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سياسة
قضية اليوم

Тбилиси

مؤتمر برلين :معركة لتوطين النـ ـ

متفرقات ـ 4

مرة جديدة ،تحاول الدول الغربية فرض خطوات على لبنان ال نتيجة لها سوى توطين
النازحين السوريين ،او تحويل إقامتهم إلى إقامة مفتوحة بال أفق زمني .في العاصمة
األلمانية ،سعى «المانحون» إلى «دس» شروطهم في أي بند من بنود دعم لبنان

زياد الرحباني

صــرلــك سـنـتــن فـلـ ّـيـتــي وب ـق ـيــت انــا
ب ـهــال ـب ـيــت .ل ــو م ــا ع ــم ت ـص ـ ّـدق ــي ،ما
تصدقي ،لــو ّ
تعرفت عــا حــدا غيرك
ل ـشــو ب ـعــدنــي ع ــم ّ
وج ـه ـلــك الـحــديــث
بهالليل ...شو؟ ايه ايه متل ما بدك.
ّ
ّ
ف ـي ـ ّـي س ــك ــر وك ــف ــي اح ـك ــي وح ــدي
يعني ...ايه ما هي كلمة وحــدة بعد:
ّ
ّ
تتصوري انو بس
انتي اكيد فيكي
يصير االن ـســان وح ــدو ،م ــدري ليه
ّ
اكتر شي بيتذكر التاني بس يفوت
عا اوضة النوم ...مش مظبوط؟ ...ايه
ّ
كــتــر خـيــرك ،بــس انــا عــم تلفنلك تا
ّ
خبرك شي جديد عم يصير معي،
ّ
وألك ــدل ــك ش ــي كــنــا داي ـم ــا نـتـشــارع
ّ
ان ــا ويــاكــي عـلـيــه ،كـنــت ان ــا قــلــك انــو
الطبيعة فظيعة هـيــدا اكـيــد بــس ما
دخـلـهــا بــالـعــدالــة .مــش عــادلــة يعني
الطبيعة .تصوري انا وبحالتي وعم
بحكيكي ومــا بتقبلي احكيكي اال
ّ
عــالـخـلـيــوي حــتــالــي مــا اع ــرف انتي
ويــن ،تـصـ ّـوري انــي عــم جـ ّـرب اغفى
ّ
وحــدي ومــوافــق انــو انتي كــان معك
ح ــق ،وب ــس ان ــا انـتـبـهــت ك ــان صــار
ّ
مأخر ،بس طالع صوت بسني فازز
ع ــا ب ـس ـي ـنــة ب ـم ـح ـيــط «ال ـع ـن ـت ـب ـلــي»،
البناية يعني عرفتيها ،تكان يعرف
ّ
ي ـخــلــص ...صــريــخ بتفكريهن بني
ّ
آدم ـ ــن ...يـعـنــي مـعـقــولــة اذا رك ــزت
ّ
عليهن بــلــش حــس متلن ألنــو مش
معقولني وخــاصــة هـيــي ،وهـيــي عا
ّ
مخلية بـ ّـس من ّ
شرها،
فكرة مش
ّ
وبنفس الوقت وال بس منن بيحمل
ّ
ّ
حالو وبيفل ،انو لو ضلينا حيوانات
وبـ ــا ه ــاالرتـ ـق ــاء ش ــو كـ ــان ص ــار؟
والله ما بعرفّ ...
طولت عليكي ،هاي
بعرف.
¶¶¶
من العبارات املتداولة وغير معروفة
املصدر« :خطوة الى الوراء ،خطوتان
الى األمــام» .إن من قال هذه العبارة
ه ــو ل ـي ـنــن ،ف ــي م ـع ــرض ّ
رده على
مجموعة من البولشيفيك ّ
املتهورين،
والــذيــن كــانــوا ال يفهمون مل ــاذا قـ ّـرر
االن ـت ـظ ــار ف ــي ل ـي ـلــة اع ـت ـق ــدوا فيها
انـهــا املـنــاسـبــة الـنـمــوذجـيــة للهجوم
على موقع متقدم في محيط قصر
الكرملني .إن الكثير من الشيوعيني
يـ ّ
ـرددونـ ـه ــا م ـن ــذ اعـ ـ ـ ــوام ،وربـ ـم ــا ال
ي ــدرك ــون ف ـحــواهــا بــال ـض ـبــط .فـهــذا
رسم تبسيطي للعبارة:
 = 768مجموع خطوات ثالث
خطوة الى الوراء7/6 :
خطوتان الى االمام6/8 :
وكان الله يحب املحسنني

وفيق قانصوه
فـ ـ ــي اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع «م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة الـ ــدعـ ــم
الدولية للبنان» و«مؤتمر النازحني
ال ـس ــوري ــن» ال ـلــذيــن اسـتـضــافـتـهـمــا
بــرلــن أم ــس ،ك ــان لـبـنــان وح ـي ـدًا ،ما
خ ــا دع ـم ــا م ـصــريــا ،ف ــي م ـه ـ ّـب أزم ــة
الـ ـ ـن ـ ــازح ـ ــن .ح ـم ـل ــة الـ ـضـ ـغ ــط ال ـت ــي
ّ
قادتها أنقرة ،وتكتلت فيها كل الدول
املشاركة بما فيها الشقيقة ،وصلت
حـ ـ ّـد م ـطــال ـبــة ال ـس ـل ـط ــات الـلـبـنــانـيــة
ب ــإص ــدار أوراق ثـبــوتـيــة لـلـنــازحــن،
ح ـت ــى أن ب ـع ــض املـ ـش ــارك ــن طــالــب
بــإع ـطــائ ـهــم ج ـ ـ ــوازات س ـف ــر! وبـلـغــت
الـ ـضـ ـغ ــوط واملـ ـ ــداخـ ـ ــات ،ال ـ ُـداخ ـل ـي ــة
والخارجية ،الى الحد الذي نقل فيه
عــن وزي ــر الـخــارجـيــة جـبــران باسيل
ق ــول ــه أمـ ـ ــام ب ـع ــض رؤس ـ ـ ــاء ال ــوف ــود
«إن ـن ــي ل ــن أع ــود ال ــى لـبـنــان بــاتـفــاق
قاهرة جديد»ّ ،و«إننا ال نريد منكم
رفـ ــع الـ ـع ــبء ع ــن ــا ،ول ـك ــن ال تـضـعــوا

باسيل :لن أعود
الى لبنان باتفاق
قاهرة جديد
شتاينماير وباسيل في المؤتمر الصحافي العالن مقررات مؤتمر برلين أمس (أ ف ب)

أعباء جديدة علينا».
وكانت الحكومة اللبنانية استبقت
«ألغام» املؤتمر بالتأكيد على لسان
رئيسها تمام ســام ب ـ «أنـنــا لــم ولن
ن ــوق ــع ع ـلــى ات ـفــاق ـيــة ج ـن ـيــف» الـتــي
تـحـ ّـول لبنان إلــى بلد لجوء وتدمج
الــاجـئــن فــي املـجـتـمـعــات املضيفة،
وبأن «هذه الفقرة أزيلت من مشروع
ورقة العمل» بعد مالحظات وضعها
الــديـبـلــومــاسـيــون الـلـبـنــانـيــون على
م ـسـ ّـودة الـبـيــان الختامي فــي نقاش
مع نائب مدير دائرة لبنان وسوريا
فـ ـ ــي وزارة ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة األملـ ــان ـ ـيـ ــة

ك ـل ـي ـم ـن ــس ه ـ ـ ــاخ قـ ـب ــل أيـ ـ ـ ـ ــام .ول ـك ــن
رغـ ــم ذل ـ ــك ،ف ــوج ــئ ال ــوف ــد الـلـبـنــانــي
بـضـغــوط شــرســة ،عــربـيــة وإقليمية
ودول ـ ـيـ ــة ،لـحـمـلــه ع ـلــى ال ـق ـب ــول بما
ك ــان م ـطــروحــا ف ــي امل ـس ــودة األولـ ــى.
كما فوجئت الدبلوماسية اللبنانية
بنصوص فاقعة منها إعــادة الكالم
ع ـ ـ ــن دم ـ ـ ـ ــج ال ـ ـ ـنـ ـ ــازحـ ـ ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن
فـ ـ ــي أمـ ـ ــاكـ ـ ــن ن ـ ــزوحـ ـ ـه ـ ــم وال ـ ـس ـ ـمـ ــاح
باندماجهم ضمن املجتمع اللبناني،
وبمحاوالت لفرض مواقف سياسية
على لبنان مغايرة لسياسة «النأي

بــال ـن ـفــس» ال ـت ــي يـتـبـعـهــا ،وبـ ـ ــإدراج
ن ــص صــريــح يــربــط ب ــن امل ـســاعــدات
ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـن ــازح ــن وبـ ــن ان ـت ـخــاب
رئ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ،ورب ـ ــط ع ــودة
الـ ـن ــازح ــن الـ ـس ــوري ــن ال ـ ــى ب ــاده ــم
بــالـحــل الـسـيــاســي لــأزمــة الـســوريــة.
كما ُحذفت املقاطع التي طالب لبنان
بإدراجها في البيان الختامي ،ومنها
أخ ــذ املــؤتـمــر الـعـلــم ب ـقــرار الحكومة
وقــف استقبال الـنــازحــن السوريني
وتقليص أعدادهم عبر إعطاء صفة
ن ــازح ألول ـئــك الــذيــن تنطبق عليهم

ه ــذه الـصـفــة ،واالشـ ــارة ال ــى مخاطر
النزوح السوري على لبنان ،وتأكيد
أن عــودة النازحني ال يجب أن تكون
مرتبطة بالحل السياسي النهائي
في سوريا ،وأن الحل األمثل ملشكلة
الـ ـن ــازح ــن ت ـك ــون ف ــي ع ــودت ـه ــم ال ــى
ب ــاده ــم ول ـي ــس ف ــي ان ــدم ــاج ـه ــم في
مجتمعات اللجوء.
ّ
مصادر في الوفد اللبناني أكــدت أن
الـضـغــوط تــواصـلــت حتى اللحظات
األخـ ـي ــرة لـحـمــل ل ـب ـنــان ع ـلــى الـسـيــر
فــي امل ـقــررات كما هــي« ،وق ــد خضنا

تقرير

قررنا ضبط الحدود لمنع التـ ـ
النازحين:
لمؤتمر
سالم
ّ
برلين ـ نقوال ناصيف

قـ ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة تـ ـم ــام س ــام
لـ ــ»االخـ ـب ــار» إن االج ـت ـم ــاع الـخــامــس
لــ»مـجـمــوعــة الــدعــم الــدول ـيــة للبنان»
واالول لـ»مؤتمر النازحني السوريني»
سيكون لهما «االثر الفاعل على تحرك
املـجـتـمــع ال ــدول ــي ح ـيــال ال ـنــازحــن»،
كاشفا عــن مكسب مهم حققه لبنان
ترجمة ملا نادى به ،وهو تقاسم اعباء
النزوح السوري مع الدول القادرة ،من
خ ــال اجـتـمــاع سيعقد فــي  9كــانــون
االول فــي جنيف .وق ــال انــه تبلغ من
السويد تخصيص  8,5ماليني دوالر
في الصندوق االئتماني املنبثق من
«مجموعة الدعم الدولية».
وكـ ـش ــف ج ــان ـب ــن م ــن م ـش ــارك ـت ــه فــي

اجتماعي برلني :اولهما ،اخذ «مؤتمر
ال ـ ـنـ ــازحـ ــن» ع ـل ـم ــا ب ـ ـقـ ــرار ال ـح ـكــومــة
الـلـبـنــانـيــة وق ــف ح ــرك ــة الـ ـن ــزوح الــى
لبنان ،من دون ان يلقى اعتراضًا من
اي من املشاركني .وثانيهما ،حصيلة
اجـ ـتـ ـم ــاع ــه مـ ــع املـ ـسـ ـتـ ـش ــارة ان ـج ـيــا
مـيــركــل ال ـتــي خـصـتــه دون س ــواه من
املـشــاركــن بـلـقــاء ت ـنــاوال فـيــه اوض ــاع
املنطقة و»التركيز على دعم االعتدال
في املنطقة وانضاج مساعي السالم
ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـ ـت ـ ـطـ ــرف واالرهـ ـ ـ ـ ــاب
والعنف».
وقـ ــال س ــام ان ــه مل ــس ت ـجــاوبــا حـيــال
طــرحــه عـلــى املــؤتـمــريــن منطقة آمنة
ع ــازل ــة يـنـقــل الـيـهــا ال ـن ــازح ــون داخ ــل
االراضــي السورية ،واضــاف« :رغم ان
الخطوة تصطدم بعقبات وعراقيل،

كان ثمة تفهم لالقتراح اللبناني ،غير
ان األمر مرتبط بحل سياسي للداخل
السوري يشترك فيه املجتمع الدولي
واالم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ،م ــا يـتـطـلــب تــوافـقــا
دوليا يحتاج الى وقت».
استهل رئيس الحكومة يرافقه وزير
الخارجية واملغتربني جبران باسيل
ووزيـ ــر ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة رشيد
درب ـ ـ ـ ــاس ال ـ ـيـ ــوم الـ ـث ــان ــي فـ ــي ب ــرل ــن
بـلـقــاء وزي ــر الـخــارجـيــة فــرانــك فالتر
شتاينماير ،قبل حضورهم اجتماع
«م ـج ـمــوعــة ال ــدع ــم» ف ــي ف ـط ــور عمل
حضره ممثلو الدول الخمس الدائمة
العضوية فــي مجلس االم ــن واملانيا
واالت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد االوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي والـ ـج ــامـ ـع ــة
الـعــربـيــة ،والـقــى فيه ســام كلمة أمل
ف ـي ـهــا «ت ــرجـ ـم ــة مـ ــواقـ ــف الـ ــدعـ ــم ال ــى

اج ــراءات فاعلة» .وأضــاف ان «لبنان
الذي تفوق اعداد النازحني السوريني
ثلث عدد سكانه ،يشهد يوما بعد يوم
تدهورا لوضعه االقتصادي وتراجعا
ل ـخــدمــاتــه ال ـع ــام ــة وت ـه ــدي ــدا خـطـيــرا
الس ـ ـت ـ ـقـ ــراره .ح ـكــوم ـت ـنــا غ ـي ــر ق ـ ــادرة
ع ـل ــى م ــواج ـه ــة هـ ــذه ال ـت ـح ــدي ــات بــا
مساعدات كبيرة وعاجلة .إننا نقدر
بثالثة مليارات دوالر قيمة املساعدة
املطلوبة للمجتمعات االكثر حرمانا،
وملـعــالـجــة الـتـهــديــدات الـتــي يتعرض
لها اللبنانيون املضيفون والالجئون
على حد سواء ،ولتأمني حد أدنى من
النمو امل ـس ـتــدام» .واك ــد ان «التمويل
ع ـل ــى رغ ـ ــم أه ـم ـي ـتــه ال ي ـك ـفــي وح ــده
ملساعدتنا على مواجهة الصعوبات.
والضغط الــذي يمثله الحجم الكبير

