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تصّدرت قضية النازحني السوريني اىل لبنان ودول الجوار اهتاممات القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتامعية التي عقدت 
يف بريوت ما بني 19 كانون الثاين املايض و20 منه، وخصصت لها اعالنا خاصا منفصال عن املقررات النهائية للقمة 

ازمة  بريوت  قمة  اعالن  وصف  بعدما 
منذ  انسانية  كارثة  "اسوأ  بأنها  النازحني 
اىل  بالنظر  الثانية"،  العاملية  الحرب  انتهاء 
الدول  اقتصاد  عىل  الخطرية  انعكاساتها 
فيها  النمو  معدالت  وانخفاض  املضيفة، 

في أحدث إحصاء لألمن العام:
145 ألفًا و245 سوريًا رجعوا

جورج شاهني

تحقيق

املجتمع  دعا  العامة،  املالية  عىل  وتأثريها 
من  للحد  مسؤولياته  تحمل  اىل  الدويل 
الجهود  ومضاعفة  واللجوء،  النزوح  مأساة 
املؤاتية  الظروف  لتعزيز  الجامعية  الدولية 
مع  ينسجم  مبا  اوطانهم،  اىل  للعودة 

سيادة  احرتام  ويكفل  الدولية،  الرشعية 
النافذة. وقوانينها  املضيفة  الدول 

القمة  ميزت  التي  الخطوة،  هذه  جاءت 
التنموية عن سابقاتها، يف وقت تقدمت فيه 
الخاصة  العام  لالمن  العامة  املديرية  برامج 

بلدهم  اىل  السوريني  النازحني  عودة  بقوافل 
لتسجل رقام قياسيا. 

"االمن  عليه  حصلت  رسمي  احصاء  سّجل 
سوريا  اىل  العائدين  عدد  بلوغ  العام" 
من  املمتدة  الفرتة  يف  نازحا   143025
ترجم  وهو   ،2019/1/24 اىل   2017/11/30
اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  توقعات 
مطلع  العائدين  عدد  بتجاوز  ابراهيم  عباس 

هذا العام اكرث من 120 الفا.
حتى نهاية العام املنرصم، كانت برامج العودة 
لالمن  العامة  املديرية  تنظمها  التي  الطوعية 
التي  العام ال تزال قامئة بشكل منتظم. فهي 
عىل  محافظة  اشهر،  سبعة  منذ  انطلقت 
قالت  ما  مع  املتطابق  ومضمونها  شكلها 

واملعايري  الدولية  واملواثيق  املعاهدات  به 
االنسانية، وخصوصا يف ما يتعلق بامن وسالمة 

النازحني العائدين اىل بالدهم وارضهم.
مشاريع  عن  املتنامي  الحديث  وقع  عىل 
النازحني  اعادة  عملية  تواجهها  التي  العرقلة 

واشكال  بوسائل  بالدهم  اىل  السوريني 
مختلفة، مل تتوقف برامج العودة، بل زادت 
زخام يف الفرتة االخرية حتى بلغت 145245 
او  املنظمة  العودة  برامج  عرب  سواء  نازحا 
السورية  العائالت  بها  تقوم  التي  التلقائية 
التي  التسهيالت  نتيجة  وذايت  منفرد  بقرار 
العام لناحية تسوية اوضاعهم  يقدمها االمن 

يف املراكز وعىل الحدود.   
من  اللبنانيون  يتلمسه  مام  الرغم  عىل 
تأجيلها،  اىل  يؤدي  ما  او  العرقلة،  مشاريع 
السياسية  باملحطات  ربطها  عند  تتوقف  مل 
النهايئ  الفصل  اىل  سعيا  سوريا،  يف  املتوقعة 
سيطول  رمبا  الذي  السيايس  والحل  بينها 
انتظاره. لعل ابرز ما دل عىل حجم املعوقات 
والواسعة،  الشاملة  العودة  دون  تحول  التي 
بالعودة،  الخاصة  الروسية  املبادرة  تعرث 
الفاتيكان  خارجية  وزير  عنه  كشف  وما 
املونسنيور بول ريتشارد غالغر من مخاوف. 
فهو حذر رصاحة امام وفد نيايب لبناين التقاه 
يف اطار زيارة االعتاب املقدسة اىل الفاتيكان 
الثاين املايض، من حجم املعوقات  يف ترشين 
السورية  الساحة  عىل  والخارجية  الداخلية 
لبنان، معرّبا عن  ومخاطرها عىل وضعهم يف 
داعيا  العودة،  حجم  عىل  القلق  من  الكثري 

املجتمع الدويل اىل تكثيفها.
امللف،  بهذا  الدويل  االهتامم  اطار  تزامنا، يف 
البلجييك  النواب  رئيس مجلس  زيارة  جاءت 
سيغريد براك اىل بريوت عىل مدى يومني، ما 
الثاين املايض و27 منه ومعه  بني 26 ترشين 
من  القضية  هذه  لطرح  مناسبة  نيايب،  وفد 
املسؤولني.  كبار  مع  بقوة  املختلفة  جوانبها 
وهو الذي وجه من بريوت يف اعقاب لقاءاته 
كبار املسؤولني، رسالة بالغة االهمية اكد فيها 
واالتحاد  خاص،  بشكل  البلجيكيني  "عىل  ان 
اكرب  مساعدة  تقديم  عام،  بشكل  االورويب 
عىل  والتأكيد  بالنازحني،  لالهتامم  للبنان 
عودتهم اىل بالدهم". ولفت اىل ان هذه هي 
التي سيحملها اىل بالده واىل رشكائه  الرسالة 

االوروبيني. 
واالقليمية  املحلية  التطورات  عىل وقع هذه 
لالمن  العامة  املديرية  واصلت  والدولية، 
تنظيم  التوايل،  عىل  السابع  للشهر  العام، 

من  النازحني  وجود  مناطق  من  القوافل 

صحت توقعات اللواء 
ابراهيم بتجاوز عدد 

العائدين مطلع هذا العام 
اكثر من 120 الفا

عرسال.

املصنع.

العبودية.

برج حمود.

املدينة الرياضية.

النبطية.
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جميع  يف  مركزا   17 وخصصت  لبنان،  كل 
العودة  يف  الراغبني  طلبات  الستقبال  االنحاء 
دوام  متديد  جرى  كام  اوضاعهم.  وتسوية 
تسجيل  لتسهيل  املراكز  يف  الشتوي  العمل 
بعد  الثانية  الساعة  من  العائدين  اسامء 

الظهر اىل الخامسة منه.
اوىل  انطلقت  املايض،  الثاين  كانون   24 يف 
متنوعة  مناطق  من  الجديد  العام  قوافل 
من  نازح  االلف  يقارب  ما  اعادة  تم  حيث 
مركزي  عرب  سوريا  اىل  لبنان  يف  عدة  مناطق 
تجمع  وقد  الحدوديني.  والعبودية  املصنع 
معرض  يف  محددة  مواقع  يف  النازحون 
طرابلس، مركز العبودية يف الشامل،  امللعب 
مركز  لبنان،  جبل  يف  حمود  برج  يف  البلدي 
صيدا  يف  البلدي  امللعب  النبطية،  يف  جابر 
معظم  وكان  املصنع.  يف  املغادرة  وساحة 
بلدة  من  املجموعة  هذه  يف  املغادرين 
عرسال يف اتجاه حاجز وادي حميد فالحدود 
السورية عند معرب الزمراين يف جرود عرسال. 
منهم عرب  العرشات  غادر  ومن ملعب صيدا 

مركز املصنع الحدودي. 
من  صدر  بيان  افاد  نفسه،  اليوم  مساء 
لالمن  العامة  املديرية  يف  االعالم  مكتب 
املعنية  الجهات  مع  بالتنسيق  انه  العام 
نازحني  لـ1103  االمنة  العودة  تأمني  جرى 

سوريني اىل بالدهم.
العام  قوافل  من  االخرية  القافلة  قبل 
املايض، كانت قافلة اخرى قد انطلقت يوم 
الخميس يف السادس من كانون االول املايض 
من مناطق مختلفة، ضمت الف نازح  عرب 
ومن  الحدوديني،  والعبودية  املصنع  مركزي 
الحدود  عىل  الزمراين  معرب  نحو  عرسال 

السورية.
القوافل  انطلقت  املايض  الثاين  ترشين  يف 
اعتمدت  التي  االلية  وفق  االول  اليوم  من 
عرب  نازحا   545 ونقلت  السابقة،  القوافل  يف 
ومن  الحدوديني  والعبودية  املصنع  مركزي 
الزمراين. وهي دفعة اعقبت اخرى سبقتها يف 
ترشين االول وتحديدا يف الخامس والعرشين  
منه، وضمت حواىل 890 نازحا معظمهم من 
النساء واالطفال من مختلف املناطق، واكربها 

كان من مخيامت عرسال ومحيطها.

شبعا.

صور.

صيدا.

طرابلس.

تجمع.

يف انتظار الحافالت

اطفال عائدون.

تحضري االمتعة.

تنظيم املغادرة.


