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قطر وال�سعودية ...خالف على الرئا�سة اللبنانية �أو على عناوين مرحلة؟
 روزانا ر ّمال

حسن حردان
إذا لم يحصل اختراق في غضون األي��ام التي تسبق الموعد
المقرر النعقاد لقاء «جنيف  »3حول األزمة السورية ،فإنّ تأجيل
االجتماع سيكون هو الخيار المرجح.
هذه النتيجة المتوقعة في حال الفشل في التوصل إلى اتفاق
بين األط��راف المك ّونة لـ«جنيف  »3على تذليل العقد التي تقف
عقبة أمام عقد االجتماع.
ل�ك��ن م��ا ه��ي ه��ذه ال � ُع �ق��د؟ وه��ل ب��اإلم �ك��ان ت��ذل�ي�ه��ا؟ وم��ا هي
االحتماالت المرجحة على ض��وء ذل��ك؟ وأخ�ي��را ً ما هو المسار
الذي ستسير فيه جهود ح ّل األزمة السورية في الحالتين ،حالة
عقد اللقاء ،وحالة تأجيله والمراهنة من قبل البعض في الحلف
السعودي التركي على تبدّل الظروف لمصلحته في المقبل من
األيام؟
أوالً :على صعيد العقد :في خض ّم المداوالت الجارية لتأمين
انعقاد لقاء «جنيف  »3في  25الشهر الحالي ،برزت ثالث عقد
أساسية هي...
ال�ع�ق��دة األول� ��ى :ال �خ�لاف ع�ل��ى ت�ح��دي��د م��ن ه��ي التنظيمات
اإلرهابية ،وهذه نقطة مهمة ،ألنه يتوقف عليها تحديد من هي
الجهات التي ستشارك في الوفد المعارض ،في مقابل الوفد
الرسمي السوري.
فالموقف ال��روس��ي ـ ال �س��وري ي�ص� ّر على تصنيف «جيش
اإلس�ل�ام» و«أح� ��رار ال �ش��ام» تنظيمين إره��اب�يّ�ي��ن ،ان�ط�لاق�ا ً من
دورهما المعروف في تنفيذ جرائم إرهابية على مدى سنوات
األزمة الماضية.
في المقابل ف��إنّ السعودية ،وبدعم أميركي ،تص ّر على أن
يكونا جزءا ً من الوفد المعارض الذي جرى تشكيله في مؤتمر
الرياض ،المثير للجدل أص�لاً ،وسعت الرياض من خالله إلى
محاولة تقديم «أح��رار ال�ش��ام» و«جيش اإلس�ل�ام» باعتبارهما
«ج ��زءا ً م��ن المعارضة» المعتدلة وال��رك�ي��زة التي تستند إليها
لمواصلة التدخل في الشأن السوري الداخلي.
العقدة الثانية :وهي تمثيل وفد المعارضة ،ففي وقت تص ّر
ال��ري��اض وواشنطن على حصر تمثيل المعارضة باألطراف
التي شاركت في مؤتمر الرياض ،فإنّ روسيا وسورية وإيران
ترفض ذلك ،وتؤكد أنّ قوى المعارضة الفعلية في الداخل التي
تحارب «داعش» ،ال سيما قوى سورية الديمقراطية غير ممثلة
فيه ،وكذلك فإنّ المعارضة التي عبّر عنها في مؤتمر القاهرة،
وف��ي مؤتمر موسكو أي�ض�ا ً غير ممثلة ف��ي مؤتمر الرياض،
وبالتالي فإنه ال يمكن القبول باختصار وفد المعارضة بمؤتمر
الرياض كما تريد الحكومة السعودية.
العقدة الثالثة :ج��دول أعمال «جنيف  ،»3تحاول الحكومة
ال �س �ع��ودي��ة ،وم�ع�ه��ا اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة ،ت�ق��دي��م ب�ن��د المرحلة
االنتقالية ليكون البند األول ،بينما ترى ك ّل من موسكو ودمشق
أنّ األولوية يجب أن تكون أوالً لبند االتفاق على مكافحة قوى
اإلرهاب ومن ثم يأتي نقاش بند المرحلة االنتقالية.
ثانياً :إمكانية تذليل العقد الثالث :إنّ العقد الثالث المذكورة
آنفا ً ليست ثانوية ،إنما هي عقد جوهرية ال يمكن القفز فوقها ،إذا
ما أريد لـ«جنيف  »3أن يعقد في موعده ،أو حتى في موعد الحق
يجرى االتفاق عليه.
غير أنّ تذليل هذه العقد بات مرتبطا ً حصرا ً بمدى استعداد كلّ
من واشنطن والرياض للتراجع عن موقفهما ،وبالتالي التخلي
عن التمسك بوجهة نظرهما إنْ كان لناحية تعويم قوى إرهابية،
أو لناحية اإلم �ع��ان ب��اخ�ت�ص��ار تمثيل ال�م�ع��ارض��ة باألطراف
الموالية لها ،والخاضعة الستراتيجيتها ،أو لناحية االستمرار
في محاولة انتزاع مكاسب سياسية في الداخل السوري قبل
االتفاق على محاربة قوى اإلره��اب ،في إطار سياستها القائمة
على توظيف هذه القوى لتحقيق أهدافها التي عجزت عن بلوغها
طوال السنوات الخمس الماضية.
لكن يبدو من الواضح أنّ قدرة واشنطن والرياض على فرض
خص العقد المذكورة صعبة إذا لم تكن
وجهة نظرهما في ما ّ
مستحيلة وذلك لألسباب التالية:
السبب األول :إنّ ما عجزت عن تحقيقه ك� ّل من السعودية
وأميركا على مدى السنوات الماضية من عمر األزم��ة ،لم يعد
ب��اإلم �ك��ان ب�ل��وغ��ه ،ب��ل أص �ب��ح وه �م �اً ،ب�ع��د ال�ح�ض��ور الروسي
العسكري النوعي إلى جانب الجيش العربي السوري في محاربة
قوى اإلرهاب والتح ّوالت واإلنجازات النوعية التي تحققت على
ضوئه ،والتوازن االستراتيجي الذي أحدثه في موازين القوى
العسكرية في مواجهة القوى األميركية األكبر في العالم ،وأدّى
أي مخططات غربية ـ تركية في المراهنة
إلى لجم وردع وإحباط ّ
على تغيير نظام الحكم في سورية ،وإزاحة الرئيس بشار األسد
عن سدّة الرئاسة ،أو في المراهنة على إقامة منطقة عازلة في
شمال سورية.
السبب الثاني :إنّ روسيا وسورية وإي��ران ليست في وارد
أي تنازل بعد أن أصبحت في وضع ميداني قوي ،يعزز
تقديم ّ
موقفهم السياسي في مواجهة الموقف األميركي السعودي
التركي.
السبب الثالث :إنّ الواليات المتحدة األميركية ليست في وارد
التصادم مع روسيا ،في سورية ،وهي اضطرت إلى التكيّف مع
الوقائع التي فرضها الحضور الروسي العسكري وهذا ما دفع
واشنطن إلى التسليم في مؤتمر فيينا بوجهة النظر الروسية ـ
السورية والموافقة على ص��دور ق��رار عن مجلس األم��ن يؤكد
نتائج مؤتمر فيينا ،بعد محاولة سعودية أميركية لالرتداد
عليها ،وجرى إحباطها بفعل الموقف الروسي السوري الحازم
أي تعديل أو انقالب على نتائج فيينا.
والصلب في رفض ّ
ث��ال �ث �اً :ع�ل��ى صعيد االح �ت �م��االت :ان �ط�لاق �ا ً م�م��ا ت �ق �دّم تبدو
االحتماالت المتوقعة محصورة ِباثنين:
االحتمال األول :أن ترفض الرياض وأنقرة التسليم بوجهة
نظر روسيا وسورية ،وبالتالي تت ّم عرقلة عقد «جنيف  »3انطالقا ً
من رهان بأن تؤدّي االنتخابات األميركية إلى فوز الجمهوريين
وعودة الموقف األميركي إلى التشدّد والتصعيد في سورية.
أي متابع لتطورات الميدان السوري يدرك أنه ريثما
غير أنّ ّ
تحصل االنتخابات األميركية ويتسلّم رئيس أميركي جديد هناك
نحو سنة على األق� ّل ،وخالل هذه السنة من المؤكد أنّ الميدان
�وس��ع م��ن سيطرة
ال�س��وري سيشهد ت�ط��ورات نوعية كبيرة ت� ّ
الدولة السورية على األرض ،وتؤدّي إلى انحسار وجود قوى
اإلره ��اب وجعله مقتصرا ً على المناطق ال�ح��دودي��ة م��ع تركيا
والعراق واألردن ،إذا لم يت ّم إنهاء هذا الوجود ،بالقياس إلى ما
أنجز ميدانيا ً على مدى األشهر الثالثة الماضية ،إثر الحضور
الروسي النوعي.
وه��ذا يعني أن��ه من اآلن ،وال��ى السنة المقبلة سيكون هناك
واق��ع جديد قد تك ّرس على األرض في صالح الدولة السورية
وحلفائها يعزّز ويق ّوي من صالبة الموقف السياسي الروسي
أي ط�م��وح س �ع��ودي تركي
ال �س��وري اإلي��ران��ي ويقضي على ّ
أميركي بالتدخل في الشأن الداخلي السوري.
االحتمال الثاني أن تقدم واشنطن وانطالقا ً من قراءتها للواقع
الميداني وآفاق المستقبل إلى ممارسة الضغوط على حلفائها
السعوديين واألت��راك كي يتكيّفوا مع موازين القوى الجديدة
ويقبلوا بوجهة النظر الروسية اإليرانية السورية لعقد «جنيف
 »3ألنّ اآلتي من األيام سوف يضعف دورهم السياسي أكثر إذا
أي تأثير.
لم يفقدهم ّ

خفايا
خفايا

منذ بضعة أشهر قام وزير الدفاع السعودي محمد بن
سلمان بزيارة فجائية إل��ى روسيا التقى فيها الرئيس
فالديمير بوتين ،وك��ان معه وزي��ر الخارجية السعودي
عادل الجبير ،في محاولة للقيام بتفاهم جديد مع موسكو
ح��ول ش���روط التسوية السياسية ف��ي س��وري��ة ،وذل��ك
بعد مشاركة محمد بن سلمان في أعمال منتدى سان
بطرسبورغ االقتصادي في شهر حزيران الماضي ،أيّ بعد
زيارة أولى لموسكو ،فكانت رسالة واضحة إلى استعداد
الرياض حليفة واشنطن للتعاون مع روسيا ،وقد أملت
حينها بالتماس موقف جديد من تغيير موقف موسكو
تجاه سورية وبعض الملفات المرتبطة ،مع وعود روسية
بشراكة استراتيجية ومشروعات بمليارات ال��دوالرات.
وتقول مصادر صحافية متابعة للشأن الروسي في هذا
اإلطار إنّ هذه الوعود كانت رسالة إيجابية بذلك التوقيت
من موسكو التي سبق وتبادل مسؤولوها زيارات متتالية
مع الرياض منذ عام  2007ولم تنجح في تنفيذ ما ت ّم
االتفاق عليه من هذه الوعود لروسيا حتى اليوم.
م��ح��اوالت ال��ت��ق��ارب ال��روس��ي ال��س��ع��ودي ف��ي األشهر
الماضية كانت أوضح ،أو ربما الرهان السعودي على فتح
ثغرة في الموقف الروسي تجاه سورية كان أكبر ،واليوم
تجد السعودية نفسها أم��ام حائط كبير س� ّد ه��ذا األفق
بدخول روسيا الحرب العسكرية في سورية ،ال بل دخولها
المباشر والقوي في ما يس ّمى تصنيف المعارضة السورية
المفترض أنها ستجلس على طاولة المفاوضات السياسية
لتتعقد العالقة أكثر...
في المقابل تلوح في األفق بوادر عالقة روسية قطرية
مثيرة منوطة ب��أدوار جمعت مؤشراتها سلفاً ،فقد زار
أمير قطر روسيا منذ أيام قليلة ،والتقى الرئيس الروسي

فالديمير بوتين الذي تحدّث عن نية موسكو التعاون مع
الدوحة في البحث عن الحلول الممكنة لمشاكل المنطقة،
باعتبار قطر دول��ة م��ؤث��رة على ال��ت��ط��ورات ف��ي الشرق
األوسط ،بحسب بوتين مع اهتمام بتنسيق مواقف البلدين
في قطاع الطاقة ،والغاز تحديداً.
ال��زح��ف الخليجي نحو روس��ي��ا مطلوب ف��ي مرحلة
فرضتها بتواجدها القوي عسكريا ً الذي أكد أنها وحلفاءها
في المنطقة يرسمون مرحلة جديدة ال يمكن االنطالق في
عناوينها بتجاهل مصالحهم أوالً ،أو البقاء على ما كانت
عليه المنطقة قبل دخول روسيا إليها ،وهنا فإنّ من يعتبر
أنّ بإمكانه خلق ثغرة في الموقف الروسي تجاه سورية
فهو مخطئ بقراءته للحماسة الروسية في تبني األزمة
السورية من ألفها إلى يائها ،بما يعتبر ض��رورة ألمنها
القومي ،حتى أنه مخطئ في تحليله لألثمان التي تدفعها
روسيا في هذه األزمة من بينها االقتصادية والسياسية
واألمنية.
وبالرغم م��ن أنّ الملك السعودي بعث برسالة إلى
أمير قطر قبل ساعات من زيارته موسكو يؤكد فيها عمق
العالقات وض��رورة تعزيزها بين البلدين ،إال أنّ ه��ذا ال
يخفي التباين الحاصل وال��ذي يفرضه الوجود الروسي
في المنطقة ،والذي على ما يبدو سيفرض لعبة شروطه
بالنفوذ السياسي على طاولة المفاوضات وشكل المرحلة
واألدوار الموزعة فيها .ويدخل ضمن هذا اإلطار الخالف
السعودي  -اإليراني الحا ّد عقب إع��دام الشيخ نمر باقر
النمر .وعلى هذا األساس تبدأ مؤشرات األدوار من ساحات
متباينة ومواقف تحسب نقاطا ً ألصحابها ،حسب بورصة
الظروف فتكون الغلبة لألقوى ،وإح��دى هذه الساحات
لبنان الذي يشهد حراكا ً رئاسيا ً غير مسبوق وربما مثير
لما حمله من مفاجآت بعدما أقدم رئيس القوات اللبنانية
سمير جعجع على ترشيح خصمه اللدود مسيحيا ً العماد
ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية ،واألخير واجه «فيتو»

سعوديا ً منعه من استكمال مباحثات الرئاسة في وقت
سابق مع الحريري ،حتى صرف فريق  14آذار النظر عن
األمر ليعود عبر جعجع.
وهنا كان السؤال الذي فرض نفسه :كيف يمكن لجعجع
أن يتخطى الفيتو السعودي؟ ومَن هي الجهة الراعية دوليا ً
أو إقليمياً؟ وفي هذا اإلط��ار إذا كانت الواليات المتحدة
تعتبر جعجع حليفا ً رئيسا ً لها في لبنان ،فإنّ هناك تغطية
عربية احتاجها جعجع لهذه الخطوة ،وتبدو قطر وراءها
بمؤشرات مقبوليتها بالداخل اللبناني ،وهنا يفيد التذكير
بدور للدوحة الحت مؤشراته في صفقة تبادل العسكريين
اللبنانيين الذين اختطفتهم «جبهة النصرة» ألكثر من سنة،
واإلشادة التي حظي بها أمير قطر من مسؤولين لبنانيين
حينها ،واللفتة التي تحدّث عنها أمين عام حزب الله السيد
حسن نصرالله حين لبّى أمير قطر مباشرة رغبته ،عندما
تدخل السيد نصرالله لح ّل هذا الملف ،وهذا كله نقيض
العالقة السيئة جدا ً بين حزب الله والسعودية ،فمواقف
الحزب شديدة اللهجة ض ّد الرياض منذ الحرب على اليمن
حتى تصنيفها له إرهابياً.
مرجح ،وقد سبق
القبول بالدور القطري عند حزب الله
َّ
ونجح في اختبار صفقة العسكريين ،وهو مؤشر واضح
يصب في
يُعلي من فرضية نجاح تعاون بين الطرفين
ّ
مصلحة إضعاف الدور السعودي في لبنان ،لكن حزب الله
هنا سيمثل تموضعا ً واصطفافا ً لحلف اتخذ موقفا ً نهائيا ً
من السعودية ،وهو الحلف الروسي اإليراني السوري ،فهل
سيبادر إلى حسم دعم عون المرشح المرفوض سعودياً؟
أم أنه سينتظر الكلمة الفصل األخيرة باعتبار أنّ مساعي
ح ّل الخالف السعودي  -اإليراني تتوالى فرنسيا ً وصينيا ً
وباكستانياً ،وبالتالي فإنّ ح ّل األزمة الرئاسية اللبنانية
ولكبر دالالتها ،إذا ت ّم حله على هذا األساس ،فسيؤجل حتى
ّ
وتتوضح معه أدوار المرحلة المقبلة
يتوضح المشهد أكثر
وعناوينها؟

�سالم يلتقي نائبة رئي�س المفو�ضية الأوروبية

بري� :س�أكون �آخر من يعلن موقفه
من دعم جعجع تر�شيح عون
نقل ال��ن��واب ع��ن رئ��ي��س مجلس
النواب نبيه بري بعد لقاء األربعاء
تكراره أنّ موقفه من ترشيح رئيس
«ال���ق���وات» سمير جعجع للعماد
ميشال ع��ون للرئاسة أو ما يتعلق
باالستحقاق الرئاسي بصفته رئيسا ً
للمجلس« ،ي��ك��ون الموقف األخير
وليس األول» ،وأنه سيتخذ الموقف
المناسب بعد درس ك�� ّل المواقف
والمعطيات.
وجدّد القول «إنّ لقاء عون ـ جعجع
ه��و خطوة متقدمة تريح الساحة
الوطنية والمسيحية ،وتؤكد أن ال
ع���داوات بين اللبنانيين ،بل هناك
خصومات سياسية».
وكان بري استقبل النواب :ميشال
م��وس��ى ،ب�لال ف��رح��ات ،علي ب��زي،
إميل رحمة ،نواف الموسوي ،عباس
هاشم ،هاني قبيسي ،علي خريس،
عبد المجيد صالح ،حسن فضل الله،
علي المقداد ،علي عمار ،قاسم هاشم،
وعلي فياض.
كما استقبل ب��ري ن��ائ��ب رئيس
الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل الذي
قال بعد اللقاء« :اجتماعنا مع دولة
الرئيس بري تناول قضية التعيينات
في المجلس العسكري ،ونحن دائما ً
نرغب في أن نستأنس برأي دولته،
فهو رجل المهمات الصعبة ،ونعرف
عنه أن��ه يتصرف دائ��م��ا بإيجابية
وت���رو ،واقتراحاته دائ��م��ا إيجابية
لمصلحة البلد ومصلحة المؤسسة
العسكرية».
وردا ً على سؤال حول إمكانية إقرار
التعيينات ال��م��ذك��ورة ف��ي الجلسة

ر ّد أحد المطارنة
البارزين على
كالم رئيس كتلة
المستقبل النيابية
فؤاد السنيورة من
بكركي يوم االثنين
الفائت وقوله «إنّ
رئاسة الجمهورية
ليست شأنا ً مسيحيا ً
فقط ،بل هي شأن
لبناني بامتياز» ،فقال
المطران المشار إليه:
«نحن نوافق على
هذا القول ،شرط أال
يتذاكى أحد على أحد،
ألنّ ك ّل الرئاسات
والمسؤوليات العامة
هي شأن لبناني
بامتياز ،وليست فقط
رئاسة الجمهورية»...

التقى رئيس الحكومة تمام سالم
ف��ي ب��روك��س��ل أم���س ن��ائ��ب��ة رئيس
المفوضية األوروب���ي���ة كريستينا
جورجيفا وم��ف��وض��ة ال��ت��ج��ارة في
االتحاد األوروبي سيسيليا مالمسترم،
ف��ي ح��ض��ور ع���دد م��ن المفوضين
والمسؤولين في االتحاد األوروب��ي،
في دارة سفير لبنان في بلجيكا رامي
مرتضى ،واستكمل اللقاء إلى مأدبة
غ��داء عمل أقامها السفير مرتضى
للرئيس سالم وعدد من المفوضين
األوروبيين المعنيين باإلعداد لمؤتمر
الدول المانحة للنازحين السوريين
الذي يعقد في العاصمة البريطانية
في الرابع من شباط المقبل.

سالم وجورجيفا خالل لقائهما في بروكسل

بحث مع با�سيل والم�شنوق ودربا�س وابراهيم �أو�ضاع الالجئين

بري مستقبالً مقبل في عين التينة
المقبلة ،أجاب« :بالنسبة إلي أصبحت
جاهزا ً وقمت بالتحضيرات الالزمة،
فعندما يدرج رئيس مجلس الوزراء
ه��ذا ال��م��وض��وع على ج���دول أعمال
جلسة المجلس سأقوم بواجباتي
ك��وزي��ر للدفاع ،وسأقترح األسماء
ال��م��دروس��ة ،وعلى مجلس ال���وزراء
ان يأخذ االج���راءات والبحث الالزم
لتعيين األشخاص المناسبين».
ولفت إلى «أنّ اآللية المتفق عليها
منذ زم��ن ف��ي مجلس ال����وزراء وفي
عهد الرئيس ميشال سليمان ،هي أنّ
الوزير المختص يطرح ثالثة اسماء
لكل مركز ش��اغ��ر ،وي���درس مجلس
الوزراء المعطيات التي يقدمها الوزير
لكي يختار االسم المناسب».

وأضاف« :ال عرقلة لهذه الموضوع،
وجميع األفرقاء والمكونات السياسية
تتفهم االوض���اع وال أح��د يعرقل أي
شيء».
من جهة أخرى ،تلقى بري رسالة
من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي
جيرار الرشيه أكد فيها «التزام فرنسا
ال��دائ��م خ��دم��ة ال��س�لام ف��ي لبنان».
وش �دّد أيضا ً على «تعزيز التعاون
البرلماني وتفعيل اتفاقية التعاون
بين المجلسين».
كما أب���رق إل��ى رئ��ي��س الجمعية
الوطنية في بوركينا فاسو ساليف
دي��ال��و ،مستنكرا ً العمل اإلره��اب��ي
ال��ذي استهدف العاصمة ،ومعزيا ً
بالضحايا نتيجة هذه الجريمة.

غراندي� :أزمة الالجئين ّ
تخطت حدود المنطقة

ن�شاطات
المشنوق مجتمعا ً إلى غراندي والوفد

قهوجي مستقبالً نصري خوري
 التقى رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد
ميشال عون السفير السويدي بيتر سميمبي.
 عرض رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط في دارت��ه في كليمنصو ،التطورات مع كل
من القائم باألعمال األميركي في لبنان ريتشارد جونز
وسفير سويسرا فرانسوا باراس.
كما التقى جنبالط نائب رئيس مجموعة البنك
الدولي لشؤون منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
حافظ غانم والمدير اإلقليمي للبنك الدولي فريد
بلحاج.
 استقبل مسؤول العالقات الدولية في حزب
الله عمار الموسوي ممثلة األمين العام لألمم المتحدة
في لبنان سيغريد كاغ.
وج���رى خ�لال ال��ل��ق��اء ،بحسب ب��ي��ان للعالقات
االعالمية في الحزب« ،تداول األوضاع والتطورات في
لبنان والمنطقة ،والتطرق إلى الخطوات واالتصاالت
الجارية المتعلقة بالشأن الرئاسي وبتفعيل عمل
الحكومة».
ومن جهة أخ��رى« ،ت ّم عرض المساعي المبذولة

(مديرية التوجيه)
إلنجاح لقاء جنيف في شأن األزمة السورية المزمع
عقده في الخامس والعشرين من الشهر الحالي».
كما زارت كاغ المدير العام لقوى األمن الداخلي
اللواء إبراهيم بصبوص.
 استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في
مكتبه في اليرزة ،السفير الروسي في لبنان ألكسندر
زاسيبكين ،يرافقه الملحق العسكري اللواء رافيل
كورماشوف ،وتناول البحث المستجدات الراهنة في
لبنان والمنطقة.
كما استقبل قهوجي أمين عام المجلس األعلى
اللبناني ـ السوري نصري خوري ،وجرى التداول في
األوضاع على الحدود اللبنانية ـ السورية.
 التقى المدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم وفدا ً من اتحاد جمعيات العائالت البيروتية
برئاسة الدكتور فوزي زيدان ،وعرض معهم الشؤون
الوطنية واألوض��اع األمنية في بيروت .وشكر الوفد
اللواء ابراهيم على التسهيالت والمعاملة الجيدة التي
يلقاها المواطنون في دوائر األمن العام ،وخصوصا ً
في دائرة بيروت.

أكد الرئيس التنفيذي للمفوضية
العليا لالجئين فيليبو غراندي «أنّ
أزمة الالجئين تخطت حدود المنطقة،
لتتعداها إلى الدول األوروبية ،وهذا
ما فتح أعين العالم على هذا الوضع
الصعب جداً».
وفي سياق زيارته المنطقة لتقييم
أوض��اع الالجئين السوريين فيها،
جال غراندي ،على رأس وف��د ،على
عدد من المسؤولين اللبنانيين ،فزار
وزير الخارجية والمغتربين جبران
باسيل وق��ال بعد اللقاء« :يجب أن
نستفيد من فرصة االهتمام الدولي
للقيام بأمور ع��دة ك��ان يجب علينا
القيام بها منذ وقت طويل ،والذين
سبقوني ف��ي ه��ذا المنصب لطالما
طالبوا بدعم الحكومات في البلدان
المضيفة لالجئين ،ال سيما في لبنان
والمجتمعات المضيفة التي تتحمل
مسؤولية أعباء إيواء الالجئين».
وأض�������اف« :ع���رض���ن���ا ل��ل��ف��رص
المتاحة في المؤتمر المقبل للمانحين
في لندن ،حيث سيساهم المجتمع
ال��دول��ي ف��ي دع��م ال���دول المضيفة
بشكل غير مسبوق( )...كذلك تناولنا
ض���رورة تشجيع ال���دول ال��واق��ع��ة
خارج المنطقة لتأخذ عددا ً أكبر من
الالجئين ،وتشارك في تحمل هذه
المسؤولية ،أكثر بكثير مما كانت
عليه الحال سابقاً .وهذه كانت أمنية
عبرت عنها الحكومة اللبنانية منذ
فترة طويلة ،ونحن ندعمها بشكل
كامل .وسيعقد مؤتمر في  13شباط
المقبل ،ونطلب من البلدان المضيفة
أن تدعمنا في دعوتنا الدول األخرى
إلى تحمل أعداد الالجئين عبر وسائل
عدة مثل إعادة التوطين أو عبر منح
دراسية أو تأشيرات دخول إنسانية،
أو إعادة لم الشمل وسواها من الطرق

القانونية التي يمكن أن تعتمدها
ال��دول ،وبذلك سيكون لديها فرصة
إضافية لمحاربة الشبكات اإلجرامية
ال��ت��ي تعمل ع��ل��ى تسهيل التسلل
إلى ال��دول بشكل قانوني ،وتستغل
معاناة الشعب السوري ورغبته في
الوصول إلى تلك البلدان».
وت��اب��ع« :ل��ذل��ك ،ن��ح��اول زي���ادة
ع��دد الذين يتم قبولهم كمهاجرين
شرعيين ،والذين ال يتجاوز عددهم
بضعة آالف ،فيما الحاجة إل��ى أن
يكون العدد أكبر .وبالطبع سيبقى
ه��ن��اك الكثير م��ن ه���ؤالء الالجئين
في لبنان أيضاً .لهذا السبب إنّ هذا
المؤتمر مهم لمساعدة لبنان على
تحمل هذه المسؤولية الثقيلة .وأعتقد
أنه ورغم ك ّل الصعوبات التي تواجه
لبنان ،إن على الصعيد السياسي
الهش أو لجهة البنى التحتية ،يجب
أن نلتف ح��ول ه��ذا ال��ع��بء الكبير
واأله���م م��ن ذل���ك ،أن��ن��ا ن��أم��ل ف��ي أن
تتوصل المحادثات المرتقبة حول
سورية ال��ى خواتيمها لكي يمكننا
التحدث عن حلول نهائية».
وع��رض باسيل ،من جهته ،على
المفوض السامي موضوع «تحديد
الحاجات الفعلية من المساعدات
للنازحين السوريين الفعليين في
منطقة سهل دي��ر األح��م��رـ بعلبك»
إلب�لاغ��ه إل���ى المعنيين ف��ي األم��م
المتحدة .وأطلعه على ما يعانيه
المزارعون في هذا السهل من تحول
م��ق��ل��ق ف��ي تشغيل ال��ي��د العاملة
السورية ،فالعامل الذي كان يعمل
في الزراعة منذ أكثر من عشر سنوات
تبدل ف��ي مطالبه واض��ع �ا ً شروطا
إضافية في األجر أو دوام العمل في ظ ّل
تدفق المساعدات الغذائية والمالية
عليه من الجهات الراعية» ،معتبرا ً

«أنّ استمرار إمداد الرعايا السوريين
م��ن العمال وال��ن��ازح��ي��ن الموقتين
بالمساعدات شهريا ً انعكس ضررا ً
على القطاع الزراعي واليد العاملة
لدى المزارعين وأرب��اب العمل ،من
ج��راء تمنع العديد منهم العمل في
الحقول واليد العاملة ،وهذا مؤشر
خطير في تحول ديموغرافي للسكان
األصليين مع العمال المقيمين».
كما زار غ��ران��دي ،ترافقه ممثلة
المفوضية في لبنان ميراي جيرار،
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات نهاد
المشنوق الذي طلب من المفوضية
«العمل على تأمين أكبر دعم ممكن
للمجتمعات المحلية اللبنانية
التي تستقبل النازحين السوريين
وتتحمل ال��ع��بء األك��ب��ر ب��ي��ن دول
الجوار السوري».
وفي وزارة الشؤون االجتماعية،
اجتمع غ��ران��دي إل��ى ال��وزي��ر رشيد
درباس وتطرق البحث إلى «الحاجة
إلى إقرار وقف إلطالق النار في مناطق
س��وري��ة لتشجيع السوريين على
العودة إلى بالدهم ،باإلضافة إلى
البحث في إمكان تأمين فرص عمل
للسوريين ليؤمنوا ومعيشتهم تحت
سقف القانون اللبناني ومن دون أن
يؤثر ذلك على العمالة اللبنانية».
ولفت درباس إلى أنّ «لبنان واألردن
هما الدولتان األكثر تأثرا ً بالنزوح
السوري ويجب زيادة الدعم المقدم
لهما للتعامل مع هذه األزمة».
والتقى المسؤول األممي والوفد
المرافق ،المدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم وع��رض معه
األوض���اع العامة ،ال سيما أوض��اع
النازحين السوريين إلى لبنان.

