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تولت اللجنة الوزارية املكلفة ملف عودة النازحني السوريني، االتصاالت باملنظامت الدولية املعنية وبسفراء الدول املانحة، 
بهدف رشح موقف لبنان العادة النازحني عودة طوعية اىل مناطقهم، وقدمت كل الوثائق واملعلومات حول املوضوع. كام 
طلبت من مفوضية شؤون الالجئني الدولية تزويدها ما لديها من معطيات وتطبيق القوانني الدولية الخاصة بتسهيل اعادتهم 

ومساعدتهم يف بلدهم

وزير الخارجّية: طلبنا معرفة 
ما تقوم به مفوضّية الالجئني

خالل عملها، اجرى رئيس اللجنة واعضاؤها 
العديد من اللقاءات واالتصاالت مع ممثيل 
املنظامت الدولية واملحلية املعنية مبوضوع 
من  الرسمي  لبنان  موقف  البالغها  النزوح 
االجامع  فيها  الجديد  كان  العودة.  موضوع 
الرسمي عىل املوقف املوحد وعىل الطريقة 
من  العودة  ملف  معالجة  ملقاربة  الواحدة 
الجهات  مع  والتنسيق  التواصل  قطع  دون 
مع  موقفها  يختلف  التي  املعنية،  الدولية 
لجهة  وبخاصة  اللبنانية،  الدولة  موقف 
اعباء  تحمل  عىل  لبنان  قدرة  عدم  رشح 
الجديد  كان  كام  تحمل.   مام  اكرث  النزوح 
قرار تطبيق القوانني اللبنانية والدولية يف ما 
يتعلق باللجوء والنزوح والعاملة والتسجيل 
االمنية  القضايا  الالجئني، ويف  لدى مفوضية 
اجنبي  كل  ترحيل  عىل  قوانينها  تنص  التي 
بلده،  اىل  محكوميته  وينهي  سجنه  يتم 
وزيادة زخم التنسيق مع السلطات السورية 
من اجل تسهيل العودة وترسيعها، وترتيب 
وكل  واالدارية  اللوجستية  االجراءات 
مستلزمات العودة الطوعية الكرمية واالمنة. 
اللجنة من اتصاالت  عطفا عىل ما تقوم به 
الحكومة نجيب ميقايت  دولية، كلف رئيس 
الذي يرتأس اللجنة املدير العام لالمن العام 
مع  امللف  متابعة  ابراهيم،  عباس  اللواء 
الجهات السورية، وتحضري االجراءات لعودة 
مئات العائالت التي ابدت رغبتها يف العودة 
ما  عىل  ارتكازا  مهمته  بارش  وقد  الطوعية، 
عودة  اىل  افضت  تدابري  من  به  وقام  سبق 

نحو 400 الف نازح سوري اىل بلدهم.
واملغرتبني  الخارجية  وزير  من  طلب  كام 
عبدالله بوحبيب، ووزير الشؤون االجتامعية 

وهل من تعهدات بتقديم مزيد من الدعم؟
لشؤون  السامية  املفوضية  وثيقة  تنص   □
الالجئني عىل ان مسؤولياتها تقيض بتثقيف 
النازحني او الالجئني لحضهم عىل العودة اىل 
وتحسني  العودة  عىل  ومساعدتهم  بالدهم 
تشكيل  طلبنا  نحن  بلدهم.  يف  الظروف 
والبلد  املفوضية  بني  ثالثية  مشرتكة  لجان 
للبحث  للنازحني،  االصيل  والبلد  املضيف 
العودة. كل هذا االمور ال تقوم  يف تسهيل 
بها املفوضية، لكن ال بد من البدء بتطبيقها 
مبا يخدم مبادىء املنظمة. من االمور التي 
ان  يريد  اللبناين  الشعب  ان  لبنان،  طلبها 
وفق  السامية  املفوضية  به  تقوم  مبا  يعلم 
الكرتوين  موقع  خالل  ومن  الشفافية،  مبدأ 
االجتامعية  الشؤون  وزارة  ويف  لديها، 
عربه  وتنرش  بامللف،  ايضا  معنية  كونها 
ستقوم  وما  به  تقوم  وما  به  قامت  ما  كل 
وكل  اللبناين  الشعب  ليعرف  مستقبال،  به 
الناس ماذا يجري واين تذهب االموال. كل 
التعاون مع غالبية  هذا هو بداية لتحقيق 
يف  وحدة  انشأنا  وقد  الدولية.  املنظامت 
وزارة الخارجية للتنسيق مع كل املنظامت 
وحدة  انشاء  الدولة  تقر  ان  اىل  الدولية، 
اخرى او وزارة جديدة، للتخطيط والتعاون 

الدويل االقتصادي.

اىل  ميقايت  الرئيس  رسالة  وصلت  هل   ■
غوترييس وهل تلقيتم الرد؟

فوري  رد  يصلنا  مل  لكن  وصلت  الرسالة   □
ورسيع بسبب انهامك املسوؤلني باجتامعات 
الرئيس  املتحدة، لكن  العام لالمم  الجمعية 
ويفرتض  الدوليني  املسؤولني  التقى  ميقايت 
املهم  الجواب؟  عىل  حصل  قد  يكون  ان 
تؤسس  عمل  آلية  وضعنا  اننا  املوضوع  يف 
فكل  جديد.  طريق  يف  وبدأنا  لحوارات، 
وزارة،  نفسها  تعترب  ومحلية  دولية  منظمة 
دولة  نفسه  يعتقد  الدول  ممثيل  وبعض 
االخرى  الدول  يف  بينام  هواه،  عىل  يترصف 
ال ميكن القيام بأي تحرك اال بإذن من وزارة 
الخارجية او وزارة التخطيط، بينام يف لبنان 
البعض "فاتح عىل حسابه". اذن، ما نقوم به 

هو محاولة لبدء تنظيم االمور.

الرئيس  اثار  كذلك  الصدد.  املتحدة يف هذا 
ميقايت موضوع النزوح السوري خالل لقائه 
يف  بلينكن  انطوين  االمريكية  الخارجية  وزير 

حضور الوزير بوحبيب.
العام لالمم املتحدة الذي  التقى االمني  كام 
متويل  مبوضوع  االهتامم  بابداء  اكتفى 
من  الفسطينيني،  لالجئني  االونروا  منظمة 

دون ذكر موضوع النازحني السوريني.
لبنان  كلمة  يف  ميقايت  الرئيس  اعلن  كذلك، 
املتحدة،  لالمم  العامة  الجمعية  منرب  من 
"ان ازمة النزوح باتت اكرب من طاقة لبنان 
عىل التحمل. ويهمنا كذلك التأكيد عىل ان 
اللبنانيني،  جميع  وتوافق  اللبناين  الدستور 
اراضيه،  عىل  توطني  او  دمج  اي  مينعان 
الوحيد هو يف  الواقعي  املستدام  الحل  وان 
تحقيق العودة االمنة والكرمية اىل سوريا يف 
العمل  يبدأ  ان  ينبغي  سياق خارطة طريق 
عليها يف ارسع وقت بتعاون االطراف كافة، 
للدولة  نوعية  اضافية  مساعدات  وتوفري 
التحتية  وبناها  اداراتها  ومختلف  اللبنانية 
للنازحني  التي تنوء تحت عبء تدفق كبري 

منذ اكرث من عرش سنوات".
اعادة  يف  اللجنة  عمل  يعيق  الذي  ما  لكن 
اتخذتها  التي  االجراءات  رغم  النازحني 
مع  بها  قامت  التي  الواسعة  واالتصاالت 
عناوين  هي  ما  املعنية؟  الدولية  الجهات 
خطة العودة وهل هي فعال قابلة للتطبيق؟ 
ما هي االجراءات والسبل لتنفيذها رسيعا، 
اىل  اللبنانية  الرسالة  توجيه  نتائج  هي  وما 

االمني العام غوترييس؟
اللجنة،  عمل  عن  وسواها  االسئلة  هذه 
الخارجية  وزير  اىل  العام"  "االمن  حملتها 

عبد الله بوحبيب قبيل سفره اىل نيويورك، 
االتصاالت  سفره  خالل  معه  وتابعت 
املتحدة،  االمم  يف  اجراها  التي  واللقاءات 
بعض  فيه  كشف  الذي  الحوار  هذا  وكان 
من  بوحبيب  واكد  املعلنة.  غري  الخطوات 
لبنان  طرحه  ملا  تفهام  هناك  ان  نيويورك 
مسألة  السيام  واوضاعه،  ظروفه  حيال 
النازحني السوريني وترسيم الحدود ومشاكل 

الطاقة والكهرباء.

الوزارية  اللجنة  مساعي  نتائج  هي  ما   ■
العادة النازحني مع املجتمع الدويل والدول 

املانحة؟
تطوير  عىل  عازمون  الحكومة  يف  نحن   □
لشؤون  السامية  املفوضية  مع  التعاون 
بني  العالقة  لجهة  الدويل  واملجتمع  الالجئني 
للنازحني، كام هي  املضيفة  املفوضية والدول 
الحال يف دول الجوار لوضع االمور عىل السكة 
الصحيحة. نحن نحرتم مبادىء هذه الجهات 
الدولية وتوصياتها لجهة الرتكيز عىل الشفافية 
والحوكمة، وهذا ما تطلبه باستمرار املنظامت 

التي تتعامل معها. لذلك،  الدول  الدولية من 
من  طلبنا  بشفافية،  الترصف  باب  ومن 
املنظامت الدولية ان نعرف كيف تنفق االموال 
التي ترصفها يف لبنان وهذا حق لنا، كم سوف 
يذهب منها اىل النازحني واملجتمعات اللبنانية 
لذلك  للرواتب.  سيرصف  وكم  لهم،  املضيفة 
نريد ان تقوم رشكة محاسبة دولية بالتدقيق 
يف كل ما تم انفاقه يف لبنان منذ بداية االزمة 

عام 2011 وحتى اآلن.

يزال  ال  او  الدويل  املوقف  تغري  هل    ■
السيايس قبل ذلك؟  بالحل  متمسكا مبوقفه 

غاصب مختار

مقابلة
jornalist.70@gmail.com

طلبنا تشكيل لجان ثالثية 
بني املفوضية ولبنان 

وسوريا لتسهيل العودة

وزير الخارجية واملغرتبني عبدالله بوحبيب.

الدكتور هكتور حجار، عقد اجتامع مع ممثل 
املتحدة  لالمم  السامية  املفوضية  مكتب 
لشؤون الالجئني يف لبنان )UNHCR( ايايك 
ايتو )بعد انقطاع طويل بني الطرفني(، لبحث 

تطوير التعاون يف مسألة النزوح السوري.
"توافق  الخارجية  وزارة  معلومات  وفق 
بني  التنسيق  تفعيل  اهمية  عىل  الجانبان 
يحقق  مبا  اللبنانية  والسلطات  املفوضية 
الحجر  وهام  الرشيدة،  والحوكمة  الشفافية 
الدولية  املنظامت  عمل  مبادئ  يف  االساس 
واالقليمية، عىل ان تعقد اجتامعات الحقة 
بغية وضع خطوات عملية وملموسة موضع 

التنفيذ".
مطولة  برسالة  عملها  اللجنة  وتوجت 
االمني  اىل  ميقايت  الرئيس  وجهها  ومفصلة 
غوترييس،  انطونيو  املتحدة  لالمم  العام 
قبيل توجهه اىل نيويورك للمشاركة يف اعامل 
الجمعية العامة لالمم املتحدة، شارحا تلكؤ 
املجتمع الدويل يف دعم لبنان ملواجهة ازمة 
لتخفيف  معه  التضامن  اىل  داعيا  النازحني، 

انعكاساتها املدمرة عىل االقتصاد والكيان.
مشاركته  خالل  ميقايت  الرئيس  التقى  وقد 
املتحدة  لالمم  العامة  الجمعية  اعامل  يف 
يف نيويورك، املفوض السامي لالمم املتحدة 
حضور  يف  غراندي  فيليبو  الالجئني  لشؤون 
ومندوبة  بوحبيب  عبدالله  الخارجية  وزير 
السفرية  املتحدة  االمم  لدى  الدامئة  لبنان 
بحث  اللقاء  خالل  يف  وتم  مدليل.  امال 
موضوع العالقة بني لبنان واملفوضية العليا 
لشؤون الالجئني السيام يف ما يتعلق مبوضوع 
التي  الرسالة  ومضمون  السوريني،  النازحني 
وجهها رئيس الحكومة اىل االمني العام لالمم 
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■ بعد تكليف اللواء ابراهيم امللف والتنسيق 
مع السلطات السورية، هل ترتقبون خطوات 

رسيعة وجديدة عىل طريق العودة؟ 
□ طبعا، اللواء ابراهيم تسلم امللف والحوار 
مع السلطات السورية لتأمني العودة الطوعية، 
عقد  الالجئني  مفوضية  من  نطلب  نحن  لذا 
وسوريا،  لبنان  وبني  بينها  ثالثية  اجتامعات 
اللواء  وترسيعها.  النازحني  عودة  لتسهيل 
ونحن  التنفيذية،  بالخطوات  يقوم  ابراهيم 
الحصول  الالجئني  مفوضية  من  ايضا  طلبنا 
بني  يتنقلون  الذين  السوريني  اسامء  عىل 
لبنان وسوريا، لكنها ال تعطينا اسامء النازحني 
وادوية  مساعدات  يتقاضون  الذين  املسجلني 
منها، النها تعترب نفسها ذات سيادة، وهذا امر 
غري مقبول. فاذا حصلنا عىل االسامء، سيتوىل 
يذهب  اسم  كل  شطب  العام  االمن  عندها 
املفوضية  ان  التذكري،  املفيد  من  سوريا.  اىل 
الف   850 نحو    2015 العام  حتى  سجلت 
نازح، وطلب لبنان منها وقتها وقف التسجيل 
اوقفت  ان  اال  منها  كان  فام  النزوح،  لوقف 
بطاقات  املعلومات، واستحدثت  لبنان  تزويد 
املفوضية  تسجلهم  الذين  للسوريني  جديدة 

من دون اذن الدولة اللبنانية. 

■ هل خطة العودة قابلة للتطبيق فعال، وكم 
تحتاج من الوقت؟

اعلم  بها وال  الية عمل نسري  □ نحن وضعنا 
كم يستغرق تطبيقها من وقت، لكن يقال ان 
رحلة االلف ميل تبدأ بخطوة، وهي الخطوة 

االوىل التي بدأناها من ضمن رحلة طويلة.

هذه  مع  املعنية  الدول  تجاوب  مدى  ما   ■
االلية؟

□ االوروبيون يعتربون انفسهم انهم املعنيون 
عىل  النازحني  هجرة  ألن  باملوضوع  االول 
اقل،  بنسبة  معنيون  االمريكيون  ابوابهم. 
يف  للبحث  دوما  يجتمعون  واالوروبيون 

املوضوع. ما وصلني من معلومات انهم بدأوا 
بني  االراء  انقسمت  وقد  يعيدون حساباتهم، 
ودول  لبنان  موقف  تؤيد  دول  هناك  دولهم. 
قليلة، لكن مهمة، ما زالت مرصة عىل موقفها. 
وقد استشعر االوروبيون اينام ذهبوا يف لبنان 
سياسيا  لبنانيا،  اجامعا  هناك  ان  وخارجه، 
وشعبيا شامال، عىل اعادة النازحني اىل بلدهم. 
لكن ويا لالسف، ملست من اتصااليت يف مؤمتر 
بروكسل االخري حول النازحني، ان بعض ممثيل 
الدول كان يعتقد ان موقف لبنان هو موقف 
املسيحيني "كأين انا فاتح دكانة عىل حسايب"، 
لكن موقفي كان منسقا مع رئاسة الجمهورية 
انه  التطورات  اظهرت  كام  الحكومة،  ورئاسة 
كل  بني  حوله  خالف  ال  جامع  لبناين  موقف 

اللبنانيني.  

خطته  لتنفيذ  مبفرده  لبنان  سيعمل  هل   ■
بغض النظر عن املوقف الدويل؟

االطراف،  كل  مع  للتعاون  يده  ميد  لبنان   □
النازحني،  ولديه موقف موحد حول موضوع 
لذلك لن نستبق االمور. لدينا الرغبة واالرادة 
تجاوب  ونرتقب  الجميع،  مع  للتعاون  والنية 

الطرف اآلخر ليبنى عىل اليشء مقتضاه.

وضعنا الية عمل 
تؤسس لحوارات وبدأنا في 

طريق جديد


