبــاء	تنتقــل	
مــن	االقتصــادي-	االجتماعــي	لُتدخَلنــا	يف	دوَّامــة	فوضــى	وتوتُّــرات	ال	إمــكان	مــن	بعــد	ذلــك	
الحتوائهــا.	التبســيط	الاّلواقعــي	يــوازي	يف	خطورتــه	التَّعقيــد	املؤامــرايّت،	مــا	يدفــع	بنــا	لالنطــالق	

يف	مســرية	تشــييد	عمــارة	الراغماتيَّــة	املبــاِدرة.



15

ازحون من سوريا لبنان والنَّ

صفحة

لبنان والنَّازحون من سوريا: الرباغماتيَّة املباِدرة ت - 

مأساُة	النَّازحن	من	سوريا	تنتهي	مع	عودهتم	إىل	سوريا	صوناً	هلويّتهم	الوطنيَّة	ومحايًة	لنسيج	
جمتمعهــم	التعــدُّدي،	واســتعادة	لوحــدة	أراضــي	ســوريا	ودميوغرافيَّتهــا.	لكــنَّ	عــودة	النَّازحــن	إىل	
ســوريا	تتطلَّــب	توفــري	ضمانــات	قانونيَّــة	وأمنيَّــة	واقتصاديَّــة-	اجتماعيَّــة،	وَحتمــاً	هــذا	أساُســه	
	هــذه	العــودة	واجنــالء	عمــاليّن	ملقوِّماهتــا،	 حــٌل	سياســّي،	وبالتَّــايل	ابتــداُء	إعــادة	اإلعمــار.	حــىَّ
أليــس	باألحــرى	االســتناد	إىل	براغماتيَّــة	مبــاِدرة	تقــوم	علــى	بنيتــن	متوازنتــن:	أولتهمــا	إدارٌة	
ــيادّي،	وثانيتهمــا	االرتِــكاز	إىل	 السِّ 	اإلنســاين	واهلاجــس	 اهلــمِّ بــن	 تــوازُِن	 حكيمــة	لألزمــة	
امــاٍت	ال	ترقــى	 ديبلوماســيَّة	رصينــة	هاِدفــة	تتفــادى	اســتعراض	عضــالٍت	واهنــة	وتســويق	اهتِّ
غالبــاً،	إن	مل	تتوفَّــر	قرائــن	متماســكة،	إالّ	إىل	التنصُّــل	مــن	مســؤوليَّة	إدارة	األزمــة	والَعــْودة.

الراغماتيَّــة	املبــاِدرة	هــي	تلــك	القــادرة	علــى	تشــخيص	الســيناريوات	الثالثــة	ملســتقبل	النَّازحــن	
ــص	بســمات	ثــالث	تنتقــل	مــن	األفضــل،	إىل	األســوأ	 ومنهجيَّــة	التَّعاُمــل	معهــا،	وهــذه	تتلخَّ
ــمات	جمبــوٌل	مبــا	يريــده	األفرقــاء	املنخرطــون	 واألكثــر	ترجيحــاً،	علــى	أنَّ	ُكالًّ	مــن	هــذه	السِّ
هــذه	 يف	 تفصيــاًل	عرضيَّــاً	 ُضيفــة	

امل اجملتمعــات	 تكــون	 وقــد	 للنَّازحــن،	 السُّــوريَّة	 األزمــة	 يف	
الســناريوات،	مبعــى	املؤقَـّـت	واالنتقــايّل،	وكان	احلــّري	الركيــز	علــى	العوامــل	الــي	تشــجع	أو	

تعرقــل	مســار	العــودة	إىل	ســوريا.	

مــن	ُهنــا	يتحتَّــم	علينــا	إبــراز	تســاؤالٍت	بنيويَّــة:	هــل	مثَّــة	خطَّــة	تغيــري	دميوغــرايّف	بثــوٍب	طائفــّي	
مذهــيّب	يف	ســوريا	لــن	تســمح	للنَّازحــن	بالعــودة؟	وَمــن	املســتفيد	مــن	هــذه	اخلطَـّـة	أوَّاًل	قبــل	
ــة	أنَّ	يف	اجملتمــع	الــدَّويل	والعــامل	العــريّب	مــن	يُريــُد	 ــف	مــن	يُنفُذُهــا	ثانيــاً؟	ومــا	هــي	صحَّ تكشُّ
ســوريا؟	 ياســي	يف	 السِّ 	 احلــلِّ علــى	 املفاوضــة	 ورقــة	ضغــط	يف	ســريورة	 النَّازحــن	 اســتخدام	
ومــاذا	عــن	أنَّ	توطينــاً	واقعيَّــاً	ســُيفَرض	علــى	لبنــان	ُمقابــل	اســتمرار	دعمــه	باملســاعدات	علــى	
	املســتويات؟	وكيــف	يُقتضــى	صــوُغ	سياســة	عامَّــة	تأخــذ	بعــن	االعتبــار	نتائــج	املســار	 ُكلِّ
ــل	 التفاوضــي		يف	جنيــڤ	برعايــة	األمــم	املّتحــدة	ومســار	أســتانا؟	وأيُّ	تكاُمــٍل	بــن	التدخُّ
اإلغاثــي	لتأمــن	حاجــات	النَّازحــن	وذاك	التنمــوّي	للمجتمعــات	املضيفــة	يف	ِظــّل	طــول	أمــد	
األزمــة	وتـََعــب	الــدُّول	املاحنــة؟	وهــل	يِصــحُّ	يف	لبنــان	احلديــُث	عــن	إمكانيَّــة	دمــج	للنَّازحــن	
مــا	يعــين	إهنــاِء	حقهــم	بالعــودة	بعــد	جتربــٍة	مــا	زالــت	حيَّــة	يف	املآســي	الــي	محلتهــا	لالَّجئــن	
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العــودة	الشــاملة	والفوريــة	للنَّازحــن	إىل	ســوريا	هــو	الســيناريو	األفضــل،	الــذي	يعيــُد	إىل	ســوريا	
أهلهــا	ويســتعيدون	يف	عودهتــم	معهــا	عافيــة	جمتمعهــم	وحيويّتــه.

ــاملة	والفوريَـّـة	مــن	املفــرض	أن	تواكبهــا	ضمانــاٌت	ثالثــة:	 بطبيعــة	احلــال	هــذه	العــودة	الشَّ
الضمانــات	القانونيَّــة	واألمنيَّــة	واالقتصاديَّــة-	االجتماعيَّــة	للعائديــن.	القانونيَّــة	مبعــى	حفاِظهم	
علــى	حّقهــم	بالعــودة	إىل	موطنهــم	األصلــي	واســتعادة	أمالكهــم	ولــو	ُمّدمَّــرة.	واألمنيَّــة	مبعــى	
جتنيــب	العائديــن	أي	اعتقــاالٍت،	أوتصفيــاٍت	أو	إخفــاَءات،	كمــا	إعفاَءُهــم	مــن	واجــب	
اخلدمــة	العســكريَّة	اإللزاميَّــة	خصوصــاً	إذا	كان	مثَـّـة	مــن	نيَّــة	حقيقيَّــة	إلعــادة	ترميــم	اجملتمــع	
املــديّن	السُّــورّي	ِعــَوض	دميومــة	عســكرتِه،	فالسَّــالم	ال	مُيكــن	أن	يُقــوم	بالتعبئــة	املعســكرة.	
واالقتصاديَّــة-	االجتماعيَّــة	مبعــى	انتقــال	املســاعدات	الــي	تُعطــى	للنَّازحــن	يف	الــدُّول	املضيفــة	

ــزات. ــم	علــى	العــودة	مــع	حمفِّ إىل	مــن	ُيصمِّ

	ُكلُّ	هــذه	الضمانــات	ال	تســتقيم	إْن	مل	يُنَجــز	حــلٌّ	سياســيٌّ	يف	ســوريا،	خصوصــاً	أن	أّي	
	 	تعثُـّـر	احلــلِّ عــودة	ال	بــّد	أن	يوازيهــا	إعــادة	إعمــار	وســتبقى	هــذه	العمليــة	مؤجلَّــة	يف	ظــلِّ
ياســّي.	لكــْن	بــاأَلوىل	اعتمــاُد	احملِفــزات	الــي	ذكرنــا،	وهــي	غــرُي	عصيَّــٍة	إن	كانــت	اإلرادة	 السِّ
ياســيَّة	ملــن	مُيســك	بزمــام	املبــادرة	امليدانيَّــة	يف	ســوريا	نقيَّــة	وصافيــة،	وهــذا	افــراٌض	علــى	مــا	 السِّ

يبــدو	بعيــٌد	عــن	احلقيقــة.
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بقــاُء	النَّازحــن	يف	لبنــان	ُهــو	الســيناريو	األســوأ،	الــذي	يفتِّــت	جمتمعــن.	جمتمعهــم	واجملتمعــات	
اللُّبنانيَّــة	املضيفة.	

بطبيعــة	احلــال	بقــاُء	النَّازحــن	يف	لُبنــان	ســُيعيد	إنتــاج	ذاكــرة	لبنانيَّــة	–	ســوريَّة	معبَّــأة	ومشــحونة	
بالذكريــات	األليمــة.	وهــذا	اإلنتــاج	املســتعاد	بِفعــل	ثالثــن	عامــاً	مــن	االحتــالل-	الوصايــة	
السُّــوريَّة	علــى	لبنــان،	فضــاًل	عــن	آالٍف	مــن	القتلــى	واملخطوفــن	واملســجونن	واملفقوديــن	
اللُّبنانيّــن	يف	ســوريا،	جتــاوزه	اللُّبنانيّــون	مجيعــاً	حــن	اســتضافتهم	للنَّازحــن	اهلاربــن	مــن	حــرِب	
النِّظــام	السُّــوري	واإلرهــاب	عليهــم	علــى	حــدٍّ	ســواء،	دون	تناســي	أنَّ	فريقــاً	لبنانيَّــاً	َســاهم	يف	

هتجــري	هــؤالء	مــن	مدهنــم	وبلداهتــم	وقراهــم،	وهــو	مــا	زال	حيتــلُّ	أجــزاء	مــن	ُســوريا.

وإىل	جانــب	الّذاكــرة	اللُّبنانيَّــة-	السُّــوريَّة	املشــحونة	بوقائــع	ُمدمَّــاة،	ســَيْطرُح	بقــاُء	النَّازحــن	
علــى	لُبنــان	عــدا	التَّحــدي	الكيــايّن،	أعبــاء	اقتصاديَّــة	–	اجتماعيَّــة	تتمظهــر	منــذ	بدايــة	األزمــة	
يف	املنافســة	علــى	فُــرص	العمــل،	إضافــة	إىل	اهلجــرة	املتزايــدة	للُّبنانيّــن،	ُخلوصــاً	إىل	تعــب	
	ذلــك	 الــدُّول	املاحنــة	مــن	تقــدمي	املســاعدات	للنَّازحــن	واللُّبنانيّــن	معــاً.	لكــنَّ	األخطــر	مــن	ُكلِّ
ســُيحتِّم	بقــاُء	النَّازحــن	تشــكُّاًل	دميوغرافيَّــًا-	ودينوغرافيَّــاً	جديــداً	علــى	لبنــان	وســوريا،	وليــس	
حتميَّــاً	إمــكان	جتنيــب	أوروبــا	والعــامل	العــريب	موجــات	جلــوٍء	إليهــا	بِفعــل	هــذا	الواقــع	األليــم،	
أِضــف	إىل	ذلــك	أنَّ	تراُجــع	االحِتضــان	الربــوّي	وعــدم	توفُـّـر	فــرص	العمــل	ســوف	يــؤدي	
إىل	تطــرُّف	وتطــرٍُّف	مضــاد،	ليــس	أساُســه	املعطــى	الطَّائفــي	أبــداً،	بقــْدِر	مــا	هــو	املعطــى	

االقتصــادي-	االجتماعــّي.

الاّلعــودة،	املؤقتــة	أقلَّــه،	هــي	ســيناريو	افراضــّي	يف	ظــل	تأكيــد	اجملتمــع	الــدَّويل	مــن	الواليــات	
املّتحــدة	األمريكيَّــة	واالحّتــاد	األورويب	واألمــم	املّتحــدة	إىل	روســيا	بــأنَّ	مســتقبل	النَّازحــن	هــو	
يف	ســوريا	وليــس	أبــداً	يف	الــدُّول	املضيفــة	هلُــم.	لكــْن	جيــُب	عــدم	اســتبعاد	هــذا	الســيناريو	
االفراضــي	واالســتعداد	أقلَّــه	لبقــاٍء	طويــل	األمــد	للنَّازحــن	–	وليــس	اَّائــم	–	وصــوغ	خارطــة	
طريــق	للتَّعاُمــل	معــه	مبــا	يقينــا	انفجــاراً	لبنانيَّــاً	–	ســوريَّاً	علــى	غــرار	ذاك	اللُّبنــاين	–	الفلســطيين.
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مــن	املرجــح	أن	تبقــى	أزمــة	النَّازحــن	مــن	ســوريا	حتديــاً	طويــل	األمــد	بالنســبة	إىل	لبنــان،	
إذ	مــن	غــري	احملتمــل	أن	تنتهــي	احلــرب	الســورية	قريبــاً،	وعندمــا	تنتهــي	مــن	املســتحيل	أن	
يعــود	النَّازحــون	الســوريون	فــوراً	إىل	بلــٍد	غــري	مســتقٍر	ودون	أّي	ضمانــات	توفّــر	هلــم	األمــن	
والســالمة.	لــذا،	فــإن	بقــاء	النَّازحــن	املؤقَّــت	يف	لبنــان	مــع	عــودة	تدرجييــة	اســُتهلَّت	رمزيـّـاً	منــذ	

العــام	2017،	هــو	الســيناريو	األكثــر	ترجيحــاً.

هــذا	الســيناريو	يقتضــي	وضــع	خارطــة	طريــق	مركبَّــة	األبعــاد،	أوَّهُلــا	تصنيــف	النَّازحــن	بــن	
بلــد	ثالــث،	أو	 النِّظــام	وحلفائــه	أو	طالــيب	جلــوٍء	يف	 ــال(	أو	هاربــن	مــن	 اقتصاديّــن	)ُعمَّ
منتظرين	حمفِّزات	ماليَّة	–	اقتصاديَّة	–	اجتماعيَّة	للعودة.	هذا	التَّصنيف	إن	مّت	يُنهي	خماطر	
	مضجــع	اللُّبنانّيــن،	علــى	رأســها	إمكانيَّــة	توطــن	النَّازحــن	هنائيَّــاً	علــى	أرض	 كيانيَّــة	تـَُقــضُّ
وطنهــم	فيمــا	ُهــم	يُعانــون	أساســاً	مــن	التَّوطــن	املقنَّــع	لاّلجئــن	الفلســطينّين	منــذ	71	عامــاً.	
فــع	باجتــاه	رفــع	مســتوى	التَّعــاون	مــع	روســيا	ضمــن	مبادرهتــا	 ويســاعد	التَّصنيــف	أيضــاً	يف	الدَّ
النَّازحــن،	وحــّى	مــع	الواليــات	املّتحــدة	واالحّتــاد	األورويب	وتركيــا	ملواكبــة	عــوداٍت	 لعــودة	
تدرجييــة	ضمــن	منهجيَّــة	تشــاركيَّة	تضغــط	علــى	النِّظــام	وتــوِّل	برامــج	لألمــم	املّتحــدة	داِخــل	
	سياســي	متكامــل	يُطلــق	عمليــة	إعــادة	اإلعمــار،	 ســوريا،	ويف	ذلــك	حماولــة	للتَّمهيــد	حلــلٍّ

وبالتَّــايل	يســتقطب	جممــل	النَّازحــن	للعــودة	لُيشــاركوا	يف	هــذه	العمليــة.

وثــاين	هــذه	األبعــاد	َحْصــُر	مســاعدات	األمــم	املّتحــدة	وهيئــات	اجملتمــع	املــدين	الدَّوليَّــة	واحملليَّــة	
مبــن	تنطبــق	عليهــم	صفــة	النــازح	اهلــارب	مــن	ظُلــٍم	أو	حــرب	أو	إرهــاب،	مــا	يُعــّزِز	فرضيَّــة	عــودة	
فــة.	وثالــُث	هــذه	األبعــاد	تطبيــق	قانــون	العمــل	اللُّبنــاين	 مــن	ال	يندرجــوا	يف	خانــة	هــذه	الصِّ
ــن	هلــؤالء	 ــال	السُّــورّين	مبــا	يوفِّــر	أفضليَّــة	للعامــل	اللُّبنــاين	مــن	ناحيــة،	لكــن	يؤمِّ علــى	الُعمَّ
معايــري	العمــل	الالّئــق	بضماناتِــه	القانونيَّــة	بعيــداً	عــن	االســتغالل	مــن	ناحيــٍة	أخــرى.	ورابــع	
هــذه	األبعــاد	إجنــاز	جــدول	ثالثــّي	حيــدِّد	مــن	أيــن	أتــى	النَّازحــون	ومــا	هــي	العوائــق	املســتمرَّة	
	املســتويات	مبــا	فيهــا	املصاحلــات	 لعودهتــم	مــن	حيــُث	أتــوا،	وكيفيَّــة	ُمتابعــة	تذليلهــا	علــى	ُكلِّ
الربويَـّـة	والتمكينيَّــة	 وتعزيــز	شــبكات	األمــان.	وخامــس	هــذه	األبعــاد	إســتمرار	اخلدمــاِت	
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للنَّازحــن	مــن	ضمــن	حتديــد	وجهــة	عودهتــم،	مــع	اهتمــام	اســتثنائي	بتنميــة	اجملتمعــات	املضيفــة	
	املناعــة	جتــاه	إمــكان	نشــوِء	توتُّــرات. مــا	مُيــنِّ

يقــوم	علــى	االســتناد	إىل	علــم	 التدرجييَّــة	 بالبقــاء	املؤقَـّـت	والعــودة	 املتمثِّــل	 الســيناريو	 هــذا	
	حتويــل	بعــض	مكامنهــا	إىل	فُــرص	بنَّــاءة،	وقــد	بــدأ	لبنــان	خطــواٍت،	 إدارة	األزمــات،	وحــىَّ
ــة	الدَّوليَّــة	مببــادرة	فرنســيَّة	 ولــو	خجولــة	يف	ذلــك	مــع	مــا	طرحــه	يف	منصَّــة	ســيدر،	هــذه	املنصَّ
ــل	التنمــوي	مبعــى	التلفُّــت	 ــل	اإلغاثــي	والتدخُّ والــي	ســهلَّت	إنشــاء	تكاُمــل	ذكــّي	بــن	التدخُّ
	عودهتــم. حلاجــات	اجملتمعــات	املضيفــة	دون	إغفــال	حاجــاِت	النَّازحــن	األساســيَّة	حــىَّ

الســؤال	األكثــر	إحراجــاً	يف	هــذا	الســيناريو	األكثــر	ترجيحــاً	هــو	هــل	مــن	إمكانيَّــة	لبقــاٍء	دائــم	
لبعــض	النَّازحــن	يف	لبنــان	ألســباب	أمنيــة؟	اإلجابــة	عــن	ســؤال	مماثِــل	ال	تســتقيم	إالّ	بعــد	
االنتهــاء	مــن	التَّصنيــف	الــذي	اقرحنــا	لفئــات	هــؤالء	هبــدف	حتديــد	مــن	يعتــر	منهــم	مســتهدفاً	

بســبب	موقعــه	السياســي.

استنتاجات وتوصيات

إّن	تشــخيص	تداعيــات	أزمــة	النَّازحــن	مــن	ســوريا	إىل	لبنــان	بــات	جليَّــاً	ومفنَّــداً.	 	
النَّازحــون	يعيشــون	مأســاًة	معيشــيَّة	وانســداد	اُفُــٍق	مســتقبلّي،	واللُّبنانيّــون	يعيشــون	أساســاً	
غيــاب	حوكمــة	ســليمة	أضيــف	إليهــا	مــا	نتــج	عــن	أزمــة	النَّازحــن.	النَّازحــون	واللُّبنانيُّــون	
ضحايــا	معــاً	النعــدام	إدارة	متماســكة	علميَّــة	وعمالنيَّــة	هلــذه	األزمــة،	كمــا	اســتمرار	تعطُـّـل	
ياســي	يف	ســوريا	ومؤشــرات	فــرز	دميوغــرايف	أِلهــداف	غــري	معلنــة	مــا	يُعيــق	 مســرية	احلــّل	السِّ

النَّازحــن. عــودة	

هذا الواقع املعقَّد يصل بِنا إىل استنتاجاٍت ثالثة:

موجــب	التنبُّــه	ألي	مــن	الســيناريوات	الــي	عاجلناهــا	مــن	ُمنطَلــق	محايــة	أمــن	لبنــان	 	-1
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والعــودة. باحلمايــة	 النَّازحــن	 وحــّق	 القومــّي	

ــعارات	 موجــب	صياغــة	سياســة	عامَّــة	عقالنيَّــة	وواضحــة	املعــامل	يف	ابتعــاٍد	عــن	الشِّ 	-2
الشــعبويَّة.	

والــدَّويل	 اإلقليمــي	 اجليوبوليتيــك	 تقــرأ	 موجــب	االســتناد	إىل	ديبلوماســيَّة	رصينــة	 	-3
وتدعــم	خيــارات	لبنــان	الفضلــى	حلــّل	أزمــة	النُّــزوح	ويف	أساِســها	احــرام	مندرجــات	القانــون	

الــدَّويل. اإلنســاين	

أمَّا يف ما يُعىن بالتَّوصيات فنوِجُزها بست:

وقْــُف	تبــاُدل	األدوار	يف	إعــالن	مواقِــف	لبنانيَّــة	مشــتَّتة	جتــاه	النُّــزوح	وتوحيــد	املوقــف	 	-1
الرَّمســي	بسياســة	عامَّــة	يُقرُّهــا	جملــس	الــوزراء	وتعزيــز	التنســيق	املؤسســايت	يف	إدارة	عــودة	
النازحن	مبا	يبعث	إىل	اجملتمع	الدويل	رســالة	موحدة	وواضحة	حول	السياســة	اللبنانية	

جتــاه	هــذه	األزمــة	وأولوياهتــا.

بالدهــم	 مــن	 وفــّروا	 متجانســة،	 ليســوا	جمموعــة	 لبنــان	 إىل	 ســوريا	 مــن	 النَّازحــن	 إن	 	-2
ألســباب	وخلفيــات	متنوعــة.	راهنــاً،	كل	جهــود	إعــادة	هــؤالء	النازحــن	إىل	بالدهــم	
ال	تأخــذ	بعــن	االعتبــار	العوامــل	الــي	تايــز	بينهــم،	وبعضهــا	ميكــن	أن	يعــّرض	حيــاة	
اآلالف	منهــم	للخطــر	يف	حــال	عودهتــم.	مــن	هنــا،	ال	بــّد	مــن	إطــالق	آليَّــة	تصنيــف	
النَّازحــن	بــن	أولئــك	االقتصاديّــن،	ومعارضــي	النظــام	الســوري	اهلاربــن	مــن	الظلــم	
واحلــرب	والذيــن	خيشــون	االعتقــال	فــور	عبورهــم	احلــدود،	والذيــن	يســتطيعون	العــودة،	

وطالــيب	اللُّجــوء	إىل	بلــد	ثالــث.

تفعيــل	التَّنســيق	مــع	املفّوضيَّــة	الُعليــا	لألمــم	املّتحــدة	لشــؤون	الاّلجئــن	مــن	خــالل	 	-3
توقيــع	الدَّولــة	اللُّبنانيَّــة	بروتوكــول	تعــاون	معهــا	حــول	اســتمرار	الدَّعــم	اإلنســاين	للنَّازحــن	

والعمــل	علــى	توفــري	ضمانــات	للعائديــن	مــع	جدولــة	زمنيَّــة	لعودهتــم.
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دعــم	خارطــة	طريــق	العــودة	الــي	تقــوم	هبــا	املديريَـّـة	العامَّــة	لألمــن	العــام	بالتعــاون	مــع	 	-4
الاّلجئــن. لشــؤون	 املّتحــدة	 لألمــم	 العليــا	 املفّوضيَّــة	

إنتهــاج	ديبلوماســيَّة	مبــادرة	وشــريكة	مــع	اجملتمــع	الــدَّويل	خصوصــاً	الواليــات	املّتحــدة	 	-5
األمريكيَّــة	واالحّتــاد	األورويب	وجامعــة	الــدُّول	العربيَّــة،	الســتمرار	دعــم	لبنــان	ملواجهــة	
تداعيــات	أزمــة	النُّــزوح،	وتكثيــف	اإلصــرار	علــى	روســيا	للضغــط	باجّتــاه	توفــري	ضمانــات	

للنَّازحــن	العائديــن	ومــن	يريــدون	العــودة.

	طلــب	لبنــان	املشــاركة	يف	مســار	جنيــڤ	ومســار	أســتانا،	كمــا	دعــوة	جملــس	األمــن	 	-6
ــابع	مبــا	يُلغــي	مفاعيــل	 جللســة	طارئــة	إلقــرار	حــّق	العــودة	للنَّازحــن	حتــت	الفصــل	السَّ

والقانونيَّــة. امليدانيَّــة	 املعّوقــات	

لبنــان	والنَّازحــون	مــن	ســوريا	بــن	إدارة	األزمــة	وشــروط	العــودة	اآلمنــة،	صــريورٌة	معقَّــدة	يف	
أخطــر	تراجيديــا	إنســانيَّة	يف	القــرن	احلــادي	والعشــرين	...
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•	 	املهاجرون	والالجئون:	يف	سبيل	مقاربة	أورو	-	متوسطية.	زياد	الصَّائغ-	النهار-	23
تشرين	األول	2018
https://www.annahar.com/article/884664-%D8%A7%D9%84%D9%8
5%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%8
8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88
%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-
%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-
%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88--%D9%85%D8%AA%D9%88%
D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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•	 لبنان	وعودة	الّنازحن:	حماذير	الديبلوماسّية.	زياد	الصَّائغ-	النهار-	28	أيلول	2018
https://newspaper.annahar.com/article/671698-
%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-
%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9
%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-
%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%
D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%
A7%D8%B3%D9%8A%D8%A

•	 	لبنان	والعودة:	الصرامة	السيادية	أم	الالمنهجّية؟.	زياد	الصَّائغ-	النهار-	19	حزيران
2018	
https://newspaper.annahar.com/article/819751-
%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D
9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%
B5%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3
%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%D8
%AC%D9%8A%D8%A9

•	 	لبنان	والنزوح	السوري:	املشكلة	يف	عدم	التوافق	الداخلي	ال	مع	اخلارج.	زياد	الصَّائغ-
النهار-	8	أيار	2018
https://newspaper.annahar.com/article/801009-
%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7
%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84
%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D9%85-
%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%
D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8
%AE%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8
%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC

•	 ْولة!	زياد	الصَّائغ-	النهار-	27 	لبنان	والّنازحون	-	الاّلجئون	من	سوريا:	تأبيُد	اهنيار	الدَّ
أيلول	2016
https://newspaper.annahar.com/article/475442-
%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88
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%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD
%D9%88%D9%86--%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7
%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-
%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-
%D8%AA%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8
%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9

•	 اللُّجوء	وكارثة	التفتيت!	زياد	الصَّائغ-	النهار-	4	حزيران	2016
https://newspaper.annahar.com/article/398762-%D8%A7%D9%84%D9
%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%
B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A
A%D9%8A%D8%AA

•	 	لبنان	والنُّزوح	السوري:	حنو	الفرصة	الاّلضائعة.	زياد	الصَّائغ.	أوراق	سياسيَّة	)رقم9(،	بيت
.املستقبل	ومؤسسة	كونراد	آديناور	–	نيسان	2017
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=f5130a10-2507-
f980-2e54-409642a4a066&groupId=284382

•	 	النزوح	السوري	إىل	لبنان...	الفشل	السياسي	وعقبات	العودة	حتت	اجملهر.	علي	عواضة-
النهار	–	1	كانون	األول	2018
https://www.annahar.com/article/908311-%D8%A7%D9%84%
D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%
B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7-
%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D
9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D9%82%D8%
A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A
F%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8
5%D8%AC%D9%87%D8%B1

•	 	مسألة	املهاجرين	الالجئن	النازحن	جتدد	قضايا	القومية	واحلدود	والسيادة	والضيافة.	اتين
باليبار-	احلياة	–	8	أب	2018
http://www.alhayat.com/article/4596835/%D8%B1%D8%A3%D9%8
A/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A
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9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
%D8%A9/%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%A
7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A
%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%
D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8-
%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-
%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%
D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9
%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%
84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7
%D9%84%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A9
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زياد	الصَّائغ	/	سرية	ذاتيَّة

زيــاد الّصائــغ خبــر ومستشــار يف السياســات العامــة.	باحــث	لبنــاين	وخبــري	يف	قضايــا	
الاّلجئــن	الفلســطينين	ومفاوضــات	الّســالم	يف	الشــرق	األوســط،	والّنازحــن	-	اّلالجئــن	
مــن	ســوريا	وسياســات	العمــل	واحلمايــة	االجتماعيَّــة،	منســق	مبــادرة	“لبنــان	األفضــل”.	
مستشــار	السياســات	واســراتيجيات	التواصــل	يف	وزارة	الدولــة	لشــؤون	النازحــن	)شــباط	
2017	–	كانــون	الثــاين	2019(،	وهــو	عضــو	–	خبــري	جلنــة	الّتواصــل	الّسياســي	لقضايــا	
اّلالجئــن	الفلســطينين	يف	جلنــة	احلــوار	الّلبنــاين	-	الفلســطيين	يف	رئاســة	احلكومــة،	ومستشــار	
للسياســات	مــع	مؤسســة	أديــان،	مستشــار	السياســات	والتواصــل	يف	جملــس	كنائــس	الشــرق	
األوســط	)أيلــول	2018	-	...(،	عضــو	اللجنــة	االســراتيجية	يف	املركــز	املــاروين	للتوثيــق	
واألحبــاث	)أيلــول	2018	-	...(.	عِمــل	مديــراً	تنفيذيـّـاً	مللتقــى	التأثــري	املــدين	)تــوز	2012	
وكانــون	الثــاين	2016(.	مستشــار	يف	رســم	السياســات	واســراتيجيات	التَّواصــل	يف	رئاســة	
احلكومــة	اللبنانيــة	لرئيــس	جلنــة	احلــوار	اللبنــاين	–	الفلســطيين	)2006-2009(،	ومستشــار	
الثــاين2010	-	حزيــران	 يف	رســم	السياســات	ورئيــس	فريــق	عمــل	وزيــر	العمــل	)كانــون	
2011(،	ومستشــار	وطــيّن	للسياســات	ملنظَّمــة	العمــل	الدوليــة	يف	املكتــب	اإلقليمــي	للــّدول	
العربيــة	للمنظمــة	يف	بــريوت	)أيلــول2011	-	حزيــران	2013(.	َعِمــل	ســابقاً	مستشــاراً	
الســراتيجّيات	التواصــل	يف	جملــس	كنائــس	الشــرق	األوســط،	ولنقابــة	املعّلمــن	يف	لبنــان،	
الدِّراســات	 وملركــز	 املشــرق،	 مســيحّيي	 وللقــاء	 الدرزيــة،	 للطائفــة	 الصحيّــة	 وللمؤسســة	
واألحبــاث	املشــرقية.	لــه	دراســات	متخّصصــة	يف	قضيــة	الالَّجئــن	الفلســطينين	والنازحــن	
الســورين،	ومســائل	العمــل	واحلمايــة	االجتماعيــة	واحلــوار	املســيحي	–	اإلســالمي	والفكــر	
العــريب	واملواطنــة،	وينُشــر	دوريــاً	مقــاالت	متخّصصــة	يف	جريــديت	النهــار	واحليــاة	ويف	بــريوت	

إنســايتس.	


