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مل يخرج لبنان يف سنة 2018 من دوامة الرصاع االقليمي املستعر يف ساحات عدة، ابرزها سوريا واليمن، وذلك بفعل تأثره 
بارتدادات الحروب الدائرة بني دول تؤثر فيه مبارشة او بالواسطة 

شهدت بدايات السنة الفائتة زخام قويا باالهتامم 
قوية  ضغوطا  واجه  املقابل  يف  لكنه  بلبنان، 
يتعلق  ما  يف  خصوصا  نهايتها،  حتى  استمرت 
"اليونيفيل"  صالحيات  لتوسيع  دولية  مبحاوالت 
ودمج النازحني السوريني عرب اساليب عدة، فضال 
عن استمرار الكباش الصامت مع الدول الخليجية. 
لعل ملف االغرتاب شّكل النقطة املضيئة الوحيدة 
لالشتداد  املرشحة  الضاغطة  االجواء  هذه  يف 

بحسب املراقبني.
مسبوق  غري  حدا  الدويل  املجتمع  اهتامم  بلغ 
الدولية  املؤمترات  لناحية  سنة 2018  بلبنان يف 
الحكومة،  برئاسة  خاص  بشكل  تظللت  التي 
وتحديدا الرئيس سعد الحريري، يف رسالة دولية 
مبارشة للبنان بدعم الحريري يف قيادة االصالحات 
التي   2017 عام  نهاية  محنة  بعد  االقتصادية 
نتيجة  الرياض.  من  االستقالة  ازمة  اثر  فيها  مر 
النعقاد مؤمتر مجموعة الدعم الدولية من اجل 
لبنان يف باريس يف كانون االول 2017، تقرر عقد 

3 مؤمترات يف عام 2018: 
• مؤمتر روماـ  2 يف 28 شباط الفائت الذي خصص 
للدول املانحة واملنظامت الدولية التي تهتم بكل ما 
يتعلق بالجيش اللبناين واالجهزة االمنية اللبنانية. 
وهو االجتامع الثاين بعد روما - 1 الذي انعقد يف 
حزيران عام 2014 وادى اىل برنامج جديد للتعاون 
خصوصا  اللبنانية،  االمنية  واالجهزة  الجيش  بني 

لناحية التدريب وتبادل الخربات. 
• يف نيسان انعقد يف باريس مؤمتر سيدر حيث 
عرض الحريري رؤية حكومته السابقة لالستقرار 
من  ترحيبا  لقيت  عمل،  فرص  وخلق  والنمو 

جميع املشاركني.
• يف 10 حزيران 2018 انعقد مؤمتر "دعم مستقبل 
سوريا واملنطقة" يف بروكسيل، وهو ما عرف مبؤمتر 
االورويب  االتحاد  استضافه  وقد   ،2 ـ  بروكسيل 
غرار  وعىل  املتحدة.  االمم  مع  مشرتكة  برئاسة 
املؤمترات السابقة يف الكويت ولندن جدد املؤمتر 

التزامه الدعم السيايس واالنساين واملادي للشعب 
واملجتمعات  الجوار  ولبلدان  جهة،  من  السوري 

االشد تأثرا بالرصاع.
ثم كان اخريا يف 12 كانون االول الفائت يف لندن 
اللبناين  واالستثامر  االعامل  رجال  "منتدى  انعقاد 
الدولة  لوزير  مهم  بريطاين  كالم  وكان  الربيطاين"، 
افريقيا  وشامل  االوسط  الرشق  لشؤون  الربيطاين 
الستري بريت اعلن فيه ان بريطانيا رفعت الحظر 
وقد  لبنان،  يف  عدة  الماكن  مواطنيها  زيارة  عن 
واالطالع  بعلبك  زيارة  جميعا  امكانهم  يف  اصبح 
عىل معاملها االثرية، وشدد عىل ان فرص االستثامر 
املتوافرة يف لبنان كثرية ومتعددة وتشمل مجاالت 
الخاص  والقطاع  املستثمرين  يشجع  ما  متنوعة، 
الربيطانيني عىل االفادة من الفرص املتاحة امامهم، 
واملشاركة يف تنفيذ مؤمتر سيدر الذي يوجب عىل 
لبنان الرشوع يف القيام باصالحات رضورية مطلوبة.

العاملي  "امليثاق  عىل  لبنان  مبوافقة  العام  ختم 

للهجرة اآلمنة واملنظمة واملنتظمة للجوء" الذي 
 19 يف  املتحدة  لالمم  العمومية  الجمعية  اقرته 
كانون االول الفائت. تصّنف هذه الوثيقة يف خانة 
اتفاقا، وتنظم  او  ليست معاهدة  االعالن، وهي 
غري  الهجرة  امام  حائال  وتقف  الرشعية  الهجرة 
الرشعية وتندرج ـ بحسب مناخ وزارة الخارجية 
مام  والنساء  االطفال  حامية  اطار  يف   - اللبنانية 
يعرف باالتجار بالبرش وتختلف متاما عن مفهوم 
اللجوء ومقتضياته الواردة يف اتفاق 1951. لكن 
للوثيقة الجديدة محاذير جمة  بحسب املتابعني. 
اذ تطمح اىل استجابة املجتمع الدويل ازمة اللجوء. 
مثة تساؤالت حول بعض موادها ومنها املادة 16 

التي تتحدث عن "تقاسم املسؤولية".
شهد عام 2018 خضات عدة  يف ملف النزوح بني 

الديبلوماسية اللبنانية والسياسات الدولية.
يف نيسان 2018 كشف وزير الخارجية واملغرتبني 
جربان باسيل  انه يدرس "اجراءات جدية ملالحقة 

ديبلوماسية 2018: قفٌز فوق األلغام الدولية:
مؤتمرات للبنان، النزوح السوري، "اليونيفيل"

بعض املنظامت الدولية العاملة يف لبنان". قال انه 
يتابع مسألة البيان الختامي الذي صدر عن مؤمتر 
"دعم مستقبل سوريا واملنطقة" يف بروكسيل مع 

رئيس الحكومة جديا. 
من  الدويل  املجتمع  لدى  املبيتة  النيات  ظهرت 
شؤون  مفوضية  اصدرته  الذي  البيان  خالل 
الالجئني يف اثناء عودة قرابة 500 نازح سوري من 
بلدة شبعا الحدودية اىل بيت جن يف سوريا. قام 
اىل  بزيارة ميدانية  اثر ذلك  الخارجية عىل  وزير 
مخيامت لجوء يف عرسال حيث استقبل بالرتحاب، 
جنيف  اىل  حزيران   15 يف  سافر  مبارشة  بعدها 
املتحدة  لالمم  السامي  املفوض  مع  واجتمع 
اللقاء  شّكل  غراندي.  فيليبو  الالجئني  لشؤون 
خطوة متقّدمة يف العالقة بني لبنان واملفوضية، 
وازال التباسات عدة. االهم انه اوجد نقطة تقاطع 
مشرتكة بني الطرفني، متثلت يف تبّني غراندي فكرة 
باسيل رضورة التدقيق واملراجعة لفئات للنازحني 

املوجودين يف لبنان. 
يف 22 حزيران اعلنت وزارة الخارجية واملغرتبني انها 
تلّقت كتابا من املفوضية العليا لشؤون الالجئني يف 
لبنان، تضمن جملة امور منها انها مستعدة لعقد 
سلسلة اجتامعات مع وزارة الخارجية والوزارات 
مبوضوع  للتشاور  املعنية  والهيئات  واالدارات 
النازحني وعودتهم اىل سوريا. كام انها وافقت عىل 
اقرتاح وزير الخارجية واملغرتبني القايض بتقسيم 

واكدت  عودتهم.  لتنظيم  متهيدا  فئات  النازحني 
عىل عملها الدائم داخل سوريا الزالة العوائق امام 
العودة الكرمية واآلمنة، وشّددت عىل انها  ليست 
العودة اآلن، لكنها لن تقف يف  يف وارد تشجيع 
وجه من يريد العودة الطوعية افرادا او جامعات. 
الخارجية  وزارة  مشاركة  عىل  وافقت  انها  كام 

واملغرتبني يف داتا املعلومات التي يف حوزتها. 
الروسية  املبادرة  اطلقت  الفائت،  متوز   26 يف 
صفارة  ديارهم  اىل  السوريني  النازحني  العادة 
الحرب  اندالع  منذ  االوىل  للمرة  الجدية،  العودة 
السورية عام 2011 وتدّفق النازحني السوريني عىل 
لبنان بأعداد هائلة وصلت اىل ما يقارب املليون 

ونصف املليون سوري.
بشكل  انبثقت  التي  الروسية  املبادرة  رسّعت    
فجايئ، بعد اجتامع الرئيسني الرويس فالدميري بوتني 
واالمرييك دونالد ترامب يف هلسنيك،  قطار العودة 
الطوعية من لبنان واالردن وتركيا التي زارتها وفود 

روسية مختلفة حّط احدها يف لبنان برئاسة املوفد 
الرئايس الرويس الكسندر الفرنتيف الذي متّكن من 
اللبناين حيال هذا امللف االنساين  توحيد الصف 
والسيايس يف آن، اقله يف الصورة التي جمعت يف 
عون  ميشال  العامد  الثالثة  الرؤساء  بعبدا  قرص 
ونبيه بري وسعد الحريري. تم تكليف االمن العام 
اللبناين ومديره العام اللواء عباس ابراهيم تنظيم 
اكد  الفائت  متوز   28 يف  الطوعية.  العودة  هذه 
اللواء ابراهيم يف اثناء توجهه اىل شبعا لالرشاف 
املقبلة  "الفرتة  ان  سوريا  نازحا   722 عودة  عىل 
ستشهد عودة مئات آالف النازحني من لبنان اىل 
الروسية".  املبادرة  وبني  بيننا  بالتنسيق  ديارهم 
ودعا النازحني اىل "التوجه بكثافة اىل مراكز االمن 
العام يف املناطق اللبنانية لتسجيل اسامئهم. قائال: 
آمنة  عودة  تسهيل  اىل  دامئا  نسعى  جهتنا  "من 
للجميع كام نعمل عىل حل اية اشكاالت تواجههم 
بكل  هؤالء  يعود  حتى  السورية  السلطات  مع 

راحة وطأمنينة". 
موسكو  الخارجية  وزير  زار  الفائت،  آب   21 يف 
حيث التقى نظريه الرويس سريغي الفروف، واعلنا  
مجموعة نقاط تتعلق مبلف النزوح السوري الذي 
سحبه  جاهدة  اللبنانية  الديبلوماسية  حاولت  
سيايس  حل  انتظار  وعدم  التدويل،  من  تدريجا 

شامل يف سوريا.
ساعات   3 دام  الذي  االجتامع  يف  الفروف  قّدم 
الرسمي  املوقف  مع  كليا  تتوافق  آراء  مجموعة 
وطوعية  آمنة  عودة  اىل  يدعو  الذي  اللبناين 
بالحل  ربطها  وعدم  ومستدامة،  وتدريجية 
السيايس. يف 30 آب زار املفوض السامي لشؤون 
كبار  والتقى  لبنان  غراندي  فيليبو  الالجئني 
املسؤولني اللبنانيني الذين يتعاطون مسألة عودة 
النازحني السوريني، وكانت املبادرة الروسية طبقا 

رئيسيا عىل موائد النقاش.
مّدد مجلس االمن يف 30 آب الفائت سنة اضافية 
لقوات الطوارئ العاملة يف جنوب لبنان يف اجتامع 
 .R.2433 القرار  عرب  وذلك  نيويورك،  يف  انعقد 
الفائت  الثاين  ترشين   4 يف  انه  تسجيله  الجدير 
جمهورية  من  السالم  لحفظ  جنديا   120 وصل 
كازاخستان  اىل جنوب لبنان لينضموا اىل قوات 
بلغ  السالم، وقد  تعزيز  للعمل عىل  "اليونيفيل" 
عديد البعثة الدولية بعد وصول الجنود 10600 
املتحدة  والواليات  ارسائيل  ان  اال  دولة.   42 من 

نهاية  بريطانيا، حاولت يف  االمريكية، ومعهام 

جهد لبنان مع موسكو لعدم ربط عودة النازحني بالحل السيايس الشامل.

اخفاق محاوالت غربية يف مجلس االمن لتعديل مهامت "اليونيفيل".

اللواء ابراهيم: نسعى 
الى تسهيل عودة آمنة 

لجميع النازحني السوريني
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التصويب عىل توسيع صالحيات  اعادة  العام 
"اليونيفيل" عرب جلسات مغلقة وعلنية شهدها 
مجلس االمن، يف محاولة تحايك محاولة عام 2016 

التي باءت بالفشل.
لعل من ابرز الضغوط التي شهدها عام 2018، 
بنيامني  االرسائييل  الوزراء  رئيس  خطاب  كان 
نتنياهو يف اثناء انعقاد الجمعية العمومية لالمم 
املتحدة يف نيويورك، حيث صّوب عىل لبنان متهام 
حزب الله وايران بانشاء مصانع لالسلحة قريبة 

الدويل. ما حدا بوزير  الحريري  من مطار رفيق 
الخارجية يف االول من ترشين االول الفائت اىل 
القيام بخطوة ديبلوماسية غري مسبوقة، بدعوته 
باالعامل وممثال ملنظمة دولية  73 سفريا وقامئا 
اىل جولة عىل 3 مواقع ذكرها نتنياهو يف خطابه 

يف نيويورك. 
لعبت وزارة الخارجية واملغرتبني دورا مهام جدا 
يف اقامة جرس بني املغرتبني اللبنانيني املنترشين يف 
انحاء العامل وبني لبنان. عدا عن مشاركة املغرتبني 

اللبنانيني للمرة االوىل منذ االستقالل يف االنتخابات 
النيابية التي جرت يف ايار الفائت، نظمت الوزارة 
الخارج،  يف  االغرتابية  للطاقة  عدة  مؤمترات 
وتحديدا يف سيدين ومونرتيال وابيدجان وباريس 
الطاقة  مؤمتر  ينعقد  ان  املنتظر  ومن  ولبنان. 
االغرتابية الجديد يف لبنان يف حزيران 2019. ينظم 
وضع  وهو  اعوام   5 كل  االغرتابية  الطاقة  مؤمتر 
الديبلوماسية االغرتابية عىل رأس قامئة االولويات 
مع  ككل  باالغرتاب  االهتامم  وشجع  الوطنية، 
قد  كانت  عاملية  لبنانية  شخصيات  عىل  الرتكيز 
انقطعت اوارصها بلبنان نهائيا ما ادى اىل اعادة 
التواصل بينها ولبنان، وادى ايضا اىل اقامة تواصل 
مختلفة  محلية  لبنانية  قطاعات  بني  وتعاون 
ومثيالتها يف االغرتاب، وحصلت مشاريع عمل بني 
رجال اعامل وتبادل خربات يف مختلف املجاالت. 
ورفع الوزير باسيل شعارا للمغرتبني يقول: ال نريد 

منكم شيئا سوى زيارة لبنان مرة يف السنة. 
مل تتحسن العالقات اللبنانية الخليجية، وتحديدا 
مع اململكة العربية السعودية واالمارات العربية 
املتحدة اللتني ابقيتا عىل حظر سفر مواطنيهام اىل 
لبنان. لكن بصيص نور ديبلوماسيا ظهر من خالل 
العزيز  السعودي سلامن بن عبد  العاهل  تعيني 
القائم باالعامل وليد البخاري سفريا اصيال يف لبنان، 

ما اعتربه املراقبون مبادرة ايجابية تجاه لبنان. 
شهدت روزنامة 2018 استحقاقات عدة، ابرزها 
وحلفائها  السعودية  العربية  اململكة  تصنيف 
االرهاب"  متويل  استهداف  "مركز  يف  الخليجيني 
قيادات من حزب الله، بينهم 5 تابعون ملجلس 
وذلك يف 16  االرهاب  قامئة  الحزب عىل  شورى 

ايار 2018.
عىل  ايضا  اليمن  مع  ديبلوماسية  ازمة  ونشبت 
الخليجية، بحيث بعث  الدول  التوتر مع  خلفية 
وزير الخارجية اليمني خالد اليامين رسالة احتجاج 
يف  الله  حزب  تدخالت  شاكيا  اللبناين  نظريه  اىل 
االمن  اعضاء مجلس  الرسالة عىل  وعّمم  اليمن، 

وذلك يف 10 متوز الفائت.
رسالة  عىل  اللبنانية  الخارجية  وزارة  وردت 
االحتجاج التي قدمها  اليامين، واكد الوزير  باسيل 
اليمنية  االزمة  من  بالده  حكومة  "موقف  ان  
القوى  جميع  مواقف  مع  بالرضورة  يتطابق  ال 
السياسية يف لبنان، وان بالده تنأى عن النزاعات 
الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  وعدم  والحروب 

للدول، مبا يتوافق مع مصلحة لبنان". 

لعبت وزارة الخارجية دورا مهام يف اقامة جرس بني املغرتبني واملقيمني.

افتتحت سنة 2018 قوافل عودة النازحني السوريني اىل بالدهم.

 أســعار خاصة  لعسكرّيي األمن العام

Jdeideh: Main Branch - 01 875444

Hazmieh: City Center - 01 283851

Choueifat: The Spot - 05 815122

Dora: City Mall - 01 897848

www.rovina.com


