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انطلقت الحكومة الجديدة "اىل العمل" من مقاربات جديدة ملعالجة امللفات العالقة االقتصادية واالجتامعية واملعيشية، منها 
وضع خطة شاملة لعودة املهجرين بعد انقضاء 29 سنة عىل هذا امللف بال نتيجة نهائية

عىل الرغم من كل الجهود التي بذلت، بقي عدد 
ابرزها:  من  االن.  حتى  عالقا  امللفات  من  كبري 
بلدة  يف  املتبقية  االخرية  واملصالحة  االخالءات 
عىل  املهجرين  وزارة  تعمل  والتي  كفرسلوان، 
اقفالهام يف اقرب وقت، وقد اعلن وزير املهجرين 
غسان عطاالله عند تسلمه حقيبته انه سيعمل 
العالقة، وسيقوم  الوزارة  اقفال كل ملفات  عىل 
عمله  بارش  وهو  تقريبا.  سنتني  خالل  بالغائها 
عىل هذا االساس، ويضع يف اولوياته انجاز ملفني 
اساسيني هام: انجاز االخالءات للمنازل املصادرة، 
يف  االهايل  بني  مصالحات  من  تبقى  ما  وانجاز 
الالزمة  التعويضات  ودفع  ثالث،  او  منطقتني 
"عىل  العودة  ملف  يقفل  ال  حتى  للمستحقني، 

زغل". 
الوزير عطاالله قام بجوالت عىل كبار املسؤولني 
بشكل  لبنان  جبل  يف  املعنية  السياسية  والقوى 
اسايس، من اجل البحث يف سبل تسهيل اقفال كل 
امللفات، والقت مساعيه تجاوبا وتشجيعا. لكن 
تبقى مشكلة واحدة اساسية هي التمويل الالزم. 
حول  عطاالله  الوزير  حاورت  العام"  "االمن 
املدى النجاز  والبعيدة  القريبة  تفاصيل خططه 
املهجرين  وزارة  الغاء  اىل  وصوال  امللفات،  كل 

نهائيا، ونقل موظفيها اىل وزارات اخرى.

■ اعلنت فور تسلمك الوزارة انك ستعمل عىل 
اقفال كل امللفات العالقة والغاء وزارة املهجرين 

خالل سنتني. ما هو برنامجكم؟
سنتان  سنوات،  بثالث  حددت  انها  الحقيقة   □
وسنة  العالقة،  امللفات  كل  القفال  الوزارة  يف 
لصندوق املهجرين لدفع التعويضات للمستحقني 
بحسب البيان الوزاري للحكومة. نحن كنا سنبدأ 
العمل كوزارة بشكل مستقل ملدة سنتني، لكن 
الصندوق.  ان نعمل مع  الحكومة  طلب منا يف 
الوزارة تتابع كل امللفات الباقية املوجودة لديها، 
وترسل  الدراسات،  وتنجز  الكشوفات،  وتجري 

وزير املهجرين: خطة شاملة 
إلعادة إعمار وترميم ما تبقى

الشيكات ودفعها  امللفات اىل الصندوق لتحرير 
اىل مستحقيها. الخطة التي سننجزها خالل مئة 
االطراف  كل  عىل  ستعرض  امللفات  القفال  يوم 
علنا، وبكل االولويات التي تعني الوزارة، والتي 
بارشنا حاليا تحديدها. حّضنا جدوال كامال بكل 
ان  ووجدنا  االولويات،  وبدأنا  الوزارة  اعامل 
ملف االخالءات له االولوية، حيث مل يعد جائزا 
استمرار احتالل منازل االخرين بعد ثالثني سنة 
من انتهاء الحرب االهلية. اعلنا منذ فرتة يف مؤمتر 
امللفات  عىل  بناء  االخالءات  انهاء  بدء  صحايف 
املوجودة لدى صندوق املهجرين والتي مل تدفع 
الوزارة  املوجودة يف  امللفات  كذلك  مستحقاتها، 
والتي بدأنا اعادة دراستها وتأهيلها بشكل علمي 

وموثوق به وصحيح، مبا يؤكد حق املستحق.

■ يف اي مناطق ال يزال ملف االخالءات عالقا؟
□ يف غالبية املناطق، من بريوت اىل املنت وبعبدا 
والبقاع السيام يف زحلة ويف عدد مناطق الشامل 
مثل طرابلس وزغرتا. هناك نحو الف طلب اخالء 
لدى الوزارة ال بد من انهائها خالل فرتة قريبة وكلها 
طلبات محقة، وجرت دراستها بناء عىل تحقيقات 
لها طابع التحقيق االمني الذي تتواله قوى االمن 
والتحقيق االجتامعي الذي تتواله اجهزة الوزارة، 
يريد  صاحبه  وان  مصادر  العقار  ان  من  للتأكد 
استعادته. لكن االخالءات تلحظ املنازل املصادرة 

خالل فرتة الحرب فقط وليس بعدها.

■ هل تشمل الخطة امتام املصالحات يف املناطق 
املتبقية؟

□ نعم، يف الوقت الذي نعمل خالله عىل 
مواز  خط  يف  سنعمل  االخالءات،  انجاز 
عىل امتام املصالحات يف املناطق املتبقية، 
وآخرها يف بلديت كفرسلون - جوار الحوز 
يف  مصالحة  شبه  هناك  بعبدا.  قضاء  يف 
اسمها حيالن يف قضاء زغرتا  قرية صغرية 

حال  لها  وسنجد  مشكلة،  فيها  حصلت 
خالل شهر تقريبا.

من  واالخالءات  املصالحات  انجاز  يحتاج  كم   ■
وقت؟

□ يف املصالحات ال نستطيع تحديد وقت دقيق، 
الن العملية تحتاج اىل ترتيب لقاءات حتى نتوصل 
اجراء  حول  معينة  تفاهامت  اىل  املعنيني  مع 
املصالحة. لكن االكيد اننا لن نرتك فرتة طويلة بني 
االجتامع واالخر، بل سنحاول تقريب االجتامعات 
حتى تكون االجراءات عاجلة ونجد حلوال رسيعة 
وبدء  الوزارة  تسلمنا  منذ  العالقة.  اصحاب  مع 
الورشة، تطورنا كثريا يف العمل واصبح لدينا عدد 
الرؤية  يف  ووضوحا  ايدينا  بني  امللفات  من  كبري 
حول كل ما يتعلق بالوزارة. سنبدأ االولويات التي 
شوطا  قطعنا  قد  نكون  انجزناها  واذا  حددناها 
اساسية  تعترب  تحديدا  امللفات  هذه  الن  كبريا، 
الخطة  وقت  يأيت  ثم  واملصالحات(.  )االخالءات 
الكبرية العادة اعامر ما بقي مام تهدم يف الحرب، 
ضمن  وسنضع  متضرا،  بقي  ما  ترميم  واعادة 
الخطة الكبرية الكلفة املالية لالعامر والرتميم. عىل 
هذا االساس، سنتقدم اىل مجلس الوزراء بالكلفة 
املطلوبة حتى نبارش حل كل امللفات، ونتوقع ان 

تكون مدة الخطة نحو سنة تقريبا.

■ هل تتوافر االموال يف الوزارة والصندوق؟
الصندوق  يف  االموال  بعض  لدينا  زال  ما   □
لالخالءات  تستخدم  املاضية  الحكومة  من 
واملصالحات، عىل قدر ما يتوافر من االمكانات. 
كبرية،  واعدادها  مكلفة  االعامر  ملفات  لكن 
وسنحدد يف ضوء ما يتوافر طريقة الدفع بحسب 

ما يقرره مجلس الوزراء.

■ هل سيكون متويل اعادة االعامر والرتميم محليا 
ام بواسطة مساعدات خارجية؟
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يف  تدعمنا  خارجية  جهة  تتوافر  ان  يف  اشك   □
النه  املرشوع،  هذا  يف  وخاص  داخيل  موضوع 
غري منتج وال يوجد اي طرف خارجي يقدم نوعا 
كهذا من الهبات او املساعدات. لكننا قد نطلب 
الريفي  لالمناء  خارجيا  دعام  اخرى  مراحل  يف 
كاملشاريع الزراعية والصناعية والسياحية للقرى 
املهجرة، لتثبيت العائد اىل ارضه فيها وتوفري فرص 
الخدمات والحوافز، وان ال نكون قد  عمل وكل 
خرسنا كل االموال التي دفعناها لعودة املهجرين. 

متكامال وما  اصبح  للوزارة  العام  التصور  ■ هل 
هي عنارصه؟

□ التصور العام للوزارة هو عرب خطة واضحة ذات 
معيار واحد للجميع من دون اي استنسابية. اتينا 
يف  استعملت  التي   - املهجرين  وزارة  يف  للعمل 
السياسة ثالثني سنة - من دون نية الستعامل اي 
نوع من السياسة. لذا سنعمل فيها مهنيا وتقنيا 
لن  استنسابية.  دون  واحد ومن  وعلميا ومبعيار 
نسأل ال عن منطقة وال عن اسم وال عن طائفة بل 
عن ملف، فاذا كان محقا ومكتمال سنعمل عىل 

مساعدة صاحب امللف ونعطيه حقه.

■ هل من ملفات عالقة غري ملفي املصالحات 
واالخالءات؟

واعادة  املتضر  وترميم  املنجز  الرتميم  هناك   □

االعامر وتعويضات عن بعض الضحايا. كل ملفات 
معينة  بنسب  لكن  مفتوحة  زالت  ما  الوزارة 
بحسب كل ملف. مل يقفل اي ملف بشكل كامل 

حتى االن خالل 29 سنة.

السياسية  القوى  مع  التعاون  تصف  كيف   ■
املعنية مبلف املهجرين وهل هي متجاوبة؟

كان  الوزارة  تسلم  منذ  قلناه  الذي  الخطاب   □
االحزاب  لكل  سمحت  طريق  خريطة  مثابة 
الجبل  وغري  الجبل  يف  املعنية  السياسية  والقوى 
بأن متد يدها للتعاون مع الوزارة. نحن منذ اليوم 
االول مددنا يدنا اىل الجميع، وقلنا بشكل واضح 
اننا يف وزارة املهجرين ال نريد وال نسعى اىل ان 
نشتغل سياسة. هذا امللف مل يعد يحتمل التمييز 
بني الناس، الن فالنا قريب منا او فالنا بعيد عنا 

سياسيا. هذا امللف يف نظري ذاكرة سوداء يجب 
ان نطويها. من هذا املنطلق، عندما تأكدت القوى 
النحو  هذا  بامللف عىل  نسري  اننا  من  السياسية 
التعاون  الطريق، واتفقنا عىل  القتنا يف منتصف 
سويا، وان اي صاحب حق سينال حقه حتى لو 

كان مختلفا معنا سياسيا.

■ ماذا عن اللقاءات التي اجريتها؟
□ رصاحة اقول، من انجح اللقاءات التي اجريتها 
االشرتايك  التقدمي  الحزب  رئيس  مع  لقايئ  كان 
وليد جنبالط، النه كان متعاونا جدا وسهل االمور 
اىل اقىص الحدود. اعلن عن ذلك يف ترصيح له، 
ال  ان  يفرتض  التي  امللفات  بعض  امامي  ووضع 
نغوص فيها االن حتى لو كانت تناسبه سياسيا، 
لكنه فضل العمل بطريقة سليمة. تكلمنا يف كل 
التفاصيل املتعلقة مبلف املهجرين الصغرية منها 
والكبرية. هذه الطريقة اراحتنا كثريا لجهة التعاون 
مع كل االطراف، خالفا لبعض الجو االعالمي الذي 
وسواه  جنبالط  من  سلبية  مواقف  عن  تحدث 

حول تسلمنا الوزارة. 

■ كيف تحدد العالقة حاليا بني الوزارة وصندوق 
املهجرين؟

□ وزارة املهجرين هي املسؤولة عن كل امللفات، 
حني  لكن  املهجرين.  صندوق  عىل  لها  سلطة  وال 
الصندوق هو  تصل االمور اىل دفع االموال يصبح 
الحاجات  وتحدد  امليزانية  تضع  الوزارة  املسؤول. 
املالية للملفات، لكن الصندوق يتوىل الدفع ومن 
دون العودة اليها. لذلك كان يحصل بعض االلتباس 
سابقا حول املوضوع، وقد اقرتبنا حاليا من حل اكرث 
العالقة، ووضعنا االمور عىل  من 50% من االمور 
السكة الصحيحة من التعاون بني الوزارة والصندوق، 
التعاون  الجهتني هذا  املوظفون من  يف حني ملس 
املريح. امللفات التي يطلبها الصندوق نعطيه اياها، 
وامللفات التي نطلبها منه يعطينا اياها، الن النية 
الصندوق  رئيس  مع  اجتمعت  اقفالها.  يف  صادقة 
العميد الياس الهرب وكان متعاونا جدا، وقام بعمل 
امللفات وتحضريها وانجاز كل ما  ارشفة  ناجح يف 
يلزم للعمل. كذلك الحال مع املدير العام للوزارة 
احمد محمود، حيث اتفقنا عىل السري سويا. اتفقنا 
ايضا عىل الخطة ونناقش كل التفاصيل. كان الكل 
مع  نتعاون  ونحن  للجميع،  مريحا  والجو  متعاونا 

الكل ونستعني بقدرات الجميع حتى ننجح سويا. 

الكل طلب مني االسراع 
في اقفال كل امللفات 

وخاصة رؤساء الجمهورية 
النيابي  واملجلس 

والحكومة

وزير املهجرين غسان عطاالله.


