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السوري» إىل لبنان
عن «اللجوء ّ
وخصومات لبنانية ُم ْست َْط َردة

آيــات
َ ...و ِمــنْ
ِ
التَّأتــأ ِة اللبنان َّيــة ،ــــ
والتَّأتــأ ُةَّ ،
بالط ْبــع،
لَ ْي َس ْ
َو ْق ًفــا
ــت
ماعــات
الج
ِ
علــى َ
اللبنان َّيــة ،ــــ ِمــنْ
ـات هــذه التَّأتــأة
آيـ ِ
ــج ُر َت ْح َ
ــت
مــا َي ْش ُ
أنظا ِرنــا ،وعلــى َمســا ِم ِعنا ،بيــن «اللبنانييــن»
ِمــنْ أمــور ُيوحــي ِشــجا ُرهُ م فيهــا بأ َّنــ ُه
وليــس
ْاســ ِتطرادٌ علــى ُخصومــ ٍة قديمــ ٍة
َ
خال ًفــا حا ِد ًثــا وابــنَ ســا َع ِته.

ــف
وبهــذا ال َم ْعنــى فــا ُمبالغــ َة فــي َو ْص ِ
ــم ُه اللبنان ّيــون ،اليــو َم ،علــى
مــا َي ْن َق ِس ُ
الســوري»،
أ ْن ُف ِســ ِهم فــي َمســألَ ِة «اللجــو ِء ّ

الص َل ـ ِة
كمــا فــي ســواها ِمــنَ ال َمســا ِئ ِل ِ
ذات ِّ
بهــذا «اللجــوء» ،وفــي َّ
الطليعــ ِة ِمنْهــا َد ْو ُر
المشــا َر َك ِة فــي
المؤس َســ ِة العســكر َّي ِة فــي ُ
َّ
االسـ ِت ْحقاق ،وضوا ِب ُط هــذا ال َّد ْور،
َت َد ُّبـ ِر هــذا ْ
ـق» َبــل بـ«ال ّر ِاســخ»؛ ومتــى مــا َنـز ََل
بـ«ال َعميـ ِ
ـخيص فــا َغـ ْر َو ْأن
ِ
الواحــدُ ُ /ة ِع ْنـ َد هــذا الت َّْشـ ِ
ـخيص َن ْف ُسـ ُه إلــى مــا هـ َو
ُي ْسـ ِل َم ُه هــذا الت َّْشـ ُ

مشــروعٌ توثيقي\بحثــي ُت َن ِّفـ ُـذ ُه أمــم للتوثيــق واألبحــاث بدعــم مشــكو ٍر من معهــد «العالقــات الخارج َّيــة األلماني».
علــى أ َّنـ ُه فـ َّ
ـإن المســؤول َّية ع ّمــا َ
ـات ُ
تتض َّم ُنـ ُه األدب ّيـ ُ
ـروع هــي ِمــنْ مســؤول َّي ِة أمــم َو ْحدَهــا.
ذات ِّ
الص َلـ ِة بهــذا المشـ ِ
كان إعــداد هــذه الورقــة ،وهــي مــن تلــك األدب ّيــات ،علــى ســبيل التقديــم للقــاء ُع ِقـ َد فــي إطــار المشــروع المشــار
إليــه أعــاه تحــت العنــوانِ الــذي ي َِسـ ُـم هــذه الورقــة .للمزيـ ِد ِمــنَ الوقا ِئـ ِع واألرا ِء َحـ ْو َل ال َموضــوع الــذي تتناولــه
وحـ ْو َل اللجــوء إلــى لبنــان بوجــه عــام ،لط ًفــا زيــارة www.memoryatwork.org
هــذه الورقــةَ ،
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ـائع ُي َك ـ ِّر ُر ُه
أ ْب َعــدُ ِمــنْ ذلــكَ :ف ِب ِخـ ِ
رأي شـ ٍ
ـاف ٍ
اللبنان ّي َ
ــل ،ال َســ َب َب
ــبيل التَّجا ُم ِ
ــون علــى َس ِ
داعيــات
ــس المخــا ِو ِف ِمــنْ َت
ِ
وجي ًهــا لِ َت َو ُّج ِ
ـب َع َل ْيـ ِه ِمــنْ
ـام ،و ِم ّمــا قــد َي َت َر َّتـ ُ
هــذا اال ْنقسـ ِ
َمفاعيـ َ
ـل ال ُت ْح َمــدُ ُع ْقباهــا ...فـ«اللبنان ّيــون»،
قســام َن ْف ِســه ،و ِبشــها َد ِة
ِبشــها َد ِة هــذا اال ْن
ِ
مــا َي َت َو َّس َ
ــلون ِبــ ِه لل َّت ْعبيــ ِر عــن ا ْن ِقســا ِم ِهم
هــذا ِمــنْ ُم
مفاهيــم و ِمــنْ
فــردات و ِمــنْ
ٍ
َ
ظــيُ ،يؤ ّك َ
ــدون ،فــي الحقيقــ ِةَّ ،أن
ُعن ٍ
ْــف لَ ْف ٍّ
مــا َس ـ َب َق َ
ـج َر َب ْي َن ُهــم لِعقــو ٍد َخ َلـ ْ
ـت ِمــنْ
وشـ َ
الفلســطيني
وضوعــ ُه اللجــو ُء
ِشــجا ٍر كان َم ُ
ُّ
ـض َب ْعــدُ ! ِب َطبي َعـ ِة الحــالِ  ،لَ َقـ ْد د ََخـ َ
لَـ ْـم ُي َفـ َّ
ـل،
ِخ َ
الماض َيــ ِة ،مــا د ََخ َ
ــل علــى
ــال ُ
العقــود ِ
ـان األ َّولِ » َفت ََح ـ َّو َل ،ود ََخـ َ
ـل علــى
ذلــك «الزَّمـ ِ
ـام اللبنان ّييــن مــا د ََخـ َ
ـل َف َت َبادَلــوا األدْوا َر
ا ْن ِقسـ ِ
ُ
َّحالفــات َب ْي َن ُهــم ْ
واخ َت َل َط ْ
ــت
و َت َب َّدلَــت الت
«خطـ ُ
ـوط التَّمــاس» .علــى أ َّن ـ ُه فـ َّ
ـإن ا ْن ِطبا ًعــا
/الواح ـ َد ُة إلــى َكبي ـ ِر
عا ًّمــا ،ال َي ْحتـ ُ
الواحدُ ِ
ـاج ِ
َ
لبنــان
ــم علــى
ُج ْهــ ٍد لِ َر ْصــ ِد
شــواه ِد ِهُ ،ي َخ ِّي ُ
ِ
ـأن ا ْف ِت ـر َ
بـ َّ
اق مــا َب ْي َن ُهــم فــي َمســألَ ِة اللجــو ِء
ـوري ُي َك ـ ِّر ُر ،علــى َن ْح ـ ٍو مــاِ ،ش ـ ْي ًئا َس ـ َب َق
السـ ّ
لَ ُهــم ْأن خاضــوا فيــه.
ـأسَ ،ولَ ـ ْو
وأل َّنــه كذلــك ،أ ْي ًضــا وأ ْي ًضــا ،فــا بـ َ
ـذاج ِة َّ
الط ْو ِع َّيـ ِة ،مــن ا ِّتخــا ِذ
علــى َسـ ِ
السـ َ
ـبيل َّ
ــل فــي
ناســ َب ًة للتَّأ ُّم ِ
ســام الجــاري ُم َ
اال ْن ِق ِ
ا ْث َن ْيــن م ًعــا :فــي هــذا اال ْن ِقســام ،فــي ُصـ َو ِر ِه
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المت ََح ِّر َكـ ِة َت ْحـ َ
ـت أنظا ِرنــا ِب َو ْص ِفـ ِه َع ِّي َنـ ًة عــن
ُ
ـاع» اللبنانــي اليــو َم ،وفــي َن َسـ ِبه ِمنّا.
ْ
«االج ِتمـ ِ
•
ــس ال َق ْصــدُ ِمــنْ هــذا
علــى مــا َت َقــ َّد َم ،لَ ْي َ
التَّأ ُّم ِــل ال ِّرثــا َء لمــا َن ْحــنُ فيــه َت ْحـ َ
ـوان
ـت ُعنـ ِ
«:مــا ْأشـ َب َه ال َيـ ْو َم بالبا ِر َحــه»؛ فاليــو ُمُ ،ح ْك ًمــا،
ـب َّ
الشـ َبهُ ،متــى
ال ُي ْشـ ِب ُه البا ِر َحـ َة ،وإ َّنمــا ُي ْط َلـ ُ
ـب ،فــي ْاسـ ِتجا َب ِة لبنـ َ
ـان واللبنان ّييــن ــــ
مــا ُط ِلـ َ
وهــي ،فــي وا ِقـ ِـع الحــالِ ْ ،اس ـ ِت ٌ
جابات ــــ لمــا
اآلالف
ـات
ِ
ْاسـت ََج َّد ِمــنْ أ ْم ِر ِهــم َمـ َـع ُوفــو ِد ِمئـ ِ
الســا َم ِة و َمــنْ
الســوريين ــــ َمــن ا ْب ِتغــا َء َّ
ِمــنَ ّ
ُع ْنـ َوة ــــ ُم ْل َت ِمســين اللجــو َء إلــى لبنــان.
َم ْط َلـ َـع عــام َ 2015
باشـ َرت الحكومـ ُة اللبنان َّيـ ُة
إنفــا َذ ُج ْم َلــ ِة تدابيــ ٍر َق َض ْ
ــف عــن
ــت بال َّت َو ُّق ِ
ْاس ـ ِتقبالِ الجئيــنَ ســوريين ُجــدُ د .وبال ِف ْعــل،
َف َل َقـ ْد َ
ـأن هذه التَّدابيـ ِر ْأن َخ َّف َضت
كان ِمنْ شـ ِ
الســور ّيين الذيــن َيد ُْخلــونِ ،بصور ٍة
ِمــنْ َعـ َد ِد ّ
شــرع َّي ٍة ،إلــى األراضــي اللبنان َّيــة .ولكــن،
َح ْيـ ُ
ـض
ـث َي َت َو َّقـ ُـع المــر ُء ِمــنْ ورا ِء هــذا التَّخفيـ ِ
ـي فــي أعــدا ِد الوافديــنَ ْأن َي ْبلـــع أهـ ُـل
ال َكمـ ِّ
الحـ ِّ
ـل وال َع ْقـ ِد اللبنان ّيــون ري َق ُهــم ،وأن ُي َو َّسـ َـع
َ
ـي ٍء
لَ ُهــم فــي المجــالِ لل َب ْحـ ِ
ـث ،ولــو علــى َشـ ْ
ِمــنَ الت َُّّأخــر ،فــي َر ْسـ ِـم سياســة ُلجــو ٍء َيليـ ُ
ـق
وصـ َ
ـض هذه
ـف
ِبهــا ْأن ُت َ
بـ«السياســة» ،لَـ ْـم ُت ْفـ ِ
ِّ
التَّدابيـ ُر إلــى شــي ٍء مــن هــذا.
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ـح
أواخـ ِر َت ْشــرينَ األ َّولِ َ ،2016ف ُف ِتـ َ
أ ّمــا علــى ِ
ُّواب
أخيـ ًراِ ،ب ْعـ َد َفر ٍاغ مديـ ِد ،على َم ْج ِلـ ِ
ـس الن ِ
رئيســا للجمهور َّيــة تــا
اللبنانــي وا ْنت ََخ َ
ــب ً
انتخا ُب ـ ُه تأليـ َ
ـف ُحكوم ـ ٍة َض َّمــت فــي ِعــدا ِد
َ
لبنــان ِوزار َة
تاريــخ
وزرا ِئهــا ،أل َّولِ َمــ َّر ٍة فــي
ِ
ـؤون النّازحيــن»َ .و َح ْيـ ُ
ـث َي َت َو َّقـ ُـع
َد ْولَ ـ ٍة لـ«شـ ِ
الص ْح ـ َو ِة علــى َم َحـ ِّ
ـل
المــر ُء ِمــنْ ورا ِء هــذه َّ
اللجــو ِء ِمــنَ َّ
ــأن اللبنانــي العــا ِّم إقــرا ًرا
الش ِ
َ
بمــا ُي ِل ُّحــ ُه ْأن َي َ
للبنــان سياســ ُة ُلجــو ٍء
كــون
وصـ َ
ـف بـ«السياســة»ُ ،يوا ِفـ ُ
َيليـ ُ
ـق
ـق بهــا أن ُت َ
ْاحتفـ ُ
«اســتعا َد ِة ال ِّث َق ـ ِة» َّ
بالش ـ ْه ِر
ـال حكوم ـ ِة ْ
ـن علــى تألي ِفهــاْ ،إســفا ٌرَ ،ب ْيــنَ اللبنانييــنَ
ال ّثا ِمـ ِ
الح ـ ْر ِب
أ ْن ُف ِس ـ ِهمَ ،غ ْي ـ ُر َم ْسـ ٍ
ـبوق ُم ْنـ ُـذ ِنها َي ـ ِة َ
ــن وضغا ِئــنَ ال َي ْن َفــع فــي
األهل َّي ِــة ،عــن َإح ٍ
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ـح ِر َّي ٌة ،أو َغليظـ ٌـة،
َت ْط ِر َي ِتهــا ْأن ُتعيـ َد ً
عصــا ِسـ ْ
الســوريين إلــى ســوريا ــــ (علــى
الالجئيــنَ ّ
اض هــذه ال َع ـ ْو َد ِة َم ْيســورة)...
ا ْف ِت ـر ِ
•
ُي ْعــزا ال َقــ ْو ُل الــذي َمفــا ُد ُه َّأن الت َ
ّاريــخ ال
ُي َكـ ِّر ُر َن ْف َسـ ُه ِبـ ْ
ـل ُيت َْأ ِتــى ُء إلــى كارل ماركــس.
ْ
ــم التَّأتــأ ُةْ ،إن َص َّحــت ِن ْســ َب ُة هــذا
وإن ُت ْف َه ُ
ـاض
ال َق ـ ْولِ إلــى ماركــس ،علــى َم ْعنــى المخـ ِ
ِمــنَ الـ ِوالدة( ،والمخـ ُ
ـاض َت ْشــبيهٌ أثيــر لَدَيــه)،
ـب علــى ال َّت ْفســي ِر َمتَى مــا َت َح َّولَت
أص َعـ ُ
فهــي ْ
ماعــات اللبنان َّيــ ِة
الج
ِ
ِمــنْ َقــ ْو ٍم مــا ــــ ِمــنَ َ
َم َثـ ًـا ــــ لِســا َنها الــذي ال ُت ْح ِســنُ الن ُّْطـ َ
ـق ّإل
ِب ـ ِه ،وثقا َفتَهــا التــي َت ْع َت ـ ُّز ِبهــا و َت ْفت َِخــر.
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